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POVZETEK 
 
Problem magistrskega dela je osredinjen na samopodobo specialnih in rehabilitacijskih 
pedagogov in njeno spreminjanje glede na obdobje njihovega strokovnega razvoja.  
 
V teoretičnem delu je predstavljen pojem samopodobe s poudarkom na strokovni samopodobi 
pedagogov (učiteljev). V okviru Eriksonove teorije psihosocialnega razvoja je opisan razvoj 
identitete in izražanje strokovne samopodobe v posameznih fazah učiteljeve kariere, po 
slovenskem faznem S-modelu razvoja kariere. Predstavljen je tudi pomen strokovnega razvoja 
pri skrbi za strokovno samopodobo in načini, s katerimi ga lahko spodbujamo.  
 
Namen empirične raziskave je proučiti strokovno samopodobo podiplomskih študentov in 
zaposlenih specialnih ter rehabilitacijskih pedagogov v Sloveniji in njeno povezavo z njihovo 
delovno dobo ter strokovnim nazivom. Natančneje, cilj je ugotoviti mnenje specialnih in 
rehabilitacijskih pedagogov o lastnem strokovnem razvoju ter občutku kompetentnosti na 
posameznem področju delovanja. V ospredju so načini, s katerimi strokovnjaki spodbujajo svoj 
strokovni razvoj, in dejavniki, ki jih pri tem spodbujajo oziroma ovirajo ter njihovi predlogi za 
izboljšave na področju spodbujanja zdrave strokovne samopodobe učiteljev v okviru študija 
oziroma zaposlitve.  
 
Raziskovalni podatki so bili zbrani z anketiranjem, poleg tega pa je bil za natančnejši uvid v 
problematiko za vsako obdobje strokovnega razvoja po avtorici Javrh intervjuvan po en v 
raziskavi sodelujoči študent oziroma specialni in rehabilitacijski pedagog. Za raziskavo je 
uporabljen kvantitativni raziskovalni pristop. Izvedla sem anketo med slovenskimi specialnimi 
in rehabilitacijskimi pedagogi v praksi ter študenti, prihodnjim specialnimi in rehabilitacijskimi 
pedagogi. Vzorec je neslučajnostni, tako priložnostni kot namenski. Odgovore intervjuja sem 
vsebinsko analizirala po postopku odprtega kodiranja. 
 
Rezultati so pokazali, da med vsemi anketiranci prevladuje pozitivna strokovna samopodoba in 
da splošen občutek kompetentnosti narašča z leti delovne dobe. Pokazalo se je, da specialni in 
rehabilitacijski pedagogi med pogostejše načine spodbujanja strokovnega razvoja uvrščajo 
hospitacije pri učiteljih na lastni šoli, aktivno sodelovanje z ostalimi učitelji, branje znanstvenih 
besedil, neuradne pogovore s sodelavci in analizo opravljenega pedagoškega dela. Anketiranci 
menijo, da njihov strokovni razvoj najbolj spodbujajo želja po vseživljenjskem izobraževanju, 
boljšem sodelovanju s sodelavci in pridobitvi novejših tehnik ter metod za delo z učenci, najbolj 
pa ga ovirajo pomanjkanje časa zaradi obveznosti s poučevanjem, pomanjkanje finančnih 
sredstev, pomanjkanje ponujenih programov za usposabljanje in premajhna ponudba aktualnih 
tematik. 
Med pogostejšimi predlogi, za katere želijo, da bi se v okviru zaposlitve izvrševali, so uvrstili 
izvajanje izobraževanj na matični šoli, časovne prilagoditve za strokovno usposabljanje, 
finančno podporo in povezovanje strokovnjakov iste stroke med seboj. 
 
Ključne besede 
Strokovna samopodoba, specialni in rehabilitacijski pedagog, Eriksonova teorija 
psihosocialnega razvoja, slovenski fazni S-model razvoja kariere, strokovni razvoj, učitelj 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
This master's degree thesis main problem is focused on professional self-concept of Slovenian 
special education teachers. I am trying to figure out if the professional self-concept changes due 
to different stages of a teacher's career. 

In the theoretical part of the thesis I have defined the term self-concept and focused mainly on 
teachers' professional self-concept. I present the development of self-concept with Erikson's 
theory of psychosocial development and how this phenomena is expressed in different stages 
of teacher's career, based on Phase model of Slovenian teacher's career development. I have 
also described the impact of professional development for teacher's self-concept and different 
ways for how they might encourage it. 

The empirical part of the thesis is to study professional self-concept of master's degree students 
of Special and rehabilitation pedagogy who study at Faculty of Education at the University of 
Ljubljana and the professional self-concept of Slovenian special education teacher's based on 
their years of service and their professional title. The aim is to find out their opinion on 
professional development and how competent they feel on each area of special education. Also 
the aim is to find out the ways of encouraging professional self-concept by teachers and what 
obstacles they face during their professional development. I also asked them for some 
suggestions that might help students or employed teachers boost their self-concept.  

The research information was gathered with the help of two questionnaires; the first one for the 
employed special education teachers and the second one for master's degree students of Special 
and rehabilitation pedagogy who study at Faculty of Education at the University of Ljubljana. 
I have also interviewed one person from each stage of their years of service defined by Javrh. 
The interviews have been analysed by the technique of open coding. 

The results showed that every single participant in the study has a positive professional self-
concept and that the competence level of special education teachers is rising by each year of 
their years of service. They encourage their self-concept by hospitations in their own school, 
working together with other teachers and asking them for advice, reading texts about special 
education, and learning through reflection. The factors that encourage their professional self-
concept the most are lifelong learning, the desire for teamwork and the desire to learn new 
technics to work with special needs children. The main factors that might seem like an obstacle 
for their professional development are lack of time because of too much work related 
obligations, lack of finances for professional development opportunities, lack of offered 
programs for developing skills in special education and lack of programs that are related to 
special education. 

Special education teachers wish that additional professional development courses would be 
taught in schools they teach at, that more time for professional development would be included 
in the teacher's schedules, that financial help to visit some professional development courses 
would be offered and that they could interact more with other teachers special educators. 

Key words 

Professional self-concept, special education teacher, Erikson's theory of psychosocial 
development, Phase model of Slovenian teacher's career development, professional 
development 
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UVOD 
 
Nova spoznanja na področju stroke, spremembe programov vzgoje, izobraževanj in 
usposabljanja otrok ter mladostnikov s posebnimi potrebami, zahteve po individualizaciji, 
diferenciaciji in personalizaciji pouka, usmerjenost k novim podpornim tehnologijam ter porast 
učencev s posebnimi potrebami, zahtevajo spremembo vloge specialnega in rehabilitacijskega 
pedagoga, ki postaja vse kompleksnejša, pričakovanja javnosti do rezultatov njihovega dela pa 
so vse višja (Kolenec, 2005).  
 
V magistrskem delu dajem poudarek na strokovno samopodobo specialnih in rehabilitacijskih 
pedagogov, saj učitelji s pozitivno strokovno samopodobo opravljajo svoje delo 
samozavestneje, so mu predani in jih ni strah neuspeha (Tabassum in Ali, 2012). Izhajam iz 
modela samopodobe po strukturi Shavelson, Hubner in Stanton (1976). Oblikovanje in 
razvijanje samopodobe je navzoče v vseh razvojnih obdobjih, saj se posameznik srečuje z 
različnimi življenjskimi nalogami, uspešnost teh nalog pa pogojuje posameznikovo 
samopodobo (Hribar, 2015). Kot dokaz za razvoj oziroma spreminjanje samopodobe navajam 
Eriksonovo teorijo psihosocialnega razvoja, ki prikazuje razvoj samopodobe oziroma identitete 
skozi razvojna obdobja (Musek in Pečjak, 2001). 
 
Danes je delo pedagoga (med njih uvrščam tudi specialne in rehabilitacijske pedagoge) 
odgovornejše in težje kot pred desetletji, saj so potrebe otrok velike. Specialni in rehabilitacijski 
pedagog se vsakodnevno srečuje z intelektualno in čustveno prikrajšanimi otroki, napredki v 
njihovem učenju pa so pogosto minimalni, kar lahko sproži dvom v lastno kompetentnost in 
razvoj občutka nemoči (Razdevšek Pučko, 2013). Zato se vse bolj poudarja pomen učiteljevega 
strokovnega razvoja. V magistrskem delu izhajam iz slovenskega faznega modela strokovnega 
razvoja učiteljev (S-model), ki pokaže nevtralno oziroma običajno poklicno pot in predstavlja 
uravnoteženje vseh izkušenj v zrelem obdobju (Javrh, 2011a). Skozi vseh teh pet faz naj bi znal 
specialni in rehabilitacijski pedagog kritično razmišljati in bi bil usposobljen za refleksijo ter 
evalvacijo lastnega dela, saj s tem uvidi možne točke za napredovanje v lastni usposobljenosti 
za delo, prek tega pa se ustvarijo optimalni pogoji za poučevanje in napredek učencev 
(Tabassum, Ali in Bibi, 2011). 
 
Postati dober učitelj vsekakor ni lahka naloga. Učitelj mora slediti spremembam in novostim v 
svetu, ob vsem tem pa skrbeti za svoj osebni ter strokovni razvoj. Če bo učitelj motiviran za 
svoje delo in bo zaupal v svoje lastne zmožnosti, bodo to začutili tudi učenci, to pa bo vplivalo 
na kakovost njihovega učenja in šolski uspeh. 
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1 TEORETIČNI DEL 
 
1.1 Samopodoba 
 
Zanimanje za pojem sebstva sega daleč v zgodovino, saj so razprave o njem potekale že v času 
grških filozofov Sokrata, Platona in Aristotela (Kobal Grum, 2003). Tematika je kasneje ostala 
predvsem v domeni psihologije, kjer je minilo že dobro stoletje, odkar je William James razvil 
svojo teorijo sebstva in v pojem sebstva zajel vse, kar lahko posameznik imenuje kot svoje. Bil 
je prvi, ki je razlikoval med različnimi sebstvi in postavil osnove za pojmovanje samopodobe 
kot strukture (Kobal Grum, 2017). Njegovo obravnavanje sebstva kot samopodobe je sprožilo 
plaz nadaljnjih obravnav in raziskav tega fenomena.  
 
V šolah je raziskovanje in skrb za oblikovanje pozitivne samopodobe razmeroma nov pojav, ki 
izhaja iz 70. let prejšnjega stoletja. Šele ko so v 80. letih raziskovalci in šolski strokovni delavci 
spoznali, da je pozitivna samopodoba pomembna za učno uspešnost ter vedenje učencev, je 
doživela pravi razcvet, zanimanje za proučevanje samopodobe pa se je v šolskem prostoru 
izrazito povečalo (Kobal Palčič, 1998). 
 
Šole so se posvetile »negovanju« samopodobe učencev, saj se pedagoški delavci zavedajo, kako 
pomembna so pozitivna čustva do samega sebe, a obenem učitelji prevečkrat pozabijo na skrb 
za svojo lastno samopodobo. Ravno samopodoba pa nosi izjemen pomen, saj je to tista 
»psihična entiteta, ki je ključnega pomena za človekov psihosocialni razvoj, njegovo vpetost v 
šolski prostor, izbiro poklica in kariernega razvoja«. (Kobal Grum, 2017, str. 7). Da lahko oseba 
živi polno in zadovoljno življenje, mora prepoznati svojo lastno vrednost v družbi. Ocena sebe, 
nam pove, koliko smo zadovoljni s seboj, ali se ocenjujemo pozitivno ali negativno, koliko se 
sprejemamo takšni, kot smo. Takšno vrednostno sestavino pojmovanja samega sebe imenujemo 
samozavedanje, torej proces, kjer oseba raziskuje svoje zmožnosti in lastnosti, glede na osebna 
merila ter vrednote, ki jih je ponotranjila od družbe (Skalar, 1986). 
 
Tako kot se učenec s pozitivnimi občutki do sebe uspešneje sooča z izzivi in zahtevami v vzgoji 
in izobraževanju, se tudi učitelji s pozitivno samopodobo lažje spoprimejo s posebnimi izzivi, 
ki jih zahtevajo vzgoja in poučevanje ter delo z mladimi (Kernis in Goldman, 2003). Osebe s 
pozitivnim samovrednotenjem so bolj aktivne in čutijo v sebi večjo psihično moč za 
premagovanje različnih težav kot osebe z nizkim samovrednotenjem. Bolj zaupajo vase in v 
svoje sposobnosti urejanja različnih zadev (Skalar, 1986).  
 
1.1.1 Opredelitev samopodobe 
 
Ob nenehnem dotoku informacij in pojmovanj ter empiričnih ugotovitev je težko izluščiti neko 
splošno opredelitev samopodobe. Avtor in psiholog Nathaniel Branden pojasnjuje, da je 
samopodoba integrirana vsota samoučinkovitosti in samospoštovanja (Tacol, 2011). 
Samoučinkovitost pomeni zaupanje vase in v svoje lastne sposobnosti razmišljanja, presojanja, 
odločanja in prevzemanja odgovornosti, hkrati pa daje občutek nadzora nad lastnim življenjem. 
Samospoštovanje pa je opredeljeno kot zaupanje v lastne vrednote. Omogoča nam, da se 
cenimo, se sprejemamo takšne kot smo in verjamemo, da imamo pravico do sreče, prijateljstva 
in ljubezni (Petric, 2009). 
 
Številni psihologi označujejo samopodobo na več načinov. Nekateri ji pravijo sebstvo, drugi 
identiteta, tretji samopodoba in četrti socialni jaz. Pogled v svetovno literaturo celo razkrije, da 
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je teh raznolikih izrazov še več, vsi pa se med seboj strinjajo, da gre za množico odnosov, ki jih 
posameznik vzpostavlja do samega sebe (Kobal Grum, 2003). 
 
Danes samopodobo razumemo kot celoto potez, stališč, sposobnosti in drugih vsebin, za katere 
je značilno, da jih posameznik v različnih situacijah in v različnih razvojnih stopnjah pripisuje 
samemu sebi in tvorijo referenčni okvir, s katerimi posameznik usmerja svoje vedenje (Kobal, 
2000). 
 
Je sklop predstav, pojmovanj, vrednotenj in prepričanj, ki jih nekdo oblikuje o samemu sebi. Z 
njimi posameznik identificira samega sebe, identificira svoj lastni »jaz« (Musek in Pečjak, 
2001). Prepletena je z raznolikimi čustvi in vedenji, predvsem zato, ker ima enega izmed 
največjih vplivov na posameznikovo vedenje in občutje, da je on/ona pomemben, cenjen in 
sprejet med drugimi (Kernis in Goldman, 2003). 
 
Samopodoba usmerja naše razmišljanje o sebi in svetu, naše čustvovanje in vedenje, vpliva pa 
tudi na odnose z drugimi. Pozitivna samopodoba določa zadovoljstvo z življenjem, 
posameznikovo srečo, pogojuje uspeh in deluje kot zaščita telesnega ter duševnega zdravja 
(Tacol, 2011). 
 
Samopodoba ni le slika lastnega telesa, temveč skupek slik, ki jih ustvari posameznik na vseh 
področjih svojega udejstvovanja. Je individualna in celostna podoba samega sebe, ki jo 
posameznik razvije ter oblikuje v stiku s svojim psihološkim okoljem in ga spremlja skozi vse 
življenje. Je relativno stabilna in se spreminja pod vplivom samovrednotenja, torej primerjave 
med realnim jazom ter idealnim jazom (Mumel, 1993, v Zlatečan, 2014). 
 
Težnja po kratki in jedrnati definiciji samopodobe je v ospredju že od samega začetka 
raziskovanja tega barvitega pojava. Vendar se zaradi vedno novih ugotovitev s področja 
znanosti, razlik med posamezniki in v prvi vrsti zaradi same kompleksnosti pojava zdi skoraj 
nemogoče, da bi oblikovali enotno ter splošno znano definicijo samopodobe (Avsec, 2007).  
 
1.1.2 Samopodoba in identiteta 
 
Samopodoba in identiteta predstavljata osrednjo duševno strukturo osebnosti. Musek meni, da 
je identiteta ključen vidik samopodobe, ki posameznika usposablja, da uveljavlja svoj temeljni 
položaj v svetu (Musek, 2005). Posamezniku v času razvoja pomagajo druge osebe, da si ustvari 
svoje glavne identitete. Rezultat vsega tega je samopodoba, torej predstava o tem, kdo 
pravzaprav smo, od nje pa je odvisno naše vedenje. Med najpomembnejšimi sestavinami naše 
samopodobe so predvsem identitete, ki zadevajo najpomembnejše vloge v življenju 
posameznika ‒ spolna identiteta, generacijska identiteta, družinska identiteta, poklicna 
identiteta in narodnostna identiteta (Škerbinek, 2000). 
 
Avtorji se med seboj težko zedinijo, kako bi opredeljevali pojav, ki ga nekateri imenujejo 
samopodoba, drugi identiteta. V literaturi lahko zasledimo dve teoretski smeri. Prvo smer 
zastopajo avtorji, ki predpostavljajo, da je identiteta del samopodobe in umeščajo samopodobo 
v hierarhično višji položaj od identitete. Drugo smer pa avtorji, ki menijo, da je identiteta 
samopodoba in da je njuno razlikovanje zgolj terminološko in umetno (Kobal, 2000). Pri 
raziskovanju samopodobe ali identitete ni pomembna njuna nadredna ali podredna zveza, 
temveč oblikovanje takšnih raziskovalnih metod, ki bodo pojav enakovredno proučile (Deaux, 
1992, v Kobal, 2000). Pomembna je enakovredna obravnava vseh področij in dimenzij 
posameznikovega življenja, zlasti tistih, na katerih doživlja osebno in socialno potrditev.  
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V magistrskem delu bom izraza identiteta in samopodoba uporabljala kot sinonima. 
 
1.1.3 Shavelsonov model samopodobe 
 
Prvi preobrat na področju raziskovanja samopodobe se je zgodil z odkritjem hierarhičnega 
modela samopodobe, ki so ga leta 1976 postavili Shavelson, Hubner in Stanton. Samopodobo 
opredeljujejo kot posameznikovo zaznavo samega sebe, ki se oblikuje na podlagi interakcij 
posameznika z njegovim okoljem (Juriševič, 1997). Sklepali so, da je konstrukt samopodobe 
večdimenzionalen in hierarhičen. Večdimenzionalnost pomeni, da ne obstaja en sam konstrukt 
samopodobe, temveč gre pri vsakem posamezniku za več različnih konstruktov samopodobe. 
Model je zgrajen hierarhično in poteka od bolj abstraktnih faktorjev na vrhu proti specifičnim 
na dnu hierarhije (Kobal Grum, 2003).  
 

 
 

Slika 1. Model samopodobe po Shavelson, Hubner in Stanton, 1979 (Shavelson, Hubner in 
Stanton, 1979, v Juriševič, 1997, str. 33) 

Slika 1 predstavlja razdelitev samopodobe na več področjih, kot so jo leta 1976 razdelili 
Shavelson, Hubner in Stanton. Na vrh hierarhične strukture postavljajo splošno samopodobo, 
ki jo delijo na akademski in neakademski del. Prvi se razčleni na področja posameznih šolskih 
predmetov (materni jezik, zgodovina, matematika itd.), drugi pa na socialno, čustveno in 
telesno samopodobo, ki se zopet delijo na vrstnike in druge osebe, s katerimi je posameznik 
povezan, posamična čustvena stanja, telesne spremembe in zunanji videz (Kobal Grum, 2004). 
 
1.1.3.1 Samopodoba odraslega človeka 
 
Izhajajoč iz osnovnega modela samopodobe za mladostništvo, ki ga je oblikoval Shavelson s 
sodelavci, sta se Tom in Watkins (1995, v Kobal, 2000) lotila raziskovanja odraslih oseb iz 
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Hongkonga in ugotovila, da je samopodoba odraslega človeka bolj strukturirana ter bolj 
hierarhično urejena, kot samopodoba mladostnika.  
 

Slika 2. Model samopodobe odraslega človeka po Tom in Watkins, 1995 (v Kobal, 2000) 
  
Slika 2 predstavlja razdelitev samopodobe odraslega človeka na več področij, kot sta jo 
razdelila Tom in Watkins (1995). Na vrh hierarhične strukture sta postavila splošno 
samopodobo, ki sta jo delila na individualno in medosebno samopodobo. Individualna se deli 
na področje uspeha oziroma dosežkov (akademska samopodoba, delo, materialni uspeh) in 
telesno samopodobo (telesne sposobnosti, zunanji videz). Medosebna samopodoba pa se deli 
na socialno samopodobo (socialni odnosi, socialne odgovornosti) in družinsko samopodobo 
(odnosi v družini, odgovornost v družini). Vsa našteta področja samopodobe se delijo še na 
samooceno vedenja v specifičnih situacijah. V kolikšni meri bo posameznik svojo samopodobo 
še določnejše strukturiral pa je odvisno od življenjskega sloga, njegovih obveznosti, interesov, 
socialnih vlog in vpetosti v medosebne odnose (Kobal, 2000). 
             
1.1.4 Strokovna samopodoba 
 
Danes so poklicne poti tako raznovrstne in nepredvidljive, da že težko govorimo o njihovem 
stabilnem poteku. Posledično je identiteta, ki jo posameznik veže na delo in zaposlitev, zelo 
nejasna ter jo je težko definirati enopomensko, še posebej, če upoštevamo nabor različnih 
definicij pojma poklic. Družbene spremembe, ki povzročajo spreminjanje ciljev vzgoje in 
izobraževanja, vplivajo na stabilnost strokovne identitete, predvsem na način, kako učitelji 
doživljajo svoj poklic, kako se formirajo, razvijajo ter kako se istovetijo s svojim delom (Dubar, 
2000, v  Muršak, Javrh in Kalin, 2011). 
 
Stališča in vrednote učiteljev, njihova pričakovanja, dosežke, stile poučevanja, sprejemanje 
odgovornosti ter doseganje ciljev uvrščamo med pomembne dejavnike pedagoškega dela. Da 
bi v poklicnem življenju dosegli in obdržali kar najvišjo stopnjo strokovnosti ter 
kompetentnosti, potrebujemo motivacijo, osebno moč in pozitivno energijo, ki nas polni z 
zaupanjem vase, da svoje delo opravljamo s predanostjo in brez strahu pred neuspehom 
(Tabassum in Ali, 2012). Takšen vir in eden izmed pogojev uspešnega dela je prav gotovo 
pozitivna strokovna samopodoba učitelja.  
 
Učitelj ima pomembno vlogo pri razvijanju kognitivnih zmožnosti svojih učencev, 
razumevanju njihovih učnih potreb in izvajanju vseh možnih ukrepov ter prilagoditev, da bi le-
ti razvili svoje maksimalne potenciale (Iqbal, Bibi in Gul, 2016). Tako zahtevno vlogo lahko 
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uspešno in učinkovito izvaja zgolj z dobrimi kognitivnimi sposobnostmi ter pozitivno 
strokovno samopodobo, zato se je zanimanje za raziskovanje učiteljeve strokovne samopodobe 
skozi leta povečalo (Brock, b. d.). Vsak učitelj se z učenjem spreminja, oblikuje in zori, s tem 
pa spreminja tudi svoje pedagoško ravnanje. V procesu pridobivanja znanja in izkušenj oblikuje 
svoja osebna pojmovanja, prepričanja in predstave, ki mu pomagajo razumeti svet okoli njega 
in imajo ključno vlogo pri usmerjanju posameznikove kognitivne dejavnosti (Polak, 1997). 
Pedagog pri učencih razvija visoko stopnjo kognitivnih sposobnosti, fleksibilnosti, 
intelektualno radovednost, motivacijo za učenje in socialne spretnosti ter psihološko moč, da 
se lažje spoprimejo s težavnimi in stresnimi situacijami. Da lahko učitelji to dosežejo, je 
potrebno, da se s strokovnim razvojem nadgrajujejo, širijo in poglabljajo strokovno znanje ter 
nenehno reflektirajo svojo pedagoško prakso (Žakelj, 2009). 
 
Zaradi vse večjih sprememb poklicev in vsebin dela se od zaposlenih danes ne zahteva več le 
funkcionalnih znanj, temveč gre bolj za premik v samem odnosu do dela. Zato so pomembne 
tako specifične poklicne sposobnosti, ki se zahtevajo za opravljanje določenega dela in tudi 
posebne delovne sposobnosti, ki se manifestirajo v tem, koliko ter kako je posameznik zmožen 
hoditi vzporedno s časom. Sem vključujemo sposobnosti, kot so samospoštovanje, sprejemanje, 
kritičnost, tolerantnost, samozaupanje in prevzemanje odgovornosti (Škerbinek, 2000). 
 
Učitelji se zaradi narave dela neprestano učijo o sebi, saj lahko le s poznavanjem samega sebe 
in svojega delovanja usmerjeno ter učinkovito vplivajo na svoje učence. Njihova identiteta 
obstaja samo v odnosu do učencev in s spreminjanjem prve je pogojeno spreminjanje druge 
(Janhar Černivec, 1998). Pomemben element oblikovanja strokovne identitete je vpliv stališč 
do življenja na splošno. Za poklice, ki so tesno povezani z otroki in mladostniki, je izrednega 
pomena, da so prepričanja o lastni kompetentnosti visoka, odnos do življenja pa optimističen, 
saj se te vrednote prenašajo na vzgajane (Poljak, 2003). 
 
Kot že omenjeno, se za termin samopodobe tudi v okviru strokovne samopodobe pojavljajo 
dileme, kako oblikovati enotno definicijo. Avtorji se po večini strinjajo, da naj bi definicija 
strokovne samopodobe vsebovala naslednje elemente: kognicijo, vedenje, odnos, kompetence, 
samospoštovanje in evalvacijo (Iqbal, Bibi in Gul, 2016). Navezovala naj bi se na 
posameznikova čustva kot tudi kognicijo, kar omogoča, da oseba sama presodi lastno stopnjo 
samospoštovanja in na podlagi tega razvije temu primeren odnos do sebe (Rosenberg, 1965). 
 
Strokovna samopodoba se nanaša na vrednost, ki jo posameznik pripisuje svoji izbrani karieri. 
Je posameznikova samopodoba v povezavi z njegovo strokovno pozicijo in sprejemanjem 
lastne poklicne vloge (Tinsley, 2002, v Iqbal, Bibi in Gul, 2016). Je način, na katerega učitelji 
zaznavajo lasten uspeh, njihov odnos z učenci in predanost učenju (Young, 1997, v Iqbal, Bibi 
in Gul, 2016). Dubar jo opredeli kot del celotne posameznikove identitete, ki nastaja in se 
oblikuje predvsem na podlagi njegove vključitve v delo ter procese dela. Pravi, da so strokovne 
identitete socialno priznani načini, kako se posamezniki identificirajo drug z drugim na 
področju dela in zaposlitve (Dubar, 2000, v Muršak, Javrh in Kalin, 2011). Strokovna 
samopodoba je povezana z občutkom uspešnosti v svojem poklicu in z zadovoljstvom v 
medosebnih odnosih na delovnem mestu (Alvarez Perez in Lopez Aguilar, 2014). 
 
Je podoba, ki jo ima učitelj o sebi kot strokovnjaku v delovni situaciji. Intenzivno se začne 
oblikovati že v času študija in nadaljuje vso delovno dobo do upokojitve, in sicer s pomočjo 
pridobivanja ter poglabljanja kompetenc oz. z neprestanim strokovnim razvojem (Skarlovnik 
Casar, 2016). Vsaj toliko, kolikor je posledica lastnih orientacij in samodefinicij je odvisna od 
sodb drugih (Dubar, 2000, v Muršak, Javrh in Kalin, 2011). V okviru izobraževanja se razvija 
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zlasti v socialnih interakcijah, predvsem z medosebnimi odnosi ostalih zaposlenih v okolju, kjer 
se študentje izobražujejo in so na praksi. Te interakcije vplivajo na identifikacijo s prihodnjim 
poklicem ‒ jo povečujejo ali zmanjšajo (Pahor, 2002). 
 
Učitelji s pozitivno strokovno samopodobo svoje učence motivirajo z različnimi sredstvi in 
razvijajo divergentno mišljenje. Medtem ko so učitelji z negativno strokovno samopodobo 
usmerjeni k neosebnemu, formalnemu odnosu do učencev in od njih pričakujejo zgolj priklic 
dejstev (Burns, 1979, v Adlešič, 2000). Zato se poudarja pomen ustreznega izobraževanja 
učiteljev, ki mora vključevati pridobivanje ustreznih spretnosti in znanj, kamor je vključen tudi 
razvoj motivacije, da postanejo dobri učitelji, s pozitivno strokovno samopodobo. Ta je namreč 
pomemben dejavnik napredka oziroma strokovnega razvoja, ki pojasnjuje marsikatero človeško 
ravnanje in odzivanje. Pomembno je prepričanje učitelja v svoje sposobnosti obvladovanja 
življenjskih izzivov in zaupanje, da je njegovo znanje vrednoteno ter spoštovano pri ostalih 
(Westwood, 2004).  
Učitelj in učenec sta vsak s svojimi potrebami in problemi drug od drugega odvisna, zato ima 
vsaka resnejša motnja v njunem odnosu posledice za oba (Gordon, 1983). Učitelj z nizko 
samopodobo lahko vpliva na to, da tudi učenci razvijejo nizko samopodobo, ti pa posledično 
izražajo več neustreznega vedenja in imajo nižje učne dosežke. Na dolgi rok lahko to učitelju 
povzroča še dodatno količino stresa ter dvom v lastne sposobnosti, posledično pa se jim 
samopodoba še bolj zniža. Če učiteljem pomagamo, da povečajo svojo samopodobo, bodo lažje 
skrbeli tako za svoje potrebe kot tudi za dobrobit učencev. Karierna uspešnost je namreč tesno 
povezana s poklicno identiteto, ki naj bi se na poklicni poti krepila in poglabljala prav zaradi 
ustrezne osebne angažiranosti (Javrh, 2011b). Učitelj s pozitivno, a realno podobo o sebi ima 
veliko večje možnosti, da v svojih učencih spodbuja zaupanje vase, njihovo vedoželjnost, 
ustvarjalnost, pozitivno naravnanost do sebe in do drugih, kot učitelj z nizko samopodobo 
(Lawrence, 1999). 
 
1.1.4.1 Učitelj s pozitivno samopodobo 
 
Ljudje, ki imajo do življenja pozitiven odnos, so na vseh področjih življenja veliko uspešnejši 
od tistih, ki tega ne zmorejo ali pa preprosto ne znajo. Pozitiven odnos omogoča večjo 
priljubljenost, napredovanje, boljšo sposobnost za delo in lažje spoprijemanje z negativnimi 
izkušnjami (McGrath in Francey, 1996). 
 
Učitelji s pozitivno samopodobo so fleksibilni in čustveno prilagojeni. Imajo sposobnost 
vživljanja v druge, so občutljivi za potrebe učencev in znajo narediti poučevanje bolj osebno. 
(Lawrence, 1999). Pripravljeni so sodelovati pri različnih dejavnostih, zato se prostovoljno 
vključujejo vanje. Izražajo radovednost, željo po raziskovanju, prav tako pa so pripravljeni 
preizkušati nove načine dela in se v družbi počutijo prijetno. Spodbujajo svoje sodelavce in 
učence, hkrati pa so tudi sami sposobni sprejeti pohvalo ali konstruktivno kritiko. Sami si 
aktivno prizadevajo dobiti povratne informacije, prisotnost drugega strokovnjaka v razredu pa 
ne razumejo kot prisilni nadzor, ampak obisk sprejmejo s pozitivnimi stališči. Ne bojijo se 
izzivov, ki jih prinašajo nove metode poučevanja ali novi učni načrti. Prepoznajo svojo vrednost 
in dosežke, ne da bi za to potrebovali odobravanje drugih (Youngs, 2000). Učenci pri učiteljih 
najbolj cenijo etično ravnanje (biti enak in pravičen do vseh), široko strokovno znanje (vedeti 
kako) in prijaznost. Mnogokrat se pričakovanja učencev razlikujejo od pričakovanj staršev in 
države, kar povečuje kompleksnost učiteljevega dela ter ustvarja negotovost. Zato je toliko bolj 
pomembno, da učiteljski poklic opravljajo visoko usposobljeni strokovnjaki, s pozitivno 
samopodobo, ki zaupajo v svoje zmožnosti in se uspešno soočajo z izzivi v poklicni karieri 
(Erčulj, 2011). 
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1.1.4.2 Učitelj z negativno samopodobo 
 
Ljudje z negativno samopodobo pogosto izkusijo samozavrnitev, samozaničevanje in 
nezadovoljstvo do samega sebe. Učitelj s to lastnostjo je pred razredom nervozen in ima težave 
s komunikacijo, saj želi svoje negativne občutke ob poučevanje zakriti s pozitivnim govorom. 
Vendar učenci hitro prepoznajo neskladje med verbalno in neverbalno komunikacijo, saj le-ta 
izraža dvom ter nezaupanje v lastne sposobnosti (Lawrence, 1999). 
Učitelji z negativno samopodobo konstruktivno kritiko pogosto prepoznajo kot kritiko svojega 
dela ali kot obliko zavračanja. Ker se obremenjujejo z mnenji drugih, zelo redko govorijo o 
sebi, prav tako pa svojih metod poučevanja, rezultatov svojih učencev in zamisli o učnem načrtu 
ne delijo z drugimi. Upirajo se novim izzivom in odklanjajo nove učne koncepte ter metode 
poučevanja. Prepričani so, da nikoli ne bodo tako dobri kot njihovi sodelavci, zato ne tvegajo, 
a brez tveganja ni sprememb. Ne zagovarjajo svojih stališč, ko naletijo na nasprotovanje in ne 
zaupajo svoji presoji. Prevzamejo vrednote in načine obnašanja drugih, tudi če se to ne sklada 
z njihovim načinom življenja (Youngs, 2000). 
 
1.1.5 Skrpana samopodoba 
 
V primeru mladostništva naj bi bila bolj izražena tista področja, ki se nanašajo na šolska in 
študijska področja, kasneje v odraslosti pa področja, ki se nanašajo na delo ter družino. 
Dandanes, v času nenehnih sprememb in zahtev po neprestani spremenljivosti, se pojavlja 
vprašanje, ali je struktura samopodobe, ki je trajna in stabilna, res smiselna (Kobal, 2000). Od 
sodobnega človeka se pričakuje, da bo fleksibilen, saj se mora nenehno odločati in početi 
najrazličnejše dejavnosti. Današnji način življenja moške in ženske dobesedno sili k stalnemu 
delovanju, njihovemu delovanju pa ni videti konca, saj ne najdejo časa, da bi si oddahnili, se 
sprostili in prenehali skrbeti. V tako kaotičnem življenju se kot edina možna alternativa sebstva, 
po mnenju kritičnih psihologov, kaže v t. i. skrpani samopodobi. Gre za sodoben pojav, ki 
označuje prevladujoč življenjski slog posameznika, pojav, v katerega se spletajo najrazličnejše 
individualne in socialne vloge, situacije, zaznave ter ocene samega sebe, ljudi in dogodkov. 
Takšna skrpana samopodoba naj bi človeku omogočala gibljivost, odprtost, sposobnost za 
prilagajanje, predvsem pa hitro odločanje in skorajda refleksno reagiranje na spremembe. 
Vendar je lahko takšna samopodoba tudi naporna. Vsakdo ne more slediti hitremu tempu in ob 
množici nenehnih hitrih odločitev ter prilagajanja sestaviti smiselno sliko o sebi. K temu 
pripomore tudi pomanjkanje sistema norm in življenjskih usmeritev, po katerih bi človek 
sestavljal in usklajeval ideje o svojem življenju (Kobal Grum, 2003). 
 
1.2 Razvoj samopodobe 
 
Naša samopodoba oziroma identiteta ni neko nespremenljivo jedro, ki bi bilo skrito v nas samih. 
Je posledica lastnih orientacij in samodefinicij ter tudi zbirka predstav in prepričanj, ki jih je 
zunanji svet vpisal v naša telesa (Verhaeghe, 2016).  
Zajema tiste duševne in vedenjske značilnosti posameznika, ki predstavljajo enotnost življenja 
ter doživljanja skozi različna življenjska obdobja in skozi različne socialne situacije (Ule, 
2000). Posameznik stalno vzpostavlja ravnotežje med socialno in osebno identiteto, saj je to 
pogoj, da si pridobi identiteto jaza. Socialna identiteta obsega celoto normativnih pričakovanj, 
ki jim mora posameznik v neki socialni situaciji ustrezati, in identifikacije, s katerimi ga 
največkrat prepoznavajo drugi ljudje. Osebna identiteta pa zajema povsem individualne 
značilnosti posameznika in njegovo spontanost delovanja (Goffman, 1990, v Kobal, 2000). 
Naša identiteta ni nevtralna zbirka lastnosti, ki so nam jih pripisali drugi, ampak je bolj odvisna 
od norm in vrednot, ki smo jih (ali pa jih nismo) osvojili. Kdo bomo postali je odvisno od 
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interakcij z okoljem in kulturo, od katere sprejemamo ali odklanjamo sporočila, ki oblikujejo 
našo identiteto (Poljšak Škraban, 2004). Če se skupek norm v neki kulturi dramatično spremeni, 
se bodo neizogibno spremenile tudi identitete, ki so nanjo vezane (Verhaeghe, 2016). Koncept 
identitete je vezan tudi na čas in vprašanje, kako se posameznik v času spreminja. S tem se 
ukvarjajo razvojni diskurzi identitete, ki poudarjajo, da identiteta sestoji iz neprestane 
adaptacije na čas ‒ od kvalitativnih sprememb skozi razvojne stopnje do medgeneracijskih in 
zgodovinskih obdobij, ki lahko zajemajo desetletja in stoletja (Ule, 2000). 
Obdobje mladostništva se pri razvoju in oblikovanju samopodobe, zaradi telesnih in 
osebnostnih sprememb, obravnava kot najpomembnejše, vendar bi morali vsakemu razvojnemu 
obdobju pripisati pomembno vlogo. Treba se je zavedati, da sta oblikovanje in razvijanje 
samopodobe navzoči v vseh razvojnih obdobjih, saj se posameznik srečuje z različnimi 
življenjskimi nalogami, uspešnost teh nalog pa pogojuje posameznikovo samopodobo in s tem 
posledično kakovost njegovega življenja (Hribar, 2015). So pa spremembe identitete v odrasli 
dobi le redko spektakularne. Večinoma gre bolj za odtenke in male spremembe, saj se v 
stabilnem okolju identiteta spreminja postopoma (Verhaeghe, 2016). 
 
Delovno mesto pomembno vpliva na posameznikovo samopodobo. Bolj odgovorno delo 
oziroma delo na višjem delovnem mestu, kot je posameznik, bolj pozitivni sta njegova 
samopodoba in samospoštovanje. Velja tudi obratno, posameznik z visokim zaupanjem vase, s 
pozitivno samopodobo, bo zasedel boljše delovno mesto (Buzeti in Stare, 2010). Identiteta torej 
ni neka abstraktna lastnost, določamo jo predvsem v odnosu do drugih identitet in, vse 
pogosteje, v nasprotju do drugih identitet (Verhaeghe, 2016). 
 
Samopodoba je psihološki pojav, ki nas spremlja vse življenje. Razvija se že od rojstva dalje, 
njeni zametki se oblikujejo okrog 15. meseca otrokovega življenja, nato pa se gradi in spreminja 
do poznega mladostništva, ko se stabilizira in jasno strukturira (Kobal Grum, 2017). Kasneje 
se samopodoba ne spreminja več drastično, lahko pa kot dokaz, da se vendarle spreminja tudi 
po obdobju mladostništva, navedemo Eriksonovo teorijo psihosocialnega razvoja, ki prikazuje 
razvoj samopodobe in osebnosti skozi razvojna obdobja (Musek in Pečjak, 2001). 
 
1.2.1 Eriksonova teorija psihosocialnega razvoja osebnosti 
 
Erik Erikson je kot eden izmed najpomembnejših razvojnih psihologov razvil teorijo 
psihosocialnega razvoja, kjer je Freudovo teorijo petih faz psihoseksualnega razvoja nadgradil 
v osem človeških razvojnih stadijev, v katerih opisuje razvoj posameznikovega jaza, identitete 
in samopodobe (Erikson, 2014). Raziskoval je področja, ki jih je Freud zanemarjal, njegov 
prispevek k teoriji pa je predvsem v tem, da je razvil pojem identitete in razširil pogled na razvoj 
na različna življenjska obdobja, od rojstva do smrti. Sprva identiteto imenuje identiteta jaza in 
razlikuje med identiteto jaza ter identiteto sebstva. Zaradi teoretičnih problemov diferenciacije 
med jazom in sebstvom je pojem identiteta sebstva v razvoju svoje teorije opustil ter se odločil 
za enoten pojem identiteta (Ule, 2000).  
 
Uporabljal je pojem osebne ego identitete, da bi poudaril psihosocialno naravo jaza, ki se 
oblikuje iz biološke osnove skupaj s socialno realnostjo (Poljšak Škraban, 2004) Erikson meni, 
da je identiteta izrazito socialen proces, v katerem se posameznik opazuje, vzpostavlja določene 
samopredstave in se na podlagi teh tudi presoja. Vsi ti procesi se odvijajo le v nenehnem odnosu 
z drugimi (Erikson, 2014). 
 
Erikson pojmuje osebnostni razvoj kot prehod skozi vrsto stadijev, kjer vsaka nova stopnja v 
življenjskem poteku doda nekaj specifičnega k vsem naslednjim fazam in se nanaša na vse 
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prejšnje. Vsaka uspešno rešena faza pomeni večjo stopnjo osebnostne integriranosti, 
nerazrešeni problemi pa se prenašajo v naslednje faze in tako otežujejo razvoj (Poljšak Škraban, 
2004). Teorija obsega osem človeških razvojnih faz, od katerih jih pet sodi v otroštvo in 
mladost, tri pa v odraslost oziroma starost. Bistveno za vsako od faz je, da posamezniku 
zastavlja samosvojo identitetno krizo, ki jo ob ustrezni interakciji z okoljem bolj ali manj srečno 
preživi, zaradi česar je ob koncu vsakega obdobja tudi bolj ali manj pripravljen na kritična 
doživetja naslednjega obdobja (Erikson, 2014). Družba lahko pozitivno vpliva na uspešnost 
določene problematike, ne more pa spremeniti njenega zaporedja. 
Na vsaki razvojni stopnji se posameznik sooča (1) s svojim delovanjem na okolje, ki je odvisno 
od biološke zrelosti na posamezni razvojni stopnji in (2) z delovanjem okolja nanj, kar oblikuje 
določeno napetost, konflikt oziroma psihosocialno krizo, ki se, če ni uspešno razrešena, prenaša 
naprej (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 
 
Identitetne krize so za Eriksona rezultat notranjih duševnih in zunanjih konfliktov, ki nastanejo 
ob prevzemanju novih družbenih obveznosti ter vlog. V vsaki fazi obstaja možnost za 
progresivno razreševanje krize in s tem za približevanje stabilni identiteti ali pa možnost za 
ostajanje v prejšnji razvojni fazi, torej za regresijo ter odpoved identiteti (Ule, 2000).  
 
Med najpomembnejšimi krizami je kriza identitete, torej razvojni proces, ki se oblikuje v času 
adolescence. Mladostnik se v njej ponovno sooča z nerazrešenimi konflikti iz otroštva in se z 
njimi spopada na zrelejši način. Če mu jih uspe razrešiti, vstopi v odraslost kot integrirana 
osebnost z zrelo in pozitivno samopodobo, drugače pa lahko razvije izkrivljeno samopodobo, 
kar vodi v identitetno zmedo (Adlešič, 1999). Identitete se ne da opredeliti kot trajni dosežek 
oziroma nespremenljiv pojav. Posameznik gradi svojo identiteto iz pomembnih izkušenj, ki si 
jih pridobi skozi vse razvojne stadije in mu omogočajo, da postane oblikovalec samega sebe in 
uspešno opravlja svoje življenjske vloge. Doživljanje in oblikovanje identitete pa poteka na 
robu naše zavesti, zato se kaže predvsem v občutku psihosocialnega blagostanja, ki ga pogosto 
spremlja občutek optimizma, upanja, sreče in zadovoljstva z življenjem (Erikson, 2014). 
 
1.2.1.1 Stopnje osebnostnega razvoja po Eriksonu 
 
Značilnosti vsake stopnje so prisotne vse življenje, le v posameznem obdobju so bolj izrazite. 
Vsaka izmed stopenj je poimenovana kot nasprotje ugodnega in neugodnega izida. Le uspešna 
rešitev vseh osmih razvojnih nalog lahko človeka pripelje do končne zrelosti, v kateri je 
pomirjen s tem, kar je, s tem, kar je kdaj bil, in s tem, kar še pride, vključno z biološkim koncem 
(Erikson, 2014). 
 
Zaupanje proti nezaupanju (do 1. leta) 

 
Kot prvo komponento zdrave osebnosti Erikson imenuje občutje temeljnega zaupanja. Prek 
doživetij v prvem letu življenja otrok razvija občutke zaupanja vase, v druge ljudi in v svet 
okoli sebe (Ule, 2000). Kljub neugodju, ki ga občasno povzroča njegov telesni razvoj ali 
začasna oddaljenost od matere, mora otrok razviti tisto, kar je psihoanalitičarka Therese 
Benedek imenovala samopodoba ‒ zaupanje (Erikson, 2014). Le v tem primeru bo verjel, da je 
svet lep in da bodo starši vedno na voljo za zadovoljevanje njegovih fizičnih potreb ter ga 
kasneje tudi usmerjali skozi življenje. Otrok se mora varno navezati na starša ali skrbnika, da 
razvije občutek varnosti in ugodja. Razvoj zaupanja v prvi fazi je pogoj, da lahko otrok razvije 
avtonomijo v naslednji fazi. Varno navezan otrok ima namreč občutek, da lahko raziskuje svet, 
ker ve, da bo lahko ob najmanjši nevarnosti zopet stekel v varno zavetje staršev. Če otrok na 
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zadovoljitev potreb čaka predolgo oziroma mati ni dostopna za zadovoljevanje njegovih potreb, 
potem razvije nezaupanje vanjo in življenje nasploh (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 
 
Pri odraslih se okvara temeljnega zaupanja izraža kot temeljno nezaupanje. Pogosto se ti 
ljudje branijo družbe in se popolnoma povlečejo vase (Garhart Mooney, 2013). 
 
Avtonomija proti negotovosti (od 1. do 3. leta) 

 

Glavna razvojna naloga te faze je, da otrok razvije občutek avtonomije, ne da bi ob tem doživljal 
prevelike količine sramu ali dvoma. Otroci, ki bodo uspešno prešli to fazo, bodo razvili močan 
občutek jaza (Garhart Mooney, 2013). Otrok v tem obdobju začne uveljavljati svojo voljo, ob 
tem pa lahko že doživlja občutke sramu ali dvoma, ki mu jih povzročajo reakcije ali sankcije 
staršev zaradi njegovega vedenja (Ule, 2000). Otrok vadi svojo lastno izbiro, voljo, 
avtonomnost, odrasli vedenje nadzorujejo in omejujejo v skladu s socialnimi normami, družba 
pa predenj postavlja pričakovanja in omejitve (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Okolje 
ga mora podpreti v njegovi želji, da se postavi na lastne noge, saj kazen in kritiziranje vodita v 
občutje, ki mu pravimo sram, ali pa tisto, sekundarno nezaupanje, dvom (Erikson, 2014). Starši 
bi morali otroku dopustiti, da sam raziskuje svet a mu hkrati dajati občutek varnosti. Če lahko 
otroci razvijejo močan občutek jaza in samonadzora, se bodo čutili ponosne, v nasprotnem 
primeru pa bodo začeli dvomiti vase. Na podlagi tega se oblikuje samopodoba, bodisi pozitivna, 
za katero stoji občutek sposobnosti bodisi negativna, ki se izraža v nezaupanju v lastne 
sposobnosti, pričakovanju neuspeha in odvisnosti (Musek in Pečjak, 2001). 
 
Iniciativa proti krivdi (od 3. do 6. leta) 

 
Obdobje, ko se spopadajo otrokova bujna domišljija, radovednost in iniciativnost, po drugi 
strani pa se lahko pojavi občutek krivde, ko se želi otrok identificirati z zanj pomembnimi 
osebami, predvsem s staršema (Ule, 2000). V tem obdobju prevladujoče radovednost, 
tekmovalnost, napadalnost, nenehno gibanje in osvajanje prostora. Otrok ob tem naleti na 
družbene prepovedi in takrat se razvijeta vest ter nadjaz. Otrok se mora naučiti ločevati med 
infantilnimi željami in odgovornostjo za svoja dejanja (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 
Svoje nesprejemljive ambicije mora spremeniti v smiselne in sprejemljive dejavnosti, da doseže 
zadan cilj. Otroci, ki uspešno razrešijo to fazo, postanejo samozavestni, kompetentni in 
neodvisni. Lahko se soočijo s svojimi napakami brez, da bi občutili krivdo (Erikson, 2014). 
 
Delavnost proti manjvrednosti (od 6. do 11. leta) 

 
To je čas, ko se začne šolanje in izobraževanje, s tem pa tudi prvo večje razširjenje socialnega 
izkustva za otroka (Ule, 2000). Otrok se loteva novih aktivnosti, začne se učiti reševanja 
problema z metodičnimi napori in delom. Želi sodelovati in ustrezati. Če je pri tem uspešen, se 
razvijeta delavnost in marljivost. Negotovi odzivi okolice, tudi sošolcev in učiteljice, lahko 
vodijo do občutkov manjvrednosti, da niso ničesar sposobni opraviti dobro. Otrok se začne 
izogibati delovnim izzivom, zaradi česar je lahko hitro označen kot lenoba (Musek in Pečjak, 
2001). V srednjem in poznem otroštvu je predvsem prevladujoča težnja, da bi otrok razvil 
smiselne spretnosti in znanja, ki jih družba, v kateri otrok živi, ceni. Težnja se izraža v 
pozornosti, marljivosti, vztrajanju, spoštovanju pravil in sodelovanju (Marjanovič Umek in 
Zupančič, 2004). 
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Identiteta proti identitetni zmedenosti (adolescenca) 

 
Za Eriksona je to odločila doba v razvoju identitete. Označujejo jo intenziven razvoj duševnih 
in telesnih sposobnosti ter večja pričakovanja družbe glede dejanj, odločitev in načinov 
sprejemanja socialnih vlog (Erikson, 2014). Izostri se potreba po oblikovanju izdelane 
samopodobe in identitete. Posameznik, dokler ne oblikuje jasne samopodobe, aktivno preizkuša 
različne vloge. Pozitivna razrešitev te krize zahteva, da posameznik sprejme samega sebe, in 
tudi, da drugi ljudje sprejmejo njega ter da dobi priznanje za svoja dejanja in podporo pri 
prizadevanjih za samostojno vključitev v družbo. Konflikti in ovire pri preizkušanju vlog in 
pričakovanj lahko vodijo v oblikovanje nestabilne podobe o sebi. Pojavi se značilno obnašanje, 
ki simbolizira izmikanje prevzemanju odgovornosti in željo po podaljševanju mladosti (Musek 
in Pečjak, 2001). Pojavi se tedaj, ko posameznik ne more v celoti ustreči potrebi po fizični 
intimnosti, zahtevam po izbiri poklica in zahtevi po sodelovanju v družbi. Mladostnik je tedaj 
v nevarnosti, da se bo bodisi prehitro osebnostno oblikoval v neki tip bodisi se umaknil pred 
vsakršno odločitvijo v izolacijo in notranjo praznost. Za to obdobje so značilne številne 
možnosti, za katere se mora opredeliti, na kar pa vpliva tudi način, kako so se razrešile prejšnje 
identitetne krize. Najbolj je pomembna kriza zaupanja, saj lahko posameznik, ki je že v 
zgodnjem otroštvu trpel zaradi zavračanja okolice in si ni pridobil temeljnega zaupanja vase in 
v druge, v krizi adolescence razvije negativno identiteto (Erikson, 2014). 
 
Intimnost proti osamljenosti (zgodnja odraslost) 

 
Ko se otroštvo in mladost iztečeta, se začne življenje v pravem pomenu besede. V ospredju so 
misli na delo ali študij, konkretno kariero, druženje s partnerjem, sčasoma tudi misli o poroki 
in lastni družini (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Šele ko adolescent odkrije večji del 
identitete, lahko vstopi v bolj intimne odnose z drugimi. Če posameznikova identiteta ni dovolj 
trdna, se boji, da bi jo na ta način izgubil, kar pa vodi k težnji po izolaciji. Postaja odmaknjen 
od drugih in se ukvarja predvsem s samim seboj (Erikson, 2014). Ta kriza se veže na strahove 
in negotovost pri prevzemanju novih odgovornosti v odraslosti. Ob pozitivnih izkušnjah je 
posameznik zmožen oblikovati intimne in zaupne odnose z drugimi, ob negativnem izidu pa 
občuti približevanje kot boleče ter nevarno, kar vodi v izoliranost, občutke nesprejetosti in 
osamljenosti (Musek in Pečjak, 2001). 
 
Generativnost proti stagnaciji (srednja leta) 

 
V to obdobje sodi doseganje in vzdrževanje zadovoljivega delovanja v poklicu, vendar tudi 
odrasli doživljajo krizo identitete. Resda je pri odraslem identiteta trdneje oblikovana, vendar 
je zaradi sprememb v lastnem življenjskem okolju vedno znova preizkušena. Ker si odrasli 
razpršitev identitete težko privoščijo, so identiteto prisiljeni nenehno oblikovati in jo vzdrževati 
(Brečko, 1998, v Poljšak Škraban, 2004). To je kriza, ki je vezana na obdobje v življenjskem 
poteku, ki naj bi bilo zrelo ustvarjalno obdobje, lahko pa zaide tudi v rutino oziroma v 
stagnacijo. Lahko pride do napredovanja v življenju, ko se razvije generativnost, torej občutek 
koristnosti sebi in širšemu socialnemu okolju. Kaže se predvsem v skrbi za druge, 
produktivnosti in zavedanju lastnih potreb (Erikson, 2014). Ob neuspehih in ovirah pa lahko 
dobi občutek, da ne napreduje, temveč stagnira (Musek in Pečjak, 2001). 
 
Integriteta proti razočaranju (starost) 

 

Zadnja faza je pozno obdobje, ko je posameznik zmožen opraviti analizo dosedanjega življenja 
in dela. Pri tem lahko pride do pozitivnih zaključkov in pozitivnih stališč do lastnega življenja, 
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boljšega poznavanja sebe ter večjega samospoštovanja posameznika. Pridobi občutek 
integriranosti, izpopolnjenosti in smiselnosti življenja (Musek in Pečjak, 2001). V primeru, ko 
se človek ozira nazaj in ugotovi, da čas teče, sam pa ni izpolnil v življenju tistega, kar je želel 
in hotel, pa se razvije občutek nesmiselnosti ter neizpopolnjenosti. Občuti, da je bilo življenje 
polno napak in zgrešenih ciljev (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 
 
1.2.2 Psihosocialni okvir postadolescence in študentska leta 
 
Postadolescenca je razvojno obdobje človeka, ki je umeščeno med obdobje adolescence in 
odraslosti, časovno pa sovpada s prvo polovico dvajsetih let. Pogoj za njen nastop je uspešno 
razrešena identitetna kriza adolescence, se pravi dokaj konstantna predstava o sebi, svojih željah 
in ciljih. V zadnjih desetletjih so razvojni psihologi, ki preučujejo različna življenjska obdobja, 
potrdili hipotezo o mladostništvu kot razvojnem pojavu, ki izvira iz najzgodnejšega obdobja 
otrokovega življenja in odločilno vpliva na posameznikov psihosocialni razvoj v odraslosti 
(Poljšak Škraban, 2000). 
V poznih 60. letih so se ob prehodu iz klasične mladosti v odraslost zgodile bistvene 
spremembe. Vse več mladih zaradi podaljševanja študija odlaga vstop v odraslost. Študij je čas, 
ko se v identitetnem razvoju dogajajo največje spremembe in dosežki (Marjanovič Umek in 
Zupančič, 2004). Fakultetno okolje prinaša različne izkušnje in usmerja študentovo pozornost 
na identitetna vprašanja ter na različne poti razreševanja le-teh. Značilna je zavestna in kritična 
refleksija lastnih socialnih vlog in družbe kot celote. Mladi odrasli se ne ukvarjajo več toliko s 
temeljnimi eksistencialnimi vprašanji, ki so pred tem označevala prehod v odraslost, npr. s 
smislom življenja, definiranjem lastne socialne pozicije in življenjskim stilom, ampak imajo že 
relativno urejeno samopodobo ter zato razpoznavajo neskladje med svojo samopodobo in 
družbenimi pravili (Poljšak Škraban, 2004). Zaradi tega ponovno eksperimentirajo sami s seboj, 
vendar je to početje, v primerjavi s početjem v adolescenci, bolj dolgoročno, saj zaznamuje tudi 
poznejšo odraslost. Kognitivni in fiziološki razvoj, socialna pričakovanja in izkušnje, 
mladostniku omogočajo, da si oblikuje identiteto. Identiteta se po navadi utrdi po zaključku 
študija, vendar se še nadalje razvija skozi življenje, še posebno ob pomembnejših spremembah 
v življenju (Poljšak Škraban, 2000). 
 
1.3 Profesionalizacija pedagoškega poklica 
 
O odgovoru na vprašanje, ali je poučevanje profesija in ali so učitelji strokovnjaki, si številni 
raziskovalci in pedagoški delavci še vedno niso enotni. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika 
(SSKJ) izraz profesija pomeni enako kot poklic, strokovnjak pa je ta, ki dobro obvlada svojo 
stroko in se nanjo spozna (Profesija, b. d.).  
 
Muršak izraz profesija definira kot poklic, ki zahteva visoko stopnjo izobrazbe, ima visoke 
vstopne pogoje ter je zakonsko reguliran (Muršak, 2002, v Muršak, Javrh in Kalin, 2011). V 
nasprotju pa Marentič Požarnikova (1990) izraza profesija in poklic ne enači popolnoma, 
temveč utemeljuje ločevanje pojmov s tem, da pri nas izraz poklic zajema zelo širok razpon 
zahtevnosti, izraz profesija pa se nanaša na najzahtevnejše vrste poklicev, med drugim tudi 
učiteljski poklic (Marentič Požarnik, 1990, v Cerar in Marentič Požarnik, 1990). Pripadniki 
profesije so pri odločitvah samostojni, relativno neodvisni od zunanjih pritiskov, pri svojem 
delu pa so zavzeti za dobrobit svojih klientov, reflektivni ter spodbujajo spremembe pri pouku. 
Pri strokovnosti namreč ne samo za vsoto posameznih spretnosti ali obvladovanje učnih metod 
in komunikacijskih spretnosti, temveč mora znati učitelj strokovnjak presoditi, kdaj uporabljati 
ene in druge ter upoštevati okoliščine in posebnosti svojih učencev (Javornik Krečič, 2008).  
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Strokovnost je kvaliteta strokovnih znanj, spretnosti in vrednot, vsebovanih v strokovni praksi, 
ki se kaže predvsem v opravljanju pomembne družbene funkcije, visoki ravni specifičnih znanj 
in spretnosti, sposobnosti delovanja v nepredvidljivih problemskih situacijah, 
samoizpopolnjevanju ob razmišljujoči analizi svojih izkušenj in precejšnji meri svobode ter 
avtonomnosti v izbiri delovnih postopkov (Hoyle, 1989, v Đaković, 2015). 
 
Cummings in Schwab kot eno bistvenih lastnosti strokovnjaka navajata strokovno 
kompetentnost, ki je definirana kot sposobnost opravljanja zadanih nalog v skladu z določenimi 
standardi (Cvetek, 2004, v Javornik Krečič, 2008).  
Učitelji kot strokovnjaki pri opravljanju strokovnih dejavnosti na eni strani izhajajo iz 
strokovnih in pedagoško-didaktičnih znanj, uporabljajo ustrezne spretnosti in znanstveno 
preverjeno znanje, po drugi strani pa vedno upoštevajo tudi interese in potrebe svojih učencev 
(Valenčič Zuljan, 2012). 
 
1.3.1 Specialni in rehabilitacijski pedagog kot strokovnjak 
 
Specialni in rehabilitacijski pedagog je strokovnjak, ki preučuje, razvija in izvaja edukacijsko 
ter redukacijsko, kompenzacijsko in rehabilitacijsko delo z otroki s posebnimi potrebami ter 
odraščajočimi in odraslimi s primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami (Kastelic, 2009). Je 
učitelj strokovnjak, ki dela neposredno s posameznikom s posebnimi potrebami in mu pomaga, 
da čim bolj kompenzira primanjkljaje oziroma razvije svoje potenciale (Lipec Stopar, 2007). 
Vodi dokumentacijo s pomočjo specialno-pedagoških pristopov, izdeluje diagnostične ocene 
za posameznike s posebnimi potrebami in pripravlja individualizirane programe (Kampuš, 
2016). Poklic specialnega in rehabilitacijskega pedagoga ne zahteva zgolj poučevanje učnih 
vsebin in predajo znanja, pač pa delo z učenci s posebnimi potrebami zahteva strpnost, 
potrpežljiv odnos, učenje socialnih veščin in zavestno zmanjševanje stisk ter frustracij ob 
hkratni individualizaciji in diferenciaciji učnih vsebin za vsakega učenca posebej (Magajna, 
2008, v Košir idr., 2014). Pri delu mora specialni in rehabilitacijski pedagog upoštevati enakost 
vsakega posameznika, ga varovati pred negativnimi stališči v okolju, zagovarjati interese oseb 
s posebnimi potrebami in jih podpirati pri izražanju njihovih mnenj ter želja (Kastelic, 2009). 
Specialni in rehabilitacijski pedagog je zaradi narave dela izpostavljen precejšnjim 
obremenitvam. V svojem vsakdanu se srečuje z otroki in odraslimi s težjimi ter težkimi 
motnjami, raznimi boleznimi in stiskami družin. Da je lahko pri svojem delu uspešen, mora 
vsakdanje težke situacije predelati, se z njimi spopasti, ohraniti optimizem in težave sproti 
reševati. Razviti mora odpornost, torej možnost odpora proti nastalemu problemu in stresu ter 
prožnost, da najde mehanizme za reševanje situacije (Kampuš, 2016). Da je proces uspešen ter 
lahko specialni in rehabilitacijski pedagog sledi in upošteva novosti v vzgoji in izobraževanju, 
je potrebno, da je strokovno zavezan k večji rasti in učenju, da zaupa v vrednost svojega dela 
in da se je sposoben učiti iz svojih porazov ter uspehov skozi refleksijo, hkrati pa je dovolj 
pogumen, da se sprašuje o lastnem delu, prevzema tveganje in tolerira negotovost. Specialni in 
rehabilitacijski pedagog mora zaupati svojemu intuitivnemu mišljenju in mora poslušati svoj 
notranji glas. Tudi sam naj bo aktiven in refleksiven učenec, hkrati pa mora biti sposoben 
delovati v različnih timih in biti pripravljen na sodelovalno učenje (Javornik Krečič, 2008). 
 
1.3.2 Kompetence specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 
 
Temeljna lastnost strokovnjaka je strokovna kompetentnost, ki pomeni, da ima posameznik 
določene spretnosti, znanja, kvalifikacije, ki so ključne pri njegovem strokovnem ravnanju 
(Valenčič Zuljan, 2012). Kompetence nam povedo, kaj posameznik v resnici obvlada v teoriji 
in kaj je oziroma bo sposoben narediti tudi v praksi (Razdevšek Pučko, 2013). Razvoj 
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učiteljskih kompetenc lahko navežemo na tri komponente: (1) spoznavno, ki zajema znanje in 
razumevanje, (2) akcijsko, ki zajema poklicne spretnosti in (3) čustveno-motivacijsko, ki 
zajema učiteljeva stališča ter vrednote. 
Te komponente morajo biti pri posamezni kompetenci v medsebojnem ravnotežju (Cerar in 
Marentič Požarnik, 1990). 
 
Marentič Požarnikova (2008) navaja pet širših sklopov kompetenc učitelja: 
‒ Komunikacija in odnosi: zajemata učiteljevo sposobnost učinkovite komunikacije in 
razvijanja dobrih odnosov z učenci, sposobnost razvijanja socialnih veščin pri učencih, 
oblikovanje spodbudnega učnega okolja, spodbujanje samostojnosti ter odgovornosti, 
vzdrževanje discipline in sposobnost uporabe strategij za reševanje konfliktnih situacij. 
‒ Učinkovito poučevanje: zajema sposobnost povezovanja učnih ciljev, vsebin, učnih metod in 
pristopov poučevanja, ki temeljijo na upoštevanju individualnih posebnosti učencev. 
Pomembno je, da učitelj pozna različne načine preverjanja in ocenjevanja znanja učencev ter 
spremlja njihov napredek, učencem in staršem pa podaja konstruktivne povratne informacije. 
‒ Organizacija in vodenje: pomeni zmožnost izvajanja organizacijskih in administrativnih 
nalog v zvezi z načrtovanjem, izvajanjem, spremljanjem in vrednotenjem procesa učenja, hkrati 
pa tudi sposobnost opravljanja nalog razrednika in povezovanja učencev v skupnost. 
‒ Sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem: pomeni sposobnost učinkovite komunikacije 
z učitelji, strokovnimi delavci in drugimi zaposlenimi. Je osnova za timsko delo, predvsem za 
sodelovanje s starši in drugimi strokovnjaki na vzgojno-izobraževalnem področju. 
‒ Strokovni razvoj: za napredek učitelja je ključno, da se seznanja z dosežki ved, ki so 
pomembne za njegovo poklicno delovanje, hkrati pa, nova spoznanja kritično vrednoti in 
premišljeno vključuje v samo pedagoško delo. Le tako lahko uspešno spreminja in inovira 
lastno pedagoško delo. 
 
Strokovna kompetentnost je tako statična kot tudi dinamična. Statična, kot formalno dokazilo, 
sodi na začetek kompetentnosti, kjer gre bolj ali manj za to, da nekdo izpolnjuje določene 
minimalne zahteve svoje profesije. Drug, dinamičen vidik, je premična točka, h kateri 
strokovnjak potuje vse svoje strokovno življenje, vendar je nikoli ne doseže. Pot do 
kompetentnosti je v tem primeru vsaj tako pomembna, če ne še pomembnejša, kot sam cilj 
(Walace, 1991, v Žuran, 2014). 
 
Kompetence današnjega učitelja lahko razdelimo na specifične in splošne. Specifične so vezane 
na posamezne predmete specifičnega disciplinarnega področja, splošne pa so predmetno 
neodvisne in se nanašajo na komunikacijo, timsko delo, spretnosti pridobivanja znanja in 
vseživljenjsko učenje. So skupne kompetence pedagogov, ne glede na smer študija, in so 
pridobljene ter uporabljene v različnih kontekstih (Eurydice, 2013, v Kampuš, 2016). 
 
Tancig (2006) je izvedla raziskavo o pomembnosti predmetno specifičnih kompetenc na 
področju specialne in rehabilitacijske pedagogike. V spodnji tabeli je naveden seznam 
kompetenc, ki so nepogrešljive za delo SRP (Tancig, 2006a).  
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Tabela 1  
Seznam kompetenc specialnega in rehabilitacijskega pedagoga (Tancig, 2006a) 
 
Posebne (specifične) kompetence v vzgoji 
in izobraževanju (usposobljenost za …) 

Predmetno specifične kompetence za 
specialno in rehabilitacijsko pedagogiko 

Poznavanje vsebine in metodike področja. Poznavanje teoretičnih osnov področja 
specialne in rehabilitacijske pedagogike ter 
njihove uporabe v praksi. 

Razumevanje in uporaba kurikularnih teorij 
ter splošnega in didaktičnega znanja na 
predmetnem področju. 

Zmožnost ugotavljanja posebnih potreb 
posameznika z uporabo ustreznih 
(diagnostičnih) postopkov, metod in tehnik 
ter načrtovanja individualiziranih programov 
oz. intervencij v procesu rehabilitacije. 

Interdisciplinarno povezovanje vsebin. Zmožnost razvijanja inkluzivne kulture, 
politike in prakse. 

Uporaba specialno-pedagoških znanj za delo 
z otroki s posebnimi potrebami. 

Delo s starši, skrbniki in družino ‒ 
informiranje, educiranje, svetovanje in 
nudenje čustvene opore. 

Pedagoško vodenje razreda in/ali skupine. Poznavanje socialnih sistemov, nevladnih 
organizacij, prostovoljnega dela, 
zagovorništva. 

Organiziranje aktivnega in samostojnega 
učenja, usposabljanje učencev za učinkovito 
učenje. 

Uporaba ustreznih postopkov (metod) 
raziskovanja in razvoja prakse (področja 
dela), npr. študij primera, akcijsko 
raziskovanje ipd. 

Usposobljenost za preverjanje in 
ocenjevanje znanja in dosežkov učencev ter 
oblikovanje povratnih informacij. 

Sinergistično delovanje v 
organizaciji/(inter)disciplinarnem timu. 

Komuniciranje s strokovnjaki iz različnih 
vzgojno-izobraževalnih področij. 

Zmožnost reševanja konfliktov na odnosni 
in strokovni ravni. 

Sodelovanje s starši. Poklicno delovanje v skladu s poklicno 
etiko, kodeksi; prepoznavanje in reševanje 
moralno-etičnih dilem in problemov: 
delovanje na način, ki ščiti osnovne pravice, 
integriteto in dostojanstvo posameznika. 

Razumevanje odnosov med vzgojno-
izobraževalno institucijo in socialnim 
okoljem ter sistemsko gledanje in delovanje. 

Sposobnost prevzemanja odgovornosti za 
lasten poklicni razvoj in učenje z evalvacijo 
in refleksijo lastnega dela (izkustveno 
učenje, supervizija, intervizija). 

Poznavanje in razumevanje teoretičnih 
osnov svetovalnega dela. 

 

Oblikovanje celovite ocene potreb 
posameznika oz. skupine, njihovih močnih 
in šibkih področij, ob upoštevanju okoljskih 
dejavnikov (fizičnih, socialnih, kulturnih), z 
ustreznimi postopki in instrumenti. 

 

Zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja 
partnerskega odnosa z drugimi uporabniki 
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oz. skupinami (starši, lokalna skupnost, 
svetovalne službe, gospodarstvo ipd.) 
Zavzemanje za take spremembe sistema, ki 
zagotavljajo osnovne pravice in potrebe 
uporabnika oz. skupine. 

 

 
Za specialnega in rehabilitacijskega pedagoga je pomemben razvoj tako splošnih kot predmetno 
specifičnih kompetenc. Poznati morajo svoje predmetno področje in vzgojno-izobraževalno 
problematiko, učne in poučevalne strategije za različne potrebe učencev, ustvariti morajo 
ustrezno učno okolje ter ga prilagajati glede na zmožnosti posameznika in sodelovati z drugimi 
strokovnjaki, starši oziroma skrbniki, zato, da je njihovo delo čim bolj kakovostno. Da bi se 
ustrezno odzvali na spremenjene zahteve njihove vloge, se morajo usmerjati v lasten strokovni 
razvoj v procesu vseživljenjskega učenja ter uporabljati informacijsko-komunikacijsko 
tehnologijo, tako v formalnih učnih situacijah kot tudi pri drugem strokovnem delu (Tancig, 
2006b) 
 
Specialnemu in rehabilitacijskemu pedagogu pa samo v študiju pridobljene kvalifikacije ne 
zadoščajo, saj nove družbene spremembe ter dejavniki povzročajo potrebo po nenehnem 
izpopolnjevanju strokovnih kompetenc in nenehnem strokovnem razvoju. Zato je ena od 
ključnih kompetenc specialnega in rehabilitacijskega pedagoga tudi sposobnost prevzemanja 
odgovornosti za lasten strokovni razvoj in učenje z evalvacijo ter refleksijo lastnega dela 
(Javornik Krečič, 2008). 
 
1.4 Kariera in strokovni razvoj 
 
Ob razmejevanju pojmov poklic in profesija je treba opredeliti tudi sam pojem kariere. 
 
1.4.1 Zgodovinski pregled razvoja kariere 
 
Pojem kariera se je skozi zgodovino postopoma oblikoval v razširjeno definicijo, kot jo 
poznamo danes. Pred sto leti so izraz kariera uporabljali le občasno, imel je zaposlitveno 
konotacijo in je označeval sprejemljivo obliko karierizma ter napredovanja. Sčasoma pojem 
kariera nadomešča izraz poklic, ki je bolj dinamičen in ne zajema zgolj področja dela, ampak 
širše dimenzije ‒ od dela do družine, prostega časa, učenja in tudi državljanstva (Javrh, 2011a). 
V 90. letih so izraz kariera razumeli še širše, saj so poudarjali, da je to dinamičen element 
človekovega življenja, zato so začeli govoriti o razvoju kariere, ki zaobjema celotno življenje 
in upošteva vse procese v njem (Javrh, 2007). 
 
1.4.2 Opredelitev pojma kariere 
 

Sodobne definicije kariere so zelo široke in je zato sam pojem kariere postal dokaj ohlapen. 
Kariera je definirana kot vzorec izkušenj, ki se razteza skozi posameznikovo življenje (Javrh, 
2011b). Pri tem ni nujno, da je posameznikova delovna doba po naravi strokovna, stabilna 
znotraj ene zaposlitve ali povezana z vertikalnim pomikom po lestvici, saj se v življenju 
posameznika pojavljajo tudi kakšni padci, zdrsi oziroma kritične življenjske prelomnice.  
Kariera je osrednji del celotne poklicne poti, ki jo posameznik prehodi v času aktivnega 
udejstvovanja v delovnih procesih (Javrh, 2007). Svetlik in Zupan (2009) kariero opredelita kot 
načrtovano ali nenačrtovano razvojno pot posameznika, sestavljeno iz zaporedja del in 
dejavnosti, ki vključujejo prvine usposabljanja, napredovanja, samouresničevanja, skratka 
osebnega razvoja v določenem času v skladu z opredeljenimi cilji (Svetlik in Zupan, 2009, v 
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Cotič, 2016). Je dinamičen proces razvoja in je lahko načrtovan vse od mladosti do pozne 
starosti. Združuje dva vidika: (1) notranjo kariero, ki jo izbira posameznik in predstavlja 
posameznikov lasten koncept napredovanja znotraj poklica in (2) zunanjo kariero, torej poti 
razvoja posameznika, ki jih načrtuje delovna organizacija. Vsaka faza razvoja kariere ima svoje 
značilnosti in zahteve, ki glede na posameznikov odziv soodločajo, kako izpolnjen bo v svoji 
karieri (Javrh, 2011a). Za posameznika je pomembno, da načrtuje svojo kariero in vzpostavi 
svoje karierne cilje, saj bo tako lažje reševal karierne probleme ter se izognil stresu. Na ta način 
lahko uspešno sodeluje na trgu delovne sile in napreduje (Cotič, 2016). 
 

1.4.3 Razvoj kariere 
 
Danes je načrtovanje in razvoj kariere odraz fleksibilnosti posameznika. Karierni ciklus teče 
vzporedno s psihosocialnim razvojem, uspešnost pri načrtovanju in razvoju kariere pa je med 
drugim odvisna od vrednot, postavljanja ciljev, osebnostnih lastnosti, sposobnosti ter veščin, 
spretnosti in strokovnosti (Ramšak Pajk, Bernik in Rajkovič, 2003). 
V zahodni kulturi je delo izredno pomemben del življenja, delovna kariera pa je skoraj sinonim 
za posameznikov osebnostni razvoj. Da se kariera uspešno razvija, je potrebno nenehno učenje 
in iskanje, vseživljenjsko izobraževanje, osebni načrt razvoja kariere, uravnoteženje osebnih 
ambicij s potrebami družine, upoštevanje stanja osebnega psihosocialnega razvoja, usklajevanje 
s potrebami delodajalca in pravočasno prilagajanje trgu dela (Javrh, 201b). Ključ do uspeha je 
tudi medgeneracijsko sodelovanje, saj mora začetnik od prvega dne, ko začne samostojno delo 
pa vse do usposobljenega delavca, prehoditi dolgo pot razvoja strokovnih zmožnosti. Pri tem 
pa se lahko nekaterih vrst znanja in spretnosti nauči z opazovanjem ter sodelovanjem s 
starejšimi, zrelimi kolegi (Javrh, 2007). 
 

1.4.4 Strokovni razvoj učitelja 
 
Definicij o tem, kaj je strokovnost, je veliko, nanašajo pa se predvsem na vrednote, etični 
kodeks, znanje, spretnosti in odgovornosti, ki usmerjajo razmišljanja ter ravnanja v 
posameznem poklicu. Te komponente strokovnosti so podvržene družbenim vplivom in se 
spreminjajo, vzročno-posledično pa lahko iz tega sklepamo, da tudi strokovnost ni statična 
kategorija, ampak se spreminja glede na družbene spremembe (Hmelak, 2012). Temu pravimo 
strokovni razvoj, ki ga različni raziskovalci razumejo na različne načine. Nekateri strokovni 
razvoj vidijo kot aktivnosti, ki jih izvajajo učitelji, drugi kot učenje učiteljev, tretji pa kot 
spremembe, ki nastanejo kot rezultat učenja in pomembno vplivajo na učence (Bubb, 2013 v 
Đaković, 2015).  
Strokovni razvoj je nenehen proces, sestavljen iz formalnih in neformalnih izkušenj učenja, ki 
zaposlenim v šolah omogoča razmišljanje o svojem delu, izboljševanje svojega znanja in 
spretnosti ter načinov dela tako, da se izboljšata učenje in dobrobit učencev (Bubb in Earley, 
2007, v Đaković, 2015). Je celosten proces, ki povezuje osebno, socialno in poklicno raven. 
Poteka na ravni posameznika in tudi institucije, kjer je pomembno sodelovanje z drugimi. 
Obsega sprejemanje in ponotranjanje novih spoznanj o poučevanju ter pridobivanje novih 
spretnosti v pedagoškem ravnanju (Javrh, 2011b).  
Proces se nanaša na učiteljevo temeljno vlogo in poučevanje ter pomeni učiteljevo 
napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega, odgovornega ravnanja in odločanja. V tem 
procesu učitelj prehodi določena obdobja in vsako izmed njih ima svojo vlogo, značilnosti ter 
posledice. Prepotuje stopnje od novinca do izvedenca, njegovo zadovoljstvo pa je pogojeno s 
prehajanjem od ene stopnje k drugi in s pridobivanjem izkušenj. Učitelj postopno zori, njegovo 
delo pa postaja vse bolj podobno kompleksnemu sistemu uporabe različnih spretnosti in 
kompetenc (Javornik Krečič, 2008).  
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Glavni namen strokovnega razvoja naj ne bi bili zgolj zunanji znaki profesije in učiteljevega 
statusa, kot so plača, ugled, delovni pogoji, temveč se velika pozornost namenja zlasti vidiku 
notranjega učiteljevega strokovnega razvoja, ki postopno vodi do vse večje gotovosti v 
odločanju, samozavesti, samostojnosti in razmišljanju (Javornik Krečič, 2008). Pri oblikovanju 
učiteljeve identitete in skrbi za strokovni razvoj, je bistvenega pomena učiteljeva 
kompetentnost za raziskovanje lastnega dela pa tudi za sodelovanje z drugimi v kontekstu šole, 
kot učeče se organizacije (Muršak, Javrh in Kalin, 2011).  
 
Skozi čas se ni spreminjal zgolj potek pedagoškega dela, pač pa tudi razumevanje strokovnega 
razvoja, ki se ga je sprva opredeljevalo kot nekaj statičnega, sedaj pa se vedno bolj poudarja 
njegova dinamična komponenta. Pregled razvoja lahko spremljamo skozi dva širša modela 
učiteljevega strokovnega razvoja, ki temeljita na (Javornik Krečič, 2008; Valenčič Zuljan, 
2012): 
‒ tradicionalnem pojmovanju poklica: učitelji so veljali za pasivne objekte, ki za oz. strokovni 
razvoj potrebujejo zunanjo motivacijo, saj sami za razvoj niso motivirani. Poudarjena je bila 
potreba po spreminjanju učiteljev, ob tem pa so zanemarili njihove želje, potrebe, razmišljanja 
in skrbi. Izobraževanje v kasnejših obdobjih kariere je bilo namenjeno zgolj odpravljanju 
učiteljevih vrzeli, saj so verjeli, da se učitelj strokovno razvije do diplome. 
‒ kritično-refleksivnem pojmovanju poklica: proti koncu 70. let so se začeli osredotočati na 
predpostavko, da je učitelj aktiven, razmišljujoč in avtonomen  strokovnjak, ki ne samo deluje, 
ampak tudi reflektira. Treba je bilo spoznati, kako učitelj razmišlja o svojem ravnanju, ravnanju 
svojih učencev in kakšni so njegovi notranji procesi. 
 
1.4.4.1 Dejavniki strokovnega razvoja       
 
Da bo naš strokovni razvoj čim bolj optimalen, je pomembna seznanitev s temeljnimi dejavniki 
strokovnega razvoja, da se lažje zavedamo, kaj ovira in kaj spodbuja naš strokovni razvoj. 
 
Na učiteljev strokovni razvoj vplivajo zunanji in notranji dejavniki. Med zunanje spadajo 
različne oblike formalnega izobraževanja in izpopolnjevanja učiteljev, uvajanje novosti, 
spremembe v šolskem sistemu ter neformalni vplivi, kot so klima na šoli, vpliv staršev in tudi 
odločitev za poklic. Med notranje pa prištevamo učiteljeva prepričanja, pojmovanja in 
subjektivne teorije (Obran in Ivanuš Grmek, 2010). 
 
V nadaljevanju bodo predstavljeni različni dejavniki, ki vplivajo na strokovni razvoj 
posameznika (Javornik Krečič, 2008). 
 
Učiteljeva pojmovanja in prepričanja 
Na učiteljevo pedagoško delo bistveno vpliva njegovo pojmovanje poučevanja kot strokovne 
dejavnosti in njegovo razumevanje vloge učitelja ter učenca v celotnem procesu poučevanja in 
učenja (Cvetek, 2005). 
Učiteljev strokovni razvoj poteka na nivoju pojmovanj, ki se oblikujejo v posameznikovi osebni 
zgodovini, iz izkušenj, doživetij in spoznanj ter vplivajo na načine razumevanja, interpretiranja 
in delovanja posameznika. Prav tako pa se odvija na nivoju ravnanj, kjer posameznik s 
izpopolnjevanjem strokovnih spretnosti razvija raven gotovosti in rutine (Valenčič Zuljan, 
2012). 
Model čebule, kot ga je poimenovala Marentič Požarnikova (2005, v Javornik Krečič, 2008), 
ponazarja plastovitost učiteljeve osebnosti in prepričanja uvršča v eno globljih plasti, torej 
plasti, ki se jih težje spreminja. 
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Slika 3. Večplastni model učiteljeve strokovnosti ali  model čebule (Marentič Požarnik, 2005, 
v Javornik Krečič, 2008) 

Najtežje dostopna učiteljevemu spreminjanju je (1) učiteljeva avtentična osebnost kot 
neponovljiva celota njegovih psihofizičnih karakteristik. Sledi (2) učiteljeva poklicna identiteta 
kot odgovor na vprašanje: Kdo sem, kadar sem učitelj in kakšno je moje poslanstvo na šoli? 
Tretjo plast predstavljajo (3) učiteljeva prepričanja o različnih vidikih vzgojno-izobraževalnega 
dogajanja, ki vključujejo njegova pojmovanja o znanju, učenju, poučevanju in pouku. Sledi (4) 
plast kompetenc kot sistem znanja, spretnosti, strategij in rutin za njihovo uporabo ter čustvenih 
elementov. Povsem na površini (5) so metode in tehnike dela oziroma učiteljevo ravnanje, ki 
ga najlažje spreminjamo. Plasti, ki so v globini, so manj dostopne zavesti, jih težje 
spreminjamo, a vseeno vplivajo na izražanje površinskih plasti (Marentič Požarnik, 2005, v 
Javornik Krečič, 2008). 
 
Izobraževanje učiteljev 
Sistemi in modeli izobraževanja učiteljev imajo določene cilje, vsebine, kulture učenja, 
postopke ocenjevanja in organizacijske strukture. Skupne so jim naslednje sestavine, ki jih 
najdemo v večini modelov začetnega izobraževanja učiteljev: (1) študij pedagoških ved, kot so 
didaktika, pedagoška zgodovina in filozofija ter psihologija in pedagoško-sociološke 
evalvacije, (2) akademski študij disciplin, relevantnih za nadaljnje poučevanje kurikuluma (3) 
študij specialne didaktike oziroma posameznih šolskih predmetov in (4) praksa poučevanja 
(Buchberger, 2001, v Štih, 2013). 
Metode, oblike dela in odnosi, v katerih poteka poučevanje prihodnjih učiteljev, so načini 
pridobivanja strokovnih znanj ter usposobljenosti, hkrati pa tudi predstavljajo model 
poznejšega didaktičnega ravnanja učiteljev. V času izobraževanja naj bi metode, zasnovane na 
skupinski aktivnosti, učitelju pomagale osebno dozoreti, utrditi poklicno identiteto in pridobiti 
samozavest za kakovostno in fleksibilno poučevanje (Marentič Požarnik, 1987, v Štih, 2013). 
 
V sistemu izobraževanja se pojavljata dve ključni vprašanji, ki neposredno zadevata sistem 
priprave na učiteljski poklic. Prvo vprašanje imenujemo vnaprejšnja (anticipatorna) poklicna 
socializacija, ki se nanaša na to, kakšne so sploh naše možnosti za vpliv na oblikovanje poklicne 
identitete učitelja pred začetkom njegovega dela in kakšne ob začetku dela. Vnaprejšnja 
poklicna socializacija je pri izobraževanju učiteljev vodena. Najprej gre za izkušnje, ki so 
posledica priložnostnega dela, kot npr. dela v prostovoljnih organizacijah ali kolegialna pomoč 
sošolcem in mlajšim učencem, v programih formalnega izobraževanja pa to vlogo prevzame 
praktično delo. Kolikor bolj so te izkušnje reflektirane in kolikor več je priložnosti, da si 
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prihodnji učitelji te izkušnje pridobijo, toliko manjši bo vstopni šok, ko posameznik začne z 
delom.  
Drugo vprašanje je t. i. vprašanje učiteljeve dvojne kompetence ali drugače povedano odnosa 
med dvema strokovnima področjema, znotraj katerih se giblje učitelj, se pravi stroke, ki jo 
poučuje, in stroke, ki mu omogoča poučevanje. Od razrešitev teh vprašanj je odvisno 
oblikovanje nadaljnjega izobraževanja učiteljev (Muršak, Javrh in Kalin, 2011). 
 
Pripravništvo  
Pedagoški delavci potrebujejo na začetku kariere postopnost in sistemsko urejeno povezavo 
med začetnim usposabljanjem, vstopanjem v poklic ter nadaljnjimi fazami poklicnega 
delovanja, če želimo, da bodo delovali na visoki ravni strokovnega delovanja (Valenčič Zuljan, 
2012). To se uresničuje s pripravništvom, katerega namen je usposobiti diplomante pedagoških 
študijskih programov za samostojno opravljanje dela. Učitelj razvija svojo strokovnost na 
osebni in socialni ravni, ob mentorju, študijskih srečanjih ter primerno zastavljenem 
strokovnem izpitu (Valenčič Zuljan, 2012). Idealno bi bilo, če bi lahko vsak učitelj postopoma 
razvijal svojo kariero, žal pa se v praksi prepogosto dogaja, da so učitelji začetniki obremenjeni 
s prostorsko in psihološko izolacijo. Čeprav imajo imenovanega mentorja, so pahnjeni v razred, 
da samostojno vodijo učni proces. Vodstvo šole in starejši kolegi na njih prelagajo manj 
zanimive obveznosti in naloge, bolj problematične učence, slabše razrede ali celo več 
obveznosti, kot jih imajo starejši, bolj usposobljeni učitelji. To je lahko za mlade učitelje šok 
in hkrati ena izmed prelomnic, ki definira, v kakšnega učitelja se bo mlad pripravnik razvil 
(Javornik Krečič, 2008). 
 
Mentorstvo 
V procesu praktičnega usposabljanja ima vsak študent svojega mentorja, ki je učitelj praktik. 
Mentor mu svetuje, ga vodi skozi stopnje njihovega učenja in vpliva na študentov karierni 
razvoj. Pri nas mentorstvo še ni dovolj statusno urejeno, niti ni cenjeno, zato se njihove vloge 
v praksi ne uresničujejo, kot bi bilo potrebno, posledično pa študentje, prihodnji učitelji, niso 
deležni tako kakovostnih usmeritev, kot bi jim pripadale (Javornik Krečič, 2008). 
 
Klima in kultura šole kot organizacije 
Razvoj učitelja kot strokovnjaka je odvisen od vodenja šole, šolske kulture in klime. Odprta, 
pozitivna in podpirajoča šolska klima, kjer so cenjene odprte diskusije ter timsko delo, omogoča 
posameznikov razvoj. Ključno vlogo pri tem ima ravnatelj, kot vodja učeče se organizacije, ki 
spodbuja učenje vseh svojih članov in jim omogoča nenehno spreminjanje (Štih, 2013). 
Ravnateljeva vloga je večplastna in sega od preproste ‒ organizacijske ‒ do kompleksne, ki se 
odraža v odnosu do strokovnega razvoja ter ustvarjanja pogojev zanj. Odraža se na treh ravneh: 
(1) zagotavljanje pogojev, (2) vzor in (3) ustvarjanje pogojev. Med zagotavljanje pogojev 
uvrščamo čas in sredstva, ki jih ravnatelj namenja strokovnemu razvoju ter načrtovanju 
strokovnega razvoja. Pod čas sodi zagotavljanje možnosti, da se učitelji udeležijo nadaljnjih 
izobraževanj in usposabljanj kot tudi čas, ki ga ravnatelj nameni opazovanju pouka ter 
skupinska usposabljanja. Pri oblikovanju izobraževalnih načrtov mora učitelj upoštevati 
prednostne naloge šole, medtem ko je ravnateljeva vloga, da vse to usklajuje. 
 
Pri dimenziji vzora je pomemben čas, ki ga ravnatelj namenja določenim dejavnostim, saj s tem 
učiteljem sporoča, kaj je na šoli pomembno. Prav tako je pomembno njegovo pojmovanje 
učenja in razvoja, saj ne more priti do napredka v učenju učiteljev, če niti ravnatelji niso zavzeti 
zanj. Ravnatelj ni neposredno odgovoren za posameznikov strokovni razvoj, pač pa za 
ustvarjanje pogojev, ki ga omogočajo (Erčulj, 2011). Pomembno je ustvarjanje možnosti za 
učenje. Ravnatelj mora oblikovati organizacijsko kulturo, ki kot osrednjo vrednoto postavlja 
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učenje in sodelovanje. Na šoli mora vladati vzdušje, ki spodbuja občutek pomembnosti, 
sposobnosti in odgovornosti za svoj razvoj (Gordon, 2004, v Erčulj, 2011). 
 
Neformalni vplivi 
Na učiteljev razvoj vplivajo še drugi dejavniki, kot so vpliv družine, aktualno dogajanje v 
družbi, razlogi za izbiro poklica, delovna doba in dosežena raven v stroki ter delovno mesto, na 
katerem se nahaja. Bolj odgovorno delo oziroma na višjem delovnem mestu kot je posameznik, 
bolj pozitivni sta njegova samopodoba in samospoštovanje. Velja tudi obratno, posameznik z 
visokim zaupanjem vase in pozitivno samopodobo, bo zasedel boljše delovno mesto, saj je 
motivacija za strokovni razvoj toliko večja (Buzeti in Stare, 2010). Zelo pomembno je, da 
učiteljski poklic izberejo kandidati, ki so se premišljeno in zavestno odločili, da se bodo v 
svojem poklicnem življenju ukvarjali s poučevanjem. Notranja motivacija namreč zelo vpliva 
na kakovost učnega dela kot tudi na strokovni razvoj (Javornik Krečič, Kelava, Kozina, Leban 
Rutar in Vršnik Perše, 2012). 
 
Razloge za izbiro učiteljskega poklica delimo na (Javornik Krečič, 2008):  
‒ samouresničitveni razlogi, ki izpostavijo pozitiven odnos do poklica učitelja in željo po osebni 
ter strokovni rasti, prav tako pa željo po koristnem delovanju. 
‒ altruistični razlogi, ki temeljijo na nadarjenosti in osebnem interesu ter kažejo na notranjo 
motivacijo pri izbiri. Pri teh učiteljih je prisotna želja po delu z otroki in želja po opravljanju 
poklica učitelja. 
‒ materialni razlogi, ki kažejo na zunanjo motivacijo, temeljijo na ugodnih ekonomskih in 
socialnih posledicah dela ter možnosti napredovanja in nadaljnjega izobraževanja. 
‒ razlogi iz inspiracije in stereotipov, kjer na izbiro učiteljskega poklica vplivajo tako lastne 
kot tuje inspiracije in stereotipi o poklicih. Kot glavni razlog za izbiro poklica je po navadi želja 
staršev, zastopanje tega poklica v družini ali stereotip, da je poklic primeren za ženske. 
‒ alternativni razlogi, ki odsevajo izbiro učiteljskega poklica zaradi neizpolnjenih pogojev za 
drug študij oziroma poklic. 
 
1.4.5 Modeli strokovnega razvoja 
 
V literaturi lahko zasledimo različne modele, ki osvetljujejo učiteljev strokovni razvoj. V 
nadaljevanju bodo predstavljene najpomembnejše značilnosti posameznih modelov. 
 
1.4.5.1 Model strokovnega razvoja po F. Fuller 
 
Model F. Fuller predstavlja enega prvih poskusov opredeljevanja učiteljevega razvoja. Razvoj 
učitelja poteka skozi tri faze in predvideva, da se učitelji v različnih obdobjih kariere soočajo z 
različnimi poklicnimi dilemami in skrbmi (Veenan, 1984, Feiman in Floden, 1986, v Javornik 
Krečič, 2008). 
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Slika 4. Trifazni model učiteljevega strokovnega razvoja po F. Fuller (Javornik, Krečič, 2008) 

Strokovni razvoj po Fullerjevi poteka od faze preživetja, kjer je učitelj usmerjen predvsem vase, 
prek faze usposobljenosti do zadnje faze, faze profesionalizma, kjer se učiteljevo zanimanje 
usmeri na vpliv, ki ga ima na učence. V kasnejših raziskavah je F. Fuller opozorila na to, da 
faze učiteljevega razvoja niso čisto izolirane, ampak gre za posplošitve, saj se vsak posameznik 
razvija na svoj način (Valenčič Zuljan, 2012). 
 
1.4.5.2 Model učiteljevega strokovnega razvoja po R. Zuzovsky 
 
Zuzovsky (1990, v Javornik Krečič, 2008) opredeli strokovni razvoj z dveh vidikov: 

1. na strokovni razvoj gledamo kot na razvoj kariere, 
2. na strokovni razvoj gledamo kot na doseganje učiteljeve osebnostne zrelosti. 

 
1. Kadar na strokovni razvoj gledamo kot na razvoj kariere, imamo v mislih predvsem 

kopičenje znanja in izkušenj. Razvoj učitelja se v tem primeru opredeli prek štirih glavnih 
stopenj (Zuzovsky, 1990, v Javornik Krečič, 2008): 
a) Vstopanje in raziskovanje ‒ tu se pojavi prvi šok resničnosti ob stiku s šolo, velika 

zaskrbljenost nad poklicnim jazom, pripisovanje velikega pomena vodenja in 
obvladovanja razreda ter dileme med željo po permisivnosti in potrebo po strogosti. 

b) Umirjanje ‒ na tej stopnji pride do stabilizacije. Strokovno samozaupanje raste, poveča 
se tudi fleksibilnost za vodenje razreda, razvije pa se občutek odgovornosti za strokovno 
izbiro. 

c) Samospraševanje ‒ se pojavi v srednji dobi. 
d) Osvoboditev ‒ je opredeljena kot rešitev z načrti za opredelitev. 

 
2. Kadar na strokovni razvoj gledamo kot na doseganje učiteljeve osebnostne zrelosti, imamo 

v mislih predvsem cilje in načine usposabljanja. Razvoj učitelja se v tem primeru opredeli 
prek treh glavnih stopenj (Javornik Krečič, 2008): 

1. Stopnja 
preživetja

•Učitelj se prvič sreča 
z vodenjem razreda.

•Usmerjen je na 
vprašanje 
poklicnega 
preživetja.

•Osredotoča se na 
svojo vlogo in 
položaj.

•Obremenjuje se z 
vprašanjem o lastni 
usposobljenosti.

2. Stopnja 
usposobljenosti 
oziroma izkušenosti

•Osredotoča se v sam 
proces poučevanja.

•Postane gotov sam 
vase

•Oklene se rutine

•Uporablja 
tradicionalne metode

•Strah pred novostmi 
(zunanji dejavniki)

3. Stopnja 
profesionalizma 
oziroma ponovne 
dovzetnosti za 
spremembe

•Usmerja se na vpliv 
svojega ravnanja na 
učence

•Učitelj je zrel

•Želi se rešiti rutine

•Pripravljen je na 
novosti

•Zaupa v lastne 
zmožnosti in 
samopresojo
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a) Stopnja konformnosti ‒ učitelj na lastno vlogo gleda stereotipno in je prepričan, da je 
pomembno biti sprejet od drugih, pripadati skupini ter da je pomemben zunanji videz. 
Učitelj sprejema pravila, postavljena od zunaj. Želi si točnih navodil in receptov za delo. 

b) Stopnja vestnosti ‒ pri učitelju se pojavi večja občutljivost za čustva in notranja 
motivacija, empatija ter spoštovanje drugih. Ponotranjijo se kriteriji za evalvacijo in 
moralno presojanje, razvije se samokritičnost. 

c) Stopnja avtonomnosti ‒ učitelj razvije intelektualno in osebnostno samostojnost. 
Zaveda se konfliktov v osebnem in poklicnem življenju ter išče načine razreševanja le-
teh. Svojih rešitev ne vsiljuje drugim. Za učitelja na tej stopnji je značilno zavestno 
ukvarjanje s čustvi, z razlikovanjem med različnim vedenjem v vlogah in osebnimi 
ambicijami ter potreba po samoaktualizaciji. 

 
1.4.5.3 Model strokovnega razvoja po Hargreaves in Fullan 
 
Fullan in Hargreaves (Fullan in Hargreaves, 1993) sta učiteljevo kariero definirala na sledeče 
faze: 

- Začetek kariere (1-3 leto poučevanja): faza preživetja (boleč ali lahek začetek) in faza 
odkrivanja (občutenje poteka poklica in začetne odločitve).  

- Stabilizacija (4-6 leto poučevanja): faza dokončne odločitve o karieri učitelja in 
razvoja kompetenc na področju poučevanja. 

- Eksperimentiranje (7-18 leto poučevanja): preizkušanje inovativnih pristopov, nalog 
in materialov ter samoocenjevanje. 

- Umirjenost in konzervativnost (zrela kariera, 19-30 let poučevanja): učitelj 
postopno upadanje svojega entuziazma in energije kompenzira s povečanim občutkom 
zaupanja. V tem obdobju postaja bolj skeptičen do strukturnih reform, pojavi se lahko 
zagrenjenost. 

- Odmikanje (31-40 let poučevanja): faza sproščenosti in tudi nestrinjanja s šolsko 
prakso. Učitelj je lahko nezadovoljen z razvojem učencev, s starši. 

 
Karierni razvoj je povezan s stvarnim življenjem in je del ostalih procesov. Razvoj poteka hkrati 
na ravni poklicnega, socialnega in osebnostnega razvoja. Za učiteljev karierni razvoj je nadvse 
pomembno, da učitelj ni prepuščen samemu sebi, temveč da ima možnost za sodelovanje. 
(Fullan in Hargreaves, 1993) 
 
Hargreaves (Fullan in Hargreaves, 2013) meni, da se poučevanje vedno bolj profesionalizira 
prav zaradi novosti in potreb sodobnega šolskega sistema. Omenja strokovni kapital, kjer 
definira, da mora imeti učitelj širši obseg znanja, ki pa ne zajema le splošna teoretična znanja, 
temveč tudi znanja za izvajanje učne diferenciacije in individualizacije. Predvsem specialni in 
rehabilitacijski pedagog mora biti pri svojem delu prilagodljiv, saj se je treba nenehno 
prilagajati potrebam otrok s posebnimi potrebami, poučevati v multikulturnem razredu in 
uporabljati sodobne učne metode. Sčasoma se strokovni kapital nadgradi v učiteljevo 
strokovnost, za vzdrževanje le-te pa je treba slediti tudi napredkom na področju tehnologije in 
se ji posluževati pri svojem poučevanje. 
 
Za namen magistrskega dela se bom v teoretičnem delu osredotočila predvsem na model 
strokovnega razvoja po Hubermanu (1992) oziroma na njegovo slovensko izpeljanko avtorice 
Petre Javrh, ki je Hubermanov model prilagodila za slovenski prostor in po njem oblikovala t. 
i. S-model. 
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1.4.5.4 Model strokovnega razvoja po Hubermanu 
  
Švicarski raziskovalec M. Huberman je leta 1992 postavil in empirično preveril razvejan model 
strokovnega razvoja učiteljev, v katerem je prikazal najpogostejše prehode ter stopnje, skozi 
katere na poti poklicnega razvoja prehaja učitelj (Javrh, 2011a). Razlikoval je med različnimi 
potmi razvoja, tako med dvema skrajnima opcijama kot med možnimi prehodi znotraj modela 
(Valenčič Zuljan, 2012). 
Pot razvoja učiteljeve kariere lahko poteka harmonično, kjer je končni izid zadovoljstvo in 
smisel poklicnega življenja ali problematično, kjer prihaja do občutka zagrenjenosti ter 
nezadovoljstva ob upokojitvi (Javrh, 2007). Idealna pot razvoja poteka po levi strani modela, v 
sekvenci: poklicna aktivnost in eksperimentiranje–sproščenost–umirjeno izpreganje. Po desni 
strani modela pa poteka problematična pot: negotovost in revizija‒konservatizem–zagrenjen 
umik. Huberman je prepričan, da je individualni razvoj v veliki meri teleološki, kar pomeni, da 
posameznik sam opazuje in načrtuje faze skozi katere prehaja ter s tem močno določa potek faz 
v svoji karieri (Javrh, 2011a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 5. Hubermanov model razvoja kariere učiteljev (Javrh, 2007). 

Slovenske raziskovalce in učitelje (Javrh, 2007) je zanimalo, kako poteka poklicna pot učitelja 
ter katere značilnosti ustrezajo slovenskemu prostoru in ali lahko Hubermanov fazni model 
sploh apliciramo na slovenske razmere. 
 
Zato so izvedli kvalitativno raziskavo z zaposlenimi učitelji v osnovnih in srednjih šolah. Že v 
pilotni izvedbi raziskave so ugotovili, da lahko pričakujejo precejšnje ujemanje med 
Hubermanovim modelom in kariernim razvojem slovenskih učiteljev, podrobnejša analiza pa 
je pokazala, da se v nekaterih fazah pojavljajo karakteristike, ki se opazno razlikujejo od 
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Hubermanovega modela. Zato je bilo treba izrisati nov modificiram S-model, tipičen za 
slovenski prostor (Javrh, 2011b). 
 
1.4.5.5 Slovenski S-model strokovnega razvoja po Javrh 
 
V slovenskem S-modelu, podobno kot pri Hubermanu, ločimo zaželeno in nezaželeno stran 
modela, dodana pa je še nevtralna oziroma običajna poklicna pot. Zaželela stran poteka po 
skrajni levi strani, nezaželena pa po liniji stabilizacija‒negotovost/revizija‒nemoč‒zagrenjeno 
izpreganje. Nevtralna pot razvoja predstavlja ugodno razrešitev vseh izkušenj v zrelem obdobju 
(Javrh, 2007). 
 
Učitelj gre v svojem poklicnem življenju skozi poglavitna obdobja, ki jih narekujejo 
univerzalne značilnosti razvoja kariere in vplivajo na njegovo delo. Ta obdobja so (Javrh, 
2011b): 
 

− Predkarierno obdobje, ki traja od vstopa v srednjo šolo do dokončanja šolanja in vstopa 
v svet dela. V tem obdobju mora posameznik pridobiti ustrezno izobrazbo, razviti 
potrebne spretnosti in navade dela, prepoznati omejitve na osebnem ter družbenem 
nivoju in poiskati vzornike, ki mu nudijo informacije o želenem poklicu. 

− Zgodnje obdobje, ki traja nekje od 5 do 6 let delovne dobe od začetka vstopa na delo. 
Novinec učitelj se v tem obdobju seznanja z delom in ima težjo po tem, da postane 
učinkovit član kolektiva in se čim hitreje prilagodit dnevni delovni rutini. Postopno 
postaja polnopravni član, sprejema vse več odgovornosti in uspešno opravlja naloge. To 
je pomembno obdobje, saj se učitelj odloča ali bo ostal v tej zaposlitvi ali bo iskal nove 
možnosti. 

− Srednje obdobje, kot imenujemo obdobje med 5 in 20 let delovne dobe, je čas, ko razvoj 
kariere poteka najintenzivneje. To je čas, ko mora posameznik dosegati višje in 
zahtevnejše osebne poklicne cilje, zato veliko eksperimentira in postopno postaja 
mojster poklica, ki ga opravlja. V tem obdobju je izredno pomemben občutek uspeha, 
saj je to čas mnogih dilem, nepričakovanih izzivov in zgoščevanja zahtev. Posameznik 
s trdno in pozitivno podobo o sebi ima boljše možnosti za uspešen karierni razvoj. Zato 
je pomembno, da vzpostavi jasno identiteto v organizaciji, da postane opažen, 
pomemben in nepogrešljiv. Kadar so izzivi na poklicni poti preveliki, je potrebna 
sprememba. Nekateri se zavoljo tega vpišejo v nadaljnje oblike izobraževanja, zgolj 
zato, da bi ponovno poiskali smisel v delu, ki ga opravljajo. 

− Zrelo obdobje, v katerem se močno razvije naravna potreba po vlogi mentorja in 
prenašanju izkušenj mlajšim. Obdobje prinaša veliko sprememb in občutke staranja ter 
strahu, da ga bodo mlajši sodelavci prehiteli. Posameznik se začne prilagajati na 
usihanje statusa in pomena delovne vloge. 

− Obdobje izpreganja kot obdobje približevanja upokojitvi ima svoje specifične naloge. 
Posameznik vedno manj vlaga v svoje delo, uči se novih virov zadovoljstva, v ospredje 
pa ponovno pridejo medosebni odnosi v družini, ki so se morali v srednjem obdobju 
prilagajati razvoju kariere. 

− Upokojitev, ki pa ni le formalen prestop iz statusa zaposlenega delavca med upokojene, 
pač pa predvsem psihološko sprejetje dejstva, da se je najbolj produktivno obdobje 
življenja končalo. Tu se sooča z vprašanjem, kako ohraniti občutek identitete in 
samospoštovanja brez vloge polno zaposlenega človeka ter kako doseči občutek 
izpolnitve in zadovoljstva ob pogledu na preteklo kariero. 
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S-model tudi pokaže, da učitelji že v začetku srednjega obdobja prvič poročajo o pravem 
izgorevanju in posledicah, saj je to obdobje največjega razdajanja. Se pa učitelji, kljub 
izgorevanju, ločijo v dve skupini, in sicer glede na končni izid. Delijo se na skupino, ki kmalu 
občuti negativne posledice, saj se do konca iztroši in skupino, ki ji vedno znova uspe doseči 
zdravo ravnotežje (Javrh, 2008). 
Na podlagi vseh dejavnikov in situacij, ki vplivajo na učiteljev karierni razvoj, se lahko 
oblikujejo tri vrste značilnih učiteljev: (1) kritični entuziast, ki ohranja mladostno aktivnost, (2) 
zrel sproščeni učitelj, ki se osredotoča na delo v razredu in strokovno odličnost ter (3) nemočen, 
zagrenjen učitelj, ki si želi čim prej izpreči in zapustiti poklic (Valenčič Zuljan, 2012). 
 

1.4.5.5.1 Faze slovenskega S-modela 
 

1. faza: Faza preživetja in odkrivanja (od 1 do 3 let delovne dobe) 
V tej fazi je posameznik poln entuziazma, uživa v opravljanju delovnih nalog in je ponosen, 
ker pripada poklicu učitelja, vendar se hkrati sprašuje o svoji strokovni učinkovitosti ter 
ustreznosti. Ob vstopu na delovno mesti se namreč sooči z resničnostjo in uvidi obveznosti, ki 
ga čakajo, kar pa lahko sproži manjši šok. Večina jih je na začetku malo razočaranih, doživljajo 
nihanja v razpoloženju, pojavljajo pa se tudi skrbi, kako bo znal obvladati razred. Pogosto imajo 
kar nekaj težav, preden uskladijo obveznosti v šoli in doma (Javrh, 2008). Zelo veliko se ukvarja 
z odnosi na delovnem mestu, predvsem pomemben je njegov odnos z mentorjem, saj se po njem 
zgleduje. V ospredju so tudi odnosi z drugimi sodelavci, čeprav je do njih zadržan, saj ima pred 
njimi določeno spoštovanje (Javrh, 2011a). 
  

2. faza: Faza stabilizacije (od 4 do 6 let delovne dobe) 
Stabilizacija pri opravljanju strokovnega dela se kaže v večji gotovosti posameznika, 
samozaupanju in fleksibilnosti pri izbiri načinov poučevanja (Valenčič Zuljan, 2012). 
Napreduje v razvoju poklicnih kompetenc, veliko opazuje in eksperimentira. Izbere si starostno 
skupino za poučevanje, ki mu najbolj odgovarja in se poskuša čim več neformalno družiti s 
sodelavci. Zahteve kariere in družinske obveznosti se pogosto prekrivajo, kar od učitelja 
zahteva nenehne izbire. Če mlad učitelj ne najde ugodnega stika s sodelavci se napetosti v 
odnosih z njimi povečujejo, kar lahko daje učitelju slab občutek, da ga sodelavci ne sprejemajo 
(Javrh, 2011b). 
 

3. faza: Faza poklicne aktivnosti/eksperimentiranja (od 7 do 18 let delovne dobe) 
Za to fazo je značilna predanost delu in vpeljevanje inovacij. Učitelj veliko preizkuša, 
eksperimentira in vpeljuje novosti. Posledično se lahko začnejo kazati znaki izgorelosti, vendar 
brez negativnih posledic. Še vedno so zelo pomembni odnosi s sodelavci in ravnateljem. Zelo 
dinamični učitelji lahko do tega obdobja že dosežejo vse, kar pomeni, da morajo začeti 
razmišljati o določeni obliki napredovanja ali po nadaljnjem strokovnem izpopolnjevanju. 

         Negotovost/revizija 
Če učitelj na delovnem mestu doživi izredno negativno izkušnjo, je to zanj neke vrste osebni 
poraz, ki bi ga bilo treba kakovostno samoevalvirati, vendar žal vsi učitelji tega ne zmorejo, kar 
lahko vodi v kasnejše zaplete v karieri. Učitelji, ki vstopijo v to fazo, so nezadovoljni, nesrečni 
in jih je strah rutine. Imajo dvome o smislu predmeta, ki ga poučujejo in z učenci ne zmorejo 
navezati pristnega stika. Razmišljajo o spremembi kariere, postajajo tudi konfliktni, ustreza jih 
samota in so trmoglavi (Javrh, 2011a). 
 

4. faza: Faza kritične odgovornosti (od 19 do 30 let delovne dobe) 
Ta faza je značilna zgolj za slovenski model, saj je Hubermanov model ne prepozna. Zrel učitelj 
sprejema večje obremenitve in se pri delu najbolj razdaja. Ima dinamično vizijo svoje kariere, 
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ne miruje in si pušča odprte možnosti, da se bo prilagajal okoliščinam. Kot moralno dolžnost 
čuti, da mora glasno izražati svoja stališča o dogajanju v šolstvu, zadovoljstvo s svojo osebno 
rastjo pa ga vodi k osebni izpolnitvi na karierni poti. 

               Sproščenost 
Kljub že dve desetletji trajajoči karieri učitelj še vedno eksperimentira in išče pozitivne 
potrditve. Učitelju so pomembne teme kariera in medosebni odnos, vstopa tudi že v strokovne 
kroge zunaj šole. Pozitivne potrditve so učitelja prepričale, da je odličen učitelj, zato ne čuti 
več potrebe, da bi pretirano gojil odnose z vsemi, ohranja le odnose z ožjim krogom sodelavcev, 
ki ga podpirajo. Čuti se resnično izpolnjenega in brez težav sprejema večje obremenitve. 

               Nemoč 
V tej fazi se učitelj čuti izgorelega, zgaranega in že občuti vpliv starosti, zato njegova poglavitna 
skrb postane upokojitev. Nima več ambicij in močno občuti generacijsko razliko. Prevladuje 
občutenje negotovosti glede kariernega razvoja in je nezadovoljen s svojo pozicijo ter delom 
(Javrh, 2008). 
 

5. faza: Faza sproščenega izpreganja (od 31 do 40 let delovne dobe) 
Učitelj občuti vpliv let, a pred sodelavci ne poudarja pešanja svojih moči. Je kakovosten mentor 
in še ima karierne ambicije. Sicer je še prisotno vprašanje kariernega razvoja, vendar se bolj 
sprašuje, kaj bo počel v tretjem življenjskem obdobju. Ureja gradivo za mlajše generacije in 
poudarja napake v sistemu, kolikor je mogoče, vendar na uravnotežen način. 

         Faza zagrenjenega izpreganja 
Učitelj je izžet, nostalgičen in težko pričakuje upokojitev. Občuti karierno neizpolnitev, 
zagrenjenost, o sebi nima pozitivne podobe pa tudi o šoli nasploh ima slabo mnenje. Je 
sprijaznjen s svojim položajem in niti ne načrtuje, da bi bil v tretjem življenjskem obdobju 
strokovno dejaven (Javrh, 2011a). 
 

 
Slika 6. S-model, ki upošteva slovenske posebnosti (Javrh, 2007) 
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1.5 Refleksija kot sredstvo za učiteljev strokovni razvoj 
 
Ena izmed ključnih lastnosti, ki naj bi jih imel učitelj za uspešno delo in razvijanje lastnega 
strokovnega razvoja, je zmožnost refleksije (Bailey, Curtis in Nunan, 2001). Gre za proces 
izkustvenega učenja, kjer posameznik analizira prakse in kognicije, ki usmerjajo njegovo 
vedenje in delovanje (Javornik Krečič, 2008). Slovar slovenskega knjižnega jezika refleksijo 
definira kot premišljevanje, razglabljanje ali, v filozofskem pomenu, usmerjanje zavesti 
mislečega osebka na lastne misli in sebe (Refleksija, b. d.). Predstavlja sistematično in kritično 
raziskovanje lastne prakse ter razmišljanje o svojih izkušnjah v dialogu s kompetentnimi 
sodelavci (Valenčič Zuljan, 2012). Lahko poteka individualno, ko se učitelj ustavi, da bi osvetlil 
dogajanje v razredu ali pa gre za interaktivni proces, ko učitelj ob pomoči druge osebe 
razjasnjuje dileme in postavlja vprašanja (Javornik Krečič 2008). Schön (1984) ločuje refleksijo 
v akciji, ki pomeni razmišljanje v samem delovanju, in refleksijo o akciji, torej razmišljanje o 
delovanju. Refleksija v akciji poteka, ko se praktik sooča z neznano situacijo, se zaveda 
določenih vidikov svojega dela in jih reflektira ter oblikuje znotraj nove situacije (Schon, 1984, 
v Skarlovnik Casar, 2016). O refleksiji o akciji pa razmišljamo po akciji in za Erauta (1997) je 
to edina prava refleksija, saj je bolj premišljena, lahko traja dalj časa in vodi k spremembam v 
prepričanjih (Eraut, 1997 v Skarlovnik Casar, 2016). 
 
»Strokovna refleksija je razmišljanje o pedagoškem ravnanju z neke določene časovne ali 
situacijske razdalje oziroma razmišljanje o preteklem ali trenutnem znanju in delovnih 
izkušnjah. Za refleksijo je značilna osebna vpletenost, subjektivnost, (samo)kritičnost in 
izražanje na osebni ravni doživljanja« (Polak, 2010, str. 1). Refleksijo delimo na (1) tehnično 
refleksijo (primernost metod in postopkov glede na dane cilje), (2) praktično refleksijo 
(vrednostne predpostavke in presojo o primernosti danih ciljev) in končno (3) kritično refleksijo 
(ali cilji in aktivnosti spodbujajo razvoj vseh ali vsaj nekaterih otrok) (Štih, 2013). 
 
S pomočjo refleksije se oblikuje poklicna vloga in poklicna samopodoba pedagoških delavcev. 
Učitelj postane reflektivni praktik, ki z refleksijo postane bolj spreten, bolj sposoben in boljši 
strokovnjak. Lastno prakso spoznava, analizira in vrednoti z namenom, da ugotovi kakovosti 
in pomanjkljivost svojega dela ter jih želi izboljšati. S tem stopa na pot spreminjanja (Javornik 
Krečič, 2008). Brez poglobljene osebne refleksije in sistematičnega reflektiranja lastnega 
pedagoškega dela ni mogoče kritično dojemati sebe, kar je osnovni predpogoj za strokovni 
razvoj (Polak, 2010). 
 
Specialni in rehabilitacijski pedagog si svojo strokovno identiteto izgrajuje s samorefleksijo, 
saj nima na voljo enostavnih metod merjenja uspešnosti ter strokovnosti svojega dela. Zaradi 
narave dela se stalno uči o sebi, saj lahko le z dobrim poznavanjem samega sebe vpliva na 
vedenje in mišljenje svojih učencev. Pomembna je tudi identifikacija s poklicem, prek katere 
se oblikuje strokovna identiteta. Ta preraste v profesionalno, ki na primeru pomeni, da se 
specialni in rehabilitacijski pedagog najprej počuti kot specialni in rehabilitacijski pedagog, šele 
nato postane strokovnjak na specialno-pedagoškem področju. Zaradi specifičnih lastnosti 
posameznih učencev se srečuje z ovirami in nerazrešljivimi problemi, zato potrebuje za 
ohranjanje občutka kompetentnosti predvsem sprotno reflektiranje lastnega dela ter 
ozaveščanje lastnih mehanizmov, da ne podleže pritiskom in svoje delo opravlja čim bolj 
kakovostno ter uspešno. Z ozaveščanjem svojega dela namreč povečuje zaupanje v svoje delo, 
strokovno stabilnost in zmanjšuje strahove zaradi nekompetentnosti (Poljak, 2003). 
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1.5.1 Pristopi reflektivnega poučevanja 
 
Osebna refleksija se lahko pojavlja v pisni ali ustni obliki zapisov v procesu spremljanja in 
dokumentiranja pedagoškega dela. Ustna refleksija je neposredna, pristna in omogoča 
interakcijo vseh vpletenih subjektov, nima pa trajne vrednosti, kot jo ima pisna (Polak, 2010). 
 
Podatke za reflektivno poučevanje lahko zbiramo na tri načine. Prek socialne dimenzije, se 
pravi dela s kolegi, izdelave različnih izdelkov, kot so beležke in portfolio ter s pomočjo 
tehničnih sredstev, npr. snemanja (Javornik Krečič, 2008; Žorga, 2002).  
 
Pristopi na osnovi medsebojnega sodelovanja 

− Sodelovanje med učitelji ali vzajemno opazovanje oz. učenje 
Učitelji si prek hospitiranja izmenjujeta vlogi opazovanca in opazovalca ter si podajata povratne 
informacije kot dopolnitev svojih primarnih informacij, ki jih dobita prek odzivov učencev. 
Učitelji lažje sprejemajo dobronamerno kritiko od svojih kolegov kot od nadrejenih, pomembno 
pa je, da so pred tem med njimi vzpostavljeni odkriti in zaupljivi medosebni odnosi in čustvena 
opora (Javornik Krečič, 2008). 
 

− Supervizija 
To je posebna učna razvojna in podporna metoda, ki učitelju omogoča, da z integracijo 
praktičnih izkušenj ter teoretičnega znanja prihaja do novih osebnih in strokovnih spoznanj ter 
si s tem izgrajuje strokovno identiteto in kompetenco (Žorga, 2002). 
Poteka v treh stopnjah: načrtovanje, opazovanje poučevanja in povratna informacija. Ob 
povratni informaciji se, po opazovanju procesa poučevanja, učitelj in supervizor dogovorita o 
popravnih aktivnosti ter načrtujeta nadaljnje delo (Javornik Krečič, 2008). 
 
Pristopi na osnovi oblikovanja in vodenja dokumentov 
Najbolj razširjena mapa izdelkov in dosežkov je zagotovo portfolio, kjer se po ločenih odsekih 
zbirajo dela, oblikovana na podlagi predhodnega načrtovanja. Čedalje bolj pa v ospredje 
prihajajo tudi beležke in osebni dnevniki, prek katerih lahko učitelj proučuje subjektivne teorije 
in nadgrajuje svoje nadaljnje raziskovanje, ki pa ga pripelje do novih sklepov ter s tem do nove 
potrebe po osebnem in poklicnem spreminjanju. V te dokumentirane zapise lahko pedagoški 
delavec zapiše svoje misli, opažanja, svojo razlago opazovanih položajev in vrednotenje, 
čustvene odzive, razmisleke, slutnje, težave, načrte za nadaljnje delo, opravljene metodološke 
postopke ter razloge zanje (Polak, 2010). 
 
Pristopi na osnovi uporabe tehničnih sredstev 
Za bolj objektivno informacijo o opazovani situaciji lahko uporabimo avdio- in videosnemanja, 
kar pa sicer zahteva ustrezne tehnične pripomočke. Z njimi lahko učitelj izboljša svojo uporabo 
verbalnih spretnosti poučevanja (Javornik Krečič, 2008). 
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2 EMPIRIČNI DEL 
 
2.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
 
Uspešnost uvajanja sprememb na področju vzgoje in izobraževanja je med drugim odvisna tudi 
od spremenjene poklicne vloge ter strokovnega razvoja učiteljev (Powel in Solity, 1993). Ker 
med študijem pridobljene kompetence učitelju ne zadoščajo več, mora biti le-ta odprt za 
spremembe in motiviran za stalni strokovni razvoj, saj na ta način krepi svojo strokovno 
samopodobo. Osebe s pozitivno strokovno samopodobo se namreč močneje identificirajo s 
svojo poklicno vlogo in so poklicu bolj predani. Imajo visoko delovno motivacijo, delovne 
naloge pa jim predstavljajo izziv. Za tiste, ki opravljajo poklic, tesno povezan z otroki in 
mladostniki, je izrednega pomena, da imajo prepričanja o občutku kompetentnosti visoka in 
imajo optimističen odnos do življenja, saj se te vrednote prenašajo na vzgajane (Poljak, 2003). 
Prav tako imajo učenci pravico, da jih poučujejo kompetentni učitelji, ki izpopolnjujejo svoje 
znanje in so v koraku z najnovejšimi spoznanji. Bolj pogosto kot se učitelji strokovno 
izpopolnjujejo, tem bolj aktivne so njihove metode dela, bolj uporabljajo informacijsko-
komunikacijsko tehnologijo in več poudarka dajejo praktičnemu pomenu (Javornik Krečič idr., 
2012).  
Ugotovitve empirične raziskave bodo pripomogle k uvidu v trenutno situacijo na področju 
strokovne samopodobe ter strokovnega razvoja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v 
Sloveniji ter s tem osvetlile področja, kjer so še možnosti za izboljšave. Vse spremembe na 
družbeni ravni namreč vplivajo na pedagoge, predvsem na specialne in rehabilitacijske 
pedagoge, saj število učencev s posebnimi potrebami, ki potrebujejo specialno-pedagoško 
obravnavo iz leta v leto narašča, vsak izmed njih pa potrebuje individualiziran pristop dela 
(Statistika in analize s področja vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami, 2017). Za specialnega in rehabilitacijskega pedagoga lahko te spremembe sprožijo 
občutke negotovost hkrati pa tudi predstavljajo izzive in željo po čim kakovostnejšem delu. Ker 
znanje pridobljeno na fakulteti sčasoma zastara, ga je potrebno redno obnavljati, izpopolnjevati 
in nadgrajevati, če želimo slediti potrebam otrok in  zahtevam družbe. Za strokovno opravljanje 
svojega dela je potrebno pridobiti dodatne kompetence ali že obstoječe nadgraditi, kar lahko 
dosežemo le s stalno skrbjo za svoj strokovni razvoj. S tem ko se pedagogi strokovno 
izpopolnjujejo, si povečujejo občutek kompetentnosti in razvijajo pozitivno strokovno 
samopodobo, ki se odraža v vedenju učitelja in se preko poučevanja prenaša na učence. Učitelji 
s pozitivno strokovno samopodobo kakovostno opravljajo svoje delo, krepijo radovednost 
učencev in samostojnost ter na njih prenašajo znanje, potrebno za njihov uspeh. 
 
2.2 Cilji raziskave 
 
Potrebe učencev in zahteve s strani vodstva ali staršev se velikokrat razlikujejo od pričakovanih, 
kar povečuje kompleksnost učiteljevega dela ter ustvarja negotovost. Da bi te dodatne pritiske 
na pedagoge zmanjšali, je pomembno, da so vsi pedagogi usposobljeni strokovnjaki, s pozitivno 
strokovno samopodobo, ki zaupajo v svoje zmožnosti in se uspešno soočajo z izzivi v poklicni 
karieri. To lahko dosežemo z nenehnim strokovnim izpopolnjevanjem. Zato me je v 
magistrskem delu zanimalo, kakšno strokovno samopodobo imajo zaposleni specialni in 
rehabilitacijski pedagogi v Sloveniji ter študentje specialne in rehabilitacijske pedagogike, 
glede na posamezne faze učiteljeve kariere po slovenskem faznem S-modelu razvoja kariere ter 
njene vzporednice z Eriksonovo psihosocialno teorijo razvoja. Zanima me, kako kompetentni 
se počutijo na posameznih področjih dela specialnega in rehabilitacijskega pedagoga ter na 
katere načine skrbijo za svoj strokovni razvoj. Prav tako me zanima, kako pogosto se specialni 
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in rehabilitacijski pedagogi poslužujejo posameznih načinov za spodbujanje strokovnega 
razvoja in kateri dejavniki jih pri tem spodbujajo ali ovirajo. V okviru raziskave so me zanimali 
tudi njihovi predlogi za izboljšave na področju spodbujanja strokovne samopodobe učiteljev v 
okviru njihove zaposlitve. Namen je ugotoviti, kako specialni in rehabilitacijski pedagogi 
skrbijo za svoj strokovni razvoj ter s katerimi ovirami se pri tem soočajo, saj lahko na ta način 
izboljšamo možnosti za napredek v delovnem okolju in še dodatno spodbudimo ter razvijamo 
njihovo oz. našo strokovno samopodobo. S tem izboljšamo kakovost našega dela, ki je izredno 
pomembna za učence, s katerimi smo v stiku na vsakodnevni ravni. 
 
V nadaljevanju sem za poimenovanje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in stroke, 
specialno rehabilitacijske pedagogike, uporabljala kratico SRP. 
 
2.3 Raziskovalna vprašanja 
 

1. Kakšna je strokovna samopodoba študentov SRP? 
2. Kakšna je strokovna samopodoba zaposlenih SRP, glede na njihovo delovno dobo in 

strokovni naziv SRP? 
3. Kako svojo kompetentnost za delo zaznavajo študentje SRP na posameznem področju 

dela SRP? 
4. Kako svojo kompetentnost za delo zaznavajo zaposleni SRP na posameznem področju 

dela SRP, glede na njihovo delovno dobo in strokovni naziv? 
5. Na kakšne načine študentje SRP spodbujajo svoj strokovni razvoj? 
6. Na kakšne načine zaposleni SRP spodbujajo svoj strokovni razvoj glede na delovno 

dobo in strokovni naziv? 
7. Kako pogosto študentje SRP spodbujajo svoj strokovni razvoj? 
8. Kako pogosto zaposleni SRP spodbujajo svoj strokovni razvoj, glede na delovno dobo 

in strokovni naziv? 
9. Kateri so dejavniki, ki spodbujajo strokovni razvoj študentov SRP? 
10. Kateri so dejavniki, ki spodbujajo strokovni razvoj zaposlenih SRP, glede na delovno 

dobo in strokovni naziv? 
11. Kateri so dejavniki, ki ovirajo strokovni razvoj študentov SRP? 
12. Kateri so dejavniki, ki ovirajo strokovni razvoj zaposlenih SRP, glede na delovno dobo 

in strokovni naziv? 
13. Kakšne predloge sprememb v okviru študijskega procesa imajo študentje SRP za 

izboljšanje lastne strokovne samopodobe? 
14. Kakšne predloge sprememb v okviru zaposlitve imajo zaposleni SRP za izboljšanje 

lastne strokovne samopodobe? 
 
2.4 Metoda in raziskovalni pristop 
 
Pri delu sem uporabila deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo. Pristop 
raziskovanja je kombiniran. Izvedla sem anketo med slovenskimi SRP v praksi in študenti, 
prihodnjimi SRP ter intervjuvala po enega posameznika iz vsakega obdobja razvoja kariere. 
 
2.5 Vzorec 
 
Vzorec je neslučajnostni, tako priložnostni kot namenski.  
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Slika 7. Vzorec sodelujočih v raziskavi 

V raziskavo sta vključena dva vzorca: vzorec zaposlenih SRP (67 %) in vzorec študentov SRP 
(33 %). 
 
2.5.1 Vzorec študentov specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 
 
Predstavljajo ga študentje 1. letnika II. stopnje Specialne in rehabilitacijske pedagogike iz 
Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. V raziskavi je sodelovalo 20 študentov (33 % vseh 
sodelujočih SRP), kar je 52,6 % vseh študentov SRP, ki v študijskem letu 2016/2017 obiskujejo 
podiplomski program Specialne in rehabilitacijske pedagogike. Študenti so v raziskavi 
predstavljali vzorec SRP, ki so brez delovne dobe in brez strokovnega naziva. 
 
2.5.2 Vzorec zaposlenih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 
 
Predstavljajo ga zaposleni SRP iz vse Slovenije, ki delajo v različnih vzgojno-izobraževalnih 
ustanovah, in sicer v prilagojenem programu za predšolske otroke, redni osnovni šoli, 
prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom ter v posebnem 
programu vzgoje in izobraževanja. 
 

 
 
Slika 8. Vzorec zaposlenih SRP glede na dolžino delovne dobe oziroma let delovnih izkušenj 

od 1 do 3 let; 6; 
15%

od 4 do 6 let; 9; 
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od 7 do 18 let; 7; 
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od 19 do 30 let; 
10, 
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nad 31 let; 8; 
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od 1 do 3 let od 4 do 6 let od 7 do 18 let od 19 do 30 let nad 31 let

Študenti SRP; 20; 
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Zaposleni SRP; 40, 
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V raziskavi je sodelovalo 40 zaposlenih SRP. Največ je bilo SRP, ki imajo od 19 do 30 let 
delovne dobe. Teh je bilo 10, kar 25 % vseh sodelujočih zaposlenih SRP. Najmanjši delež 
predstavljajo SRP z od 1 do 3 let delovne dobe, samo 6 (15 %).  
Od 7 do 18 let delovne dobe ima 7 (18 %) anketirancev. Nad 31 let delovne dobe ima 8 (20 %) 
anketirancev, 9 (22 %) pa je zaposlenih SRP z od 4 do 6 let delovne dobe. 
Ker ima večina sodelujočih delovno dobo nad 10 let, lahko sklepam, da so imeli v času svoje 
kariere več možnosti za spodbujanje svojega strokovnega razvoja. 
 
2.5.3 Vzorec vseh zaposlenih SRP glede na strokovni naziv 
 
V raziskavi je sodelovalo 15 (58 %) SRP brez strokovnega naziva. SRP z nazivom mentorja je 
bilo 21 (35 %), SRP z nazivom svetovalca pa 4 (%). V raziskavi ni bilo sodelujočih SRP z 
nazivom svetnika. 
 

Slika 9. Vzorec zaposlenih SRP glede na strokovni naziv 

2.6  Postopek zbiranja podatkov 
 
Raziskava je potekala od marca 2017 do maja 2017. Podatki so zbrani s pomočjo anketnega 
vprašalnika za SRP ter študente, ki so bili izročeni ter prevzeti osebno ali pa so bili, po 
predhodnem dogovoru z ravnatelji/-cami, poslani na šole prek elektronske pošte. 
 
S po enim študentom ter zaposlenim SRP iz vsakega obdobja razvoja kariere sem izvedla tudi 
kratek intervju za poglobljen vpogled v problematiko. 
 
Z anketnim vprašalnikom sem ocenjevala strokovno samopodobo SRP, njihovo pojmovanje ter 
skrb za lasten strokovni razvoj. Vprašalnik je vseboval postavke za preverjanje strokovne 
samopodobe iz testa Aricak (1999) Professional Self-Esteem Scale (Aricak, 1999, v Iqbal, Bibi 
in Gu, 2016) in trditve, pridobljene s pomočjo literature, ki se nanašajo na strokovni razvoj 
posameznika ter skrb zanj. 
 

Brez naziva; 15; 58%

Mentor; 21; 35%

Svetovalec; 4; 7%

Svetnik; 0; 0%

Brez naziva Mentor Svetovalec Svetnik
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Zanesljivost in veljavnost anketnega vprašalnika sem preverila na pilotnem vzorcu, ki je 
obsegal 5 zaposlenih SRP (po eden iz vsakega obdobja razvoja kariere) ter 5 študentov SRP. 
Na podlagi njihovih povratnih informacij sem vprašalnik popravila in ga kot takšnega tudi 
uporabila za izvedbo raziskave. 
 
2.7  Raziskovalni instrument 
 
Za zbiranje podatkov sta bila sestavljena in uporabljena dva anketna vprašalnika, eden za 
študente SRP in eden za zaposlene SRP, razlikujeta pa se zgolj po uvodnem delu. 
 
Opravila sem tudi test Cronbach alfa, s katerim merimo zanesljivost vprašalnika, natančneje 
notranjo konsistentnost. Vrednost Cronbach alfa znaša 0,796, kar kaže na dobro stopnjo 
zanesljivosti. 
 
Anketni vprašalnik po uvodnem delu, ki je namenjen predstavitvi namena raziskave, sprašuje 
po neodvisnih spremenljivkah, letu delovne dobe in strokovnem nazivu. Po poizvedovalnem 
delu vprašalnik vsebuje pet vprašanj, ki pripomorejo k razumevanju ključne teme magistrskega 
dela ‒ strokovne samopodobe SRP.  
Pri prvem vprašanju SRP odgovarjajo na 18 trditev, s katerimi ocenjujem njihovo strokovno 
samopodobo. Odgovarjali so na 5-stopenjski Likertovi ocenjevalni lestvici ‒ od 1 (nikakor ne 
drži) do 5 (popolnoma drži). Trditve so bile povzete po vprašalniku Aricak (1999) Professional 
Self-Esteem Scale (Aricak, 1999, v Iqbal, Bibi in Gu, 2016). Seštevek točk vseh 18 trditev 
nakazuje na posameznikovo strokovno samopodobo. Število možnih točk je 90. Če seštevek 
točk presega 45 ali več (vsaj 50 % vseh možnih točk) to pomeni, da ima posameznik bolj 
pozitivno strokovno samopodobo, obratno, torej pod 45 točk (manj kot 50 % vseh možnih točk) 
pa bolj negativno strokovno samopodobo. 
Drugo vprašanje ocenjuje občutek kompetentnosti SRP na trinajstih različnih področjih dela 
SRP. Seznam kompetenc je pridobljen iz literature avtorice S. Tancig (2006a) in je enak kot 
seznam kompetenc, ki se nahaja v poglavju 1.3.2 Kompetence specialnega in rehabilitacijskega 
pedagoga. Svoj občutek kompetentnosti so ocenjevali na 4-stopenjski Likertovi ocenjevalni 
lestvici, kjer 1 pomeni popolnoma nekompetenten in 4 zelo kompetenten. Splošen občutek 
kompetentnosti sem ocenjevala na podlagi seštevka točk skozi vseh trinajst področij za vsakega 
posameznika, kompetentnost za posamezno področje pa prek seštevka točk za posamezno 
področje od vseh, ki so na vprašalnik odgovorili. Pri splošnem občutku kompetentnosti je lahko 
vsak posamezen SRP dosegel 52 točk. Če je dosegel 39 točk ali več (oz. vsaj 75 % vseh možnih 
točk), pomeni, da je njegov splošen občutek kompetentnosti za opravljanje poklica SRP zelo 
velik. Če je dosegel vsaj od 26 točk (50 % vseh možnih točk) do 38 točk, se počuti srednje 
kompetenten, manj, torej 25 točk in nižje (manj kot 50 % vseh možnih točk) pa nakazuje na 
splošen občutek nekompetentnosti.  
Področja dela SRP sem ocenjevala na podlagi povprečne vrednosti točk, s katerimi so 
ocenjevali. Glede na to, da so ocenjevali na 4-stopenjski ocenjevalni lestvici, sem tudi rezultate 
interpretirala na način, da povprečje točk od 0,00 do 1,00 pomeni, da se čutijo popolnoma 
nekompetentni na posameznem področju dela, povprečje točk od 1,00 do 2,00 pomeni občutek 
slabše kompetentnosti, povprečje od 2,00 do 3,00 pomeni srednjo kompetentnost, povprečje 
točk nad 3,00 pa pomeni občutek dobre kompetentnosti. 
Tretje vprašanje se nanaša na načine in pogostost spodbujanja lastnega strokovnega razvoja 
zaposlenih SRP. Dejavnosti, ki vplivajo na strokovni razvoj posameznega pedagoga, sem 
pridobila iz literature M. Lipec Stopar (2007). Zajetih je petnajst dejavnosti, kjer so se SRP na 
6-stopenjski lestvici opredelili, kako pogosto se poslužujejo uporabe posameznega načina. Šest 
stopenjska lestvica je vsebovala postavke: 1 ‒ o tem še nisem razmišljal, 2 ‒ skoraj nikoli ali 
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nikoli, 3 ‒ vsakih nekaj let, 4 ‒ vsako let, 5 ‒ nekajkrat letno in 6 ‒ mesečno. Na podlagi njihovih 
ocen lahko prepoznamo načine, ki so med SRP najbolj aktualni, kar lahko vidimo iz povprečja 
ocen, in tudi pogostosti uporabe teh načinov, kar lahko razberemo iz frekvenčne porazdelitve. 
Večja, kot je povprečna ocena pri posameznem področju, večja je verjetnost, da se SRP 
takšnega načina spodbujanja svojega strokovnega razvoja bolj poslužujejo. Če je povprečna 
ocena nad 3,5, kar pomeni, da so po večini označevali ocene z od 1-krat letno do mesečno, 
lahko trdimo, da se tistega načina SRP bolj pogosto poslužujejo. Od 2,5 do vključno 3,5 se SRP 
za tisto dejavnost odločajo vsakih nekaj let. Če je manj kot 2,5, je verjetnost manjša oziroma je 
takšen način spodbujanja strokovnega razvoja za SRP, ki so sodelovali v raziskavi, neaktualen. 
Pogostost za posamezno dejavnost lahko razberemo iz frekvenčne porazdelitve. 
Četrto in peto vprašanje se nanašata na dejavnike, ki spodbujajo ali ovirajo SRP pri skrbi za 
njihov strokovni razvoj. Odgovarjali so na 5-stopenjski Likertovi lestvici, ki je nudila odgovore 
od 1 ‒ NE drži do 5 ‒ Popolnoma drži. Če so posamezniki ocenjevali s povprečno oceno 4 ali 
več, pomeni, da ta posamezni dejavnik vpliva na njihov strokovni razvoj, bodisi ga spodbuja 
bodisi ovira. Če pa se je pokazala povprečna ocena manj kot 4, potem ta dejavnik niti ne 
spodbuja niti ne ovira njihovega strokovnega razvoja v tolikšni meri, da bi prinesel ključne 
spremembe v njihovi strokovni karieri. 
Pri zadnjem, šestem vprašanju je bil vsak posameznik naprošen, za navedbo svojih predlogov 
za izboljšanje pogojev v okviru izobraževanja ali zaposlitve, ki bi lahko prispevali k temu, da 
bi učitelji lažje skrbeli za in spodbujali svoj strokovni razvoj ter posledično svojo strokovno 
samopodobo. 
 
Uporabljen je bil standardiziran intervju, avtorsko sestavljen s pomočjo opisov posameznih 
kariernih obdobij in njihovih značilnosti. Vprašanja, ki so bila zastavljena v intervjuju, se 
nahajajo pod prilogo številka 3. 
Vprašanja za študente se nanašajo na občutke ob zaključku študija in na začetku poklicne 
kariere, saj mora začetnik od prvega dne, ko začne samostojno delo pa vse do usposobljenega 
delavca, prehoditi dolgo pot razvoja strokovnih zmožnosti (Javrh, 2007). Velikokrat na začetku 
kariere doživijo šok zaradi neustreznih pričakovanj in soočenja z resničnimi obveznostmi, to 
pa je lahko za mlade učitelje ena izmed prelomnic, ki definira, v kakšnega učitelja se bo mlad 
pripravnik razvil (Javornik Krečič, 2008). Drugo vprašanje se nanaša na občutek 
kompetentnosti, saj me je kot eno izmed raziskovalnih vprašanj zanimal prav občutek 
kompetentnosti in kako se le-ta razlikuje med posamezniki z različnimi leti delovnih izkušenj. 
Zanimalo me je tudi, ali so bili med študijem deležni dovolj informacij o dodatnih 
izobraževanjih, saj so ravno dodatna izobraževanja nujna za spodbujanje strokovnega razvoja 
posameznika in s tem povečanje občutka pozitivne strokovne samopodobe. Ta namreč učitelju 
pomagajo osebno dozoreti, utrditi poklicno identiteto in pridobiti samozavest za kakovostno ter 
fleksibilno poučevanje (Marentič Požarnik, 1987, v Štih, 2013). Z zadnjim vprašanjem v 
intervjuju sem se zanimala za njihove predloge za spremembe, ki bi se lahko izvršile v okviru 
Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, da bi študentje pridobivali čim bolj kakovostno 
teoretično in praktično znanje.  
 
Intervju za zaposlene se je razlikoval od intervjuja za študente, ker so zaposleni že vključeni v 
delovno razmerje. Vprašanja so bila enaka za vsa obdobja kariernega razvoja. Navezovala so 
se na značilnosti kariernih obdobij po S-modelu avtorice Javrh. Najprej me je zanimalo njihovo 
splošno počutje ob izvajanju delovnih obveznosti SRP kot tudi občutek kompetentnosti za 
samozavestno izvajanje svojega dela. Občutek kompetentnosti lahko zelo vpliva na kakovost 
njihovega poučevanja. Zanimalo me je, ali jim uspe usklajevati poklicno in družinsko življenje, 
saj se problem usklajevanja zasebnih in poklicnih obveznosti kaže pri porabi in delitvi časa, 
upoštevanju zasebnih potreb v poklicni sferi ter usklajevanju potreb zasebnega oziroma 
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družinskega življenja s poklicnimi aktivnostmi (Usklajevanje družinskega in poklicnega 
življenja, b. d.). Pritisk in stres na delovnem mestu se lahko prenaša v družino, kar povzroči 
napetost med družinskimi člani, velja pa tudi obratno ‒ stres v zasebnem življenju negativno 
vpliva na poklicno funkcioniranje. Specifičen vidik, ki sodi v to skupino dejavnikov in je za 
poklic učitelja značilen, je opravljanje dela doma (popravljanje nalog, priprava na pouk, študij 
strokovne literature ipd.) (Slivar, 2009). 
Učitelji, ki imajo pozitivno strokovno samopodobo, pri opravljanju strokovnega dela kažejo 
večjo gotovost, si bolj zaupajo in so bolj fleksibilni pri izbiri načinov poučevanja. (Tabassum 
in Ali, 2012).  Zato sem kot eno izmed vprašanj zastavila njihovo željo po vpeljevanju novosti 
v poučevanje. Javrh (2007) pravi, da lahko sodelovanje z drugimi strokovnjaki spodbudi 
strokovni razvoj posameznika, s tem se poveča tudi občutek pozitivne strokovne samopodobe. 
Zaradi tega sem se v intervjuju osredotočila tudi na vidik medsebojnega sodelovanja pedagogov 
znotraj delovnega okolja. Za konec me je zanimalo njihovo zadovoljstvo z lastno poklicno potjo 
in njihovi predlogi za možne spremembe na tem področju.  
 
2.8  Postopki obdelave podatkov 
 
Statistična obdelava je izvedena s programom SPSS. Uporabila sem statistične parametre 
opisne statistike (frekvence (f), relativne frekvence (f  %), aritmetično sredino (M) in standardni 
odklon (SD)), Cronbach alfa koeficient za merjenje zanesljivosti vprašalnika, enosmerno 
analizo variance ANOVO za merjenje razlik posameznih kategorij anketirancev glede na 
neodvisne spremenljivke ter Tukey post hoc test za parne primerjave med posameznimi 
kategorijami SRP glede na delovno dobo. V primeru, da pogoj o normalnosti distribucije 
podatkov pri ANOVI ni bil izpolnjen, sem uporabila neparametrični preizkus Kruskall-
Wallisovega testa in Mann-Whitneyev U-test za parne primerjave. Če ni bil izpolnjen pogoj 
homogenosti varianc, sem uporabila Welchov test in Games-Howell post hoc test.  
Opisni odgovori so analizirani kvalitativno; izvedena je vsebinska analiza na podlagi odprtega 
kodiranja. Sodelujočim v intervjujih sem dodala oznake za boljšo preglednost rezultatov. Pri 
tem A pomeni sodelujočega študenta, B ‒ zaposleni SRP z 1‒3 let delovne dobe, C ‒ zaposleni 
SRP š 4‒6 let delovne dobe, D ‒ zaposleni SRP s 7‒18 let delovne dobe, E ‒ zaposleni SRP z 
19‒30 let delovne dobe in F ‒ zaposleni SRP z 31 ali več let delovne dobe. V intervjuju vsakega 
posameznika sem podčrtala relevantne izjave in jim dodala opombe oziroma oznake posamezne 
teme. Izjave sem v nadaljevanju razvrstila v posamezne tabele (po temah), kamor sem pripisala 
še kode oziroma pojme. Pojme, ki sem jih pridobila z odprtim kodiranjem, sem razvrstila v 
hierarhijo in z njihovo pomočjo interpretirala dobljene rezultate z vprašalnikov.  
 
2.9 Rezultati z razlago 
 
Rezultati so predstavljeni in interpretirani po vsebinskem vrstnem redu vprašanj, vsako 
vprašanje posebej ‒ najprej za študente SRP in nato še za zaposlene SRP. Primerjave rezultatov 
glede na delovno dobo in strokovni naziv so predstavljene skupaj za študente in zaposlene, na 
koncu vsakega obravnavanega vsebinskega sklopa.  
 
2.9.1 Strokovna samopodoba 
 
Pri prvem vprašanju je bil cilj ugotoviti, kako sodelujoči v raziskavi ocenjujejo svojo strokovno 
samopodobo. Odgovarjali so na 18 trditev, z Likertovo ocenjevalno lestvico od 1 (nikakor ne 
drži) do 5 (popolnoma drži), skupno število dobljenih točk pri posamezniku pa nam daje 
vpogled v njegovo trenutno strokovno samopodobo.  
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Skupno število možnih točk je bilo 90. Če je posameznik dosegel minimalno 45 točk (vsaj 50 
% vseh možnih točk), njegov rezultat nakazuje na bolj pozitivno strokovno samopodobo. 
Rezultat 44 točk ali manj (manj kot 50 % vseh možnih točk) nakazuje na manj pozitivno 
strokovno samopodobo. 
 
2.9.1.1 Strokovna samopodoba študentov specialne in rehabilitacijske pedagogike 
 
Slika 10 prikazuje, da je večina anketiranih študentov dosegla več kot 50 % vseh možnih točk. 
Najmanjša dosežena vrednost je 65 točk oziroma 67 % vseh možnih točk, kar je dosegel en 
študent, največja pa 84 točk oziroma 93 % vseh točk, kar je tudi dosegel en študent. 
Najpogosteje dosežena vrednost je bila 67 točk, torej 74 % vseh možnih točk, dosegli pa so jo 
trije študentje. Zgolj 7 študentov je doseglo vrednost pod 70 točk, vsi ostali se nahajajo na 
razponu od 71 do 84 točk, torej nekje med 78 % in 89 % vseh možnih točk, kar pomeni, da 
večina študentov SRP svojo strokovno samopodobo ocenjuje kot zelo pozitivno. 
 

 
 
Slika 10. Frekvenčna porazdelitev doseženih točk za strokovno samopodobo študentov SRP 

Povprečna vrednost točk vseh študentov SRP pri ocenjevanju strokovne samopodobe je 73,15 
točke (81 % vseh možnih točk) s standardnim odklonom 5,69.  
 
Tabela 2 
Povprečna strokovna samopodoba vseh študentov SRP 
  
 N M SD Najnižja 

vrednost 
Najvišja 
vrednost 

Strokovna samopodoba vseh študentov 
SRP 

20 73,15 5,69 65 88 
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2.9.1.2 Strokovna samopodoba zaposlenih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 
 
Tudi pri zaposlenih SRP se je po seštevku točk pokazalo, da so vsi dosegli več kot 50 % vseh 
možnih točk, torej se vsi nagibajo k bolj pozitivni strokovni samopodobi. Eden izmed 
štiridesetih, ki so odgovarjali na trditve, je dosegel pod 70 točk, in sicer 62 točk (69 %), kar je 
tudi najnižja dobljena vrednost. Najvišja vrednost je 88 točk (98 %), ki sta jo dosegla dva 
zaposlena. Vsi ostali se nahajajo na razponu od 71 do 84 točk (od 79 % do 93 %). 
 

 

Slika 11. Frekvenčna porazdelitev doseženih točk za strokovno samopodobo zaposlenih SRP 

Povprečna vrednost točk, ki so jo zaposleni dosegli pri prvem vprašanju, je 78,08 (87 % vseh 
možnih točk), s standardnim odklonom 4,95. 
 
Tabela 3  
Povprečna strokovna samopodoba zaposlenih SRP 
 

 N M SD Najnižja 
vrednost 

Najvišja 
vrednost 

Strokovna samopodoba zaposlenih SRP 40 78,08 4,95 62 88 
 
2.9.1.3 Strokovna samopodoba glede na leta delovne dobe 
 
Najvišje povprečje točk pri ocenjevanju strokovne samopodobe so dosegli zaposleni z nad 31 
let delovne dobe, najnižje povprečje pa zaposleni z 1-3 let delovne dobe. 
V povprečju so zaposleni SRP z 19 do 30 let delovne dobe dosegli največ točk (M = 81,2; SD 
= 4,1) pri ocenjevanju strokovne samopodobe, kar pomeni, da imajo med vsemi sodelujočimi 
najvišjo strokovno samopodobo. Sledijo jim zaposleni SRP z od 30 let delovne dobe naprej (M 
= 78,3 točke; SD = 4,6) in zaposleni z od 7 do 18 let delovne dobe (M = 77,7; SD = 3,5), ki so 
v povprečju dosegli zelo podobne rezultate. Malo nižje povprečje so dosegli zaposleni z od 4 
do 6 let delovne dobe (M = 76,7; SD= 4,3), najnižje povprečje točk med zaposlenimi SRP pa 
pripada SRP, ki imajo od 1 do 3 let delovne dobe in so praktično še na začetku svoje kariere (M 
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=75,1). Pri tej skupini se pokaže tudi najvišji standardni odklon med zaposlenimi SRP, ki znaša 
SD = 7,19, kar pomeni, da so njihovi odgovori najbolj razpršeni ‒ od posameznika, ki je dosegel 
62 točk, do posameznika, ki je dosegel 82 točk.  
Če primerjamo rezultate za strokovno samopodobo glede na delovno dobo, so študentje, ki še 
nimajo delovnih izkušenj, dosegli najnižje povprečje točk (M = 73,15), kar pomeni, da so izmed 
vseh anketirancev ravno študentje najnižje ocenili svojo strokovno samopodobo. Se pa tudi pri 
njih pokaže dokaj visok standardni odklon SD = 5,69, seštevki točk pa se gibajo od 65 do 88 
točk, torej nekje med pozitivno strokovno samopodobo in zelo pozitivno. 
 
Tabela 4 
Povprečna strokovna samopodoba zaposlenih SRP glede na delovno dobo 
 

 N M SD Najnižja 
vrednost 

Najvišja 
vrednost 

Strokovna samopodoba zaposlenih z od 1 
do 3 let delovne dobe 

6 75,1 7,19 62 82 

Strokovna samopodoba zaposlenih z od 4 
do 6 let delovne dobe 

9 76,6 4,3 71 83 

Strokovna samopodoba zaposlenih z od 7 
do 18 let delovne dobe 

7 77,7 3,5 72 83 

Strokovna samopodoba zaposlenih z od 
19 do 30 let delovne dobe 

10 81,2 4,1 76 88 

Strokovna samopodoba zaposlenih z od 
31 let delovne dobe dalje 

8 78,3 4,6 72 84 

 
Povprečja točk vseh anketiranih za strokovno samopodobo se med seboj razlikujejo glede na 
leta delovne dobe; enosmerna analiza variance je potrdila, da so to tudi statistično pomembne 
razlike; F (5,54) = 3,81; p = 0,01. Turkey post hoc test je pokazal, da se statistično pomembna 
razlika med skupinami pojavi zgolj med študenti brez delovne dobe (M = 73,15; SD = 5,69) in 
zaposlenimi z od 19 do 30 let delovne dobe (M = 81,2 točke; SD = 4,1); p = 0,02. Med ostalimi 
skupinami statistično pomembnih razlik ni. 
 
Tabela 5 
Enosmerna analiza variance (ANOVA) za ugotavljanje razlik med skupinami glede na delovno 
dobo sodelujočih SRP 
 
 Vsota 

kvadratov 
Df Kvadrat 

povprečne 
vrednosti 

F p 

Med skupinami 494,22 5 98,85 3,81 0,01 
Znotraj skupin 1402.51 54 25,97   
Skupaj 1896,73 59    

 
2.9.1.4 Strokovna samopodoba glede na strokovni naziv 
 
V povprečju so zaposleni SRP z nazivom svetovalca dosegli največ točk (M = 79,8; SD = 4,19). 
Sledijo jim SRP z nazivom mentorja (M = 78,6; SD = 4,44), najmanj točk pa so dosegli 
zaposleni SRP brez strokovnega naziva (M = 76,9; SD = 5,79). Pri njih se pojavi tudi največji 
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standardni odklon 5,79 in hkrati največji razmik med posamezniki, ki so v skupini dosegli od 
najmanj (62 od vseh možnih točk) do največ točk (83 od vseh možnih točk). 
 
Tabela 6 
Povprečna strokovna samopodoba zaposlenih SRP glede na strokovni naziv 
 

 N M SD Najnižja 
vrednost 

Najvišja 
vrednost 

Strokovna samopodoba zaposlenih brez 
strokovnega naziva 

15 76,9 5,79 62 83 

Strokovna samopodoba zaposlenih z 
nazivom mentorja 

21 78,6 4,44 72 88 

Strokovna samopodoba zaposlenih z 
nazivom svetovalca 

4 79,8 4,19 74 84 

 
Enosmerna analiza varianc (ANOVA) ni pokazala statistično pomembnih razlik med strokovno 
samopodobo zaposlenih SRP glede na strokovni naziv F (2,37) = 0,80; p = 0,46. 
 
Tabela 7 
Enosmerna analiza variance (ANOVA) za ugotavljanje razlik med skupinami zaposlenih SRP 
glede na strokovni naziv 
 
 Vsota 

kvadratov 
Df Kvadrat 

povprečne 
vrednosti 

F p 

Med skupinami 39,34 2 19,67 0,80 0,46 
Znotraj skupin 917,,44 37 24,80   
Skupaj 1896,73 59    

 
Pozitivna strokovna samopodoba nas motivira in polni z zaupanjem vase, da svoje delo 
opravljamo s predanostjo ter brez strahu pred neuspehom. Pomembno je prepričanje učitelja v 
svoje sposobnosti obvladovanja življenjskih izzivov in zaupanje v lastno znanje, saj bo le na 
takšen način svoje delo opravljal kakovostno (Youngs, 2000). Z raziskavo sem ugotovila, da 
vsi anketirani SRP izražajo zelo pozitivno strokovno samopodobo. To pomeni, da v večini pri 
njih prevladuje čustvena prilagojenost, pripravljenost sodelovati v različnih dejavnostih in 
sprejemanje konstruktivne kritike. Ne bojijo se izzivov, ki jih prinašajo nove metode, kljub 
temu pa aktivno iščejo povratne informacije. Prepoznavajo omejitve na osebnem in družbenem 
nivoju, ki bi lahko ovirale njihovo kakovost dela. Ugotovitve potrjuje tudi izjava študentke, ki 
je sodelovala v intervjuju: »Veselim se začetka poklicne poti. Menim, da bo na poti veliko 
izzivov, vzponov in padcev. Boljših in slabših dni. Veselim se tudi preizkušanja naučenega v 
praksi, majhnih napredkov in opazovanja sprememb. Veselim pa se tudi novih priložnosti za 
učenje, tako od sodelavcev, staršev, dodatnih izobraževanj in tudi od učencev.« 
 
Takšni učitelji delajo kakovostno, pri svojem delu uživajo, imajo dober stik z učenci in kariero 
zaključujejo na pozitivni strani S-modela razvoja kariere, kar je najbolj zaželen konec karierne 
poti (Javrh, 2011). Učitelji s pozitivno strokovno samopodobo so tisti učitelji, ki jih tudi drugi 
ocenjujejo kot kakovostne, ki imajo v šoli svojo ceno, so ohranili stik z otroki, v prenosu znanja 
in vzgoji pa še vedno vidijo svoje glavno poslanstvo. Odgovori na intervjuje so potrdili, da so 
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vsi SRP zadovoljni s potekom svoje poklicne kariere, kar pomeni, da uživajo v opravljanju 
nalog in so poklicu predani.  
Strokovna samopodoba se začne intenzivno oblikovati že v času študija in se nadaljuje vso 
delovno dobo do upokojitve, kar je potrdila tudi moja raziskava. Študentje so glede na rezultate 
dosegli najnižjo povprečje za pozitivno strokovno samopodobo, z leti delovne dobe pa se to 
povprečje višja. Sicer so dani rezultati pokazali, da imajo najvišjo strokovno samopodobo 
zaposleni z od 19 do 30 let delovne dobe, kar lahko pomeni, da vsi anketiranci iz te skupine 
izražajo zadovoljstvo z osebno rastjo, ne mirujejo in imajo dinamično vizijo svoje kariere. 
Posledično sprejemajo večje odločitve in še aktivno skrbijo za svoj strokovni razvoj, hkrati pa 
si puščajo odprte možnosti, da se prilagajajo okoliščinam. Ravno to potrebo po prilagajanju 
lahko razberemo iz odgovora osebe E, ki sodi v to starostno skupino, in pravi: » Učne priprave 
so mi v veliko breme. Potek ure, V-I cilji ‒ se strinjam, da mora biti dorečeno. Ampak veliko 
nekih informacij, podatkov, ki so le »balast« v primerjavi z delom, za katerega si dejansko v 
službi!« 
Kljub temu da intervjuvanka spada v skupino, ki je dosegla najvišjo strokovno samopodobo, pa 
lahko v njenem odgovoru vseeno zasledimo kanček nemoči, ko izraža svoje občasno 
nezadovoljstvo s pozicijo, ki se ji ne more izogniti: »Učne snovi se ne bojim podajat ‒ se čutim 
popolnoma kompetentno, z izjemo višjih razredov, določene predmete ‒ npr. Matematika ‒ 8., 
9. razred, kemija, fizika ‒ te predmete bi morali imeti DSP učitelji predmetne stopnje. Izzivov 
se ne bojim, če so povezani z mojim poklicem/ izobrazbo. Ko se izzivi začnejo preveč oddaljevat 
od mojega poslanstva, mi ni prijetno, se z njimi najraje ne bi soočala. Glede na dosežen rezultat 
na vprašalniku lahko vseeno sklepamo, da je intervjuvanka, glede na S-model kariere, na 
zaželeni poklicni poti, kljub temu da bi ta odgovor lahko umestili pod nezaželen občutek 
nemoči v svoji karieri. 
Glede na to, da trdimo, da se strokovna samopodoba intenzivno oblikuje vso delovno dobo, bi 
bilo pričakovati, da bodo imeli najstarejši SRP najvišjo strokovno samopodobo. Rezultati so 
pokazali, da so se glede na doseženo število točk uvrstili na drugo mesto, logična razlaga za to 
pa bi lahko bila ena izmed značilnosti tega obdobja kariere, in sicer vpliv starosti posameznika 
na njegovo delovanje, a hkrati še vseeno karierne ambicije, urejanje gradiva za mlajše 
generacije in poudarjanje napak v sistemu. Te značilnosti so jasno razvidne tudi iz odgovora 
intervjuvanke, ki ima več kot 31 let delovne dobe: »Delo me zelo veseli, rada imam izzive. Pri 
delu me obremenjuje dokumentacija (katere smisel je samo ta, da zadovoljimo potrebe 
inšpekcije). Vzame čas za stvari, ki se mi zdijo pomembnejše in imajo od njih otroci večjo korist; 
v mislih imam pripravo didaktičnega materiala.«  
Strokovna samopodoba se ne utrdi po zaključku študija, vendar se razvija skozi vse življenje. 
prihodnji učitelj mora že v študijskih letih razvijati svoje strokovne zmožnosti, v času, ko v 
poučevanju potuje od novinca do strokovnjaka, pa mora pridobiti izkušnje, ki mu omogočajo 
napredovanje in razvoj v kritičnega, neodvisnega, odgovornega in, kar je še najbolj pomembno, 
SRP s pozitivno strokovno samopodobo. Šele takrat bo njegovo delo podobno kompleksnemu 
sistemu uporabe različnih spretnosti in kompetenc (Valenčič Zuljan, 2012). 
 
Tudi delovno mesto pomembno vpliva na posameznikovo samopodobo ‒ na višjem delovnem 
mestu, kot je posameznik, bolj pozitivna naj bi bila njegova strokovna samopodoba (Alvarez 
Perez in Lopez Aguilar, 2014). Rezultati raziskave so to tezo potrdili, saj se je izkazalo, da 
imajo SRP z nazivom svetovalca najvišjo strokovno samopodobo, SRP z nazivom mentorja 
malo nižjo, najnižjo pa SRP brez naziva. Učitelj, ki z leti delovne dobe kopiči svoje znanje in 
izkušnje, dozoreva tako strokovno kot osebnostno, kar pomeni, da postaja reflektivni praktik, 
ki ga označujejo fleksibilnost, razločevanje čustev, spoštovanje individualnosti, toleranca 
konfliktov in nejasnosti, negovanje medosebnih vezi in pozitivna strokovna samopodoba. 
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2.9.2 Občutek kompetentnosti 
 
Z drugim raziskovalnim vprašanjem sem želela preveriti, kako kompetentne se počutijo 
sodelujoči študentje in zaposleni SRP ter kako se ta občutek kompetentnosti razlikuje med 
trinajstimi področji dela SRP. Področja so ocenjevali na 4-stopenjski ocenjevalni lestvici, za 
katero velja, da 1pomeni popolnoma nekompetenten in 4 zelo kompetenten.  
Pri splošnem občutku kompetentnosti je lahko vsak posameznik dosegel 52 točk. Če je dosegel 
vsaj 39 točk (oz. vsaj 75 % vseh možnih točk), pomeni, da je njegov splošen občutek 
kompetentnosti za opravljanje poklica SRP zelo velik. Če je dosegel od 26 do 38 točk (od 50 
% do 73 % vseh možnih točk), se počuti srednje kompetenten, manj, torej 25 točk in nižje (manj 
kot 50 % vseh možnih točk) pa nakazuje na občutek nekompetentnosti. 
Posamezna področja dela SRP sem ocenjevala na podlagi povprečne vrednosti točk, s katerimi 
so ocenjevali. Glede na to, da so ocenjevali na 4-stopenjski ocenjevalni lestvici, sem tudi 
rezultate interpretirala na način, da povprečje točk od 0,00 do 1,00 pomeni, da se na 
posameznem področju dela čutijo popolnoma nekompetentni, povprečje točk od 1,00 do 2,00 
pomeni občutek slabše kompetentnosti, povprečje od 2,00 do 3,00 pomeni srednjo 
kompetentnost, povprečje točk nad 3,00 pa pomeni občutek dobre kompetentnosti. 
 
2.9.2.1 Splošen občutek kompetentnosti študentov specialne in rehabilitacijske pedagogike 
 
Študentje SRP so pri ocenjevanju trditev, ki se nanašajo na kompetence na posameznih 
področjih dela SRP skupaj v povprečju dosegi 39,3 točke, s standardnim odklonom 4,45, kar 
pomeni, da se na splošno počutijo zelo kompetentno, saj njihov rezultat sodi med 75 % vseh 
možnih točk. Sicer se rezultat nahaja na robu kriterija in ker znaša standardni odklon 4,45, bi 
marsikaterega posameznika lahko umestili tudi v skupino srednje kompetentnih, na kar 
nakazuje tudi najnižja vrednost doseženih točk, in sicer 33. 
 
Tabela 8 
Splošen občutek kompetentnosti študentov SRP 
 

 N M SD Najnižja 
vrednost 

Najvišja 
vrednost 

Splošen občutek kompetentnosti študentov 
SRP 

20 39,3 4,45 33 47 

 
2.9.2.2 Občutek kompetentnosti študentov na posameznem področju dela 
 
Rezultati študentov na posameznem področju dela SRP kažejo, podobno kot njihov občutek 
splošne kompetentnosti, da se študentje na vseh področjih čutijo od srednje do zelo 
kompetentne.  
 
Najbolj kompetentne (M > 3) se študentje čutijo na področjih »diagnostika posebnih potreb« 
(M = 3,10; SD = 0,45), »poučevanje oseb s posebnimi potrebami« (M = 3,15; SD = 0,49), 
»izvajanje inkluzivne kulture in prakse« (M = 3,10; SD = 0,64), »komunikacijske spretnosti« 
(M = 3,35; SD = 0,587), »prevzemanje odgovornosti za lasten strokovni razvoj« (M = 3,35; SD 
= 0,59), »uporaba IKT« (M = 3,20; SD = 0,62) in timskem delu« (M = 3,55; SD = 0,51). Le-ta 
med vsemi tudi najbolj izstopa, saj so to področje študentje najbolje ocenjevali. 
Najbolj enotno so ocenili področje poznavanje teoretičnih osnov področja SRP, saj je izračun 
standardnega odklona nič, za samo področje pa so se opredelili kot srednje kompetentni, saj 
velja (M = 3; SD = 0). Od vseh področij, kjer se čutijo zelo kompetentne, so najbolj neenotno 
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ocenjevali področje uporabe IKT, saj so ga ocenjevali z ocenami od 2 ‒ slabo kompetenten do 
4 ‒ zelo kompetenten.  
Kot srednje kompetentne se čutijo tudi na področjih »poučevanje učencev z različnim kulturnim 
ozadjem« (M = 2,75; SD = 0,55), »obravnava disciplinski in vedenjskih težav« (M = 2,40; SD 
= 0,60), »zmožnost reševanja konfliktov« (M = 2,90; SD = 0,64), »delo s starši in družino« (M 
= 2,65; SD = 0,59) in »poznavanje strokovnih novosti s področja SRP« (M = 2,80; SD = 0,62).  
Najmanj kompetentne se študentje čutijo na področju obravnave disciplinskih in vedenjskih 
težav, kot najbolj neenotno pa so, med področji, kjer se čutijo srednje kompetentni, ocenjevali 
področje »poznavanja strokovnih novosti s področja SRP«, kjer so se ocenili od 2 ‒ slabo 
kompetenten do 4 ‒ zelo kompetenten. 
 
Tabela 9 
Občutek kompetentnosti študentov SRP na posameznem področju dela SRP 
 

Kompetence SRP  N M SD Vsota 
točk 

Najnižja 
vrednost 

Najvišja 
vrednost 

Poznavanje 
teoretičnih osnov 
področja SRP 

20 3,00 0 60 3 3 

Diagnostika posebnih 
potreb 

20 3,10 0,45 62 2 4 

Poučevanje oseb s 
posebnimi potrebami 

20 3,15 0,49 63 2 4 

Izvajanje inkluzivne 
kulture in prakse 

20 3,10 0,64 62 2 4 

Poučevanje učencev z 
različnim kulturnim 
ozadjem 

20 2,75 0,55 55 2 4 

Obravnava 
disciplinskih in 
vedenjskih težav 

20 2,40 0,60 48 2 4 

Zmožnost reševanja 
konfliktov 

20 2,90 0,64 58 2 4 

Komunikacijske 
spretnosti 

20 3,35 0,59 67 2 4 

Delo s starši in 
družino 

20 2,65 0,59 53 2 4 

Prevzemanje 
odgovornosti za 
lasten strokovni 
razvoj 

20 3,35 0,59 67 2 4 

Uporaba IKT 20 3,20 0,61 64 2 4 
Poznavanje 
strokovnih novosti s 
področja SRP 

20 2,80 0,61 56 2 4 

Timsko delo 20 3,55 0,51 71 3 4 
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2.9.2.3 Splošen občutek kompetentnosti zaposlenih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 
 
Zaposleni SRP so pri ocenjevanju trditev, ki se nanašajo na kompetence na posameznih 
področjih dela SRP, skupaj v povprečju dosegli 43,05 točke, s standardnim odklonom 4,89, kar 
pomeni, da se na splošno počutijo zelo kompetentno, saj njihov rezultat sodi med 75 % vseh 
možnih točk. Med njimi so se našli tudi takšni, ki se čutijo srednje kompetentni, saj so prek 
ocenjevanja vseh področij nekateri zbrali zgolj 34 točk, spet drugi pa tudi vse točke, in sicer 52.  
 
Tabela 10 
Splošen občutek kompetentnosti zaposlenih SRP 
 

 N M SD Najnižja 
vrednost 

Najvišja 
vrednost 

Splošen občutek kompetentnosti zaposlenih 
SRP 

40 43,05 4,89 34 52 

 
2.9.2.4 Občutek kompetentnosti zaposlenih na posameznem področju dela  
 
Rezultati zaposlenih SRP na posameznem področju dela SRP kažejo, podobno kot njihov 
občutek splošne kompetentnosti, da se zaposleni SRP na vseh področjih čutijo od srednje do 
zelo kompetentne.  
Na vseh področjih se čutijo zelo kompetentni, še najbolj na področju »poučevanja oseb s 
posebnimi potrebami« (M = 3,63; SD = 0,49). Najbolj enotno so ocenjevali področje »timskega 
dela« (M = 3,65; SD = 0,48), kjer se je pokazal najmanjši standardni odklon odgovorov. 
Najmanj kompetentne od vseh področij se zaposleni SRP čutijo na področju »obravnave 
disciplinskih in vedenjskih težav«, kjer so tudi dosegli rezultat za srednjo kompetentnost (M = 
2,93; SD = 0,73). 
 
Tabela 11 
Občutek kompetentnosti zaposlenih SRP na posameznem področju dela SRP 
 

Kompetence SRP  N M SD Vsota 
točk 

Najnižja 
vrednost 

Najvišja 
vrednost 

Poznavanje 
teoretičnih osnov 
področja SRP 

40 3,33 0,53 133 2 4 

Diagnostika posebnih 
potreb 

40 3,43 0,50 137 3 4 

Poučevanje oseb s 
posebnimi potrebami 

40 3,63 0,49 145 3 4 

Izvajanje inkluzivne 
kulture in prakse 

40 3,03 0,77 121 2 4 

Poučevanje učencev z 
različnim kulturnim 
ozadjem 

40 3,15 0,62 126 2 4 

Obravnava 
disciplinskih in 
vedenjskih težav 

40 2,93 0,73 117 2 4 

Zmožnost reševanja 
konfliktov 

40 3,30 0,61 132 2 4 
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Komunikacijske 
spretnosti 

40 3,50 0,51 140 3 4 

Delo s starši in 
družino 

40 3,48 0,64 139 2 4 

Prevzemanje 
odgovornosti za 
lasten strokovni 
razvoj 

40 3,45 0,60 138 2 4 

Uporaba IKT 40 3,13 0,69 125 2 4 
Poznavanje 
strokovnih novosti s 
področja SRP 

40 3,08 0,62 123 2 4 

Timsko delo 40 3,65 0,48 146 3 4 
 
2.9.2.5 Občutek kompetentnosti na posameznem področju glede na delovno dobo 
 
Zaposleni SRP z od 1 do 3 let delovne dobe so se za najbolj kompetentne opredelili za področja 
»poučevanje oseb s posebnimi potrebami« (M = 3,67; SD = 0,52), »prevzemanje odgovornosti 
za lasten strokovni razvoj« (M = 3,67; SD = 0,52) in »timsko delo« (M = 3,67; SD = 0,52). 
Povprečje točk nakazuje, da se na teh področjih čutijo zelo kompetentne. Najslabše povprečje 
točk se je pokazalo pri področjih »obravnava disciplinskih in vedenjskih težav« (M = 2,50; SD 
= 0,84) ter »zmožnost reševanja konfliktov« (M = 2,83; SD = 0, 75). Čeprav njihovo povprečje 
še vseeno sodi med kategorijo srednje kompetentni, je standardni odklon dokaj velik, kar 
pomeni, da so njihovi odgovori variirali med občutkom slabše kompetentni do zelo 
kompetentni. Najbolj neenotni odgovori so se pokazali pri področjih »izvajanje inkluzivne 
kulture in prakse« (M = 3,00; SD = 0,89) ter »poučevanje učencev z različnim kulturnim 
ozadjem« (M = 3,00; SD = 0,89). Povprečje kot standardni odklon kažeta, da se zaposleni SRP 
na teh dveh področjih čutijo od slabše do srednje kompetentni.  
 
Zaposleni SRP z od 4 do 6 let delovne dobe so se za najbolj kompetentne opredelili za področja 
»timsko delo« (M = 3,78; SD = 0,44) in »poučevanje oseb s posebnimi potrebami« (M = 3,56; 
SD = 0,53). Povprečje točk nakazuje, da se na teh področjih čutijo zelo kompetentne. Najslabše 
povprečje točk se je pokazalo pri področjih »izvajanje inkluzivne kulture in prakse« (M = 2,89; 
SD = 0,78) in »poznavanje strokovnih novosti s področja SRP« (M = 2,89; SD = 0,60). Čeprav 
njihovo povprečje še vseeno sodi med kategorijo srednje kompetentni, je standardni odklon kar 
velik, kar pomeni, da so njihovi odgovori variirali med občutkom slabše kompetentni do zelo 
kompetentni. Najbolj neenotni odgovori so bili pri področjih »izvajanje inkluzivne kulture in 
prakse« (M = 2,89; SD = 0,782), »obravnava disciplinskih in vedenjskih težav« (M = 3,11; SD 
= 0,78) in »prevzemanje odgovornosti za lasten strokovni razvoj« (M = 3,22; SD = 0,83). 
Zaposleni SRP se na teh področjih čutijo od slabše do srednje kompetentni.  
 
Zaposleni SRP z od 7 do 18 let delovne dobe so se za najbolj kompetentne opredelili za področja  
»komunikacijske spretnosti« (M = 4,00; SD = 0,00), »poučevanje oseb s posebnimi potrebami« 
(M = 3,86; SD = 0,378) in »timsko delo« (M = 3,71; SD = 0,49). Povprečje točk nakazuje, da 
se na teh področjih čutijo zelo kompetentne. Najslabše povprečje točk se je pokazalo pri 
področju »obravnava disciplinskih in vedenjskih težav« (M = 3,00; SD = 0,82). Čeprav 
povprečje kaže, da se čutijo na tem področju srednje kompetentni, standardni odklon pokaže, 
da so odgovori ravno pri tem področju najbolj variirali, in sicer so se zaposleni SRP 
opredeljevali od slabše kompetenten do zelo kompetenten. 
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Zaposleni SRP z od 19 do 30 let delovne dobe so se za najbolj kompetentne opredelili za 
področji »poučevanje oseb s posebnimi potrebami« (M = 3,70; SD = 0,48) in »diagnostika 
posebnih potreb« (M = 3,60; SD = 0,52). Povprečje točk nakazuje, da se na teh področjih čutijo 
zelo kompetentne. Najslabše povprečje točk se je pokazalo pri področjih »uporaba IKT« (M = 
2,90; SD = 0,57), »izvajanje inkluzivne kulture in prakse« (M = 2,90; SD = 0,74) in »obravnava 
disciplinskih in vedenjskih težav (M = 2,90; SD = 0,74). Čeprav njihovo povprečje še vseeno 
sodi med kategorijo srednje kompetentni, je standardni odklon dokaj velik, kar pomeni, da so 
njihovi odgovori variirali med občutkom slabše kompetentni do zelo kompetentni. Hkrati so to 
tudi odgovori, kjer so zaposleni SRP odgovarjali zelo neenotno, saj je standardni odklon zelo 
velik. 
 
Zaposleni SRP z nad 30 let delovne dobe so se za najbolj kompetentne opredelili za področje 
»timsko delo« (M = 3,63; SD = 0,52), kjer se čutijo zelo kompetentni. Najslabše povprečje točk 
se je pokazalo pri področjih »izvajanje inkluzivne kulture in prakse« (M = 2,88; SD = 0,84), 
»uporaba IKT« (M = 2,88; SD = 0,84) in »poznavanje strokovnih novosti s področja SRP« (M 
= 2,88; SD = 0,35). Čeprav njihovo povprečje še vseeno sodi med kategorijo srednje 
kompetentni, je standardni odklon dokaj velik, kar pomeni, da so njihovi odgovori variirali med 
občutkom slabše kompetentni do zelo kompetentni. 
 
Tabela 12 
Občutek kompetentnosti zaposlenih SRP na posameznem področju dela SRP glede na delovno 
dobo 
 

 N M SD 
Kompet-
ence SRP 

1‒ 
3 let 

4‒ 
6 let 

7‒ 
18 let 

19‒ 
30 let 

Več  
kot  
30 let       

1 ‒ 
3 let 

4 ‒ 
6 let 

7 ‒ 
18 let 

19‒ 
30 let 

Več  
Kot 
 30 let 

1 ‒ 
3 let 

4 ‒ 
6 let 

7‒18 let 19‒30 let Več 
 kot 
 30 let 

Poznavanje 
teoretičnih 
osnov 

6 9 7 10 8 3,5
0 

3,2
2 

3,2
9 

3,5
0 

3,1
3 

0,5
5 

0,6
7 

0,4
9 

0,5
3 

0,3
5 

Diagnostik
a posebnih 
potreb 

6 9 7 10 8 3,3
3 

3,3
3 

3,5
7 

3,6
0 

3,2
5 

0,5
2 

0,5
0 

0,5
4 

0,5
2 

0,4
6 

Poučevanje 
oseb s 
posebnimi 
potrebami 

6 9 7 10 8 3,6
7 

3,5
6 

3,8
6 

3,7
0 

3,3
8 

0,5
2 

0,5
3 

0,3
8 

0,4
8 

0,5
2 

Izvajanje 
inkluzivne 
kulture in 
prakse 

6 9 7 10 8 3,0
0 

2,8
9 

3,5
7 

2,9
0 

2,8
8 

0,8
9 

0,7
8 

0,5
4 

0,7
4 

0,8
4 

Poučevanje 
učencev z 
različnim 
kulturnim 
ozadjem 

6 9 7 10 8 3,0
0 

3,3
3 

3,4
3 

3,0
0 

3,0
0 

0,8
9 

0,5
0 

0,5
4 

0,4
7 

0,7
6 

Obravnava 
disciplinski
h in 

6 9 7 10 8 2,5
0 

3,1
1 

3,0
0 

2,9
0 

3,0
0 

0,8
4 

0,7
8 

0,8
2 

0,7
4 

0,5
4 
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vedenjskih 
težav 
Zmožnost 
reševanja 
konfliktov 

6 9 7 10 8 2,8
3 

3,4
4 

3,5
7 

3,3
0 

3,2
5 

0,7
5 

0,7
3 

0,5
4 

0,4
8 

0,4
6 

Komunikac
ijske 
spretnosti 

6 9 7 10 8 3,3
3 

3,4
4 

4,0
0 

3,3
0 

3,5
0 

0,5
2 

0,5
3 

0,0
0 

0,4
8 

0,5
4 

Delo s 
starši in 
družino 

6 9 7 10 8 3,5
0 

3,4
4 

3,5
7 

3,4
0 

3,5
0 

0,8
4 

0,7
3 

0,5
4 

0,5
2 

0,7
6 

Prevzemanj
e 
odgovornos
ti za lasten 
strokovni 
razvoj 

6 9 7 10 8 3,6
7 

3,2
2 

3,4
3 

3,5
0 

3,5
0 

0,5
2 

0,8
3 

0,5
4 

0,5
3 

0,5
4 

Uporaba 
IKT 

6 9 7 10 8 3,1
7 

3,2
2 

3,5
7 

2,9
0 

2,8
8 

0,7
5 

0,6
7 

0,5
4 

0,5
7 

0,8
34 

Poznavanje 
strokovnih 
novosti s 
področja 
SRP 

6 9 7 10 8 3,1
7 

2,8
9 

3,4
3 

3,1
0 

2,8
8 

0,7
5 

0,6
0 

0,5
4 

0,7
4 

0,3
5 

Timsko 
delo 

6 9 7 10 8 3,6
7 

3,7
8 

3,7
1 

3,5
0 

3,6
3 

0,5
2 

0,4
4 

0,4
9 

0,5
3 

0,5
2 

 
Ker pogoj o normalnosti distribucije podatkov pri posameznih področjih dela SRP ni bil 
izpolnjen, sem za preverjanje statistično pomembnih razlik v tem primeru uporabila 
neparametrični preizkus Kruskall-Wallisovega testa in Mann-Whitneyevega U-testa za parne 
primerjave. 
Kruskal-Wallisov test je potrdil statistično pomembno razliko glede na delovno dobo zgolj pri 
področjih: »poznavanje teoretičnih osnov« H(5) = 11,76; p = 0,04, »poučevanje oseb s 
posebnimi potrebami H(5) = 13,86; p = 0,02 in »delo s starši in družino« H(5) = 17,39; p = 
0,004. 
Mann-Whitneyev test je pokazal, da se SRP, glede na delovno dobo, statistično pomembno 
razlikujejo pri področju »poznavanje teoretičnih osnov« v dveh skupinah, in sicer med 0 let in 
1‒3 let delovne dobe (U = 30,0; z = ‒3,30; p = 0,00) in med 0 let in od 19 do 30 let (U = 50,0; 
z = ‒3,41; p = 0,00). 
Pri področju »poučevanje oseb s posebnimi potrebami« se razlikujejo med skupinami 0 let in 
od 7 do18 let (U= 23,5; z = ‒2,99; p= 0,00) in pri področju »delo s starši in družino« med 
skupinama 0 let in od 7 do 18 let (U = 21,5;  z = ‒2,95; p = 0,00). 
Drugih statistično pomembnih razlik glede na delovno dobo za občutek kompetentnosti SRP na 
posameznih področjih dela SRP ni bilo. 
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Tabela 13 
Kruskal-Wallisov test za ugotavljanje razlik v občutku kompetentnosti zaposlenih SRP za 
posamezno področje glede na delovno dobo 
 
 Kruscall-Wallis  Mann-Whitney U-test 
 Chi-

Square 
Df p  Razlika v 

delovni dobi 
U z p 

Poznavanje 
teoretičnih 
osnov 

11,76 5 0,04 Med 0 let in 1‒
3 let 

30,0 ‒3,30 0,00 

Med 0 let in 
19‒30 let 

50,0 ‒3,41 0,00 

Poučevanje 
oseb s 
posebnimi 
potrebami 

13,86 5 0,02 0 let in 7‒18 
let 

23,5 ‒2,99 0,00 

Delo s 
starši in 
družino 

17,39 5 0,00 0 in 7‒18 let 21,5 ‒2,95 0,00 

 
2.9.2.6 Občutek kompetentnosti na posameznem področju glede na strokovni naziv 
 
Zaposleni SRP brez strokovnega naziva so se kot najbolj kompetentne opredelili za področje 
»timskega dela« (M = 3,73; SD = 0,46), kjer se počutijo zelo kompetentni. Najslabše povprečje 
so dobili na področju »izvajanja inkluzivne kulture in prakse« (M = 2,93; SD = 0,80), kjer so se 
opredelili kot srednje kompetentni. Najvišji standardni odklon pri točkovanju se je pokazal na 
področju »obravnave disciplinskih in vedenjskih težav« (M = 3,00; SD = 0,93), saj so se SRP 
brez naziva na tem področju opredeljevali na lestvici od slabše kompetentni do zelo 
kompetentni. 
 
SRP z nazivom mentorja so dosegli najvišje povprečje točk na področju »poučevanje oseb s 
posebnimi potrebami« (M = 3,67; SD = 0,48), kjer so se opredelili kot zelo kompetentni. 
Najslabše povprečje so dosegli pri področju »obravnava disciplinskih in vedenjskih težav« (M 
= 2,81; SD = 0,60), kjer so se opredelili kot srednje kompetentni. Na področju »izvajanje 
inkluzivne kulture in prakse« (M = 3,05; SD = 0,81) so sicer dosegli povprečje točk, ki nakazuje 
na občutek zelo dobre kompetentnosti, vendar se je hkrati pokazal zelo velik standardni odklon, 
saj so se SRP opredeljevali na lestvici od slabše kompetenten do zelo kompetenten. 
 
SRP z nazivom svetnika se kot najbolj kompetentni počutijo na področjih »komunikacijske 
spretnosti«, »delo s starši in družino« ter »timsko delo« (M = 4,00; SD = 0,00). Najslabše 
povprečje so dosegli na področjih »poznavanje strokovnih novosti s področja SRP« (M = 3,00; 
SD = 0,00), kjer so se enotno opredelili kot srednje kompetentni. Največji standardni odklon in 
s tem tudi najbolj neenakomerni odgovori so se pojavili pri področju »poučevanje učencev z 
različnim kulturnim ozadjem« (M = 3,00; SD = 1,16), kjer so se sicer opredelili kot srednje 
kompetentni, vendar njihovi odgovori variirajo med od slabo do zelo kompetentni. 
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Tabela 14 
Občutek kompetentnosti zaposlenih SRP na posameznem področju glede na strokovni naziv 
 

 N M SD 
Kompetence SRP Brez  

naziva 
Mentor Svetovalec Brez naziva Mentor Svetovalec Brez naziva Mentor Svetovalec 

Poznavanje 
teoretičnih 
osnov 

15 21 4 3,40 3,29 3,25 0,51 0,56 0,50 

Diagnostika 
posebnih 
potreb 

15 21 4 3,40 3,43 3,50 0,51 0,51 0,58 

Poučevanje 
oseb s 
posebnimi 
potrebami 

15 21 4 3,60 3,67 3,50 0,51 0,48 0,58 

Izvajanje 
inkluzivne 
kulture in 
prakse 

15 21 4 2,93 3,05 3,25 0,80 0,81 0,50 

Poučevanje 
učencev z 
različnim 
kulturnim 
ozadjem 

15 21 4 3,20 3,14 3,00 0,68 0,48 1,16 

Obravnava 
disciplinski
h in 
vedenjskih 
težav 

15 21 4 3,00 2,81 3,25 0,93 0,60 0,50 

Zmožnost 
reševanja 
konfliktov 

15 21 4 3,20 3,33 3,50 0,78 0,48 0,58 

Komunikaci
jske 
spretnosti 

15 21 4 3,47 3,43 4,00 0,52 0,51 0,00 

Delo s starši 
in družino 

15 21 4 3,40 3,43 4,00 0,74 0,60 0,00 

Prevzemanj
e 
odgovornos
ti za lasten 
strokovni 
razvoj 

15 21 4 3,33 3,52 3,50 0,72 0,51 0,58 

Uporaba 
IKT 

15 21 4 3,13 3,05 3,50 0,64 0,74 0,58 

Poznavanje 
strokovnih 
novosti s 

15 21 4 3,00 3,14 3,00 0,54 0,73 0,00 
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področja 
SRP 
Timsko 
delo 

15 21 4 3,73 3,52 4,00 0,46 0,51 0,00 

 
Kruskal-Wallisov test je potrdil statistično pomembno razliko glede na strokovni naziv zgolj na 
področju »komunikacijske spretnosti in retorika« (H(1) = 4,22; p = 0,040). 
Mann-Whitneyev test je pokazal, da se statistično pomembna razlika pojavi med skupinama 
SRP mentor in svetovalec (U = 18,00; z = ‒2,05; p = 0,40). 
Drugih statistično pomembnih razlik glede na strokovni naziv za občutek kompetentnosti SRP 
na posameznih področjih dela SRP izračun ni pokazal. 
 
Tabela 15 
Kruskal-Wallisov test za ugotavljanje razlik v občutku kompetentnosti zaposlenih SRP za 
posamezno področje glede na strokovni naziv 
 
 Kruscall-Wallis  Mann-Whitney U-test 
 Chi-

Square 
Df p  Razlika v 

strokovnem 
nazivu 

U z P 

Komunikacijske 
spretnosti in 
retorika 

4,22 1 0,04 Brez naziva in 
svetovalec 

18,0 ‒2,05 0,40 

 
Kakovostno poučevanje učiteljeve kompetence postavlja v središče. V širšem smislu pod to 
sodi poznavanje teorije poučevanja, sposobnost diagnosticiranja in svetovanja, socialne 
kompetence, sposobnost sodelovanja s kolegi, starši ter vodstvom in fleksibilnost. Vključuje pa 
tudi sposobnost opazovanja sebe kot učitelja. Zaradi družbenih sprememb se spreminja tudi 
način, kako učitelji doživljajo svoj poklic, kar pa lahko vpliva na stabilnost strokovne 
samopodobe (Dubar, 2000, v Muršak, Javrh in Kalin, 2011). Zato so pomembne tako specifične 
poklicne sposobnosti, ki se zahtevajo za opravljanje določenega dela, kot tudi posebne delovne 
sposobnosti, ki se manifestirajo v tem, koliko in kako je posameznik zmožen hoditi vzporedno 
s časom (Škerbinek, 2000). Da se lahko SRP spopada z vsakodnevnimi obremenitvami, mora 
biti prepričan v svoje znanje, mora zaupati v vrednost svojega dela, mora se biti sposoben učiti 
iz svojih porazov skozi refleksijo, predvsem pa mora biti pripravljen na vsakodnevno učenje in 
reflektiranje svojega dela ter sodelovanje z različnimi timi (Javornik Krečič, 2008). Moja 
raziskava je pokazala, da se tako študentje kot zaposleni SRP čutijo na splošno zelo 
kompetentne za opravljanje svojega poklica. Res je, da so študentje na splošno dosegli slabši 
rezultat od zaposlenih, kar je najverjetneje posledica pomanjkanja izkušenj iz prakse, saj se vsi 
zavedamo, da ni recepta za idealno poučevanje in da se teorija v praksi včasih pokaže v 
popolnoma drugačni luči. Strokovna kompetentnost je namreč tako statična kot dinamična. 
Študentje se nahajajo še bolj v statičnem vidiku, saj bolj ali manj le izpolnjujejo določene 
minimalne zahteve profesije, zato so dosegli tudi nižji rezultat na področju splošne 
kompetentnosti kot zaposleni, ki dinamično potujejo k večji usposobljenosti vso svojo kariero 
in s tem tudi pridobivajo kompetence (Walace, 1991 v Žuran, 2014). 
Študentka iz intervjuja je potrdila, da se študentje zavedajo, da bo njihov občutek 
kompetentnosti ob vstopu v prakso na preizkušnji: »Kljub trenutnemu dobremu občutku 
kompetentnosti menim, da bo ob vstopu v prakso vseeno prišlo do »šoka realnosti« in bo 
podpora mentorja zelo dobrodošla oz. bo potreben nekdo, na kogar se lahko obrneš, ko 
potrebuješ kakšno usmeritev oz. podporo. Hkrati se tudi zavedam, da ne moreš nikoli vedeti 
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vsega in da je vseživljenjsko učenje še kako pomembno. V odgovoru lahko tudi zasledimo 
zavedanje študentke, da je sama odgovorna za svoj strokovni razvoj, saj omenja vseživljenjsko 
učenje, brez katerega pa v poklicu SRP ne moremo napredovati. Rezultat zaposlenih SRP pa 
nam pokaže, da občutek kompetentnosti študentov ni popolnoma realen, saj je vedno še prostor 
za napredek. To dokazuje njihov višji rezultat pri ocenjevanju splošne kompetentnosti, prav 
tako pa odgovor osebe F, ki pravi: » z dokončanjem študija se nisem čutila dovolj kompetentno 
za opravljanje poklica SRP. Treba se je venomer izobraževati, slediti novostim, novim metodam 
in pristopom. Treba je dobiti certifikate, potrdila o dodatnih znanjih.« 
Pri analizi odgovorov se je pokazalo tudi, da imajo študentje statistično pomembno višji 
občutek kompetentnosti na področju poznavanja teoretičnih osnov od zaposlenih z od 1 do 3 
let delovne dobe. Temu najverjetneje botruje poudarek na teoriji, ki prevladuje na fakulteti v 
času študija, premalo pa imamo študentje možnosti za praktično usposabljanje, če se za to ne 
angažiramo sami. Tudi odgovor študentke nakazuje na to, da smo se o obravnavi otrok s 
posebnimi potrebami pogovarjali bolj v teoriji in prek primerov iz prakse, veliko manj pa v 
dejanski resnični situaciji: »Po eni strani smo veliko delali na diagnosticiranju, veliko pa tudi 
na nudenju pomoči, strategijah in prilagoditvah.« Odgovor osebe B pa potrdi, da nas fakulteta 
teoretično dovolj pripravi na poklic, od nas pa je odvisno, kako bomo to znanje aplicirali v 
prakso: »Znanja in kompetenc, ki smo jih dobili na fakulteti, imamo več kot dovolj. Pomembno 
je, da ga znamo uporabiti v praksi. Ob tem znanju je pomembno še to, da si dovolj samozavesten 
in odločen ter prepričan o tem, da je tisto, kar delaš prav.« S tem odgovorom potrdimo 
prepričanje, da je učitelj sam odgovoren za svoj strokovni razvoj. Res pa je tudi, da imajo 
zaposleni z od 19 do 30 let delovne dobe na tem področju statistično pomembno višji občutek 
kompetentnosti od študentov, saj se s strokovnim razvojem in vseživljenjskim učenjem 
povečuje občutek kompetentnosti ter je zato pomembno višji kot na začetku karierne poti, ko 
se zaposleni še sprašujejo o svoji strokovni učinkovitosti. Tudi Erikson v svoji teoriji 
psihosocialnega razvoja pravi, da je obdobje srednjih let zrelo ustvarjalno obdobje, kjer pride 
do napredovanja v življenju in do razvoja občutka koristnosti sebi ter širšemu okolju (Erikson, 
2014). 
Rezultati so tudi pokazali, da imajo SRP z nazivom svetovalca na področju »komunikacijske 
spretnosti in retorika« pomembno višji občutek kompetentnosti od SRP z nazivom mentorja. 
To dokazuje, da ima izobraževanje v kasnejših obdobjih kariere bistven pomen in da je 
namenjeno predvsem odpravljanju učiteljevih vrzeli v znanju ter delovanju, ki jih učitelj ne 
razvije do diplome, kot so verjeli včasih v tradicionalnem pojmovanju učiteljskega poklica. 
 
2.9.3 Načini spodbujanja strokovnega razvoja 
 
Spodnja tabela prikazuje povprečno vrednost točk, s katerimi so SRP, z različno dolgo delovno 
dobo, ocenjevali pogostost udeleževanja posamezne dejavnosti za spodbujanje strokovnega 
razvoja. S pomočjo prikazanih rezultatov sem določila aktualne dejavnosti, za katere se SRP 
odločajo. Ker so SRP odgovarjali na 6-stopenjski ocenjevalni lestvici, kjer 1 pomeni o tem še 
nisem razmišljal in 2 skoraj nikoli ali nikoli se ne udeležujem te dejavnosti, sem za minimalno 
povprečje, ki nakazuje na to, da se določene dejavnosti udeležujejo bolj pogosto, izbrala 
povprečno vrednost vsaj 4. Torej, povprečna vrednost vsaj 4, ki so jo SRP dosegli pri posamezni 
dejavnosti, pomeni, da je to eden izmed načinov, ki je med SRP bolj pogost za spodbujanje 
strokovnega razvoja, nižja kot 4 pa pomeni, da sicer se ga tudi poslužujejo, vendar ne vemo 
točno, kako pogosto. Za lažjo interpretacijo rezultatov sem dejavnosti, kjer so SRP dosegli nižjo 
povprečno vrednost kot 2, opredelila kot dejavnosti, ki se jih načeloma SRP ne poslužujejo.  
Za podrobnejši vpogled v pogostost udeleževanja posamezne dejavnosti, se v prilogah nahaja 
tabela s frekvenčno porazdelitvijo odgovorov na ocenjevalni lestvici glede na delovno dobo kot 
tudi glede na strokovni naziv. 
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2.9.3.1 Načini spodbujanja strokovnega razvoja glede na delovno dobo 
 
Kot lahko razberemo iz tabele 14, so se študentje v povprečju najpogosteje odločali za dejavnost 
»branje znanstvenih besedil« (M = 5,05, SD = 1,15).  
Med bolj aktualnimi so tudi dejavnosti: »aktivno sodelovanje z ostalimi učitelji« (M = 4,55; SD 
= 1,93), »neuradni pogovori s sodelavci o tem, kako izboljšati svoje poučevanje« (M = 4,55; 
SD = 1,99), »reševanje problemskih situacij z učenci (M = 4,25; SD = 1,89) in »analizo 
opravljenega pedagoškega dela« (M = 4,10; SD = 2,02), kar pomeni, da so to najverjetneje 
najbolj pogoste dejavnosti, za katere se študentje odločajo, z namenom, da bi spodbudili svoj 
strokovni razvoj. 
Najnižjo vrednost so dosegli pri področju »objava članka v strokovni/znanstveni reviji« (M = 
1,70; SD = 0,80), kar pomeni, da je to eden izmed načinov, ki se ga študentje ne poslužujejo 
pogosto. 
 
Zaposleni z od 1 do 3 let delovne dobe so se za najpogostejše načine v povprečju odločali za  
»aktivno sodelovanje z ostalimi učitelji« (M = 6,00; SD = 0,00), »neuradni pogovori s sodelavci 
o tem, kako izboljšati svoje poučevanje« (M = 6,00, SD = 0,00) in »reševanje problemskih 
situacij z učenci«. Za te načine so se enotno odločili, da se jih udeležujejo mesečno.  
Med pogostejšimi načini so tudi: »hospitacije pri učiteljih na lastni šoli« (M = 4,50; SD = 1,87)«, 
»branje znanstvenih besedil« (M = 5,33; SD =1,63), »sodelovanje v različnih projektih« (M = 
5,00; SD = 0,63), »tečaji in delavnice, povezane s poučevanjem« (M = 4,50; SD = 1,38), 
»sodelovanje v superviziji/interviziji« (M = 4,33; SD = 2,58) in »povezovanje z ravnateljem/-
ico)« (M = 5,83; SD = 0,41).  
Najnižjo vrednost so dosegli pri »hospitacije na drugih šolah« (M = 1,33; SD = 0,52) in »objava 
članka v strokovni/znanstveni reviji« (M = 1,83; SD = 1,33). 
 
Zaposleni z od 4 do 6 let delovne dobe so se za najpogostejše načine v povprečju odločali za 
»neuradne pogovore s sodelavci o tem, kako izboljšati svoje poučevanje« (M = 5,67; SD = 
0,50), »povezovanje z ravnateljem/-ico« (M = 5,44; SD = 0,73), »reševanje problemskih situacij 
z učenci« (M = 5,56; SD = 0,726), »aktivno sodelovanje z ostalimi učitelji« (M = 5,33; SD = 
0,87) in »analiza opravljenega pedagoškega dela« (M = 5,11; SD= 1,05).  
Med pogostejšimi načini so tudi » tečaji in delavnice, povezane s poučevanjem« (M = 4,22; SD 
= 0,67), »samostojna ali skupinska raziskava teme, ki jih poklicno zanima« (M = 4,00; SD = 
1,12), »branje znanstvenih besedil« (M = 4,78; SD = 0,83) in »sodelovanje v različnih 
projektih« (M=4,11; SD= 1,27). 
Najnižjo vrednost so dosegli pri »objava članka v strokovni/znanstveni reviji« (M = 1,56; SD = 
0,88), »hospitacije na drugih šolah« (M = 1,89; SD = 1,36) ter »mentorstvo in/ali opazovanje 
sodelavcev« (M = 1,78; SD = 0,67). 
 
Zaposleni z od 7 do 18 let delovne dobe so se za najpogostejše načine v povprečju odločali za 
»aktivno sodelovanje z ostalimi učitelji« (M = 6,00; SD = 0,00) in »povezovanje z ravnateljem/-
ico« (M = 5,86; SD = 0,38).  
Med pogostejšimi načini so tudi »neuradni pogovori s sodelavci o tem, kako izboljšati svoje 
poučevanje« (M = 5,71; SD = 0,49), »reševanje problemskih situacij z učenci« (M = 5,29; SD 
= 1,11) in »analiza opravljenega pedagoškega dela« (M = 5,57; SD = 0,54). 
Najnižjo vrednost so dosegli pri »objava članka v strokovni/znanstveni reviji« (M = 1,86; SD = 
0,69) in »hospitacije na drugih šolah« (M = 1,71; SD = 1,49). 
 
Zaposleni z od 19 do 30 let delovne dobe so se za najpogostejše načine v povprečju odločali za 
»neuradne pogovore s sodelavci o tem, kako izboljšati svoje poučevanje« (M = 5,60; SD = 
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0,70), »reševanje problemskih situacij z učenci« (M = 5,50; SD = 0,71) in »analiza opravljenega 
pedagoškega dela« (M = 5,60; SD = 0,52). 
Med pogostejšimi načini so tudi »aktivno sodelovanje z ostalimi učitelji« (M = 5,20; SD = 1,23) 
in »branje znanstvenih besedil« (M = 5,30; SD= 0,68). 
Najnižjo vrednost so dosegli pri »objava članka v strokovni/znanstveni reviji« (M = 2,10; SD 
= 0, 88) in »hospitacije na drugih šolah« (M = 1,70; SD = 0,68). 
 
Zaposleni z več kot 30 let delovne dobe so se za najpogostejše načine v povprečju odločali za 
»aktivno sodelovanje z ostalimi učitelji« (M = 5,75; SD = 0,71), »neuradne pogovore s 
sodelavci o tem, kako izboljšati svoje poučevanje (M = 6,00; SD = 0,00) in » reševanje 
problemskih situacij z učenci (M = 5,88; SD = 0,35). 
Med pogostejšimi načini so tudi »analiza opravljenega pedagoškega dela« (M = 5,63; SD = 
0,74) in »branje znanstvenih besedil« (M = 5,25; SD = 1,04). 
Najnižjo vrednost so dosegli »objava članka v strokovni/znanstveni reviji (M = 2,00; SD = 
0,54). 
 
Glede na dane rezultate lahko vidimo, da se med pogostejše načine spodbujanja strokovnega 
razvoja uvrščajo »hospitacije pri učiteljih na lastni šoli«, »aktivno sodelovanje z ostalimi 
učitelji«, »branje znanstvenih besedil«, »neuradni pogovori s sodelavci o tem, kako izboljšati 
svoje poučevanje« in »analiza opravljenega pedagoškega dela.« 
Med načine, ki se jih redkeje poslužujejo, spadata predvsem »objava članka v 
strokovni/znanstveni reviji« in »hospitacije na drugih šolah«. 
 
Tabela 16 
Načini spodbujanja strokovnega razvoja sodelujočih SRP glede na delovno dobo 
 
Dejavnosti 
za 
spodbujanje  
strokovnega 
razvoja 

Študentje  
(0 let 

delovne 
dobe) 

1‒3 let 
delovne 

dobe 

4‒6 let 
delovne 

dobe 

7‒18 let 
delovne 

dobe 

19‒30 let 
delovne 

dobe 

Nad 31 let 
delovne 

dobe 

 M SD M SD M SD M SD M SD M SD 
Tečaji in 
delavnice,  
povezane s 
poučevanje
m 

3,55 1,50 4,50 1,38 4,22 0,67 4,29 0,49 3,90 0,74 4,25 0,71 

Udeležba/pr
edstavitev 
prispevka 
na strokovni 
ali 
znanstveni 
konferenci/s
eminarju 

3,40 1,57 3,50 1,76 3,67 1,50 2,29 0,95 2,40 1,17 2,50 0,54 

Objava 
članka v 
strokovni/z
nanstveni 
reviji 

1,70 0,80 1,83 1,33 1,56 0,88 1,86 0,69 2,10 0,88 2,00 0,54 
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Hospitacije 
pri učiteljih 
na lastni 
šoli 

4,00 1,41 4,50 1,87 3,56 1,51 4,00 1,92 3,70 1,42 2,75 1,17 

Hospitacije 
na  
drugih šolah 

2,50 1,36 1,33 0,52 1,89 1,36 1,71 0,49 1,70 0,68 2,63 1,60 

Aktivno 
sodelovanje 
 z ostalimi 
učitelji. 

4,55 1,93 6,00 0,00 5,33 0,87 6,00 0,00 5,20 1,23 5,75 0,71 

Samostojna 
ali 
skupinska 
raziskava 
teme, ki jih 
poklicno 
zanima 

3,05 1,76 3,00 1,27 4,00 1,12 2,29 1,50 2,90 1,10 2,75 1,04 

Mentorstvo 
in/ali 
opazovanje 
sodelavcev/
ostalih 
učiteljev 

2,80 1,77 2,67 2,25 1,78 0,67 3,71 0,76 3,70 1,25 4,13 0,99 

Branje 
znanstvenih 
besedil 
(npr. 
strokovnih 
revij, 
empiričnih 
znanstvenih 
razprav, 
disertacij) 

5,05 1,15 5,33 1,63 4,78 0,83 4,86 0,90 5,30 0,68 5,25 1,04 

Neuradni 
pogovori s 
sodelavci o 
tem, kako 
izboljšati 
svoje 
poučevanje 

4,55 1,99 6,00 0,00 5,67 0,50 5,71 0,49 5,60 0,70 6,00 0,00 

Povezovanj
e z 
ravnateljem
/-ico 

2,90 1,62 5,83 0,41 5,44 0,73 5,86 0,38 4,90 1,29 5,13 1,64 

Sodelovanje 
v 
superviziji/i
nterviziji 

2,65 1,50 4,33 2,58 3,56 1,13 4,00 1,29 3,40 1,51 2,88 1,55 
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Sodelovanje
/organiziran
je v 
različnih 
projektih 

3,45 1,91 5,00 0,63 4,11 1,27 3,71 1,60 3,90 0,99 3,88 1,64 

Reševanje 
problemski
h situacij z 
učenci 

4,25 1,89 6,00 0,00 5,56 0,73 5,29 1,11 5,50 0,71 5,88 0,35 

Analiza 
opravljeneg
a 
pedagoškeg
a dela 

4,10 2,02 5,50 0,55 5,11 1,05 5,57 0,54 5,60 0,52 5,63 0,74 

 
Kruskal-Wallisov test je potrdil statistično pomembno razliko glede na delovno dobo na 
področjih »mentorstvo in/ali opazovanje sodelavcev/ostalih učiteljev« H(5) = 15,31; p = 0,01 
in »povezovanje z ravnateljem/-ico« H(5) = 29,65; p = 0,00. 
Mann-Whitneyev test je pokazal, da se SRP, glede na delovno dobo, statistično pomembno 
razlikujejo pri področju »mentorstvo in/ali opazovanje sodelavcev/ostalih učiteljev« v treh 
skupinah, in sicer med od 4 do 6 let in od 7 do 18 let delovne dobe (U = 1,5; z = ‒3,27; p = 
0,001), od 4 do 6 let in od 19 do 30 let (U = 6,0; z = ‒3296; p = 0,00) in od 4 do 6 let in nad 30 
let (U = 1,0; z = ‒3449; p = 0,00). 
Pri področju »povezovanje z ravnateljem/-ico« se statistično pomembno razlikujejo med 
skupinami, 0 let in od 1 do 3 (U = 5,5; z = 3,39; p = 0,00), 0 let in od 4 do 6 let (U = 17,5, z = 
‒3,488, p = 0,00), 0 let in od 7 do 18 let (U = 23,5; z = ‒2,99; p = 0,00), 0 let in od 19 do 30 let 
(U = 33,5; z = ‒2,97; p = 0,00),0 let in nad 31 let (U = 23,5; z = ‒2,94, p = 0,00). 
Drugih statistično pomembnih razlik glede na delovno dobo za občutek kompetentnosti SRP na 
posameznih področjih dela SRP izračun ni pokazal.  
 
Tabela 17  
Kruskal-Wallisov test za ugotavljanje razlik v načinih spodbujanja strokovnega razvoja 
sodelujočih SRP glede na delovno dobo 
 
 Kruskal-Wallis  Mann-Whitney U-test 
 Chi-

Square 
df p Razlika v 

delovni dobi 
U z p 

Mentorstvo in/ali 
opazovanje 
sodelavcev/ostalih 
učiteljev. 

15,31 5 0,01 Med 4‒6 let 
in 7‒18 let 

1,5 ‒3,27 0,00 

Med 4‒6 let 
in 19‒30 let 

6,0 ‒3,27 0,00 

Med 4‒6 let 
in nad 30 let 

1,0 ‒3,45 0,00 

Povezovanje z 
ravnateljem/-ico. 

29,65 5 0,00 0 let in 1‒3 5,5 ‒3,39 0,00 
0 let in 4‒6 

let 
17,5 ‒3,49 0,00 

0 let in 7‒18 
let 

23,5 ‒2,99 0,00 
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0 let in 19‒
30 let 

33,5 ‒2,97 0,00 

0 let in nad 
31 let 

23,5 ‒2,94 0,00 

 
2.9.3.2 Načini spodbujanja strokovnega razvoja glede na strokovni naziv 
 
Kot lahko razberemo iz tabele, so se zaposleni SRP brez naziva najpogosteje odločali za načine 
»povezovanje z ravnateljico« (M = 5,73; SD = 0,46), »reševanje problemskih situacij z učenci« 
(M = 5,80; SD = 0,56) in »neuradni pogovori s sodelavci o tem, kako izboljšati svoje 
poučevanje« (M = 5,87; SD = 0,35). 
Med pogostejšimi načini so »aktivno sodelovanje z ostalimi učitelji« (M = 5,60; SD = 0,74), 
branje znanstvenih besedil« (M = 5,07; SD = 1,16) in »sodelovanje v različnih projektih« (M = 
4,53; SD = 0,99). 
Najnižjo vrednost so dosegli pri »hospitacijah na drugih šolah« (M = 1,53; SD = 0,74). 
 
SRP z nazivom mentor so se najpogosteje odločali za načine »analiza opravljenega 
pedagoškega dela« (M = 5,62; SD = 0,59), »reševanje problemskih situacij z učenci« (M = 5,48; 
SD = 0,81) in »aktivno sodelovanje z ostalimi učitelji« (M = 5,52; SD = 0,98).  
Med pogostejšimi izbirami so bili tudi »povezovanje z ravnateljem/-ico« (M = 5,00; SD = 1,34) 
in »branje znanstvenih besedil« (M = 5,10; SD = 0,77). 
Najnižjo vrednost so dosegli pri »objava članka v strokovni/znanstveni reviji (M = 2,10; SD = 
0,77). 
 
SRP z nazivom svetovalec so se najpogosteje odločali za načine »aktivno sodelovanje z ostalimi 
učitelji«, »neuradni pogovori s sodelavci o tem, kako izboljšati svoje poučevanje« in 
»povezovanje z ravnateljem/-ico« (M = 6,00; SD = 0,00). Vsi so se pri teh načinih opredelili za 
vrednost mesečno. 
Med pogostejšimi izbirami so bili tudi »reševanje problemskih situacij z učenci« (M = 5,75; SD 
= 0,50) in »analiza opravljenega pedagoškega dela« (M = 5,25; SD = 0,96). 
Najnižjo vrednost so dosegli pri »objava članka v strokovni/znanstveni reviji« (M = 1,75; SD = 
0,50). 
 
Glede na dane rezultate lahko vidimo, da se med pogostejše načine spodbujanja strokovnega 
razvoja uvrščajo »aktivno sodelovanje z ostalimi učitelji« »branje znanstvenih besedil«, 
»neuradni pogovori s sodelavci o tem, kako izboljšamo svoje poučevanje«, »reševanje 
problemskih situacij z učenci« in »analiza opravljenega pedagoškega dela«. 
Med načine, ki se jih redkeje poslužujejo, spadata predvsem »objava članka v 
strokovni/znanstveni reviji« in »hospitacije na drugih šolah«. 
 
Tabela 18  
Načini spodbujanja strokovnega razvoja zaposlenih SRP glede na strokovni naziv 
 

Dejavnosti za 
spodbujanje 

strokovnega razvoja 

SRP brez  
strokovnega naziva 

SRP z nazivom 
mentorja 

SRP z nazivom 
svetovalca 

 M SD M SD M SD 
Tečaji in delavnice, 
povezane s 
poučevanjem 

4,40 0,99 4,00 0,63 4,50 0,58 
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Udeležba/predstavitev 
prispevka na strokovni 
ali znanstveni 
konferenci/seminarju 

3,47 1,51 2,43 1,12 2,75 0,50 

Objava članka v 
strokovni/znanstveni 
reviji 

1,60 0,99 2,10 0,77 1,75 0,50 

Hospitacije pri 
učiteljih na lastni šoli 

3,80 1,66 3,76 1,61 2,50 0,58 

Hospitacije na  
drugih šolah 

1,53 0,74 2,00 1,30 2,50 0,58 

Aktivno sodelovanje 
 z ostalimi učitelji 

5,60 0,74 5,52 0,98 6,00 0,00 

Samostojna ali 
skupinska raziskava 
teme, ki jih poklicno 
zanima 

3,67 1,18 2,71 1,23 2,25 0,96 

Mentorstvo in/ali 
opazovanje 
sodelavcev/ostalih 
učiteljev 

2,20 1,57 3.81 1,08 3,75 0,96 

Branje znanstvenih 
besedil (npr. 
strokovnih revij, 
empiričnih 
znanstvenih razprav, 
disertacij) 

5,07 1,16 5,10 0,77 5,25 1,50 

Neuradni pogovori s 
sodelavci o tem, kako 
izboljšati svoje 
poučevanje 

5,87 0,35 5,67 0,58 6,00 0,00 

Povezovanje z 
ravnateljem/-ico 

5,73 0,46 5,00 1,34 6,00 0,00 

Sodelovanje v 
superviziji/interviziji 

4,13 1,73 3,38 1,47 2,50 1,29 

Sodelovanje/organizira
nje v različnih 
projektih 

4,53 0,99 3,90 1,38 3,25 1,50 

Reševanje 
problemskih situacij z 
učenci 

5,80 0,56 5,48 0,81 5,75 0,50 

Analiza opravljenega 
pedagoškega dela 

5,33 0,82 5,62 0,59 5,25 0,96 

 
Kruskal-Wallisov test je potrdil statistično pomembno razliko glede na strokovni naziv na 
področjih »samostojna raziskava teme po lastni izbiri« (H(2) = 6,93; p =0,31) in »mentorstvo 
in/ali opazovanje sodelavcev/ostalih učiteljev« (H(2) = 12,49; p = 0,00). 
Mann-Whitneyev test je pokazal, da se zaposleni SRP glede na strokovni naziv statistično 
pomembno razlikujejo pri področju »samostojna raziskava teme po lastni izbiri« v dveh 
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skupinah, in sicer med zaposlenimi SRP brez naziva in med zaposlenimi SRP z nazivom 
mentorja (U = 89,00; z = ‒2,26; p = 0,24) in med zaposlenimi SRP brez naziva ter zaposlenimi 
SRP z nazivom svetovalca (U = 10,00; z = ‒2,06; p= 0,39). 
Pri področju »mentorstvo in/ali opazovanje sodelavcev/ostalih učiteljev« se zaposleni SRP 
glede na strokovni naziv razlikujejo v dveh skupinah, in sicer med zaposlenimi SRP brez naziva 
in zaposlenimi SRP z nazivom mentorja (U = 53,50; z = ‒3,40; p =0,00) ter v skupini med 
zaposlenimi SRP brez naziva in zaposlenimi SRP z nazivom svetovalca (U = 10,00; z = ‒2,07; 
p = 0,39). 
 
Tabela 19 
Kruskal-Wallisov test za ugotavljanje razlik v načinih spodbujanja strokovnega razvoja 
zaposlenih SRP glede na strokovni naziv 
 
 Kruskal-Wallis  Mann-Whitney U-test 
 Chi-

Square 
df p  Razlika v 

strokovnem 
nazivu 

U Z P 

Mentorstvo in/ali 
opazovanje 
sodelavcev/ostalih 
učiteljev 

12,49 2 0,00 Med 
zaposlenimi 
SRP brez 
naziva in 
zaposlenimi 
SRP z 
nazivom 
mentorja 

53,5 ‒3,40 0,00 

Med 
zaposlenimi 
SRP brez 
naziva in 
zaposlenimi 
SRP z 
nazivom 
svetovalca 

10,0 ‒2,07 0,39 

Samostojna 
raziskava teme po 
lastni izbiri 

 
6,93 

 
2 

 
0,31 

Med 
zaposlenimi 
SRP brez 
naziva in 
zaposlenimi 
SRP z 
nazivom 
mentorja 

 
 

89,0 

 
 

‒2,26 

 
 

0,24 

Med 
zaposlenimi 
SRP brez 
naziva in 
zaposlenimi 
SRP z 
nazivom 
svetovalca 

10,0 ‒2,06 0,39 
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SRP samo v študiju pridobljene kvalifikacije ne zadoščajo, kar smo potrdili z zgornjim 
raziskovalnim vprašanjem, saj nove družbene spremembe in dejavniki povzročajo potrebo po 
nenehnem izpopolnjevanju strokovnih kompetenc ter strokovnemu razvoju. SRP so potrdili, da 
prevzemajo odgovornost za lasten strokovni razvoj, mene pa je zanimalo še, kateri načini 
spodbujanja strokovnega razvoja so med njimi najbolj aktualni. Za napredek učitelja je namreč 
ključno, da se seznanja z dosežki ved, ki so pomembne za njegovo poklicno delovanje, hkrati 
pa, da nova spoznanja kritično vrednoti in premišljeno vključuje v samo pedagoško delo. Le 
tako lahko uspešno spreminja in inovira lastno pedagoško delo (Marentič Požarnik, 2008). 
Rezultati kažejo, da anketiranci med pogostejše načine spodbujanja strokovnega razvoja 
uvrščajo hospitacije pri učiteljih na lastni šoli, aktivno sodelovanje z ostalimi učitelji, branje 
znanstvenih besedil, neuradne pogovore s sodelavci o tem, kako izboljšati svoje poučevanje in 
analizo opravljenega pedagoškega dela. Vsi ti načini so cenovno dostopni in se lahko izvajajo 
na matični šoli, kar je najverjetneje razlog za večjo udeležbo v takšnih načinih spodbujanja 
strokovnega razvoja. Prav tako pa je veliko odvisno od šolske kulture in klime, saj odprta, 
pozitivna in podpirajoča šolska klima, kjer prevladujejo odprte diskusije in timsko telo, veliko 
bolj vpliva na delovanje posameznikov ter razvijanje njihove strokovnosti. Intervjuvanci so 
največkrat kot način spodbujanja strokovnega razvoja, omenili vseživljenjsko učenje, kot npr. 
pravi študentka: »Se zavedam, da ne moreš nikoli vedeti vsega in da je vseživljenjsko učenje še 
kako pomembno.« Tudi oseba F pravi: »Treba se je venomer izobraževati, slediti novostim, 
novim metodam, pristopom.« Da se SRP tega resnično zavedajo, potrjujejo tudi s svojimi 
dejanji, saj kot drug najpogostejši način spodbujanja strokovnega razvoja navajajo spoznavanje 
različnih vsebin, ki se vežejo na področje SRP, prek branja strokovne literature, predavanj in 
pisanja seminarskih nalog oz. člankov. Študentka pravi, da je potrebno »srečanje z različnimi 
vsebinami iz različnih zornih kotov«. Zavedajo se pomembnosti vpeljevanja novosti v svoje 
delo, kar jim omogoči, da napredujejo v razvoju poklicnih kompetenc (Javrh, 2011b). 
 
Kot eden izmed razlogov za nedostopnost posameznih načinov spodbujanja strokovnega 
razvoja je ena izmed intervjuvank navedla tudi finančni problem: »bi si pa želela več 
financiranja v nova znanja s strani države. Večino dodatnega znanja sem pridobila na podlagi 
osebnega financiranja v strokovno znanje«. Prek intervjujev se je pokazal tudi eden izmed 
možnih razlogov, zakaj so bili odgovori pri načinu spodbujanja strokovnega razvoja prek 
projektov tako neenotni. Intervjuvanke namreč poudarjajo, da je namen projektov po navadi 
popolnoma zgrešen in so večino zgolj sami sebi namen: Predvsem sem naklonjena novostim, 
projektom ipd., ki resnično pripomorejo k otrokovemu boljšemu funkcioniranju in niso le same 
sebi namen!« ali pa je izpeljava projekta tako zelo naporna, da je resnično le končni cilj tisti, ki 
odtehta dejansko izvedbo projekta:  
»Sama sem uspela dobro sodelovati s sodelavci. Skupaj z »najhujšo« sva pripravili 2 projekta, 
pri katerih sva bili sodelavki kar napeti in je bilo sodelovanje naporno, a ko vidiš, da so otroci 
zadovoljni in ob teh projektih razvijajo določene veščine, stisneš zobe in se odločiš, da boš še 
naprej sodeloval.« 
 
Z modernizacijo šolstva je ključna tudi uporaba IKT, česar se intervjuvanci zavedajo, saj sami 
poudarjajo pomembnost pridobivanja znanj s področja IKT in njihove uporabe pri svojem delu. 
Oseba B pravi: »Uporabljam IKT-tehnologijo ‒ imam celo interesno dejavnost, kjer se 
ukvarjamo z uporabo pametne table in zanimivih aplikacij na njej.« Vse intervjuvanke, tudi 
tista z več kot 31 leti delovne dobe, je poudarila, da se zanima za pridobivanje znanja o IKT, 
kar zopet potrdi, da se anketirani SRP nahajajo na zaželeni strani S-modela strokovnega 
razvoja, saj imajo po toliko let delovnih izkušenj še vedno karierne ambicije, kar nakazuje na 
njihovo potrebo po spodbujanju strokovnega razvoja. 
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Med načine, ki se jih redkeje poslužujejo spadata predvsem objava članka v 
strokovni/znanstveni reviji in hospitacije na drugih šolah, saj sta to tudi dva izmed načinov, ki 
se jih zaradi vsakodnevnih obveznosti težko poslužujejo. SRP so v intervjujih namreč poudarile, 
da je zelo težko usklajevati zasebno in poklicno življenje, kar je najverjetneje tudi razlog, da 
jim zmanjkuje časa za pisanje člankov in hospitiranje na drugih šolah, saj so med delovnikom 
že polno zaposlene na lastni šoli. Oseba D pravi: » moram priznati, da sem potrebovala veliko 
časa in energije, da sem kolikor toliko uskladi poklicno in zasebno življenje, ker mi je 
primanjkovalo časa doma za opravljanje službenih zadev«. 
Zaposleni z od 7 do 18 let delovne dobe, od 19 do 30 let in nad 30 let delovne dobe se načina 
mentorstva oz. opazovanja sodelavcev kot načina spodbujanja strokovnega razvoja, statistično 
pomembno pogosteje poslužujejo kot zaposleni z od 4 do 6 let delovne dobe. Razlog za to so 
najverjetneje pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob napredovanju v naziv mentorja, in sicer: vsaj 
4 leta delovne dobe in opravljena dodatna strokovna dela, za katere si je pridobil vsaj 4 točke. 
Starejši kot so, več je torej možnosti, da se potegujejo za višjo strokovni naziv, višji strokovni 
naziv pa pomeni večja udeležba v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v 
vzgoji in izobraževanju, da si pridobijo dodatna funkcionalna znanja. 
SRP se vsakodnevno srečujejo s specifičnimi lastnostmi posameznih učencev, ki imajo 
raznolike potrebe, zato potrebujejo sprotno reflektiranje lastnega dela, da ne podležejo 
pritiskom svojega dela in se na podlagi tega odločijo za napredovanje v svoji strokovnosti, da 
se izognejo občutku nekompetentnosti (Poljak, 2003). Le z dobrim poznavanjem samega sebe 
lahko vplivajo na vedenje in mišljenje svojih učencev. 
 
2.9.4 Dejavniki spodbujanja strokovnega razvoja 
 
SRP so ocenjevali, v kolikšni meri posamezni dejavniki spodbujajo njihov strokovni razvoj. 
Če so posamezniki ocenjevali s povprečno oceno 4 ali več, pomeni, da ta posamezni dejavnik 
po njihovem mnenju spodbuja njihov strokovni razvoj. Če pa se je pokazala povprečna ocena 
manj kot 4, potem ta dejavnik ne spodbuja njihovega strokovnega razvoja v tolikšni meri, da bi 
prinesel ključne spremembe v njihovi strokovni karieri. 
 
2.9.4.1 Dejavniki spodbujanja strokovnega razvoja glede na delovno dobo 
 
Študentje (0 let delovne dobe) so pri vseh dejavniki dosegli povprečno oceno višjo od 4, kar 
pomeni, da na splošno menijo, da prav vsak od ocenjevanih dejavnikov pomembno vpliva na 
njihov strokovni razvoj, razen pri dejavniku »letno pripravljen program strokovnega 
izpopolnjevanja s strani ravnatelja« (M = 3,90; SD = 1,07), so dosegli nižje povprečje, vendar 
z velikim standardnim odklonom ocen. 
Najvišjo oceno so dosegli pri dejavnikih »želja po vseživljenjskem raziskovanju« (M = 4,65; 
SD= 0,49) ter »želja po pridobitvi novejših tehnik in metod za delo z učenci« (M = 4,70; SD = 
0,57). Med dejavnike z višjo oceno sodijo tudi »želja po boljšem sodelovanju s sodelavci« (M 
= 4,50; SD = 0,61), »želja po vzpostavljanju novih prijateljskih vezi in možnosti za medsebojno 
pomoč« (M = 4,50; SD = 0,61) in »zadovoljevanje potrebe po varnosti in stabilnosti« (M = 4,50; 
SD = 0,51). 
 
Zaposleni z od 1 do 3 let so kot pomembne dejavnike spodbujanja strokovnega razvoja ocenili 
»željo po pridobitvi novejših tehnik in metod za delo z učenci« (M = 4,67; SD = 0,52), »željo 
po vseživljenjskem raziskovanju« (M = 4,50; SD = 0,55), »željo po boljšem sodelovanju s 
sodelavci« (M = 4,17; SD = 0,41), »podporo ravnatelja« (M = 4,17; SD = 0,41), »željo po 
vzpostavljanju novih prijateljskih vezi in možnosti za medsebojno pomoč« (M = 4,17; SD = 
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0,41) in »zadovoljevanje potrebe po varnosti in stabilnosti« (M = 4,00; SD = 0,00). Zadnji 
dejavnik so tudi najbolj enotno ocenili, saj je standardni odklon enak 0. 
 
Zaposleni z od 4 do 6 let delovne dobe so pri vseh dejavniki dosegli višjo povprečno oceno kot 
3,5, razen pri »letno pripravljen program strokovnega izpopolnjevanja s strani ravnatelja« so 
dosegli nižjo vrednost (M = 2,89; SD = 1,45). 
Med tiste dejavnike, ki so dosegli najvišje vrednosti, spadata »želja po pridobitvi novejših 
tehnik in metod za delo z učenci« (M = 4,56; SD = 0,52), »želja po vseživljenjskem 
izobraževanju« (M = 4,33; SD = 0,50) in »želja po boljšem sodelovanju s sodelavci« (M = 4,22; 
SD = 0,44). 
 
Zaposleni z od 7 do 18 let delovne dobe so najvišje ocenili dejavnike »želja po vseživljenjskem 
izobraževanju« (M = 4,86; SD = 0,38), »želja po boljšem sodelovanju s sodelavci« (M = 4,86; 
SD = 0,38) ter »želja po pridobitvi novejših tehnik in metod za delo z učenci« (M = 4,71; SD = 
0,49).  
Kot pomembne so ocenili tudi »podpora ravnatelja« (M = 4,57; SD = 0,54), »želja po 
vzpostavljanju novih prijateljskih vezi in možnosti za medsebojno pomoč« (M = 4,43; SD = 
0,79) in »zadovoljevanje potrebe po varnosti in stabilnosti« (M = 4,00; SD = 0,82). 
 
Zaposleni z od 19 do 30 let delovne dobe so kot pomembne dejavnike za spodbujanje 
strokovnega razvoja ocenili »željo po vseživljenjskem izobraževanju« (M = 4,50; SD = 0,53), 
»željo po boljšem sodelovanju s sodelavci« (M = 4,50; SD = 0,53), »željo po pridobitvi novejših 
tehnik in metod za delo z učenci« (M = 4,60; SD = 0,52), »željo po vzpostavljanju novih 
prijateljskih vezi in možnosti za medsebojno pomoč« (M = 4,00; SD = 0,67) in »zadovoljevanje 
potrebe po varnosti in stabilnosti« (M = 4,10; SD = 0,57). 
 
Zaposleni z več kot 30 leti delovne dobe so kot pomembne dejavnike za spodbujanje 
strokovnega razvoja ocenili »željo po vseživljenjskem izobraževanju« (M = 4,25; SD = 0,46), 
»željo po boljšem sodelovanju s sodelavci« (M = 4,38; SD = 0,52), »željo po pridobitvi novejših 
tehnik in metod za delo z učenci« (M = 4,63; SD = 0,52), »željo po vzpostavljanju novih 
prijateljskih vezi in možnosti za medsebojno pomoč« (M = 4,13; SD = 0,64) in »zadovoljevanje 
potrebe po varnosti in stabilnosti« (M = 4,00; SD = 0,54). 
 
Glede na rezultate lahko sklepamo, da v povprečju SRP menijo, da njihov strokovni razvoj 
najbolj spodbujajo dejavniki »želja po vseživljenjskem izobraževanju«, »želja po boljšem 
sodelovanju s sodelavci« in »želja po pridobitvi novejših tehnik in metod za delo z učenci«. 
Kot dejavnike, za katere menijo, da najmanj spodbujajo njihov strokovni razvoj, so ocenili 
»letno pripravljen program strokovnega izpopolnjevanja s strani ravnatelja«. 
 
Tabela 20 
Dejavniki spodbujanja strokovnega razvoja sodelujočih SRP glede na delovno dobo 
 

Dejavniki 
spodbujanja 
strokovnega 

razvoja 

Študentje  
(0 let 

delovne 
dobe) 

1‒3 let 
delovne 

dobe 

4‒6 let 
delovne 

dobe 

7‒18 let 
delovne 

dobe 

19‒30 let 
delovne 

dobe 

Nad 31 let 
delovne 

dobe 

 M SD M SD M SD M SD M SD M SD 
Napredovanj
e v višje 
nazive 

4,15 0,75 3,00 1,27 4,00 0,50 3,57 1,27 3,40 1,27 3,75 1,17 
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Napredovanj
e v višje 
plačne 
razrede 

4,10 1,02 3,33 1,21 4,11 0,60 3,86 1,07 3,50 0,97 3,75 1,17 

Želja po 
vseživljenjske
m 
izobraževanju 

4,65 0,49 4,50 0,55 4,33 0,50 4,86 0,38 4,50 0,53 4,25 0,46 

Želja po 
boljšem 
sodelovanju s 
sodelavci 

4,50 0,61 4,17 0,41 4,22 0,44 4,86 0,38 4,50 0,53 4,38 0,52 

Želja po 
pridobitvi 
novejših 
tehnik in 
metod za 
delo z učenci 

4,70 0,57 4,67 0,52 4,56 0,53 4,71 0,49 4,60 0,52 4,63 0,52 

Podpora 
ravnatelja 

4,25 0,72 4,17 0,41 4,00 0,71 4,57 0,54 3,90 0,88 3,63 0,92 

Letno 
pripravljen 
program 
strokovnega 
izpolnjevanja 
s strani 
ravnatelja 

3,90 1,07 2,67 1,37 2,89 1,45 3,71 0,95 3,50 0,85 3,38 1,06 

Možnost za 
hospitacije, 
razprave in 
analizo 
dosedanjega 
dela. 

4,15 0,81 2,83 1,72 4,00 0,71 3,86 0,38 3,80 1,03 3,63 0,74 

Želja po 
vzpostavljanj
u novih 
prijateljskih 
vezi in 
možnosti za 
medsebojno 
pomoč 

4,50 0,61 4,17 0,41 4,11 0,78 4,43 0,79 4,00 0,67 4,13 0,64 

Zadovoljevan
je potrebe po 
varnosti in 
stabilnosti 

4,50 0,51 4,00 0,00 4,00 0,87 4,00 0,82 4,10 0,57 4,00 0,54 

 
Kruskal-Wallisov test ni potrdil statistično pomembnih razlik med skupinami glede na delovno 
dobo. 
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2.9.4.2 Dejavniki spodbujanja strokovnega razvoja glede na strokovni naziv 
 
Zaposleni SRP brez strokovnega razvoja so kot pomembne dejavnike spodbujanja njihovega 
strokovnega razvoja ocenili »željo po vseživljenjskem izobraževanju« (M = 4,47; SD = 0,52) 
in »željo po pridobitvi novejših tehnik in metod za delo z učenci« (M = 4,67; SD = 0,49), 
»podpora ravnatelja« (M = 4,23; SD = 0,65), »želja po boljšem sodelovanju s sodelavci« (M = 
4,27; SD = 0,46) in »podpora ravnatelja« (M = 4,20; SD = 0,56). 
 
SRP z nazivom mentorja so kot pomembne dejavnike spodbujanja njihovega strokovnega 
razvoja ocenili »željo po vseživljenjskem izobraževanju« (M = 4,48; SD = 0,51), »željo po 
boljšem sodelovanju s sodelavci« (M = 4,52; SD = 0,51); »željo po pridobitvi novejših tehnik 
in metod za delo z učenci« (M = 4,62; SD = 0,50), »željo po vzpostavljanju novih prijateljskih 
vezi in možnosti za medsebojno pomoč« (M = 4,19; SD = 0,75) in »zadovoljevanje potrebe po 
varnosti in stabilnosti« (M = 4,00; SD = 0,71). 
SRP z nazivom svetovalca so kot pomembne dejavnike spodbujanja njihovega strokovnega 
razvoja ocenili »željo po vseživljenjskem izobraževanju« (M = 4,50; SD = 0,58), »željo po 
boljšem sodelovanju s sodelavci« (M = 4,50; SD = 0,58), »željo po pridobitvi novejših tehnik 
in metod za delo z učenci« (M = 4,50; SD = 0,58), »podpora ravnatelja« (M = 4; SD = 0,00), 
»željo po vzpostavljanju novih prijateljskih vezi in možnosti za medsebojno pomoč« (M = 4,25; 
SD = 0,50) in »zadovoljevanje potrebe po varnosti in stabilnosti« (M = 4,00; SD = 0,00). 
 
Glede na rezultate lahko sklepamo, da v povprečju SRP menijo, da njihov strokovni razvoj 
najbolj spodbujajo dejavniki »želja po vseživljenjskem izobraževanju, »želja po boljšem 
sodelovanju s sodelavci«, »želja po pridobitvi novejših tehnik in metod za delo z učenci, »želja 
po vzpostavljanju novih prijateljskih vezi in možnosti za medsebojno pomoč« in 
»zadovoljevanje potrebe po varnosti in stabilnosti«. 
Kot dejavnike, za katere menijo, da najmanj spodbujajo njihov strokovni razvoj, so ocenili 
»letno pripravljen program strokovnega izpopolnjevanja s strani ravnatelja«. 
 
Tabela 21 
Dejavniki spodbujanja strokovnega razvoja zaposlenih SRP glede na strokovni naziv 
 

Dejavniki 
spodbujanja 
strokovnega 

razvoja 

SRP brez 
strokovne
ga naziva 

SRP z 
nazivom 
mentorja 

SRP z 
nazivom 

svetovalca 

 M SD M SD M SD 
Napredovanj
e v višje 
nazive 

3,33 1,18 3,76 0,94 3,50 1,73 

Napredovanj
e v višje 
plačne 
razrede 

3,73 0,96 3,76 0,89 3,50 1,73 

Želja po 
vseživljenjske
m 
izobraževanju 

4,47 0,52 4,48 0,51 4,50 0,58 

Želja po 
boljšem 

4,27 0,46 4,52 0,51 4,50 0,58 
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sodelovanju s 
sodelavci 
Želja po 
pridobitvi 
novejših 
tehnik in 
metod za 
delo z učenci 

4,67 0,49 4,62 0,50 4,50 0,58 

Podpora 
ravnatelja 

4,20 0,56 3,90 0,94 4,00 0,00 

Letno 
pripravljen 
program 
strokovnega 
izpopolnjeva
nja s strani 
ravnatelja 

2,87 1,41 3,43 0,98 3,75 0,50 

Možnost za 
hospitacije, 
razprave in 
analizo 
dosedanjega 
dela. 

3,53 1,25 3,76 0,89 3,75 0,50 

Želja po 
vzpostavljanj
u novih 
prijateljskih 
vezi in 
možnosti za 
medsebojno 
pomoč 

4,0
7 

0,59 4,1
9 

0,75 4,2
5 

0,50 

Zadovoljevan
je potrebe po 
varnosti in 
stabilnosti 

4,0
7 

0,59 4,0
0 

0,71 4,0
0 

0,00 

 
Kruskal-Wallisov test ni potrdil statistično pomembnih razlik med skupinami glede na 
strokovni naziv. 
 
SRP, ki so sodelovali v raziskavi, so se za dejavnik, ki jih najbolj spodbuja k strokovnemu 
razvoju enotno opredelili za željo po vseživljenjskem izobraževanju. Ravno zaradi 
modernizacije šolstva, ki od učitelja zahteva, da se spremeni ne le kot osebnost, ampak tudi kot 
strokovnjak, se še toliko bolj izpostavlja pomen vseživljenjskega učenja (Kolenec, 2005). 
Ključno je, da sledimo razvoju tehnologije in spremembam pri delu ter na delovnem mestu, saj 
se področje SRP zaradi novih odkritij in potreb otrok iz dneva v dan spreminja. Da imajo SRP 
veliko željo po vseživljenjskem izobraževanju in se zavedajo potrebe po nadgrajevanju svojega 
znanja, je moč razbrati tudi iz njihovih izjav v intervjujih ‒ študentka pravi: »Hkrati se tudi 
zavedam, da ne moreš nikoli vedeti vsega in da je 'vseživljenjsko učenje' še kako pomembno.« 
Oseba E pa pravi: »Pa vendar se moram še marsičesa naučiti, želim se še izpopolniti pri svojem 
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delu.« in »Delo SRP omogoča vseživljenjsko učenje in to mi je zelo všeč. Treba se je venomer 
izobraževati, slediti novostim, novim metodam, pristopom.« 
Rezultat je spodbuden, saj nakazuje na dejstvo, da se vsaj anketirani SRP zavedajo 
pomembnosti nenehnega učenja, kar pomeni, da ne bodo celotne karierne poti prehodili z istim 
znanjem in tehnikami dela. Po njihovih ocenah sodeč si v večini tudi želijo pridobiti nove 
tehnike in metode dela z učenci, saj se potrebe otrok s posebnimi potrebami vsakodnevno 
spreminjajo, prav tako pa je vsak učenec individuum, za katerega je treba imeti pripravljen velik 
nabor načinov in metod dela, da skupaj z njim najdeš tisto, kar mu najbolj ustreza ter prinaša 
najboljše rezultate. Konec koncev je ravno uspeh in napredek učenca v tem poklicu tisto, za kar 
se trudimo. Vsi si želijo tudi boljšega sodelovanja s sodelavci, saj je treba v poklicu SRP 
nenehno timsko sodelovati, da se odkrijejo vse potrebe učencev in se za njih pripravijo ustrezni 
individualizirani načrti. Velikokrat se zgodi, da sodelavci niso najbolj sodelovalno naravnani, 
zato je treba imeti še toliko več spretnosti in znanj, da znamo pristopati tudi do še tako 
nedostopnih posameznikov. Javornik Krečič (2008) navaja, da je razvoj učitelja kot 
strokovnjaka odvisen od vodenja šole, šolske kulture in klime. Odprta, pozitivna in podpirajoča 
šolska klima, kjer so cenjene odprte diskusije in timsko delo, omogoča posameznikov razvoj. 
Tudi rezultati intervjuja so pokazali, da SRP cenijo sodelovanje s sodelavci in se zavedajo 
pomena ter koristnosti le-tega. Kot pravi oseba E: »Sodelovanje poteka odlično. Z učitelji na 
redni šoli se dobro razumemo in lepo sodelujemo. Sodelovanja s sodelavci se veselim, mi 
pomaga pri vsakdanjem delu, analizi in evalvaciji lastnega dela.« Oseba E je tudi omenila, da 
je »v kolektivu, ki je manjši in zato imamo dokaj dobre medsebojne odnose oz. se morebitni 
konflikti lažje in hitreje razrešijo.« Tudi velikost kolektiva lahko potemtakem uvrščamo med 
dejavnike, ki spodbujajo (ali pa ovirajo) strokovni razvoj posameznika. 
Najmanj bi jih za spodbujanje strokovnega razvoja motiviral letno pripravljen program 
strokovnega izpopolnjevanja s strani ravnatelja, kar potrjuje tezo, da se je pojmovanje 
učiteljskega poklica spremenilo. Učitelji ne veljajo več za pasivne objekte, ki jih je bilo za 
strokovni razvoj treba motivirati z zunanjo motivacijo (kot bi bil v našem primeru letno 
pripravljen program strokovnega izpopolnjevanja), sedaj že sami razmišljajo o lastnem 
ravnanju, motivirajo jih pa predvsem notranji procesi (npr. želja po vseživljenjskem 
izobraževanju). Če se posameznik strokovno izpopolnjuje zaradi notranje motivacije, se bo 
veliko lažje soočal z izzivi svojega poklica tudi v odsotnosti zunanjih nagrad (Ivajnšič in Ivanuš 
Grmek, 2009). Notranja motivacija namreč zelo vpliva na kakovost učnega dela kot tudi na 
strokovni razvoj (Javornik Krečič idr., 2012). Oseba E je potrdila, da njena pozitivna strokovna 
samopodoba izhaja predvsem iz notranje motivacije za poučevanje, saj pravi: »Znašla sem se 
na delovnem mestu, ki me izpopolnjuje ‒ delo z otroki mi je v neizmerno veselje!« 
 
Raziskava je pokazala, da ni razlik v dojemanju dejavnikov spodbujanja strokovnega razvoja 
glede na delovno dobo niti glede na strokovni naziv.  
 
2.9.5 Dejavniki oviranja strokovnega razvoja 
 
SRP so ocenjevali, v kolikšni meri posamezni dejavniki ovirajo njihov strokovni razvoj. 
Če so posamezniki ocenjevali s povprečno oceno 3,50 ali več, pomeni, da ta posamezni 
dejavnik, po njihovem mnenju, ovira njihov strokovni razvoj. Če pa se je pokazala povprečna 
ocena manj kot 3,50, potem ta dejavnik ne ovira njihovega strokovnega razvoja v tolikšni meri, 
da bi prinesel ključne spremembe v njihovi strokovni karieri. 
 
2.9.5.1 Dejavniki oviranja strokovnega razvoja glede na delovno dobo 
Študentje (0 let delovne dobe) so kot najpogostejše dejavnike, za katere menijo, da ovirajo 
njihov strokovni razvoj, navedli »pomanjkanje časa zaradi obveznosti s poučevanjem, pisanjem 
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priprav« (M = 4,15; SD = 0,93), »premajhna ponudba aktualnih tematik« (M = 3,50; SD = 0,95) 
in »pomanjkljiva informiranost o ponujenih dodatnih izobraževanjih« (M = 3,55; SD = 1,10). 
Visoko oceno je dobil tudi dejavnik »nespodbudna sodelovalna klima na delovnem mestu« (M 
= 3,35; SD = 1,04). 
 
Zaposleni SRP z od 1 do 3 let delovne dobe so kot najpogostejše dejavnike, ki ovirajo njihov 
strokovni razvoj ocenili »pomanjkanje časa zaradi obveznosti s poučevanjem, pisanjem 
priprav« (M = 2,83; SD = 1,72), »pomanjkanje finančnih sredstev » (M = 3,33; SD = 1,51), 
»pomanjkanje ponujenih programov za usposabljanje« (M = 3,00; SD = 1,10) in »premajhna 
ponudba aktualnih tematik« (M = 2,83; SD = 1,33). 
 
Zaposleni z od 4 do 6 let delovne dobe so kot najpogostejši dejavniki, ki ovira njihov strokovni 
razvoj, ocenili »premajhna ponudba aktualnih tematik« (M = 3,56; SD = 0,73). Visoke ocene 
so prejeli tudi dejavniki »pomanjkanje časa zaradi obveznosti s poučevanjem, pisanjem 
priprav« (M = 3,00; SD = 1,73), »pomanjkanje ponujenih programov za usposabljanje« (M = 
3,33; SD = 0,87) in »previsoke/prezahtevne vpisne zahteve za udeležitev programov 
usposabljanja« (M = 3,22; SD = 1,09). 
 
Zaposleni z od 7 do 18 let delovne dobe so kot najpogostejše dejavnike, ki ovirajo njihov 
strokovni razvoj, ocenili »pomanjkanje finančnih sredstev« (M = 4,43; SD = 0,54),  
»pomanjkanje časa zaradi obveznosti s poučevanjem, pisanjem priprav« (M = 34,57; SD = 0,54) 
in »pomanjkanje ponujenih programov za usposabljanje« (M = 4,00; SD= 0,58). 
 
Zaposleni z od 19 do 30 let delovne dobe so kot najpogostejša dejavnika, ki ovirata njihov 
strokovni razvoj, ocenili »pomanjkanje finančnih sredstev« (M = 3,70; SD = 0,68) in  
»pomanjkanje časa zaradi obveznosti s poučevanjem, pisanjem priprav« (M = 3,80; SD = 0,63). 
 
Zaposleni z več kot 31 leti delovne dobe so kot najpogostejše dejavnike, ki ovirajo njihov 
strokovni razvoj, ocenili »pomanjkanje finančnih sredstev« (M = 3,75; SD = 1,04),  
»pomanjkanje časa zaradi obveznosti s poučevanjem, pisanjem priprav« (M = 4,00; SD = 0,54), 
»pomanjkanje ponujenih programov za usposabljanje« (M = 3,00; SD = 0,93) in »oddaljenost 
kraja, kjer se izvajajo dodatni programi usposabljanja« (M = 3,38; SD = 0,74). 
 
Glede na rezultate lahko sklepamo, da v povprečju SRP menijo, da njihov strokovni razvoj 
najbolj ovirajo dejavniki »pomanjkanje časa zaradi obveznosti s poučevanjem«, »pisanjem 
priprav«, »pomanjkanje finančnih sredstev«, »pomanjkanje ponujenih programov za 
usposabljanje« in »premajhna ponudba aktualnih tematik«. 
Kot dejavnike, za katere menijo, da ne ovirajo njihovega strokovnega razvoja, so ocenili 
»njihovo prepričanje, da imajo že dovolj znanja in ne potrebujejo dodatnih usposabljanj« ter 
»dosedanje slabe izkušnje s poskusom nadgrajevanja znanja in sodelovanja z drugimi«. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 
 
 

Tabela 22  
Dejavniki oviranja strokovnega razvoja sodelujočih SRP glede na delovno dobo 
 

Dejavniki 
oviranja 

strokovnega 
razvoja 

Študentje  
(0 let 

delovne 
dobe) 

1‒3 let 
delovne 

dobe 

4‒6 let 
delovne 

dobe 

7‒18 let 
delovne 

dobe 

19‒30 let 
delovne 

dobe 

Nad 31 let 
delovne 

dobe 

 M SD M SD M SD M SD M SD M SD 
Pomanjkanje 
časa zaradi 
obveznosti s 
poučevanjem
, pisanjem 
priprav ipd. 

4,15 0,93 2,83 1,72 3,00 1,73 4,57 0,54 3,80 0,63 4,00 0,54 

Pomanjkanje 
finančnih 
sredstev 

3,45 1,23 3,33 1,51 2,89 1,54 4,43 0,54 3,70 0,68 3,75 1,04 

Pomanjkanje 
ponujenih 
programov za 
usposabljanje, 
seminarjev 
ipd. 

3,40 1,19 3,00 1,10 3,33 0,87 4,00 0,58 2,60 1,35 3,00 0,93 

Oddaljenost 
kraja, kjer se 
izvajajo 
dodatni 
programi 
usposabljanja
, seminarji 

3,05 1,32 2,17 1,47 2,89 1,36 2,86 0,90 2,80 1,03 3,38 0,74 

Previsoke/pre
zahtevne 
vpisne 
zahteve za 
udeležitev 
programov 
usposabljanja
, seminarjev 

3,20 1,06 2,17 1,47 3,22 1,09 3,43 1,62 3,00 0,94 2,88 1,13 

Premajhna 
ponudba 
aktualnih 
tematik. 

3,50 0,95 2,83 1,33 3,56 0,73 3,29 0,95 3,00 1,25 2,63 1,06 

Slabe 
izkušnje s 
dosedanjim 
poskusom 
nadgrajevanj
a znanja, 

2,80 1,15 1,83 1,17 2,11 1,17 1,29 0,49 1,50 0,85 1,63 0,52 
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sodelovanja z 
drugimi 
Pomanjkljiva 
informiranost 
o ponujenih 
dodatnih 
izobraževanjih 

3,55 1,10 1,83 1,17 3,11 1,05 2,29 1,25 2,10 0,57 2,25 0,89 

Nespodbudna 
sodelovalna 
klima na 
delovnem 
mestu. 

3,35 1,04 2,33 1,75 2,44 1,59 2,14 1,68 1,50 0,53 1,63 0,52 

Menim, da 
imam dovolj 
znanja in ne 
potrebujem 
dodatnih 
usposabljanj/i
zobraževanj 

1,40 0,82 1,00 0,00 1,22 0,67 1,29 0,49 1,20 0,63 1,63 0,92 

 
Kruskal-Wallisov test je potrdil statistično pomembno razliko glede na delovno dobo na 
področju »pomanjkljiva informiranost o ponujenih dodatnih izobraževanjih« (H(5) = 19,51; p 
= 0,002) in »nespodbudna sodelovalna klima na delovnem mestu« (H(5) = 18,41; p = 0,002). 
Mann-Whitneyev test je pokazal, da se SRP, glede na delovno dobo, statistično pomembno 
razlikujejo pri področju »pomanjkljiva informiranost o ponujenih dodatnih izobraževanjih«, in 
sicer pri skupinah od 0 let delovne dobe in od 19 do 30 let delovne dobe (U = 30,5; z = 3,20; p 
= 0,00). 
Pri področju »nespodbudna sodelovalna klima na delovnem mestu« se statistično pomembno 
razlikujeta v dveh skupinah, in sicer od 0 let in od 19 do 30 let (U = 12,5; z= ‒3,97; p = 0,00) 
in od 0 ter več kot 30 let delovne dobe (U = 12,5; z =3,55; p = 0,00). 
Drugih statistično pomembnih razlik glede na delovno dobo za dejavnike oviranja strokovnega 
razvoja SRP na posameznih področjih dela SRP izračun ni pokazal. 
 
Tabela 23  
Kruskal-Wallisov test za ugotavljanje razlik v dejavnikih oviranja sodelujočih SRP glede na 
delovno dobo 
 
 Kruskal-Wallis  Mann-Whitney U-test 
 Chi-

Square 
df p Razlika v 

delovni dobi 
U z p 

Pomanjkljiva 
informiranost o 
ponujenih 
dodatnih 
izobraževanjih 

19,51 5 0,00 Med 0 let in 
19‒30 let 

30,5 ‒3,20 0,00 

Nespodbudna 
sodelovalna klima 

   0 let in 19‒
30 let 

12,5 ‒3,97 0,00 

0 let in nad 
31 let 

12,5 ‒3,55 0,00 
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2.9.5.2 Dejavniki oviranja strokovnega razvoja glede na strokovni naziv  
 
Zaposleni SRP brez naziva so kot najpogostejši dejavnik, ki ovira njihov strokovni razvoj, 
ocenili »pomanjkanje finančnih sredstev« (M = 3,13; SD = 1,55). Visoke ocene so prejeli tudi 
dejavniki »pomanjkanje ponujenih programov za usposabljanje, seminarjev« (M = 3,13; SD = 
0,990) in »premajhna ponudba aktualnih tematik« (M = 3,07; SD = 1,16). 
 
SRP z nazivom mentorja so kot najpogostejša dejavnika, ki ovirata njihov strokovni razvoj, 
ocenili »pomanjkanje časa zaradi obveznosti s poučevanjem, pisanjem priprav« (M = 4,14; SD 
= 0,57) in »pomanjkanje finančnih sredstev« (M = 3,95; SD = 0,67). 
 
SRP z nazivom svetovalca so kot najpogostejša dejavnika, ki ovirata njihov strokovni razvoj, 
ocenili »pomanjkanje časa zaradi obveznosti s poučevanjem, pisanjem priprav« (M = 3,75; SD 
= 0,50) in »pomanjkanje finančnih sredstev« (M = 3,50; SD = 1,29). 
 
Tabela 24  
Dejavniki oviranja strokovnega razvoja zaposlenih SRP glede na strokovni naziv 
 

Dejavniki 
oviranja 

strokovnega 
razvoja 

SRP brez 
strokovne
ga naziva 

SRP z 
nazivom 
mentorja 

SRP z 
nazivom 

svetovalca 

 M SD M SD M SD 
Pomanjkanje 
časa zaradi 
obveznosti s 
poučevanjem
, pisanjem 
priprav ipd. 

2,93 1,71 4,14 0,57 3,75 0,50 

Pomanjkanje 
finančnih 
sredstev 

3,13 1,55 3,95 0,67 3,50 1,29 

Pomanjkanje 
ponujenih 
programov za 
usposabljanje, 
seminarjev 
ipd. 

3,13 0,99 3,14 1,20 3,25 0,96 

Oddaljenost 
kraja, kjer se 
izvajajo 
dodatni 
programi 
usposabljanja
, seminarji 

2,53 1,30 3,05 1,02 3,00 0,82 

Previsoke/pre
zahtevne 
vpisne 
zahteve za 
udeležitev 

2,80 1,42 3,24 1,04 2,25 1,26 
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programov 
usposabljanja
, seminarjev 
Premajhna 
ponudba 
aktualnih 
tematik 

3,07 1,16 3,14 1,01 2,75 1,26 

Slabe 
izkušnje s 
dosedanjim 
poskusom 
nadgrajevanj
a znanja, 
sodelovanja z 
drugimi 

2,00 1,13 1,48 0,68 1,50 0,58 

Pomanjkljiva 
informiranost 
o ponujenih 
dodatnih 
izobraževanjih 

2,60 1,18 2,29 0,96 1,75 0,50 

Nespodbudna 
sodelovalna 
klima na 
delovnem 
mestu 

2,33 1,63 1,81 1,03 1,50 0,58 

Menim, da 
imam dovolj 
znanja in ne 
potrebujem 
dodatnih 
usposabljanj/i
zobraževanj 

1,33 0,72 1,05 0,22 2,25 0,96 

 
Kruskal-Wallisov test je potrdil statistično pomembno razliko glede na strokovni naziv na 
področju »občutek, da ima SRP že dovolj znanj« (H(2) = 11,77; p = 0,003). 
Mann-Whitneyev test je pokazal, da se SRP, glede strokovnega naziva, statistično pomembno 
razlikujejo pri področju »občutek, da ima SRP že dovolj znanj«, in sicer pri zaposlenih SRP 
brez naziva in SRP svetovalci (U = 13,5; z = ‒2,01; p = 0,04) ter med skupinama zaposleni SRP 
z nazivom mentorja in nazivom svetovalec (U = 11,5; z = ‒3,54; p = 0,00). 
 
Tabela 25 
Kruskal-Wallisov test za ugotavljanje razlik v dejavnikih oviranja zaposlenih SRP glede na 
strokovni naziv 
 
 Kruskal-Wallis  Mann-Whitney U-test 
 Chi-

Square 
df p  Razlika v 

delovni dobi 
U Z p  

Občutek, da ima 
SRP že dovolj 
znanja 

11,77 2 0,00 Med 
zaposlenim 
SRP brez 

13,5 ‒2,01 0,04 
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naziva in 
SRP 
svetovalcem 

    Med SRP 
mentorjem in 
SRP 
svetovalcem 

11,5 ‒3,54 0,00 

 
Glede na rezultate lahko sklepamo, da v povprečju SRP menijo, da njihov strokovni razvoj 
najbolj ovirajo dejavniki »pomanjkanje časa zaradi obveznosti s poučevanjem«, »pisanjem 
priprav«, »pomanjkanje finančnih sredstev« »pomanjkanje ponujenih programov za 
usposabljanje« in »premajhna ponudba aktualnih tematik«. 
Kot dejavnike, za katere menijo, da ne ovirajo njihovega strokovnega razvoja, so ocenili 
»njihovo prepričanje, da imajo že dovolj znanja in ne potrebujejo dodatnih usposabljanj« ter 
»dosedanje slabe izkušnje s poskusom nadgrajevanja znanja in sodelovanja z drugimi«. 
Rezultati so pokazali, da več zaposlenih SRP brez strokovnega naziva meni, da že imajo dovolj 
znanj in ne potrebujejo dodatnih usposabljanj, za razliko od SRP z nazivom mentorja. Prav tako 
pa SRP z nazivom svetovalca zase pogosteje menijo, da ne potrebujejo dodatnih znanj, kot pa 
SRP z nazivom mentorja.  
 
SRP so že v predhodnih odgovorih dokazali, da se zavedajo pomembnosti stalnega strokovnega 
izpopolnjevanja in vseživljenjskega učenja, vendar našo notranjo motivacijo včasih ovirajo tudi 
zunanje objektivne ovire. Odsotnost participacije pri odločanju, neustrezna raven formalizacije 
delovnih procesov, neustrezna komunikacija med zaposlenimi in vodenje šolske dokumentacije 
predstavljajo potencialne dejavnike oviranja za spodbujanje strokovnega razvoja (Slivar, 2009). 
Anketirani SRP med dejavnike oviranja umeščajo predvsem pomanjkanje časa zaradi 
obveznosti s poučevanjem, pisanjem učnih priprav in dokumentiranjem učnega procesa. 
Učitelji so preobremenjeni in v pisanju priprav ne vidijo smisla, saj so postale preobsežne. To 
navajata tudi oseba E: »Učne priprave so mi v veliko breme. Potek ure, vzgojno izobraževalni 
cilji ‒ se strinjam, da mora biti dorečeno. Ampak veliko nekih informacij, podatkov, ki so le 
»balast« v primerjavi z delom, za katerega si dejansko v službi.« in oseba F: »Pri delu me 
obremenjuje dokumentacija ‒ katere smisel je samo ta, da zadovoljimo potrebe inšpekcije in s 
tem vzamejo čas za stvari, ki se mi zdijo pomembnejše in imajo od njih otroci večjo korist; v 
mislih imam pripravo didaktičnega materiala«. Učitelji ob vseh obveznostih, ki jih imajo, ne 
uspejo ob vseh tem še kakovostno skrbeti za svoj strokovni razvoj. 
Strokovni razvoj lahko otežuje tudi težavno sodelovanje s sodelavci, kot pravi oseba D: »Zaradi 
različnih mnenj in značajev je sodelovanje z nekaterimi občasno bolj naporno in manj 
spontano.« Velika ovira pa je tudi financiranje programov za dodatna usposabljanja, saj kot 
pravi oseba E: »Bi si pa želela več financiranja v nova znanja s strani države. Večino dodatnega 
znanja sem pridobila na podlagi osebnega financiranja v strokovno znanje. V Sloveniji je 
izobraževanje v rokah organov, ki predstavljajo družbo (vlada, ministrstvo, parlament); šolanje 
otrok in mladine je tako financirano z davkoplačevalskim denarjem, medtem ko si morajo 
odrasli dodatno izobraževanje plačati sami (Ivajnšič in Ivanuš Grmek, 2009). 
SRP navajajo, da bi bilo treba razširiti ponudbo ponujenih programov za usposabljanje, ker je 
velikokrat pomanjkanje aktualnih tem, se le-te ponavljajo ali pa na seminarjih podajajo zgolj 
suhoparno teorijo, brez konkretnih primerov iz prakse ali delavnic. Večina seminarjev, ki to 
ponujajo in na katerih dobiš tudi certifikate za opravljeno usposabljanje, so po navadi prevelik 
finančni zalogaj. Kot so SRP navajali v predlogih za izboljšave, bi bilo treba na tem mestu 
omogočiti izobraževanja na matični šoli, saj so določeni seminarji koristni za vse, zaradi 
finančnih omejitev pa se jih lahko udeleži le nekaj zaposlenih. Posledično se lahko začnejo 
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pojavljati razlike v načinu poučevanja in zahtev do otrok, kar lahko tudi otežuje sodelovanje 
med zaposlenimi, saj se njihovi načini med seboj ne ujemajo. Zaradi tega bi bilo treba na 
matični šoli poskrbeti, da imajo vsi učitelji enake možnosti vključevanja v dodatna 
izobraževanja, ki so nujna, da bodo učitelji v koraku s časom in da bodo lahko uspešno 
medsebojno sodelovali. Nadgrajevanje znanja med učitelji je pogoj, da bodo lahko zadovoljili 
potrebe otrok, ki se iz dneva v dan večajo. 
Kot dejavnike, za katere menijo, da ne ovirajo njihovega strokovnega razvoja, so ocenili lastno 
prepričanje, da imajo že dovolj znanja in ne potrebujejo dodatnih usposabljanj, kar se sklada z 
oceno dejavnika spodbujanja, torej željo po vseživljenjskem izobraževanju. Za uspešnost 
strokovnega razvoja mora SRP slediti ter upoštevati novosti v vzgoji in izobraževanju, hkrati 
pa mora biti strokovno zavezan k večji rasti ter nadgrajevanju znanja. Mora biti sposoben se 
učiti iz svojih uspehov in porazov skozi refleksijo ter se iz dneva v dan spraševati o lastnem 
napredku. 
SRP z nazivom svetovalca pogosteje menijo, da že imajo dovolj znanj in ne potrebujejo 
dodatnih izobraževanj, kar bi lahko bila posledica vseživljenjskega izobraževanja ter dodatnih 
usposabljanj in delovnih izkušenj, ki so jih morali pridobiti, da so prišli do naziva svetovalca. 
Z dosežki namreč raste občutek kompetentnosti, ki pomembno vpliva na to, kako posameznik 
pristopi k ciljem, koliko truda vloži, da bi jih dosegel in kako se nanje odziva. Ko cilj dosežemo, 
čutimo ugodje (Ažman, Jenko in Sulič, 2012). Mentorji že s te, da so pridobili naziv mentorja 
in so opravili naloge, ki so pogoj, za pridobitev naziva, dokazujejo, da hrepenijo po uporabnih 
znanjih in so zahtevni do sebe, hkrati pa imajo zagon za nadaljnje delo. S tem bi lahko razložili 
rezultat, ki prikazuje, da zaposleni SRP z nazivom mentorja zase v manjši meri menijo, da že 
imajo dovolj znanj in ne potrebujejo dodatnih usposabljanj, kot zaposleni SRP brez naziva. 
Marsikateri SRP, vključen v raziskavo, ki je še brez naziva, je šele na začetku svoje karierne 
poti in ima še veliko možnosti, da se vključi v programe dodatnih izobraževanj in s tem poveča 
svoj občutek kompetentnosti ter zavedanje, da je vseživljenjsko učenje pomembno za 
kakovostno izvajanje poklica pedagoga. 
 
2.9.6 Predlogi za spremembe po mnenju udeležencev raziskave 
 
Zadnje vprašanje v vprašalniku je bilo odprto in namenjeno, da SRP izrazijo svoje mišljenje in 
predloge, ki bi se morali v okviru študija ali zaposlitve uresničiti, da bi lahko študentje in 
zaposleni lažje spodbujali svoj strokovni razvoj. 
V večini vrnjenih vprašalnikov odgovora na to vprašanje ni bilo. Največ vrnjenih odgovorov 
sem prejela od študentov ‒ odgovorilo jih je 9 (45 %). Od zaposlenih z od 1 do 3 leti delovne 
dobe so odgovorili 4 (66,6 %), z od 4 do 6 je odgovoril 1 (11,1 %), z od 7 do 18 let jih je 
odgovorilo 8 (43 %), z od 19 do 30 let pa so odgovorili 4 (40 %). Med zaposlenimi z več kot 
31 leti delovne dobe ni odgovoril nihče. 
 
Odgovore intervjuja sem vsebinsko analizirala po postopku odprtega kodiranja. 
 
SRP predlagajo, da: 

− se na šolah na začetku leta predstavi načrt izobraževanj, znotraj kolektiva pa se 
dogovorijo, kdo se bo katerega izobraževanja udeležil;  

− se izobraževanja izvajajo tudi na matičnih šolah; 
− se določi čas znotraj delavnika, ki je namenjen strokovnemu usposabljanju; 
− se zaposlenim nudi možnost supervizije ali vsaj intervizije na matični šoli; 
− se učiteljem začetnikom omogoči kakovostno mentorstvo; 
− šole zagotovijo kakovostni didaktični material za delo; 
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− ravnatelj in vsi zaposleni skupaj ustvarjajo spodbudno delovno okolje in da je vsa 
institucija naravnana k spodbujanju strokovnega razvoja ne zgolj k doseganju učnih 
ciljev; 

− se nudi finančna podpora za različna usposabljanja, povezana s specialno-pedagoškimi 
področji; 

− se omogoči povezovanje strokovnjakov iste stroke med seboj; 
− se zmanjša obvezna dokumentacija in se omogoči več časa za spoznavanje otrok, 

učencev; 
− se zmanjša število projektov in natečajev, ki obremenjujejo učence ter motijo proces 

poučevanja; 
− se ovrednoti delovna uspešnost zaposlenega; 
− bi obstajal spletni portal, kjer bi bila navedena vsa izobraževanja za vzgojo in 

izobraževanje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 
 
 

3 Sklep 
 
V magistrskem delu sem preučevala, kakšna je strokovna samopodoba specialnih in 
rehabilitacijskih pedagogov tako študentov kot zaposlenih z različnimi leti delovnih izkušenj 
ter različnim strokovnim nazivom. Posredno sem raziskala tudi njihov občutek kompetentnosti 
in načine spodbujanja strokovnega razvoja, saj so to elementi, ki vplivajo na razvoj strokovne 
samopodobe. 
 
Z empiričnim delom raziskave sem odgovorila na naslednja raziskovalna vprašanja: 
 
‒ Študentje magistrskega študija specialne in rehabilitacijske pedagogike ter zaposleni z 

od 1 do več kot 31 let delovne dobe imajo vsi pozitivno strokovno samopodobo, kar 
pomeni, da do svoje karierne odločitve gojijo pozitivne občutke, se uspešneje soočajo z 
izzivi ter zahtevami v vzgoji in izobraževanju, si upajo tvegati in so avtonomni v izbiri 
delovnih postopkov ter so pri svojem delu zavzeti za dobrobit svojih učencev. Takšno 
samozaupanje v lastne kompetence začutijo tudi učenci, pozitiven pristop do dela pa 
izboljša naše poučevanje in s tem tudi kakovost učenja učencev. Občutek pozitivne 
strokovne samopodobe narašča z leti delovne dobe in s strokovnim izzivom, kar pomeni, 
da več kot ima posameznik izkušenj z delom v vzgojno-izobraževalni ustanovi, večji je 
njegov občutek samozaupanja v lastne sposobnosti in zmožnosti. 
 

‒ Splošen občutek kompetentnosti narašča z leti delovne dobe, saj imajo zaposleni SRP 
več možnosti, da se vključujejo v dodatna usposabljanja s področja vzgoje in 
izobraževanja. Študentje se čutijo najbolj kompetentne na področju timskega dela, 
prevzemanju odgovornosti za lasten strokovni razvoj, uporabi IKT in poznavanju 
teoretičnih osnov s področja SRP, medtem kot pri zaposlenih SRP izstopata predvsem 
področja timskega dela in poučevanje oseb s posebnimi potrebami. Študentje imajo zelo 
malo izkušenj s prakse, zato se bolj kompetentne čutijo na področjih, ki ne izhajajo 
direktno iz prakse, na področju timskega dela pa so imeli ogromno izkušenj na fakulteti 
‒ pri pripravi projektov in skupinskih seminarskih nalog. Posledično se zaposleni z več 
delovnimi izkušnjami čutijo bolj kompetentne na področju poučevanja in manj na 
področju teoretičnih osnov, saj se praksa mnogokrat razlikuje od teorije ter je jo včasih 
težko dobesedno vpeljevati v poučevanje. 
 

‒ Anketirani SRP med pogostejše načine spodbujanja strokovnega razvoja uvrščajo 
hospitacije pri učiteljih na lastni šoli, aktivno sodelovanje z ostalimi učitelji, branje 
znanstvenih besedil, neuradne pogovore s sodelavci o tem, kako izboljšati svoje 
poučevanje in analizo opravljenega pedagoškega dela. Med načine, ki se jih redkeje 
poslužujejo, spadata predvsem objava članka v strokovni/znanstveni reviji in hospitacije 
na drugih šolah, saj sta to tudi dva izmed načinov, ki se jih zaradi vsakodnevnih 
obveznosti težje udeležujejo. Zaposleni z od 7 do 18 let, od 19 do 30 let in več kot 30 
let delovne dobe se načina mentorstva oz. opazovanja sodelavcev, kot načina 
spodbujanja strokovnega razvoja, statistično pomembno pogosteje poslužujejo kot 
zaposleni z od 4 do 6 leti delovne dobe. Prav tako se vsi zaposleni statistično pomembno 
veliko bolj poslužujejo povezovanja z ravnateljem/-ico kot načinom spodbujanja 
strokovnega razvoja kot študentje, kar je logično sklepanje, saj študentje še niso 
vključeni v delovno razmerje, da bi odgovarjali svojim nadrejenim. 
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‒ Anketiranci menijo, da njihov strokovni razvoj najbolj spodbujajo želja po 
vseživljenjskem izobraževanju, boljšem sodelovanju s sodelavci in pridobitvi novejših 
tehnik ter metod za delo z učenci, najbolj pa ga ovirajo pomanjkanje časa zaradi 
obveznosti s poučevanjem, pomanjkanje finančnih sredstev, pomanjkanje ponujenih 
programov za usposabljanje in premajhna ponudba aktualnih tematik. Statistično 
pomembno se je izkazalo, da študente pomanjkljiva informiranost o ponujenih dodatnih 
izobraževanjih bolj ovira kot zaposlene z od 19 do 30 leti delovne dobe, saj so vsi še 
željni dodatnih znanj, za katere menijo, da jim bodo, ko bodo stopili v prakso, koristile. 
Prav tako jih nespodbudna sodelovalna klima na delovnem mestu statistično pomembno 
bolj ovira kot zaposlene z od 19 do 30 leti in zaposlene z več kot 31 leti delovne dobe, 
saj se po S-modelu razvoja kariere prav študentje in zaposleni na začetku svoje delovne 
kariere najbolj ukvarjajo z odnosi na delovnem mestu, predvsem pomemben pa jim je 
njihov odnos z mentorjem, ker se po njem zgledujejo. 

 
Problem magistrskega dela je izhajal iz zanimanja za strokovno samopodobo specialnih in 
rehabilitacijskih pedagogov v Sloveniji, saj sem tudi jaz tik pred vstopom v zaposlitveno 
razmerje, me pa občasno ob vsem tem še vedno prevzame občutek dvoma v lastno 
usposobljenost in skrb, saj vem, da se bom najverjetneje kmalu soočila s šokom resničnosti. 
Zanimalo me je, kako se s tem soočajo ostali študentje in ali se ti občutki, ko v praksi 
preizkusimo načine, o katerih smo se na fakulteti zgolj učili, sčasoma porazgubijo. Med 
prebiranjem literature in pisanjem teoretičnega dela sem spoznala, da na naše ravnanje v odrasli 
dobi vplivajo že najmanjši dejavniki iz otroštva, ki lahko korenito spremenijo tudi potek naše 
poklicne poti. Predvsem nepravilnosti v izvršitvi faze zaupanja po Eriksonu lahko vplivajo na 
razvoj negativne samopodobe in samozaupanja, kar pa vpliva tudi na delovanje v življenjskem 
poklicu. Če imamo razvito slabo strokovno samopodobo, obstaja veliko možnosti, da ne bomo 
ambiciozni, se ne bomo upali soočiti z izzivi in bomo le s težavo sodelovali z drugimi kolegi 
oz. strokovnjaki z našega področja. To lahko v poklicu učitelja pomeni zaostanek v lastni stroki 
in nekakovostno izvajanje učiteljskih obveznosti. Glede na to, da rezultati kažejo, da občutek 
pozitivne strokovne samopodobe z leti delovne dobe narašča, lahko trdimo, da naše otroke 
poučujejo specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki se zavedajo svojega poslanstva in se, zato 
da bi učencem lahko ponudili kar najboljše, tudi vedno znova strokovno izobražujejo.  
 
V okviru analiziranja dobljenih rezultatov sem razmišljala o možnih izboljšavah svoje 
raziskave. Koristno bi bilo, da bi anketirala tudi študente 1. letnikov dodiplomskega študija in 
primerjala rezultate vseh ter poskušala prepoznati, ali se občutek kompetentnosti in mišljenje o 
lastni strokovni samopodobi ter strokovnem razvoju v obdobju petih let študija kaj spremeni. S 
tem bi lahko potrdila tezo, da tudi fakultetno izobraževanje močno vpliva na razvijanje 
strokovne samopodobe študentov. 
Za bolj resnične rezultate bi bilo treba zajeti večji vzorec tako študentov kot zaposlenih 
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in tudi določene ocenjevalne lestvice bi lahko 
razširila, da bi imeli študentje na izbiro več možnosti, saj bi se s tem zagotovo pokazala večja 
variabilnost rezultatov. Prav tako pa bi dobila bolj homogene vzorce za lažjo primerjavo med 
posameznimi skupinami, glede na delovno dobo in strokovni naziv. 
 
Zaradi kompleksnosti šolskih situacij se v ospredje postavlja vprašanje, kakšni so cilji 
izobraževanja učiteljev, da bodo kos vse zahtevnejši nalogi in kako izpopolniti njihovo 
izobraževanje (Marentič Požarnik, 2008). Za učitelja so pomembna znanja in spretnosti, ki jih 
dobi v različnih okoljih, ter teoretična znanja, ki jih pridobi na fakulteti (Cvetek, 2005). 
Raziskava iz diplomske naloge Kampušove (2016) je pokazala, da anketirane specialne in 
rehabilitacijske pedagoginje menijo, da jim je študij posredoval teoretično osnovo, premalo pa 
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je bilo praktičnih izkušenj, za kar lahko vzroke iščemo v takrat še ne prenovljenem študijskem 
programu. Študentka je v intervjuju, ki sem ga izvedla za namen naloge, povedala, da »sama 
širina študijskega programa zajema veliko različnih kompetenc in da se počuti dovolj 
usposobljeno za delo, se pa zaveda, da bo poklicna pot polna izzivov«. Z razliko od 
intervjuvanke z več kot 31 leti delovne dobe, ki pravi, da »se z znanjem, ki ga je prejela na 
fakulteti ne čuti dovolj kompetentno in da je bilo potrebno veliko dodatnega samoplačniškega 
izobraževanja, da si je izgradila občutek kompetentnosti, kot ga ima sedaj«. Sedaj je na fakulteti 
v veljavi nov, izpopolnjen bolonjski program, kjer se po besedah študentke »dela veliko na 
diagnosticiranju, nudenju pomoči, strategijah in prilagoditvah. Morda bi bilo vsem predmetom 
še najbolj skupno izpostavljanje ozaveščanja, razumevanja in sprejemanja oseb s posebnimi 
potrebami, ne glede na primanjkljaje, ki jih ima določena skupina. Povsod je bilo izpostavljeno 
ozaveščanje in potreba po sprejemanju in inkluziji.« Specialna in rehabilitacijska pedagoginja, 
ki se po študiju ni čutila dovolj kompetentno, je doštudirala po starem programu, kar je lahko 
tudi eden izmed razlogov za različna mnenja, hkrati pa se to sklada z rezultati, ki so se pokazali 
v raziskavi Kampušove (2016). Ključno je, da se učiteljevo izobraževanje spreminja sočasno z 
drugimi spremembami v družbi, hkrati pa mora biti ustrezno organizacijsko in programsko 
zasnovano. Študentka v intervjuju je povedala, da »se na področju dela v razvojnem oddelku 
čutim še najmanj kompetentno, saj smo imeli predavanja in prakso s tega področja v nižjih 
letnikih. Posledično pa se zato čuti bolj kompetentno na področju primanjkljaja na posameznem 
področju učenja, saj so bila predavanja s tega področja v četrtem letniku.« Vpliv izobraževanja 
na fakulteti ima za izobraževanje učiteljev zagotovo velik pomen, rezultati raziskave pa kažejo, 
da prenovljen bolonjski program specialne in rehabilitacijske pedagogike prihodnje specialne 
in rehabilitacijske pedagoge opremi z zadostno mero kompetenc ter posledično pomaga pri 
izgradnji pozitivne strokovne samopodobe.  
 
Možnosti za izboljšave na tem področju je še veliko, pomembno pa je, da se zavedamo 
pomembnosti našega strokovnega razvoja, saj brez napredovanja v našem poklicu ne moremo 
izboljšati svojih tehnik in metod dela, zaradi česar bodo na slabšem predvsem naši učenci, ki 
pa si od nas zaslužijo zgolj najboljše. 
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5 Priloge 
 
Priloga 1: Vprašalnik za študente specialne in rehabilitacijske pedagogike 
 
Spoštovani, 
sem Tjaša Strniša, študentka 1. letnika podiplomskega študija na Pedagoški fakulteti Univerze 
v Ljubljani, smer specialna in rehabilitacijska pedagogika. V okviru magistrskega dela 
raziskujem temo Razvoj strokovne samopodobe pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih. 
S tem vprašalnikom bi rada izvedela, kako Vi doživljate lastno strokovno samopodobo in 
kompetentnost za opravljanje poklica specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, zato Vas 
vabim k sodelovanju ter vljudno prosim, da izpolnite anketni vprašalnik. Vprašalnik je 
anonimen, rezultati bodo uporabljeni izključno za namen magistrskega dela.  
 
Hvala za sodelovanje. 

Tjaša Strniša 
 

1. V spodnji tabeli so navedene trditve, ki se nanašajo na ocenjevanje strokovne 
samopodobe specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Pri vsaki trditvi z znakom X 
označite, kar velja za Vas. Odgovarjajte na podlagi svojih izkušenj s prakse, 
prostovoljnega dela oziroma drugih izkušenj s SRP-stroke. 
 

TRDITVE 
(Kratica SRP pomeni:  

specialni in rehabilitacijski pedagog/ 
specialni pedagog/defektolog) 

1 
Nikakor  
NE drži 

2 
Večinoma  
N E  d r ž i 

3 
Včasih  
ne drži,  
včasih drži 

4 
Večinoma drži 

5 
Popolnoma drži 

S ponosom povem, kateri poklic bom 
opravljal/-a. 

     

Poučevanje mi nudi pravo 
zadovoljstvo. 

     

NE bi zamenjal/-a SRP-poklica, če 
bi imel/a to možnost. 

     

NE bojim se kritik kolegov ali 
učencev. 

     

Moji interesi se ujemajo s poklicem, 
ki ga želim opravljati. 

     

Uživam v učenju za prihodnji poklic.      

Imam dobro razvite 
sposobnosti/spretnosti za opravljanje 
SRP-poklica. 

     

Sem učinkovit/-a in produktiven/-na 
v svojem poklicu (na praksi, pri 
prostovoljnem delu ipd.) 

     

Veliko se naučim iz svojih napak.      

Lahko pozitivno vplivam na življenja 
svojih učencev. 

     

Na praksi sem dobil/-a občutek, da 
želijo ostali strokovni delavci 
sodelovati z menoj. 
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Na splošno me ljudje cenijo kot 
študenta SRP. 

     

Uživam v medosebnih odnosih v 
službi/ na praksi/pri prostovoljnem 
delu. 

     

Brez težav delim in sodelujem z 
drugimi. 

     

Z lahkoto izvajam vse odgovornosti, 
vezane na poklic. 

     

Vseskozi se učim.      

Spremembe me ne skrbijo.      

Zaupam si.      

 
2. V spodnji tabeli so navedena področja dela specialnega in rehabilitacijskega pedagoga. 

Pri vsaki trditvi z znakom X označite, kako kompetentno se, glede na dosedanje izkušnje 
s predavanj in prakse, trenutno počutite na vsakem posameznem področju.  
 

TRDITVE 
(Kratica SRP pomeni: specialni 

in rehabilitacijski 
pedagog/specialna in 

rehabilitacijska pedagogika) 

1 ‒ Popolnoma 
 nekompetenten/-tna 

2  ‒  S labo  
kompetenten/-tna 

3 ‒ Srednje  
kompetenten/-tna 

4 -  Z e l o 
 kompetenten/-tna 

Poznavanje teoretičnih osnov 
področja SRP in njihove 
uporabe v praksi.  

    

Zmožnost prepoznavanja 
posebnih potreb učenca z 
uporabo ustreznih diagnostičnih 
postopkov, metod in tehnik ter 
načrtovanje individualiziranih 
programov. 

    

Poučevanje učencev s 
posebnimi potrebami 
(poznavanje učnih metod in 
tehnik dela, poznavanje 
kurikuluma, posredovanje snovi 
na različne načine, preverjanje 
in ocenjevanje znanja). 

    

Zmožnost razvijanja inkluzivne 
kulture in prakse. 

    

Poučevanje učencev z različnim 
kulturnim ozadjem (poznavanje 
medkulturnih razlik, posebnih 
načinov razmišljanja, občutenja 
in vedenja kultur, prilagajanje 
svojega vedenja kulturnim 
posebnostim, spoštovanje 
različnih interesov, prepričanj in 
vrednot). 
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Obravnava disciplinskih in 
vedenjskih težav (reševanje 
vzgojne problematike, 
vzpostavljanje discipline). 

    

Zmožnost reševanja konfliktov 
na odnosni in strokovni ravni. 

    

Komunikacijske spretnosti in 
retorika (ustvarjanje prijetnega 
vzdušja za komunikacijo, 
spodbujanje odkritega izražanja 
idej in mnenj, poslušanje ter 
posvečanje pozornosti 
sogovorniku, odprtost za 
komunikacijo, aktivno 
nastopanje v odnosih z 
drugimi). 

    

Delo s starši, skrbniki in družino 
(informiranje, svetovanje ter 
nudenje čustvene opore). 

    

Sposobnost prevzeti 
odgovornost za lasten poklicni 
razvoj in učenje z evalvacijo ter 
refleksijo lastnega dela 
(izkustveno učenje, supervizija, 
intervizija). 

 
 
 

  
 
 
 
 

 

Uporaba informacijsko-
komunikacijske tehnologije ‒ 
IKT (uporaba IKT za namene 
učinkovitega predstavljanja 
snovi, razlikovanje med 
relevantnimi in irelevantnimi 
informacijami, komuniciranje 
prek elektronske pošte, kritično 
ocenjevanje dostopne 
informacije). 

    

Poznavanje strokovnih novosti s 
področja SRP 
(neprestano izpopolnjevanje 
znanja, je na tekočem z 
aktualnimi spoznanji iz svoje 
stroke, poznavanje zakonodaje, 
ki je vezana na poklicno 
področje). 

    

Timsko delo (oblikovanje 
učinkovitih timov, spodbujanje 
sodelovanja med člani tima, 
upoštevanje potreb in 
prispevkov drugih članov). 
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3. V spodnji tabeli je navedenih nekaj dejavnosti, s katerimi delavci v vzgojno-
izobraževalnih ustanovah spodbujajo svoj strokovni razvoj. Pri vsaki trditvi z X 
označite, kako pogosto se sami udeležujete posameznih dejavnosti, v okviru prakse 
oziroma samoiniciativno. 

 
DEJAVNOSTI O tem še nisem 

 razmišljal/-a 
Skoraj 
 nikoli ali  
nikoli 

Vsakih  
nekaj let 

Vsako leto Nekajkrat letno Mesečno 

Tečaji in delavnice, 
povezane s 
poučevanjem. 

      

Udeležba/predstavitev 
prispevka na strokovni 
ali znanstveni 
konferenci/ seminarju. 

      

Objava članka v 
strokovni/znanstveni 
reviji. 

      

Hospitacije pri učiteljih 
na lastni šoli. 

      

Hospitacije na drugih 
šolah. 

      

Aktivno sodelovanje z 
ostalimi učitelji.  

      

Samostojna ali 
skupinska raziskava 
teme, ki Vas poklicno 
zanima. 

      

Mentorstvo in/ali 
opazovanje 
sodelavcev/ostalih 
učiteljev. 

      

Branje znanstvenih 
besedil (npr. strokovnih 
revij, empiričnih 
znanstvenih razprav, 
disertacij). 

      

Neuradni pogovori s 
sodelavci o tem, kako 
izboljšati svoje 
poučevanje. 

      

Povezovanje z 
ravnateljem/-ico. 

      

Sodelovanje v 
superviziji/interviziji. 

      

Sodelovanje/organiziran
je v različnih projektih. 

      

Reševanje problemskih 
situacij z učenci. 
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Analiza opravljenega 
pedagoškega dela. 

      

Drugo. KAJ?  Odgovor: 
 
 
 

 
4. V spodnji tabeli so navedeni nekateri dejavniki/motivi, ki SPODBUJAJO strokovni 

razvoj posameznika. Pri vsaki trditvi označite, ali bi posamezen realiziran 
dejavnik/motiv SPODBUJAL Vaš strokovni razvoj v praksi. 

 
DEJAVNIK/MOTIV 1  

NE 
drži 

2  
Skoraj 
nikoli 

NE 
drži 

3 
Neodločen 

4 
Drži 

5 
Popolnoma 

drži 

Napredovanje v višje nazive.      
Napredovanje v višje plačne razrede.      
Želja po nenehnem učenju in 
vseživljenjskem izobraževanju. 

     

Želja po boljšem sodelovanju s 
sodelavci. 

     

Želja po pridobitvi novejših tehnik in 
metod za delo z učenci. 

     

Podpora ravnatelja.      
Letno pripravljen program 
strokovnega izpopolnjevanja s strani 
ravnatelja. 

     

Možnost za hospitacije, razprave in 
analizo dosedanjega dela. 

     

Želja po vzpostavljanju novih 
prijateljskih vezi in možnosti za 
medsebojno pomoč. 

     

Zadovoljevanje potrebe po varnosti 
in stabilnosti. 

     

 
5. V spodnji tabeli so navedeni dejavniki/motivi, ki OVIRAJO strokovni razvoj 

posameznika. Pri vsaki trditvi označite, ali bi posamezen realiziran dejavnik/motiv 
OVIRAL Vaš strokovni razvoj v praksi. 
 

DEJAVNIK/MOTIV 1  
NE 
drži 

2  
Skoraj 
nikoli 

NE 
drži 

3 
Neodločen 

4 
Drži 

5 
Popolnoma 

drži 

Pomanjkanje časa zaradi obveznosti s 
poučevanjem, pisanjem priprav ipd. 

     

Pomanjkanje finančnih sredstev.      
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Pomanjkanje ponujenih programov 
za usposabljanje, seminarjev ipd. 

     
 

Oddaljenost kraja, kjer se izvajajo 
dodatni programi usposabljanja, 
seminarji. 

     

Previsoke/prezahtevne vpisne 
zahteve za udeležitev programov 
usposabljanja, seminarjev. 

     

Premajhna ponudba aktualnih 
tematik. 

     

Slabe izkušnje z dosedanjim 
poskusom nadgrajevanja znanja, 
sodelovanja z drugimi. 

     

Pomanjkljiva informiranost o 
ponujenih dodatnih izobraževanjih. 

     

Nespodbudna sodelovalna klima na 
delovnem mestu. 

     

Menim, da imam dovolj znanja in ne 
potrebujem dodatnih 
usposabljanj/izobraževanj. 

     

 
Prosim, zapišite Vaše predloge, ki bi se morali v okviru zaposlitve uresničiti, da bi lahko 
zaposleni lažje spodbujali svoj strokovni razvoj. 
 
_________________________________________________________________________________________ 
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Priloga 2: Vprašalnik za zaposlene specialne in rehabilitacijske pedagoge 
 
Spoštovani, 
sem Tjaša Strniša, študentka 1. letnika podiplomskega študija na Pedagoški fakulteti Univerze 
v Ljubljani, smer specialna in rehabilitacijska pedagogika. V okviru magistrskega dela 
raziskujem temo Razvoj strokovne samopodobe pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih. 
S tem vprašalnikom bi rada izvedela, kako Vi doživljate lastno strokovno samopodobo in 
kompetentnost za opravljanje poklica specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, zato Vas 
vabim k sodelovanju in vljudno prosim, da izpolnite anketni vprašalnik. Vprašalnik je 
anonimen, rezultati bodo uporabljeni izključno za namen magistrskega dela.  
 
Hvala za sodelovanje. 

Tjaša Strniša 
 
Delovna doba (obkrožite črko pred izbranim odgovorom) 
a)  1‒3 let 
b)   4‒6 let 
c)   7‒18 let 
d)   19‒30 let 
e)   31‒40 let oziroma več 
 
Strokovni naziv (obkrožite črko pred izbranim odgovorom) 
a) Brez naziva 
b) Mentor 
c) Svetovalec 
d) Svetnik 
 

1. V spodnji tabeli so navedene trditve, ki se nanašajo na ocenjevanje strokovne 
samopodobe specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Pri vsaki trditvi z znakom X 
označite, kar velja za Vas. 

 

TRDITVE 
(Kratica SRP pomeni: specialni 

in rehabilitacijski 
pedagog/specialni 

pedagog/defektolog) 

1 
Nikakor 
 NE drži 

2 
Večinoma 
 N E  d r ž i 

3 
Včasih 

 ne 
drži, 

včasih 
drži 

4 
Večinoma 

drži 

5 
Popolnoma drži 

S ponosom povem, kateri poklic 
opravljam. 

     

Poučevanje mi nudi pravo 
zadovoljstvo. 

     

NE bi zamenjal/-a SRP-poklica, 
če bi imel/a to možnost. 

     

NE bojim se kritike kolegov ali 
učencev. 

     

Moji interesi se ujemajo s 
poklicem, ki ga opravljam. 

     

V svojem poklicu uživam.      
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Imam dobro razvite 
sposobnosti/spretnosti za 
opravljanje SRP-poklica. 

     

Sem učinkovit/-a in 
produktiven/-na v svojem 
poklicu. 

     

Veliko se naučim iz svojih 
napak. 

     

Pozitivno vplivam na življenja 
svojih učencev. 

     

Ostali strokovni delavci želijo 
sodelovati z menoj. 

     

Na splošno me ljudje cenijo kot 
SRP. 

     

Uživam v medosebnih odnosih v 
službi. 

     

Brez težav delim in sodelujem z 
drugimi. 

     

Z lahkoto izvajam vse 
odgovornosti, vezane na poklic. 

     

Vseskozi se učim.      
Spremembe me ne skrbijo.      
Zaupam si.      

 
2. V spodnji tabeli so navedena področja dela specialnega in rehabilitacijskega pedagoga. 

Pri vsaki trditvi z znakom X označite, kako kompetentni se počutite na vsakem 
posameznem področju. 

 

TRDITVE 
(Kratica SRP pomeni: specialni 

in rehabilitacijski 
pedagog/specialna in 

rehabilitacijska pedagogika) 

1 ‒ 
Popolnoma 

nekompetente
n/-tna 

2 ‒ Slabo 
kompetente

n/-tna 

3 ‒ Srednje 
kompetente

n/-tna 

4 ‒ Zelo 
kompetente

n/-tna 

Poznavanje teoretičnih osnov 
področja SRP in njihove 
uporabe v praksi.  

    

Zmožnost prepoznavanja 
posebnih potreb učenca z 
uporabo ustreznih 
diagnostičnih postopkov, 
metod in tehnik ter načrtovanje 
individualiziranih programov. 

    

Poučevanje učencev s 
posebnimi potrebami 
(poznavanje učnih metod in 
tehnik dela, poznavanje 
kurikuluma, posredovanje 
snovi na različne načine, 
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preverjanje in ocenjevanje 
znanja). 
Zmožnost razvijanja inkluzivne 
kulture in prakse. 

 
 
 

   

Poučevanje učencev z 
različnim kulturnim ozadjem 
(poznavanje medkulturnih 
razlik, posebnih načinov 
razmišljanja, občutenja in 
vedenja kultur, prilagajanje 
svojega vedenja kulturnim 
posebnostim, spoštovanje 
različnih interesov, prepričanj 
in vrednot). 

    
 
 
 

Obravnava disciplinskih in 
vedenjskih težav (reševanje 
vzgojne problematike, 
vzpostavljanje discipline). 

    

Zmožnost reševanja konfliktov 
na odnosni in strokovni ravni. 

    

Komunikacijske spretnosti in 
retorika (ustvarjanje prijetnega 
vzdušja za komunikacijo, 
spodbujanje odkritega 
izražanja idej in mnenj, 
poslušanje in posvečanje 
pozornosti sogovorniku, 
odprtost za komunikacijo, 
aktivno nastopanje v odnosih z 
drugimi). 

    

Delo s starši, skrbniki in 
družino (informiranje, 
svetovanje ter nudenje 
čustvene opore). 

    

Sposobnost prevzeti 
odgovornost za lasten poklicni 
razvoj in učenje z evalvacijo 
ter refleksijo lastnega dela 
(izkustveno učenje, supervizija, 
intervizija). 

 
 
 

   

Uporaba informacijsko-
komunikacijske tehnologije ‒
IKT (uporab IKT za namene 
učinkovitega predstavljanja 
snovi, razlikovanje med 
relevantnimi in irelevantnimi 
informacijami, komuniciranje 
prek elektronske pošte, kritično 
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ocenjevanje dostopne 
informacije). 
Poznavanje strokovnih novosti 
s področja SRP 
(neprestano izpopolnjevanje 
znanja, je na tekočem z 
aktualnimi spoznanji iz svoje 
stroke, poznavanje zakonodaje, 
ki je vezana na poklicno 
področje). 

    

Timsko delo (oblikovanje 
učinkovitih timov, spodbujanje 
sodelovanja med člani tima, 
upoštevanje potreb in 
prispevkov drugih članov). 

    

 
3. V spodnji tabeli je navedenih nekaj dejavnosti, s katerimi delavci v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah spodbujajo svoj strokovni razvoj. Pri vsaki trditvi z X 
označite, kako pogosto se sami udeležujete posameznih dejavnosti. 

 
DEJAVNOSTI O tem še nisem razmišljal/-a Skoraj  

 
nikoli ali nikoli 

Vsakih  
 

nekaj let 

Vsako 
l e t o 

Nekajkrat  
l e t n o 

Mesečno 

Tečaji in delavnice, 
povezane s poučevanjem. 

      

Udeležba/predstavitev 
prispevka na strokovni 
ali znanstveni 
konferenci/ seminarju. 

      

Objava članka v 
strokovni/ znanstveni 
reviji. 

      

Hospitacije pri učiteljih 
na lastni šoli. 

      

Hospitacije na drugih 
šolah. 

      

Aktivno sodelovanje z 
ostalimi učitelji.  

      

Samostojna ali skupinska 
raziskava teme, ki Vas 
poklicno zanima. 

      

Mentorstvo in/ali 
opazovanje sodelavcev. 

      

Branje znanstvenih 
besedil (npr. strokovnih 
revij, empiričnih 
znanstvenih razprav, 
disertacij). 
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Neuradni pogovori s 
sodelavci o tem, kako 
izboljšati svoje 
poučevanje. 

      

Povezovanje z 
ravnateljem/-ico. 

      

Sodelovanje v 
superviziji/interviziji. 

      

Sodelovanje/organiziranj
e v različnih projektih. 

      

Reševanje problemskih 
situacij z učenci. 

      

Analiza opravljenega 
pedagoškega dela. 

      

Drugo. KAJ?  Odgovor: 
 

 
4. V spodnji tabeli so navedeni dejavniki/motivi, ki SPODBUJAJO strokovni razvoj 

posameznika. Pri vsakem dejavniku/motivu z X označite, v kolikšni meri posamezna 
trditev za Vas drži/ne drži. 
 

DEJAVNOSTI 1  
NE 
drži 

2  
Skoraj 
nikoli 

NE 
drži 

3 
Neodločen 

4 
Drži 

5 
Popolnoma 

drži 

Napredovanje v višje nazive.      
Napredovanje v višje plačne razrede.      
Želja po nenehnem učenju in 
vseživljenjskem izobraževanju. 

     

Želja po boljšem sodelovanju s 
sodelavci. 

     

Želja po pridobitvi novejših tehnik in 
metod za delo z učenci. 

     

Podpora ravnatelja.      
Letno pripravljen program 
strokovnega izpopolnjevanja s strani 
ravnatelja. 

     

Možnost za hospitacije, razprave in 
analizo dosedanjega dela. 

     

Želja po vzpostavljanju novih 
prijateljskih vezi in možnosti za 
medsebojno pomoč. 

     

Zadovoljevanje potrebe po varnosti 
in stabilnosti. 
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5. V spodnji tabeli so navedeni dejavniki/motivi, ki OVIRAJO strokovni razvoj 
posameznika. Pri vsakem dejavniku/motivu z X označite, v kolikšni meri posamezna 
trditev za Vas drži/ne drži. 
 

DEJAVNOSTI 1  
NE 
drži 

2  
Skoraj 
nikoli 

NE 
drži 

3 
Neodločen 

4 
Drži 

5 
Popolnoma 

drži 

Pomanjkanje časa zaradi obveznosti 
s poučevanjem, pisanjem priprav ipd. 

     

Pomanjkanje finančnih sredstev.      
Pomanjkanje ponujenih programov 
za usposabljanje, seminarjev ipd. 

     

Oddaljenost kraja, kjer se izvajajo 
dodatni programi usposabljanja, 
seminarji. 

     

Previsoke/prezahtevne vpisne 
zahteve za udeležitev programov 
usposabljanja, seminarjev. 

     

Premajhna ponudba aktualnih 
tematik. 

     

Slabe izkušnje z dosedanjim 
poskusom nadgrajevanja znanja, 
sodelovanja z drugimi. 

     

Pomanjkljiva informiranost o 
ponujenih dodatnih izobraževanjih. 

     

Nespodbudna sodelovalna klima na 
delovnem mestu. 

     

Menim, da imam dovolj znanja in ne 
potrebujem dodatnih 
usposabljanj/izobraževanj. 

     

 
Prosim, zapišite Vaše predloge, ki bi se morali v okviru zaposlitve uresničiti, da bi lahko 
zaposleni lažje spodbujali svoj strokovni razvoj. 
 
_________________________________________________________________________________________ 
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Priloga 3: Vprašanja za intervju 

Za študente specialne in rehabilitacijske pedagogike 
‒ Kakšne občutke doživljate, ko pomislite na zaključek študija in začetek Vaše poklicne 

poti? (podvprašanja: Se veselite/bojite izzivov, srečanja s sodelavci, sodelovanja z 

njimi, pisanja učnih priprav, podajanja učne snovi ipd.) 

‒ Menite, da ste tekom študija pridobili ustrezno znanje ter kompetence za samozavestno 

izvajanje dela specialnega in rehabilitacijskega pedagoga in po čem to sklepate?  

‒ Na razvoju katerih kompetenc je bil poudarek tekom študija? 

‒ Za katere kompetence menite, da bi jih bilo treba bolj razvijati v okviru dodiplomskega 

in podiplomskega študija, da bi bili prihodnji učitelji? 

‒ Na katerem področju dela specialnega in rehabilitacijskega pedagoga se čutite 

NAJBOLJ kompetentni? 

‒ Na katerem področju dela specialnega in rehabilitacijskega pedagoga se čutite 

NAJMANJ KOMPETENTNI in ali menite, da lahko to ovira Vaše delo? 

‒ Ali ste tekom študija dobili dovolj informacij in priložnosti za dodatna izobraževanja 

ter nadgradnjo Vašega znanja? Na kakšen način ste te informacije dobili? 

‒ Bi predlagali kakšne spremembe za pridobivanje teoretičnega ali praktičnega znanja v 

okviru Pedagoške fakultete? 

 

Za zaposlene specialne in rehabilitacijske pedagoge 
 
‒ Kakšne občutke doživljate med opravljanjem dela specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga? (podvprašanja: Se veselite/bojite izzivov, srečanja s sodelavci, sodelovanja 

z njimi, pisanja učnih priprav, podajanja učne snovi ipd.) 

‒ Menite, da imate ustrezno znanje in kompetence za samozavestno izvajanje dela 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga ter po čem to sklepate?  

‒ Ali vam uspe usklajevati poklicno in družinsko življenje? 

‒ Ali imate željo po vpeljevanju novosti v svoje poučevanje ali raje posegate po 

rutinskem, že utečenem načinu poučevanja? 

‒ Ali imate željo po sodelovanju s svojimi sodelavci in v kakšni obliki to sodelovanje 

poteka? 

‒ Ali ste zadovoljni s potekom svoje poklicne poti ali si želite vnesti kakšne spremembe? 

Kakšne spremembe bi to bile? 
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Priloga 4: Zapis intervjujev in določitev enot kodiranja 
 
Oseba A ‒ študentka specialne in rehabilitacijske pedagogike 
Kako se počutite, ko pomislite na zaključek študija in začetek Vaše poklicne poti?  
Veselim se začetka poklicne poti. Menim, da bo na poti veliko izzivov, vzponov 
in padcev. Boljših in slabših dni. Veselim se tudi preizkušanja naučenega v 
praksi, majhnih napredkov in opazovanja sprememb. Veselim pa se tudi novih 
priložnosti za učenje, tako od sodelavcev, staršev, dodatnih izobraževanj in tudi 
od učencev. Morda se še najmanj veselim srečanja s starši, ker so morda vseeno 
še vedno prepogosto predstavljeni, da to je tisto nekaj »najhujšega«, kar te 
čaka. Vendar vseeno upam, da se bo dalo sodelovati in ne nasprotovati ‒ za enkrat 
sem še raje v tem oblačku. 
 
Menite, da ste med študijem pridobili ustrezno znanje in kompetence za samostojno 
izvajanje dela specialnega in rehabilitacijskega pedagoga? 
Menim, da smo dobili vse potrebne kompetence za samostojno izvajanje. 
Tekom študija smo imeli veliko prakse in se srečali z različnimi ter podobnimi 
vsebinami iz različnih zornih kotov, tako da so ta znanja ‒ ob prebiranju študijske 
literature, poslušanju predavanj in pisanju seminarskih nalog) ‒ lahko postale 
»del nas«. Kljub trenutnemu dobremu občutku kompetentnosti menim, da bo 
ob vstopu v prakso vseeno prišlo do »šoka realnosti« in bo zelo dobrodošla ter 
potrebna pomoč in podpora mentorja ter sodelovanje z drugimi sodelavci 
oziroma bo potreben nekdo, na kogar se lahko obrneš, ko potrebuješ kakšno 
usmeritev oziroma podporo. Hkrati se tudi zavedam, da ne moreš nikoli vedeti 
vsega in da je »vseživljenjsko učenje« še kako pomembno.  
 
Na razvoju katerih kompetenc je bil, po vašem mnenju, poudarek med študijem? 
Težko bi se odločila, kje bi bil »glavni poudarek«. Po eni strani smo veliko delali 
na diagnosticiranju, veliko pa tudi na nudenju pomoči, strategijah in 
prilagoditvah. Tako bi rekla, da je sama širina programa zajela veliko različnih 
kompetenc. Morda bi bilo vsem predmetom še najbolj skupno izpostavljanje 
ozaveščanja, razumevanja in sprejemanja oseb s posebnimi potrebami, ne 
glede na primanjkljaje, ki jih ima določena skupina. Povsod je bilo izpostavljeno 
ozaveščanje in potreba po sprejemanju ter inkluziji. Tako, da morda bi lahko bila to 
neka ključna kompetenca, na kateri je bil poudarek in ki je pomembna za vsa 
področja na katerih lahko delamo/se zaposlimo.  
 
Na katerem področju dela specialnega in rehabilitacijskega pedagoga se čutite 
NAJBOLJ kompetentni? 
Morda najbolj za delo s primanjkljaji na posameznem področju učenja v obliki 
dodatne strokovne pomoči, po eni strani, ker je na tem področju bil poudarek v 
zadnjih letnikih ter ker mi je tudi interesno bližje. 

 
Na katerem področju dela specialnega in rehabilitacijskega pedagoga se čutite 
NAJMANJ kompetentni in ali menite, da lahko to ovira Vaše delo? 
Najmanj morda za delo v razvojnem oddelku ‒ ker smo po eni strani o tem imeli 
predavanja v nižjih letnikih, ker tam nisem imela še nobenih konkretnih 
izkušenj ter ker me tudi interesno bolj zanima delo s starejšimi otroki. A kljub 
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temu menim, da to ne bi preveč oviralo mojega dela, če bi se odprla možnost za 
delo na tem delovnem mestu. 
 
Na kakšen način ste med študijem spodbujali svoj strokovni razvoj? 
Predvsem z branjem dodatne literature in študijem literature za pisanje 
seminarskih nalog. Ter občasno obiskovanje različnih konferenc (na temo 
primanjkljajev na posameznem področju učenja, čustveno vedenjske motnje, 
priseljenci, nadarjeni). Poleg seveda predavanj in vaj pa menim, da se je dalo 
nadgraditi/razširiti znanje (tudi na druga področja) prek izbirnih predmetov. 
 
Navedite konkretne predloge (načine), ki bi Vam med študijem olajšali spodbujanje 
Vaše strokovne samopodobe. 
Ko poslušam študente iz drugih smeri pedagoške, morda malo pogrešam »mini 
nastope«, ki jih izvajajo sami pred študenti, ki so takrat v vlogi učencev. Takšni 
polurni natopi se tudi snemajo, kar morda omogoča neke konkretne povratne 
informacije in tudi zmanjša strah pred nastopanjem pred kamero, če si s tem že imel 
izkušnjo. Glede na veliko količino seminarskih nalog, bi lahko med njimi bile tudi 
takšne, ki bi zahtevale tovrstno igro vlog. Zagotovo pa pripomorejo tudi konkretne 
povratne informacije ali na izpit ali na seminarsko nalogo ali na oddani dnevnik 
prakse. Včasih bi se lahko veliko več naučil in se počutil bolj samozavestnega, če bi 
vedel, kaj točno je bilo dobro, kaj bi lahko bilo bolje in kaj ni bilo dobro (nekateri 
profesorji to tudi tako počnejo). Morda bi pomagalo tudi sodelovanje s študenti iz 
drugih smeri (glede na to, da smo na isti fakulteti in bomo kasneje sodelovali ali na 
šoli ali v okviru timskega dela), da bi se tako zmanjšal ta »šok« ob srečanju na praksi. 
Da bi prek nekih izbirnih predmetov, skupnih seminarskih nalog, skupnih 
nastopov, v glavnem na neki način dobili to izkušnjo interdisciplinarnega 
sodelovanja, dobili vpogled v delo in znanja drug drugega ter tako odprli poti tudi 
za kasnejše boljše sodelovanje. 
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Oseba B ‒ zaposlena specialna in rehabilitacijska pedagoginja z 1‒3 let delovnih izkušenj 
 
Kako se počutite med opravljanjem dela specialnega in rehabilitacijskega 
pedagoga? 
Med samim opravljanjem dela se osredotočam na otroke in mladostnike, njihove 
potrebe ter močna področja in napredek. Ko enkrat dobiš spoštovanje s strani 
učencev in ko jih dobro spoznaš (se naučiš, kako reagirati v različnih situacijah, 
kaj jih motivira), je delo z njimi čisto enostavno. Nekoliko težje pa je delo s 
sodelavci. Najlažje je, če se na sodelavce in pripombe na tvoje delo ne oziraš, razen, 
ko veš, da je treba z njimi sodelovati. Vsak sodelavec je po svoje drugačen in ga 
moraš dobro spoznati, da se naučiš sodelovati z njim – vsekakor je izziv. Sama sem 
uspela dobro sodelovati s sodelavci. Skupaj z »najhujšo« sva pripravili dva 
projekta, pri katerih sva bili sodelavki kar napeti in je bilo sodelovanje naporno, a 
ko vidiš, da so otroci zadovoljni in ob teh projektih razvijajo določene veščine, 
stisneš zobe in se odločiš, da boš še naprej sodeloval. 
 
Menite, da imate ustrezno znanje in kompetence za samostojno izvajanje dela 
specialnega in rehabilitacijskega pedagoga?  
Znanja in kompetenc, ki smo jih dobili na fakulteti, imamo več kot dovolj. 
Pomembno je, da ga znamo uporabiti v praksi. Ob tem znanju je pomembno še to, 
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da si dovolj samozavesten in odločen ter prepričan o tem, da je tisto, kar delaš 
prav. Seveda moraš biti ob tem odprt tudi za različna mnenja in poslušati izkušnje 
drugih.  
Kako Vam uspe usklajevati poklicno in zasebno življenje? 
Naučiti se moraš, da nikoli ne smeš mešati poklicnega in zasebnega življenja. Tudi 
ko se s sodelavci dobro razumeš, v službo ne smeš prinašati zgodb iz zasebnega 
življenja. Sama strogo ločujem zasebno in poklicno. Doma si za učne priprave 
vzamem največ eno uro časa, če se le da, večino stvari opravim v službi. V 
zasebnem življenju skušam čim manj govoriti o službi, v ta namen pokličem 
katero od nekdanjih sošolk s faksa in njej povem nekaj stvari, ki me morda moti ter 
prosim za njeno mnenje. 
 
Kakšni so Vaši cilji in želje po vpeljevanju novosti (novi načini poučevanja, uporaba IKT-

tehnologije ipd.) v svoje poučevanje? 
Odprta sem za vpeljevanje v novosti, preizkušanje različnih metod in strategij 
dela, uporabljam IKT-tehnologijo, imam celo interesno dejavnost, kjer se 
ukvarjamo z uporabo pametne table ter zanimivih aplikacij na njej. 
 
Kako poteka sodelovanje med Vami in Vašimi sodelavci?  
Pravijo, da dobro sodelujemo, ravnateljica pravi, da me vsi spoštujejo. Lahko 
rečem, da imamo svoje vzpone in padce, da sem ustvarila določena mnenja o 
sodelavcih, a da ob sodelovanju vedno stisnem zobe ter se maksimalno potrudim, 
da bi potekalo čim bolj profesionalno. 
 
Kako ste zadovoljni s potekom svoje poklicne poti?  
Glede na to, da se premikam iz zavoda v šolo, sem s svojo potjo zelo zadovoljna. 
Ni mi žal, da sem dobila zelo konkretne izkušnje dela s kolektivom in 
popoldanskega dela z osebami s posebnimi potrebami. Veselim se novih izzivov in 
sem vedno pripravljena na nove spremembe. 
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Oseba C ‒ zaposlena specialna in rehabilitacijska pedagoginja s 4‒6 let delovne dobe 
 
Kako se počutite med opravljanjem dela specialnega in rehabilitacijskega 
pedagoga? 
Pri opravljanju dela se večinoma počutim dobro, pri poučevanju uživam. S 
sodelavci se dobro razumem, z nekaterimi smo si precej blizu. Všeč mi je 
podajanje učne snovi, ker sem pri tem lahko ustvarjalna, vključujem svoje 
izkušnje, izkušnje otrok, humor. Pisanja učnih priprav se pa nekoliko bojim, 
oz. mi ni v veselje, ker še vedno nisem našla načina zapisa, ki me ne bi utesnjeval 
in jemal mnogo preveč dragocenega časa. Letos sem namreč učila četverno 
kombinacijo, kako napisati učno pripravo za 4 razrede in za recimo 6 šolskih ur 
dnevno. 24 priprav, se pravi 24 listov na dan?  
 
Menite, da imate ustrezno znanje in kompetence za samostojno izvajanje dela 
specialnega in rehabilitacijskega pedagoga? Prosim, da odgovor utemeljite. 
Imam ustrezno znanje in kompetence za samostojno delo specialne in 
rehabilitacijske pedagoginje, samostojno sem začela učiti takoj po opravljenih 
izpitih na fakulteti. Pa vendar se moram še marsičesa naučiti, želim se še 
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izpopolniti pri svojem delu. Delo SRP omogoča vseživljenjsko učenje in to mi 
je zelo všeč.  
 
Kako Vam uspe usklajevati poklicno in zasebno življenje? 
Pred tremi meseci sem končala s porodniškim dopustom. Šele sedaj vidim, da je 
lahko usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja težko. Neprespane noči in 
zasedeni popoldnevi ter večeri do zadnje minutke terjajo svoj davek utrujenosti. Ob 
tem pa me včasih razjeda občutek, da nisem 100-odstotna niti v službi niti doma. 
Čim več, kolikor se da (načrtovanje naslednjega dne, priprave, kakšno poročilo 
…) poskusim narediti že v službi med prostimi urami, ker doma enostavno ne 
pridem do računalnika. V tem šolskem letu sem imela v urniku kar nekaj prostih 
ur in zares so mi prišle zelo prav.  
 
Kakšni so Vaši cilji in želje po vpeljevanju novosti (novi načini poučevanja, uporaba IKT-

tehnologije ipd.) v svoje poučevanje? 
Želje imam, vendar bi se pred tem o IKT želela še bolj poučiti tudi teoretično. 
Na naši šoli smo dobili 2 interaktivni tabli, nekaj nove opreme načrtujemo tudi v 
oddelku posebnega programa.  
 
Kako poteka sodelovanje med Vami in Vašimi sodelavci?  
Menim, da dobro sodelujemo. Sodelujem bolj s sodelavkami, s katerimi učimo 
iste otroke in pa s tistimi, katerih učence bom učila v prihodnjem šolskem letu. 
Veliko se dogovorimo ob koncu naših ur, približno poznam tudi urnike 
nekaterih sodelavk. Mnogo pogovorov in dogovarjanj poteka nenačrtovano, 
mimogrede, ker se razumemo, nam tak način ustreza. Imamo pa tudi mesečne 
sestanke in aktive, na katere se bolj pripravimo.  
 
Kako ste zadovoljni s potekom svoje poklicne poti?  
Sem zadovoljna. Vendar bi si mogoče želela, da bi imela dalj časa (več let) iste 
učence, sedaj sem namreč z vsakim šolskim letom dobila druge učence. Je 
prednost, da si širim obzorja in pridobivam dragocene izkušnje, vendar bi si 
želela bolj posvetiti zgolj eni določeni skupini otrok. Se pa želim še marsičesa 
naučiti. 
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Oseba D ‒ specialna in rehabilitacijska pedagoginja s 7‒18 let delovnih izkušenj 
 
Kako se počutite med opravljanjem dela specialnega in rehabilitacijskega 
pedagoga? 
Dela se zelo veselim, rada se srečujem s sodelavci, sodelujem z njimi. Najbolj se 
veselim dela z učenci in podajanje učne snovi, nekoliko manj mi je všeč pisanje 
priprav, vendar sem si skozi leta poenostavila pisanje priprav. 
 
Menite, da imate ustrezno znanje in kompetence za samostojno izvajanje dela 
specialnega in rehabilitacijskega pedagoga?  
Da, ker sem si skozi leta pridobila veliko izkušenj za delo z učenci in starši. Kljub 
temu pa je stalno učenje in izpopolnjevanje pomembno. 
 
Kako Vam uspe usklajevati poklicno in zasebno življenje? 
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Glede na to, da sem prejšnje leto končala s porodniškim dopustom, moram 
priznati, da sem potrebovala veliko časa in energije, da sem kolikor toliko uskladila 
poklicno in zasebno življenje, ker mi je primanjkovalo časa doma za opravljanje 
službenih zadev. Kar se tiče pa iz vsebinskega vidika, pa dokaj zlahka težave ali 
probleme, ki so prisotne v službi, tudi tam »pustim«. 
 
Kakšni so Vaši cilji in želje po vpeljevanju novosti (novi načini poučevanja, uporaba IKT-

tehnologije ipd.) v svoje poučevanje? 
Občasno jih počasneje sprejmem, a ko jih sprejmem in začnem uporabljati, 
pogosto ugotovim, da mi pomagajo pri opravljanju službe. Kljub temu sem 
kritična do novosti, kajti vsaka novost še ne pomeni, da je vsebinsko ustrezna. 
 
Kako poteka sodelovanje med Vami in Vašimi sodelavci?  
Menim, da sodelovanje poteka na ustreznem nivoju, najpogosteje na prijateljskem 
nivoju. Vendar zaradi različnih mnenj in značajev je sodelovanje z nekaterimi 
občasno bolj naporno ter manj spontano. 
 
Kako ste zadovoljni s potekom svoje poklicne poti?  
Sem zadovoljna s potekom poklicne poti, ker je delo specialnega pedagoga zelo 
obširno, zajema različna področja in motnje, kar mi zelo ustreza. 
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Oseba E ‒ zaposlena specialna in rehabilitacijska pedagoginja s 19‒30 let delovnih 
izkušenj 
 
Kako se počutite med opravljanjem dela specialnega in rehabilitacijskega 
pedagoga? 
Med opravljanjem dela se počutim dobro. Ob prihodi v službo oz. ko se začnejo 
ure druženje z učenci, sem takoj boljše volje, vesela in optimistična. Sodelovanja 
s sodelavci se veselim, mi pomaga pri vsakdanjem delu, analizi in evalvaciji lastnega 
dela. Učne priprave so mi v veliko breme. Potek ure, vzgojno-izobraževalni cilji 
‒ se strinjam, da mora biti dorečeno. Ampak veliko nekih informacij, podatkov, ki 
so le »balast« v primerjavi z delom, za katerega si dejansko v službi! Učne snovi se 
ne bojim podajati ‒ se čutim popolnoma kompetentno, z izjemo višjih razredov, 
določene predmete, npr. MAT 8., 9. razred, kemija, fizika ‒ te predmete bi morali 
imeti DSP učitelji predmetne stopnje. Izzivov se ne bojim, če so povezani z mojim 
poklicem/mojo izobrazbo. Ko se izzivi začnejo preveč oddaljevat od mojega 
poslanstva mi ni prijetno in se z njimi najraje ne bi soočala. 

 
Menite, da imate ustrezno znanje in kompetence za samostojno izvajanje dela 
specialnega in rehabilitacijskega pedagoga?  
Menim, da imam kompetence za samostojno izvajanje dela defektologinje. 
Težava pa je v tem, da te včasih doleti delo, ki ne spada pod tvoj poklic. Za to pa 
se včasih ne počutim kompetentna in to tudi povem. 
 
Kako Vam uspe usklajevati poklicno in zasebno življenje? 
Poklicno in zasebno življenje usklajujem. Oziroma dajem vedno prednost 
zasebnemu življenju ‒ družini. Vedno je treba dajati na tehtnico ‒ kaj ti je bolj 
pomembno oziroma za kaj bi se v danem trenutku odločila. Pri meni se tehtnica 
vedno previsi v korist družine/zasebnega življenja.  
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Kakšni so Vaši cilji in želje po vpeljevanju novosti (novi načini poučevanja, uporaba IKT-

tehnologije ipd.) v svoje poučevanje? 
Če spoznam, kakšen nov način poučevanja, kakšno novost, ki me pritegne, 
motivira in me navduši, se jo trudim bolj podrobno spoznati, se naučiti in 
potem uporabiti. Če me novost ne pritegne, je ne uporabljam. Predvsem sem 
naklonjena novostim, projektom, ki RESNIČNO pripomorejo k otrokovemu 
boljšemu funkcioniranju in niso le same sebi namen! 
 
Kako poteka sodelovanje med Vami in Vašimi sodelavci?  
Sodelovanje poteka odlično. Z učitelji na redni šoli se dobro razumemo in lepo 
sodelujemo. Seveda pride kdaj do konflikta, ampak načeloma se usklajujemo, 
dopolnjujemo v dobro otroka. 
Prav tako dobro sodelujem z ostalimi »mobilkami« z matične šole. Poskušamo imeti 
čim več aktivov mobilne službe, da si pomagamo, si svetujemo in smo na tekočem 
z dogajanjem po terenu in na matični šoli. Z delavkami na matični šoli sodelujem 
zelo malo, z vodstvom po potrebi. Sodelovanje poteka pozitivno in v tolikšni 
meri, da karkoli potrebujem ali kadarkoli me potrebujejo, to izvedemo in 
speljemo. 
 
Kako ste zadovoljni s potekom svoje poklicne poti?  
S potekom svoje poklicne poti sem zadovoljna. Znašla sem se na delovnem 
mestu, ki me izpopolnjuje ‒ delo z otroki mi je v neizmerno veselje! Prav tako 
sem v kolektivu, ki je manjši in zato imamo dokaj dobre medsebojne odnose 
oziroma se morebitni konflikti lažje ter hitreje razrešijo. Odnosi na manjših 
šolah so veliko bolj pristni, družinski in prilagojeni posamezniku, kot je to 
mogoče na večjih šolah. 
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Oseba F ‒ zaposlena specialna in rehabilitacijska pedagoginja z 31 ali več let delovne dobe 
 
 
Kako se počutite med opravljanjem dela specialnega in rehabilitacijskega 
pedagoga? 
Delo me zelo veseli, rada imam izzive. Pri delu me obremenjuje dokumentacija ‒ 
katerih smisel je samo ta, da zadovoljimo potrebe inšpekcije in s tem vzamejo čas 
za stvari, ki se mi zdijo pomembnejše in imajo od njih otroci večjo korist; v mislih 
imam pripravo didaktičnega materiala. 
 
Menite, da imate ustrezno znanje in kompetence za samostojno izvajanje dela 
specialnega in rehabilitacijskega pedagoga?  
Z dokončanjem študija ne. Treba se je venomer izobraževati, slediti novostim, 
novim metodam, pristopom. Treba je dobiti certifikate, potrdila o dodatnih 
znanjih. 
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Kako Vam uspe usklajevati poklicno in zasebno življenje? 
Dokler imaš manjše oziroma majhne otroke, je večkrat težko.  
 
Kakšni so Vaši cilji in želje po vpeljevanju novosti (novi načini poučevanja, uporaba IKT-

tehnologije ipd.) v svoje poučevanje? 
Sem željna novih znanj, pristopov, rada vključujem IKT-tehnologijo v pouk in 
rada poskušam nove metode poučevanja. 
 
Kako poteka sodelovanje med Vami in Vašimi sodelavci?  
Zelo dobro. Delimo si znanja, izkušnje, material. 
 
Kako ste zadovoljni s potekom svoje poklicne poti?  
Sem zadovoljna. Bi si pa želela več financiranja v nova znanja s strani države. 
Večino dodatnega znanja sem pridobila na podlagi osebnega financiranja v 
strokovno znanje.  
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Priloga 5: Izpis podčrtanih delov izjav in razvrstitev enot kodiranja po temah 
 
a: Strokovna samopodoba 
 
‒ Veselim se začetka poklicne poti. (A) 
‒ Menim, da bo na poti veliko izzivov, vzponov in padcev. (A) 
‒ Ob vstopu v prakso bo prišlo do »šoka realnosti«. (A) 
‒ Pomanjkanje izkušenj ne bi preveč oviralo mojega dela, če bi se odprla možnost za delo 

na tem delovnem mestu. (A) 
‒ Med samim opravljanjem dela se osredotočam na otroke in mladostnike, njihove 

potrebe ter močna področja in na napredek. (B) 
‒ Ko enkrat dobiš spoštovanje s strani učencev in ko jih dobro spoznaš, je delo z njimi 
čisto enostavno. (B) 

‒ Sama strogo ločujem zasebno in poklicno življenje. (B) 
‒ V zasebnem življenju skušam čim manj govoriti o službi. (B) 
‒ S svojo poklicno potjo sem zelo zadovoljna. (B) 
‒ Veselim se novih izzivov in sem vedno pripravljena na nove spremembe. (B) 
‒ Pri opravljanju dela se večinoma počutim dobro, pri poučevanju uživam. (C) 
‒ Všeč mi je podajanje učne snovi, ker sem pri tem lahko ustvarjalna, vključujem svoje 

izkušnje, izkušnje otrok, humor. (C) 
‒ Sem zadovoljna. Se pa želim še marsičesa naučiti. (C) 
‒ Pa vendar se moram še marsičesa naučiti, želim se še izpopolniti pri svojem delu. (C) 
‒ Samostojno sem začela učiti takoj po opravljenih izpitih na fakulteti.(C) 
‒ Dela se zelo veselim.(D) 
‒ Rada se srečujem s sodelavci, sodelujem z njimi. (D) 
‒ Najbolj se veselim dela z učenci in podajanje učne snovi. (D) 
‒ Sem zadovoljna s potekom poklicne poti, ker je delo specialnega pedagoga zelo obširno, 

zajema različna področja in motnje, kar mi zelo ustreza. (D) 
‒ Med opravljanjem dela se počutim dobro. Ob prihodu v službo oz. ko se začnejo ure ‒

»druženje z učenci«, sem takoj boljše volje, vesela in optimistična. (E) 
‒ Izzivov se ne bojim, če so povezani z mojim poklicem/mojo izobrazbo. (E) 
‒ Poklicno in zasebno življenje usklajujem. (E) 
‒ S potekom svoje poklicne poti sem zadovoljna. Znašla sem se na delovnem mestu, ki 

me izpopolnjuje ‒ delo z otroki mi je v neizmerno veselje. (E) 
‒ Delo me zelo veseli, rada imam izzive. (F) 
‒ Sem zadovoljna. (F) 

 
b: Kompetence 
 
‒ Menim, da smo dobili vse potrebne kompetence za samostojno izvajanje dela. (A) 
‒ Dober občutek kompetentnosti. (A) 
‒ Smo veliko delali na diagnosticiranju, veliko pa tudi na nudenju pomoči, strategijah in 

prilagoditvah (A). 
‒ Vsem predmetom je še najbolj skupno izpostavljanje ozaveščanja, razumevanja in 

sprejemanja oseb s posebnimi potrebami, ne glede na primanjkljaje, ki jih ima določena 
skupina. (A) 

‒ Najbolj kompetentno se počutim za delo s primanjkljaji na posameznem področju 
učenja v obliki dodatne strokovne pomoči. (A) 

‒ Najmanj kompetentno se počutim za delo v razvojnem oddelku. (A) 
‒ Znanja in kompetenc, ki smo jih dobili na fakulteti, imamo več kot dovolj. (B) 



105 
 
 

‒ Ob tem znanju je pomembno še to, da si dovolj samozavesten in odločen ter prepričan 
o tem, da je tisto, kar delaš prav. (B) 

‒ Ob tem moraš biti odprt tudi za različna mnenja in poslušati izkušnje drugih. (B)  
‒ Doma si za učne priprave vzamem največ eno uro časa, če se le da, večino stvari 

opravim v službi. (B) 
‒ Imam ustrezno znanje in kompetence za samostojno delo specialne in rehabilitacijske 

pedagoginje. (C) 
‒ Samostojno sem začela učiti takoj po opravljenih izpitih na fakulteti. (C) 
‒ Čim več, kolikor se da (načrtovanje naslednjega dne, priprave, kakšno poročilo …) 

poskusim narediti že v službi med prostimi urami. (C) 
‒ Da, ker sem si skozi leta pridobila veliko izkušenj za delo z učenci in starši. (D) 
‒ Skozi leta poenotila pisanje priprav. (D) 
‒ Vedno je treba dajati na tehtnico ‒ kaj ti je bolj pomembno oz. za kaj bi se v danem 

trenutku odločila. (E) 
‒ Učne snovi se ne bojim podajat ‒ se čutim popolnoma kompetentno. Z izjemo višjih 

razredov, določene predmete ‒ npr. matematika za 8. in 9. razred, kemija, fizika. (E) 
‒ Menim, da imam kompetence za samostojno izvajanje dela defektologinje. (E) 
‒ Z dokončanjem študija nimam ustreznih znanj ter kompetenc za samostojno izvajanje 

dela specialnega in rehabilitacijskega pedagoga. (F) 
 

c: Načini in pogostost spodbujanja strokovnega razvoja 
 
‒ Veselim se preizkušanja naučenega v praksi, majhnih napredkov in opazovanja 

sprememb. (A) 
‒ Veliko prakse. (A) 
‒ Srečanje z različnimi vsebinami iz različnih zornih kotov. (A) 
‒ Prebiranje študijske literature, poslušanje predavanj, pisanje seminarskih nalog. (A) 
‒ Se zavedam, da ne moreš nikoli vedeti vsega in da je vseživljenjsko učenje še kako 

pomembno. (A) 
‒ Branje dodatne literature in študij literature za pisanje seminarskih nalog. (A) 
‒ Občasno obiskovanje različnih konferenc (na temo primanjkljajev na posameznem 

področju učenja, čustveno vedenjske motnje, priseljenci, nadarjeni). (A) 
‒ Predavanja, vaje. (A) 
‒ Izbirni predmeti. (A) 
‒ Odprta sem za vpeljevanje v novosti, preizkušanje različnih metod in strategij dela. (B) 
‒ Uporabljam IKT-tehnologijo ‒ imam celo interesno dejavnost, kjer se ukvarjamo z 

uporabo pametne table ter zanimivih aplikacij na njej. (B) 
‒ Delo SRP omogoča vseživljenjsko učenje in to mi je zelo všeč. (C) 
‒ Želje imam, vendar bi se pred tem želela o IKT še bolj poučiti še teoretično.(C) 
‒ Menim, da dobro sodelujemo. Sodelujem bolj s sodelavkami, s katerimi učimo iste 

otroke in pa s tistimi, katerih učence bom učila v prihodnjem šolskem letu. (C) 
‒ Veliko se dogovorimo ob koncu naših ur, približno poznam tudi urnike nekaterih 

sodelavk. (C) 
‒ Mnogo pogovorov in dogovarjanj poteka nenačrtovano, mimogrede. (C) 
‒ Imamo pa tudi mesečne sestanke in aktive, na katere se bolj pripravimo. (C) 
‒ Kljub temu pa je stalno učenje in izpopolnjevanje pomembno. (D) 
‒ Če spoznam kakšen nov način poučevanja, kakšno novost, ki me pritegne, motivira in 

me navduši, se jo trudim bolj podrobno spoznati, se naučiti in potem uporabiti. (E) 
‒ Treba se je venomer izobraževati, slediti novostim, novim metodam, pristopom. (F) 
‒ treba je dobiti certifikate, potrdila o dodatnih znanjih. (F) 
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‒ Sem željna novih znanj, pristopov, rada vključujem IKT-tehnologijo v pouk in rada 
poskušam nove metode poučevanja. (F) 

 
d: Dejavniki, ki spodbujajo strokovni razvoj  
 
‒ Veselim se novih priložnosti za učenje, tako od sodelavcev, staršev, dodatnih 

izobraževanj in tudi od učencev. (A) 
‒ Poudarek v zadnjih letnikih in ker mi je tudi interesno bližje. (A) 
‒ Sama sem uspela dobro sodelovati s sodelavci. (B) 
‒ Pravijo, da dobro sodelujemo, ravnateljica pravi, da me vsi spoštujejo. (B) 
‒ Ob sodelovanju vedno stisnem zobe in se maksimalno potrudim, da bi potekalo čim bolj 

profesionalno. (B) 
‒ S sodelavci se dobro razumem, z nekaterimi smo si precej blizu. (C) 
‒ Z vsakim šolskim letom sem dobila druge učence. Je prednost, da si širim obzorja in 

pridobivam dragocene izkušnje. (C) 
‒ Kar se tiče pa iz vsebinskega vidika, pa dokaj zlahka težave ali probleme, ki so prisotne 

v službi, tudi tam »pustim«. (D) 
‒ Novosti občasno počasneje sprejmem, a ko jih sprejmem in začnem uporabljati, pogosto 

ugotovim, da mi pomagajo pri opravljanju službe. (D) 
‒ Sodelovanja s sodelavci se veselim, mi pomaga pri vsakdanjem delu, analizi in 

evalvaciji lastnega dela. (E) 
‒ Sodelovanje poteka odlično. Z učitelji na redni šoli se dobro razumemo in lepo 

sodelujemo. (E) 
‒ Prav tako dobro sodelujem z ostalimi »mobilkami« z matične šole. (E) 
‒ Poskušamo imeti čim več aktivov mobilne službe, da si pomagamo, si svetujemo in smo 

na tekočem z dogajanjem po terenu in na matični šoli. (E) 
‒ Sodelovanje poteka pozitivno in v tolikšni meri, da karkoli potrebujem ali kadarkoli me 

potrebujejo, to izvedemo in speljemo. (E) 
‒ Prav tako sem v kolektivu, ki je manjši in zato imamo dokaj dobre medsebojne odnose 

oz. se morebitni konflikti lažje in hitreje razrešijo. (E) 
‒ Sodelovanje poteka zelo dobro. (F) 
‒ Delimo si znanja, izkušnje, material. (F) 

 
e: Dejavniki, ki ovirajo strokovni razvoj 
 
‒ Še najmanj se veselim srečanja s starši, ker so morda vseeno še vedno prepogosto 

predstavljeni, da je to tisto »najhujše« kar te čaka. (A) 
‒ Nisem imela nobenih konkretnih izkušenj. (A) 
‒ Predavanja v nižjih letnikih. (A) 
‒ Me interesno bolj zanima delo s starejšimi otroki. (A) 
‒ Nekoliko težje je delo s sodelavci. (B) 
‒ Pisanja učnih priprav se pa nekoliko bojim oz. mi ni v veselje, ker še vedno (učim že 3 

leta) nisem našla načina zapisa, ki me ne bi utesnjeval in jemal mnogo preveč 
dragocenega časa. (C) 

‒ Pred tremi meseci sem končala s porodniškim dopustom. Šele sedaj vidim, da je lahko 
usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja težko. (C) 

‒ Nekoliko manj mi je všeč pisanje priprav. (D) 
‒ Glede na to, da sem prejšnje leto končala s porodniškim dopustom, moram priznati, da 

sem potrebovala veliko časa in energije, da sem kolikor toliko uskladila poklicno in 
zasebno življenje. (D) 
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‒ Kljub temu sem kritična do novosti, kajti vsaka novost še ne pomeni, da je vsebinsko 
ustrezna. (D) 

‒ Zaradi različnih mnenj in značajev je sodelovanje z nekaterimi občasno bolj naporno in 
manj spontano. (D) 

‒ Učne priprave so mi v veliko breme. (E) 
‒ Ko se izzivi začnejo preveč oddaljevat od mojega poslanstva mi ni prijetno, se z njimi 

najraje ne bi soočala. (E) 
‒ Težava pa je v tem, da te včasih doleti delo, ki ne spada »pod tvoj poklic« ‒ za to pa se 

včasih ne počutim kompetentna in to tudi povem. (E) 
‒ Z delavkami na matični šoli sodelujem zelo malo, z vodstvom po potrebi. (E) 
‒ Pri delu me obremenjuje dokumentacija. (F) 
‒ Dokler imaš manjše oz. majhne otroke, je večkrat težko. (F) 

 
f: Predlogi, za spremembe in izboljšave na področju študija oziroma zaposlitve  
 
‒ Ob vstopu v prakso bo zelo dobrodošla in potrebna pomoč ter podpora mentorja. (A) 
‒ Ter sodelovanje z drugimi sodelavci. (A) 
‒ Potreben nekdo, na kogar se lahko obrneš, ko potrebuješ kakšno usmeritev oziroma 

podporo. (A) 
‒ Mini nastopi, ki jih študentje izvajajo sami pred študenti, ki so takrat v vlogi učencev. 

(A)  
‒ Igra vlog. (A) 
‒ Konkretne povratne informacije. (A) 
‒ Sodelovanje s študenti iz drugih smeri. (A) 
‒ Izbirni predmeti. (A) 
‒ Skupne seminarske naloge. (A) 
‒ Skupni nastopi. (A) 
‒ Interdisciplinarno sodelovanje. (A) 
‒ V tem šolskem letu sem imela v urniku kar nekaj prostih ur in zares so mi prišle zelo 

prav. (C) 
‒ Da bi imela dalj časa (več let) iste učence. (C) 
‒ Odnosi na manjših šolah so veliko bolj pristni, »družinski« in prilagojeni posamezniku, 

kot je to mogoče na večjih šolah. (E) 
‒ Več financiranja v nova znanja s strani države. (F)  
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Priloga 6: Odprto kodiranje ‒ prosto pripisovanje pojmov in urejanje pojmov v hierarhijo 
  
a: Strokovna samopodoba 
 

A Veselim se začetka poklicne poti. zadovoljstvo s poklicno 
potjo 

A Menim, da bo na poti veliko izzivov, vzponov in 
padcev. 

pozitivna pričakovanja 

A Ob vstopu v prakso bo prišlo do »šoka realnosti«. realna pričakovanja 
A Pomanjkanje izkušenj ne bi preveč oviralo mojega 

dela, če bi se odprla možnost za delo na tem delovnem 
mestu. 

prepričanje vase 

B Med samim opravljanjem dela se osredotočam na 
otroke in mladostnike, njihove potrebe ter močna 
področja in napredek. 

strokovno opravljanje nalog 
SRP 

B Ko enkrat dobiš spoštovanje s strani učencev in ko jih 
dobro spoznaš, je delo z njimi čisto enostavno. 

strokovno opravljanje nalog 
SRP 

B Sama strogo ločujem zasebno in poklicno življenje. dobro usklajevanje 
zasebnega in poklicnega 
življenja 

B V zasebnem življenju skušam čim manj govoriti o 
službi. 

dobro usklajevanje 
zasebnega in poklicnega 
življenja 

B S svojo poklicno potjo sem zelo zadovoljna.  zadovoljstvo s poklicno 
potjo 

B Veselim se novih izzivov in sem vedno pripravljena 
na nove spremembe.  

pripravljenost na izzive 

C Pri opravljanju dela se večinoma počutim dobro, pri 
poučevanju uživam.  

zadovoljstvo s poklicno potjo 

C Všeč mi je podajanje učne snovi, ker sem pri tem 
lahko ustvarjalna, vključujem svoje izkušnje, izkušnje 
otrok, humor.  

strokovno opravljanje nalog 
SRP, zadovoljstvo s 
poklicem 

C Sem zadovoljna. Se pa želim še marsičesa naučiti.  zadovoljstvo s poklicno potjo 
C Pa vendar se moram še marsičesa naučiti, želim se še 

izpopolniti pri svojem delu.  
želja po vseživljenjskem 
učenju 

C Samostojno sem začela učiti takoj po opravljenih 
izpitih na fakulteti. 

želja po vseživljenjskem 
učenju 

D Dela se zelo veselim. zadovoljstvo s poklicno potjo 
D Rada se srečujem s sodelavci, sodelujem z njimi.  želja po sodelovanju 
D Najbolj se veselim dela z učenci in podajanje učne 

snovi.  
strokovno opravljanje nalog 
SRP 

D Sem zadovoljna s potekom poklicne poti, ker je delo 
specialnega pedagoga zelo obširno, zajema različna 
področja in motnje, kar mi zelo ustreza.  

zadovoljstvo s poklicno potjo 

E Med opravljanjem dela se počutim dobro. Ob prihodi 
v službo oz. ko se začnejo ure ‒ »druženje z učenci«, 
sem takoj boljše volje, vesela in optimistična.  

zadovoljstvo s poklicno potjo 

E Izzivov se ne bojim, če so povezani z mojim 
poklicem/mojo izobrazbo. 

pripravljenost na izzive 
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E Poklicno in zasebno življenje usklajujem. dobro usklajevanje 
zasebnega in poklicnega 
življenja 

E S potekom svoje poklicne poti sem zadovoljna. Znašla 
sem se na delovnem mestu, ki me izpopolnjuje ‒ delo 
z otroki mi je v neizmerno veselje. 

zadovoljstvo s poklicno potjo 
počutje 

F Delo me zelo veseli, rada imam izzive. zadovoljstvo s poklicno potjo 
F Sem zadovoljna.  zadovoljstvo s poklicno potjo 

 
b: Kompetence 
 

A Menim, da smo dobili vse potrebne kompetence za 
samostojno izvajanje dela.  

dober občutek 
kompetentnosti 

A Dober občutek kompetentnosti. dober občutek 
kompetentnosti 

A Smo veliko delali na diagnosticiranju, veliko pa tudi na 
nudenju pomoči, strategijah in prilagoditvah  

razvijanje kompetenc v 
sklopu šolanja 

A Vsem predmetom je še najbolj skupno izpostavljanje 
ozaveščanja, razumevanja in sprejemanja oseb s 
posebnimi potrebami, ne glede na primanjkljaje, ki jih 
ima določena skupina. 

razvijanje kompetenc v 
sklopu šolanja 

A Najbolj kompetentno se počutim za delo s primanjkljaji 
na posameznem področju učenja v obliki dodatne 
strokovne pomoči.  

razvijanje kompetenc v 
sklopu šolanja 

A Najmanj kompetentno se počutim za delo v razvojnem 
oddelku. 

pomanjkanje kompetenc za 
delo v razvojnem oddelku 

B Znanja in kompetenc, ki smo jih dobili na fakulteti, 
imamo več kot dovolj.  

dober občutek 
kompetentnosti 

B Ob tem znanju je pomembno še to, da si dovolj 
samozavesten in odločen ter prepričan o tem, da je tisto, 
kar delaš prav.  

zaupanje v lastne 
kompetence 

B Ob tem moraš biti odprt tudi za različna mnenja in 
poslušati izkušnje drugih. 

sprejemanje različnih mnenj 

B Doma si za učne priprave vzamem največ eno uro časa, 
če se le da, večino stvari opravim v službi.  

Fleksibilnost, načrtovanje 
časa 

C Imam ustrezno znanje in kompetence za samostojno 
delo specialne in rehabilitacijske pedagoginje.  

dober občutek 
kompetentnosti 

C Samostojno sem začela učiti takoj po opravljenih 
izpitih na fakulteti.  

poklicna pot, delavnost 

C 
 
 
 

Čim več, kolikor se da (načrtovanje naslednjega dne, 
priprave, kakšno poročilo …) poskusim narediti že v 
službi med prostimi urami.  

fleksibilnost, načrtovanje 

D Da, ker sem si skozi leta pridobila veliko izkušenj za 
delo z učenci in starši. 

dober občutek 
kompetentnosti 

D Skozi leta poenotila pisanje priprav.  fleksibilnost 
E Vedno je treba dajati na tehtnico ‒ kaj ti je bolj 

pomembno oz. za kaj bi se v danem trenutku odločila.  
fleksibilnost 
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E Učne snovi se ne bojim podajat ‒ se čutim popolnoma 
kompetentno. Z izjemo višjih razredov, določene 
predmete ‒ npr. matematika za 8. in 9. razred, kemija, 
fizika.  

dober občutek 
kompetentnosti 

E Menim, da imam kompetence za samostojno izvajanje 
dela defektologinje.  

dober občutek 
kompetentnosti 

F Z dokončanjem študija nimam ustreznih znanj in 
kompetenc za samostojno izvajanje dela specialnega 
in rehabilitacijskega pedagoga.  

pomanjkljivo pridobljeno 
znanje na fakulteti 

 
c: Načini in pogostost spodbujanja strokovnega razvoja 
 

A Veselim se preizkušanja naučenega v praksi, majhnih 
napredkov in opazovanja sprememb.  

preizkušanje naučenega v 
praksi 

A Veliko prakse.  praksa 
A Srečanje z različnimi vsebinami iz različnih zornih kotov. spoznavanje vsebin (branje 

literature, predavanja, 
seminarske naloge ipd.) 

A Prebiranje študijske literature, poslušanje predavanj, 
pisanje seminarskih nalog. 

spoznavanje vsebin 

A Se zavedam, da ne moreš nikoli vedeti vsega in da je 
vseživljenjsko učenje še kako pomembno. 

vseživljenjsko učenje 

A Branje dodatne literature in študij literature za pisanje 
seminarskih nalog.  

spoznavanje vsebin 

A Občasno obiskovanje različnih konferenc (na temo 
primanjkljajev na posameznem področju učenja, 
čustveno vedenjske motnje, priseljenci, nadarjeni).  

konference 

A Predavanja, vaje.  spoznavanje vsebin 
A Izbirni predmeti.  spoznavanje vsebin 
B Odprta sem za vpeljevanje v novosti, preizkušanje 

različnih metod ter strategij dela.  
vpeljevanje novosti 

B Uporabljam IKT-tehnologijo ‒ imam celo interesno 
dejavnost, kjer se ukvarjamo z uporabo pametne table in 
zanimivih aplikacij na njej.  

uporaba IKT 

C Delo SRP omogoča vseživljenjsko učenje in to mi je zelo 
všeč. 

vseživljenjsko učenje 

C Želje imam, vendar bi se pred tem o IKT želela še bolj 
poučiti tudi teoretično. 

uporaba IKT 

C Menim, da dobro sodelujemo. Sodelujem bolj s 
sodelavkami, s katerimi učimo iste otroke in pa s tistimi, 
katerih učence bom učila v prihodnjem šolskem letu.  

sodelovanje, timsko delo 

C Veliko se dogovorimo ob koncu naših ur, približno 
poznam tudi urnike nekaterih sodelavk.  

sodelovanje, timsko delo 

C Mnogo pogovorov in dogovarjanj poteka nenačrtovano, 
mimogrede.  

sodelovanje, timsko delo 

C Imamo pa tudi mesečne sestanke in aktive, na katere se 
bolj pripravimo.  

sodelovanje, timsko delo 

D Kljub temu pa je stalno učenje in izpopolnjevanje 
pomembno.  

vseživljenjsko učenje 
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E Če spoznam, kakšen nov način poučevanja, kakšno 
novost, ki me pritegne, motivira in me navduši, se jo 
trudim bolj podrobno spoznati, se jo naučiti in potem 
uporabiti.  

vpeljevanje novosti 

F Treba se je venomer izobraževati, slediti novostim, 
novim metodam, pristopom. 

vseživljenjsko učenje 

F Treba je dobiti certifikate, potrdila o dodatnih znanjih.  vseživljenjsko učenje 
F Sem željna novih znanj, pristopov, rada vključujem IKT-

tehnologijo v pouk in rada poskušam nove metode 
poučevanja.  

vpeljevanje novosti, 
spoznavanje vsebin 

 
d: Dejavniki, ki spodbujajo strokovni razvoj  
 

A Veselim se novih priložnosti za učenje, tako od 
sodelavcev, staršev, dodatnih izobraževanj in tudi od 
učencev.  

priložnosti za učenje 

A Poudarek v zadnjih letnikih in ker mi je tudi interesno 
bližje. 

čas učenja 

B Sama sem uspela dobro sodelovati s sodelavci. sodelovanje s sodelavci 
B Pravijo, da dobro sodelujemo, ravnateljica pravi, da me 

vsi spoštujejo.  
sodelovanje s sodelavci 

B Ob sodelovanju vedno stisnem zobe in se maksimalno 
potrudim, da bi potekalo čim bolj profesionalno. 

sodelovanje s sodelavci 

C S sodelavci se dobro razumem, z nekaterimi smo si 
precej blizu.  

sodelovanje s sodelavci 

C Z vsakim šolskim letom sem dobila druge učence. Je 
prednost, da si širim obzorja in pridobivam dragocene 
izkušnje.  

različni učenci 

D Kar se tiče pa iz vsebinskega vidika, pa dokaj zlahka 
težave ali probleme, ki so prisotne v službi, tudi tam 
»pustim«.  

usklajevanje zasebnega in 
poklicnega življenja 

D Novosti občasno počasneje sprejmem, a ko jih 
sprejmem in začnem uporabljati, pogosto ugotovim, da 
mi pomagajo pri opravljanju službe.  

novosti 

E Sodelovanja s sodelavci se veselim, mi pomaga pri 
vsakdanjem delu, analizi in evalvaciji lastnega dela.  

sodelovanje s sodelavci 

E Sodelovanje poteka odlično. Z učitelji na redni šoli se 
dobro razumemo in lepo sodelujemo.  

sodelovanje s sodelavci 

E Prav tako dobro sodelujem z ostalimi »mobilkami« z 
matične šole. 

sodelovanje s sodelavci 

E Poskušamo imeti čim več aktivov mobilne službe, da si 
pomagamo, si svetujemo in smo na tekočem z 
dogajanjem po terenu in na matični šoli.  

sestanki s sodelavci 

E Sodelovanje poteka pozitivno in v tolikšni meri, da 
karkoli potrebujem ali kadarkoli me potrebujejo, to 
izvedemo in speljemo. 

sodelovanje s sodelavci 

E Prav tako sem v kolektivu, ki je manjši in zato imamo 
dokaj dobre medsebojne odnose oz. se morebitni 
konflikti lažje in hitreje razrešijo. 

velikost kolektiva 
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F Sodelovanje poteka zelo dobro. sodelovanje s sodelavci 
F Delimo si znanja, izkušnje, material.  sodelovanje s sodelavci 

 
e: Dejavniki, ki ovirajo strokovni razvoj 
 

A Še najmanj se veselim srečanja s starši, ker so morda 
vseeno še vedno prepogosto predstavljeni, da je to tisto 
»najhujše« kar te čaka. 

težavno sodelovanje s starši 

A Nisem imela nobenih konkretnih izkušenj.  pomanjkanje konkretnih 
izkušenj 

A Predavanja v nižjih letnikih.  čas učenja 
A Me interesno bolj zanima delo s starejšimi otroki. različni interesi 
B Nekoliko težje je delo s sodelavci.  težavno sodelovanje s 

sodelavci 
C Pisanja učnih priprav se pa nekoliko bojim oz. mi ni v 

veselje, ker še vedno (učim že 3 leta) nisem našla 
načina zapisa, ki me ne bi utesnjeval in jemal mnogo 
preveč dragocenega časa.  

učne priprave, 
dokumentacija 

C Pred tremi meseci sem končala s porodniškim 
dopustom. Šele sedaj vidim, da je lahko usklajevanje 
poklicnega in zasebnega življenja težko.  

usklajevanje zasebnega in 
poklicnega življenja 

D Nekoliko manj mi je všeč pisanje priprav.  učne priprave, 
dokumentacija 

D Glede na to, da sem prejšnje leto končala s porodniškim 
dopustom, moram priznati, da sem potrebovala veliko 
časa in energije, da sem kolikor toliko uskladi poklicno 
in zasebno življenje.  

usklajevanje zasebnega in 
poklicnega življenja 

D Kljub temu sem kritična do novosti, kajti vsaka novost 
še ne pomeni, da je vsebinsko ustrezna. 

kritičnost do novosti 

D Zaradi različnih mnenj in značajev je sodelovanje z 
nekaterimi občasno bolj naporno in manj spontano.  

težavno sodelovanje s 
sodelavci 

E Učne priprave so mi v veliko breme.  učne priprave, 
dokumentacija 

E Ko se začnejo izzivi preveč oddaljevati od mojega 
poslanstva, mi ni prijetno, se z njimi najraje ne bi 
soočala.  

izzivi, ki so izven SRP-
področja 

E Težava pa je v tem, da te včasih doleti delo, ki ne spada 
»pod tvoj poklic« ‒ za to pa se včasih ne počutim 
kompetentna in to tudi povem.  

izzivi, ki so izven SRP-
področja 

E Z delavkami na matični šoli sodelujem zelo malo, z 
vodstvom po potrebi. 

pomanjkljivo sodelovanje s 
sodelavci 

F Pri delu me obremenjuje dokumentacija.  učne priprave, 
dokumentacija 

F Dokler imaš manjše oz. majhne otroke, je večkrat 
težko. 

usklajevanje zasebnega in 
poklicnega življenja 
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f: Predlogi, za spremembe in izboljšave na področju študija oziroma zaposlitve  
 

A Ob vstopu v prakso bo zelo dobrodošla in potrebna 
pomoč in podpora mentorja.  

pomoč mentorja 

A Ter sodelovanje z drugimi sodelavci. sodelovanje s sodelavci 
A Potreben nekdo, na kogar se lahko obrneš, ko 

potrebuješ kakšno usmeritev oziroma podporo. 
podpora na delovnem mestu 

A Mini nastopi, ki jih študentje izvajajo sami pred 
študenti, ki so takrat v vlogi učencev.  

mini nastopi 

A Igra vlog.  igra vlog 
A Konkretne povratne informacije. povratne informacije 
A Sodelovanje s študenti iz drugih smeri.  sodelovanje s študenti iz 

drugih smeri 
A Izbirni predmeti.  izbirni predmeti 
A Skupne seminarske naloge.  seminarske naloge 
A Skupni nastopi.  skupinski nastopi 
A Interdisciplinarno sodelovanje.  interdisciplinarno 

sodelovanje 
C V tem šolskem letu sem imela v urniku kar nekaj 

prostih ur in zares so mi prišle zelo prav.  
proste ure med delovnikom 

C Da bi imela dalj časa (več let) iste učence. isti učenci več let 
E Odnosi na manjših šolah so veliko bolj pristni, 

»družinski« in prilagojeni posamezniku, kot je to 
mogoče na večjih šolah.  

velikost kolektiva 

F Več financiranja v nova znanja s strani države.  financiranje države 
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Priloga 7: Urejanje pojmov v hierarhijo 
 
STROKOVNA SAMOPODOBA 
Pozitivna strokovna 
samopodoba 

zadovoljstvo s poklicno 
potjo 

A, B, C, D, E, F 

pozitivna pričakovanja A 

realna pričakovanja A 

prepričanje vase A 

strokovno opravljanje nalog 
SRP 

B, C, D 

dobro usklajevanje 
zasebnega in poklicnega 
življenja 

B, E 

pripravljenost na izzive B, E 

želja po vseživljenjskem 
učenju 

C 

želja po sodelovanju 
 

D 

KOMPETENCE 
Dober občutek 
kompetentnosti 

Dober občutek 
kompetentnosti 

A, B, C, D, E 

Razvijanje kompetenc v 
sklopu šolanja 

A 

Zaupanje v lastne 
kompetence 

B 

Sprejemanje različnih mnenj B 
Fleksibilnost, načrtovanje B, C, D, E 

NAČINI SPODBUJANJA STROKOVNEGA RAZVOJA 
Načini spodbujanja 
strokovnega razvoja 

Preizkušanje naučenega v 
praksi 

A 

Praksa A 
Spoznavanje vsebin (branje 
literature, predavanja, 
seminarske naloge) 

A, F 

Vseživljenjsko učenje A, C, D, F 
Konference A 
Vpeljevanje novosti B, E, F 
Uporaba IKT B, C 
Sodelovanje, timsko delo C 

DEJAVNIKI SPODBUJANJA STROKOVNEGA RAZVOJA 
Dejavniki spodbujanja 
strokovnega razvoja 

Priložnosti za učenje A 
Čas učenja A 
Sodelovanje s sodelavci B, C, E, F 
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Različni učenci C 
Usklajevanje zasebnega in 
poklicnega življenja 

D 

Novosti D 
Sestanki s sodelavci E 
Velikost kolektiva E 

DEJAVNIKI OVIRANJA STROKOVNEGA RAZVOJA 
Dejavniki oviranja 
strokovnega razvoja 

Težavno sodelovanje s starši A 
Pomanjkanje konkretnih 
izkušenj 

A 

Čas učenja A 
Različni interesi A 
Težavno sodelovanje s 
sodelavci 

B, D 

Učne priprave, 
dokumentacija 

C, D, E, F 

Usklajevanje zasebnega in 
poklicnega življenja 

C, D, F 

Kritičnost do novosti D 
Izzivi, ki so izven SRP-
področja 

E 

Pomanjkljivo sodelovanje s 
sodelavci 

E 

PREDLOGI ZA SPREMEMBE IN IZBOLJŠAVE NA PODROČJU ŠTUDIJA ALI 
ZAPOSLITVE 
Predlogi Pomoč mentorja A 

Sodelovanje s sodelavci A 
Podpora na delovnem mestu A 
Mini nastopi A 
Igra vlog A 
Povratne informacije A 

 Sodelovanje s študenti iz 
drugih smeri 

A 

 Izbirni predmeti A 
 Seminarske naloge A 
 Skupinski nastopi A 
 Proste ure med delovnikom C 
 Isti učenci več let C 
 Velikost kolektiva E 
 Financiranje države F 

 
Rezultati intervjuja potrjujejo rezultate raziskave, da imajo vsi anketirani specialni in 
rehabilitacijski pedagogi pozitivno strokovno samopodobo, tako študentje kot zaposleni. Vsi 
intervjuvani posamezniki trdijo, da so zadovoljni s svojo poklicno potjo, kar lahko razberemo 
iz podobnih izjav, kot je npr. izjava osebe B: »S svojo poklicno potjo sem zelo zadovoljna.« ali 
osebe D: » Sem zadovoljna s potekom poklicne poti, ker je delo specialnega pedagoga zelo 
obširno, zajema različna področja in motnje, kar mi zelo ustreza.« Zadovoljstvo s svojo 
poklicno vlogo je, kot pravi Tinsley 2002, ena izmed ključnih značilnosti, s katero 
opredeljujemo pozitivno strokovno samopodobo (Tinsley, 2002, v MuhammadIqbal, Bibi in 
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Gul, 2016). Pokazalo se je, da intervjuvani SRP svoje delo opravljajo strokovno in z veseljem, 
kar lahko razberemo iz izjave osebe C: »Všeč mi je podajanje učne snovi, ker sem pri tem lahko 
ustvarjalna, vključujem svoje izkušnje, izkušnje otrok, humor«. Tudi to je ena izmed lastnosti 
oseb s pozitivno strokovno samopodobo, saj imajo le-ti sposobnost vživljanja v druge, so 
občutljivi za potrebe učencev in znajo narediti poučevanje bolj osebno (Lawrence, 1999). 
Večkrat izražena lastnost je tudi pripravljenost na izzive, kar razberemo iz izjave osebe B: 
»Veselim se novih izzivov in sem vedno pripravljena na nove spremembe.« Osebe s pozitivno 
strokovno samopodobo so pripravljene sodelovati pri različnih dejavnostih, zato se 
prostovoljno vključujejo vanje. Izražajo radovednost, željo po raziskovanju, prav tako pa so 
pripravljeni preizkušati nove načine dela in se v družbi počutijo prijetno (Youngs, 2000). 
 
Intervjuvani SRP imajo dober občutek kompetentnosti. To lahko razberemo iz podobnih izjav, 
kot je npr. izvaja osebe C: »Imam ustrezno znanje in kompetence za samostojno delo specialne 
in rehabilitacijske pedagoginje.« Za specialnega in rehabilitacijskega pedagoga je pomemben 
razvoj tako splošnih kot predmetno specifičnih kompetenc. Poznati morajo svoje predmetno 
področje in vzgojno-izobraževalno problematiko, učne ter poučevalne strategije za različne 
potrebe učencev, ustvariti morajo ustrezno učno okolje in ga prilagajati glede na zmožnosti 
posameznika ter sodelovati z drugimi strokovnjaki, starši oziroma skrbniki, zato, da je njihovo 
delo čim bolj kakovostno (Javornik Krečič, 2008). Z drugimi besedami, svoje delo morajo 
nenehno prilagajati potrebam posameznika in trenutni situaciji, za kar je skoraj nujno, da so pri 
svojem delu, kar se da prilagodljivi. Oseba C je v intervjuju povedala: » Čim več, kolikor se da 
(načrtovanje naslednjega dne, priprave, kakšno poročilo …), poskusim narediti že v službi med 
prostimi urami«. Pedagogi so prevečkrat preobremenjeni zaradi potreb dokumentiranja 
pedagoškega procesa, zato je ravno prilagodljivost in načrtovanje časa ena izmed kompetenc, 
ki lahko pripomore k zmanjšanju stresa učiteljev. 
 
Za napredek učitelja je ključno, da se seznanja z dosežki ved, ki so pomembne za njegovo 
poklicno delovanje, hkrati pa, da nova spoznanja kritično vrednoti in premišljeno vključuje v 
samo pedagoško delo. Le tako lahko uspešno spreminja in inovira lastno pedagoško delo 
(Walace, 1991, v Žuran, 2014). Zato je zelo pomembno, da se SRP poslužuje različnih načinov 
spodbujanja strokovnega razvoja. Intervjuvanci so največkrat kot način spodbujanja 
strokovnega razvoja, omenili vseživljenjsko učenje, kot npr. pravi oseba A: »Zavedam se, da 
ne moreš nikoli vedeti vsega in da je vseživljenjsko učenje še kako pomembno.« Tudi oseba F 
pravi: »Treba se je venomer izobraževati, slediti novostim, novim metodam, pristopom.« Da se 
SRP tega resnično zavedajo, potrjujejo tudi s svojimi dejanji, saj kot drug pogostejši način 
spodbujanja strokovnega razvoja navajajo spoznavanje različnih vsebin, ki se vežejo na 
področje SRP, prek branja strokovne literature, predavanj in pisanja seminarskih nalog oz. 
člankov. Oseba A pravi, da je potrebno »srečanje z različnimi vsebinami iz različnih zornih 
kotov«. Zavedajo se pomembnosti vpeljevanja novosti v svoje delo, kar jim omogoči, da 
napredujejo v razvoju poklicnih kompetenc (Javrh, 2011b). Oseba F, ki ima več kot 31 let 
delovne dobe, pravi: »Sem željna novih znanj, pristopov, rada vključujem IKT-tehnologijo v 
pouk in rada poskušam nove metode poučevanja.« Z modernizacijo šolstva je ključna tudi 
uporaba IKT, česar se intervjuvanci zavedajo, saj sami poudarjajo pomembnost pridobivanja 
znanj s področja IKT in njene uporabe pri svojem delu. Oseba B pravi: »Uporabljam IKT-
tehnologijo ‒ imam celo interesno dejavnost, kjer se ukvarjamo z uporabo pametne table ter 
zanimivih aplikacij na njej.« 
 
Javornik Krečič (2008) navaja, da je razvoj učitelja kot strokovnjaka odvisen od vodenja šole, 
šolske kulture in klime. Odprta, pozitivna in podpirajoča šolska klima, kjer so cenjene odprte 
diskusije ter timsko delo, omogoča posameznikov razvoj. Tudi rezultati intervjuja so pokazali, 
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da SRP cenijo sodelovanje s sodelavci in se zavedajo pomena ter koristnosti le-tega. Kot pravi 
oseba E: »Sodelovanje poteka odlično. Z učitelji na redni šoli se dobro razumemo in lepo 
sodelujemo. Sodelovanja s sodelavci se veselim, mi pomaga pri vsakdanjem delu, analizi in 
evalvaciji lastnega dela.« Oseba E je tudi omenila, da je »v kolektivu, ki je manjši in zato imamo 
dokaj dobre medsebojne odnose oz. se morebitni konflikti lažje in hitreje razrešijo.« Tudi 
velikost kolektiva lahko potemtakem uvrščamo med dejavnike, ki spodbujajo (ali pa tudi 
ovirajo) strokovni razvoj posameznika. Zelo pomembno je, da učiteljski poklic izberejo 
kandidati, ki so se premišljeno in zavestno odločili, da se bodo v svojem poklicnem življenju 
ukvarjali s poučevanjem. Notranja motivacija namreč zelo vpliva na kakovost učnega dela kot 
tudi na strokovni razvoj (Javornik Krečič idr., 2012). 
Oseba E je potrdila, da njena pozitivna strokovna samopodoba izhaja predvsem iz notranje 
motivacije za poučevanje, saj pravi: »Znašla sem se na delovnem mestu, ki me izpopolnjuje ‒ 
delo z otroki mi je v neizmerno veselje!« 
 
Kot dejavnik, ki najbolj ovira strokovni razvoj udeleženih v intervjuju, se je pokazalo pisanje 
učnih priprav in dokumentiranje pedagoškega procesa. Učitelji so preobremenjeni in v pisanju 
priprav ne vidijo smisla, saj so le-te postale preobsežne. To navajata tudi oseba E: »Učne 
priprave so mi v veliko breme. Potek ure, vzgojno izobraževalni cilji ‒ se strinjam, da mora biti 
dorečeno. Ampak veliko nekih informacij, podatkov, ki so le »balast« v primerjavi z delom, za 
katerega si dejansko v službi.« in F: Pri delu me obremenjuje dokumentacija ‒ katere smisel je 
samo ta, da zadovoljimo potrebe inšpekcije in s tem vzamejo čas za stvari, ki se mi zdijo 
pomembnejše in imajo od njih otroci večjo korist; v mislih imam pripravo didaktičnega 
materiala. Učitelji ob vseh obveznostih, ki jih imajo, ne uspejo ob vseh tem še kakovostno 
skrbeti za svoj strokovni razvoj. Že usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja je lahko 
velik zalogaj, predvsem za mlade učiteljice, ki so se vrnile s porodniškega dopusta. Kot pravi 
oseba C: »Pred tremi meseci sem končala s porodniškim dopustom. Šele sedaj vidim, da je 
lahko usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja težko.« Strokovni razvoj lahko otežuje 
tudi težavno sodelovanje s sodelavci, kot pravi oseba D: »Zaradi različnih mnenj in značajev 
je sodelovanje z nekaterimi občasno bolj naporno ter manj spontano.« Velika ovira pa je tudi 
financiranje programov za dodatna usposabljanja, saj, kot pravi oseba E: »Bi si pa želela več 
financiranja v nova znanja s strani države. Večino dodatnih znanj sem pridobila na podlagi 
osebnega financiranja v strokovno znanje. V Sloveniji je izobraževanje v rokah organov, ki 
predstavljajo družbo (vlada, ministrstvo, parlament); šolanje otrok in mladine je tako 
financirano z davkoplačevalskim denarjem, medtem ko si morajo odrasli dodatno izobraževanje 
plačati sami (Ivajnšič in Ivanuš Grmek, 2009). 
 
Med predloge za izboljšave na področju šolstva ali zaposlitve so SRP navajali sodelovanje s 
sodelavci in pomoč mentorja. V timu lažje dosežemo določene cilje, prav tako pa lahko 
sodelovanje v kolektivu spodbudi ugodno socialno klimo, ki je temelj napredka na socialnem, 
čustvenem in spoznavnem področju (Polak, 2010). Pomembni so tudi različni načini in pristopi 
za pridobivanje vsebinskih znanj, kot so razna predavanja, seminarske naloge, mini nastopi in 
igre vlog. Ravno družbene spremembe učitelje silijo, da sledijo novostim v tehniki, metodiki in 
didaktiki poučevanja, če želijo ostati v koraku s časom (Dubar, 2000, v (Muršak, Javrh in Kalin, 
2011). SRP si želijo tudi bolj fleksibilnega urnika, da bi lahko med delovnikom zapisali vso 
potrebno dokumentacijo, ki jih drugače še dodatno obremenjuje tudi izven delovnega časa, kar 
lahko sproža stres in na daljši rok tudi izgorelost. SRP bi svoje delo veliko lažje opravljali, če 
bi imeli dalj časa iste učence, saj bi tako lažje prepoznali naravo težav in pogoje, s katerimi 
učenec doseže najboljše rezultate. 
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Priloga 8: Frekvenčne porazdelitve rezultatov za pogostost spodbujanja strokovnega razvoja 
 
Tabela 26 
Frekvenčne porazdelitve rezultatov za pogostost spodbujanja strokovnega razvoja sodelujočih 
SRP glede na delovno dobo 
 

Delovna 
doba 

O tem še 
 nisem 

razmišljal/-
a 

Skoraj  
nikoli  

ali nikoli 

Vsakih  
nekaj let 

Vsako leto Nekajkrat 
letno 

Mesečno 

 Št. 
odg. 

% Št. 
odg. 

% Št. 
odg. 

% Št. 
odg. 

% Št. 
odg. 

% Št. 
odg. 

% 

Dejavnost Tečaji in delavnice, povezane s poučevanjem. 
Študentje 
SRP (0 let) 

1 100 5 83,3 5 50 2 9,1 5 27,8 2 66,7 

SRP (1‒3 
leta) 

0 0,0 1 16,7 0 0,0 1 4,5 3 16,7 1 33,3 

SRP (4‒6 
let) 

0 0,0 0 0,0 1 10 5 22,7 3 16,7 0 0,0 

SRP (7‒18 
let) 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 22,7 2 11,1 0 0,0 

SRP (19‒
30 let) 

0 0,0 0 0,0 3 30 5 22,7 2 11,1 0 0,0 

SRP (nad 
31 let) 

0 0,0 0 0,0 1 10 4 18,2 3 16,7 0 0,0 

Skupaj 1 100 6 100 10 100 22 100 18 100 3 100 
Dejavnost Predstavitev prispevka na strokovni ali znanstveni konferenci/seminarju. 
Študentje 
SRP (0 let) 

3 33,3 5 31,3 0 0,0 5 83,3 7 46,7 0 0,0 

SRP (1‒3 
leta) 

1 11,1 1 6,3 1 7,1 0 0,0 3 20,0 0 0,0 

SRP (4‒6 
let) 

1 11,1 1 6,3 2 14,3 1 16,7 4 26,7 0 0,0 

SRP (7‒18 
let) 

2 22,2 1 6,3 4 28,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

SRP (19‒
30 let) 

2 22,2 4 25 3 21,4 0 0,0 1 6,7 0 0,0 

SRP (nad 
31 let) 

0 0,0 4 25 4 28,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Skupaj 9 100 16 100 14 100 5 100 15 100 0 100 
Dejavnost Objava članka v strokovni/znanstveni reviji. 
Študentje 
SRP (0 let) 

9 37,5 9 34,6 1 14,3 1 33,3 0 0,0 0 0,0 

SRP (1‒3 
leta) 

4 16,7 0 0,0 1 14,3 1 33,3 0 0,0 0 0,0 

SRP (4‒6 
let) 

6 25 1 3,8 2 28,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

SRP (7‒18 
let) 

2 8,3 4 15,4 1 14,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
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SRP (19‒
30 let) 

2 8,3 6 23,1 1 14,3 1 33,3 0 0,0 0 0,0 

SRP (nad 
31 let) 

1 4,2 6 23,1 1 14,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Skupaj 24 100 26 100 7 100 3 100 0 100 0 100 
Dejavnost Hospitacije pri učiteljih na lastni šoli. 
Študentje 
SRP (0 let) 

1 33,3 4 26,7 0 0,0 5 50,0 9 50,0 1 14,3 

SRP (1‒3 
leta) 

1 33,3 0 0,0 0 0,0 1 10,0 2 11,1 2 28,6 

SRP (4‒6 
let) 

0 0 4 26,4 0 0,0 1 10,0 4 22,2 0 0,0 

SRP (7‒18 
let) 

0 0 2 13,3 2 28,6 0 0,0 0 0,0 3 42,9 

SRP (19‒
30 let) 

0 0 3 20,0 1 14,3 3 30,0 2 11,1 1 14,3 

SRP (nad 
31 let) 

1 33,3 2 13,3 4 57,1 0 0,0 1 5,6 0 0,0 

Skupaj 3 100 15 100 7 100 10 100 18 100 7 100 
Dejavnost Hospitacije na drugih šolah. 
Študentje 
SRP (0 let) 

5 22,7 8 33,3 1 16,7 4 100 2 66,7 0 0,0 

SRP (1‒3 
leta) 

4 18,2 2 8,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

SRP (4‒6 
let) 

5 22,7 2 8,3 1 16,7 0 0,0 1 33,3 0 0,0 

SRP (7‒18 
let) 

2 9,1 5 20,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

SRP (19‒
30 let) 

4 18,2 5 20,8 1 16,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

SRP (nad 
31 let) 

2 9,1 2 8,3 3 50,0 0 0,0 0 0,0 1 100 

Skupaj 22 100 24 100 6 100 4 100 3 100 1 100 
Dejavnost Aktivno sodelovanje z ostalimi učitelji. 
Študentje 
SRP (0 let) 

3 100 1 50,0 2 100 0 0,0 4 40,0 10 25 

SRP (1‒3 
leta) 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 15 

SRP (4‒6 
let) 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 66,7 2 20,0 5 12,5 

SRP (7‒18 
let) 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 17,5 

SRP (19‒
30 let) 

0 0,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 4 40,0 5 12,5 

SRP (nad 
31 let) 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 33,3 0 0,0 7 17,5 

Skupaj 3 100 2 100 2 100 3 100 10 100 40 100 
Dejavnost Samostojna ali skupinska raziskava teme, ki Vas poklicno zanima. 
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Študentje 
SRP (0 let) 

4 40,0 7 50,0 1 7,1 2 20,0 4 40,0 2 100 

SRP (1‒3 
leta) 

1 10,0 1 7,1 1 7,1 3 30,0 0 0,0 0 0,0 

SRP (4‒6 
let) 

0 0,0 1 7,1 2 14,3 2 20,0 4 40,0 0 0,0 

SRP (7‒18 
let) 

3 30,0 1 7,1 2 14,3 0 0,0 1 10,0 0 0,0 

SRP (19‒
30 let) 

1 10,0 2 14,3 5 35,7 1 10,0 1 10,0 0 0,0 

SRP (nad 
31 let) 

1 10,0 2 14,3 3 21,4 2 20,0 0 0,0 0 0,0 

Skupaj 10 100 14 100 14 100 10 100 10 100 2 100 
Dejavnost Mentorstvo in/ali opazovanje sodelavcev. 
Študentje 
SRP (0 let) 

6 50,0 6 46,2 0 0,0 4 33,3 2 28,6 2 40,0 

SRP (1‒3 
leta) 

3 25,0 1 7,7 0 0,0 0 0,0 1 14,3 1 20,0 

SRP (4‒6 
let) 

3 25,0 5 38,5 1 9,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

SRP (7‒18 
let) 

0 0,0 0 0,0 3 27,3 3 25,0 1 14,3 0 0,0 

SRP (19‒
30 let) 

0 0,0 1 7,7 5 45,4 1 8,3 2 28,6 1 20,0 

SRP (nad 
31 let) 

0 0,0 0 0,0 2 18,2 4 33,3 1 14,3 1 20,0 

Skupaj 12 100 13 100 11 100 12 100 7 100 5 100 
Dejavnost Branje znanstvenih besedil (npr. strokovnih revij, empiričnih znanstvenih 

razprav, disertacij). 
Študentje 
SRP (0 let) 

0 0,0 1 50,0 1 50,0 3 27,3 6 31,6 9 34,6 

SRP (1‒3 
leta) 

0 0,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 19,2 

SRP (4‒6 
let) 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 36,4 3 15,8 2 7,7 

SRP (7‒18 
let) 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 27,3 2 10,5 2 7,7 

SRP (19‒
30 let) 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 9,1 5 26,3 4 15,4 

SRP (nad 
31 let) 

0 0,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 2 15,8 4 15,4 

Skupaj 0 100 2 100 2 100 11 100 19 100 26 100 
Dejavnost Neuradni pogovori s sodelavci o tem, kako izboljšati svoje poučevanje. 
Študentje 
SRP (0 let) 

3 100 2 100 0 0,0 2 66,7 2 22,2 11 25,6 

SRP (1‒3 
leta) 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 14,0 

SRP (4‒6 
let) 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 33,3 6 14,0 
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SRP (7‒18 
let) 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 22,2 5 11,6 

SRP (19‒
30 let) 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 33,3 2 22,2 7 16,3 

SRP (nad 
31 let) 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 18,6 

Skupaj 3 100 2 100 0 100 3 100 9 100 43 100 
Dejavnost Povezovanje z ravnateljem/-ico. 
Študentje 
SRP (0 let) 

4 100 7 87,5 2 40,0 2 40,0 4 40,0 1 3,6 

SRP (1‒3 
leta) 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 10,0 5 17,9 

SRP (4‒6 
let) 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 20,0 3 20,0 5 17,9 

SRP (7‒18 
let) 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 10,0 6 21,4 

SRP (19‒
30 let) 

0 0,0 0 0,0 2 40,0 2 40,0 1 10,0 5 1,9 

SRP (nad 
31 let) 

0 0,0 1 12,5 1 20,0 0 0,0 0 0,0 6 21,4 

Skupaj 4 100 8 100 5 100 5 100 10 100 28 100 
Dejavnost Sodelovanje v superviziji/interviziji. 
Študentje 
SRP (0 let) 

4 50,0 9 50,0 2 28,6 0 0,0 5 45,5 0 0,0 

SRP (1‒3 
leta) 

2 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 66,7 

SRP (4‒6 
let) 

0 0,0 2 11,1 2 28,6 3 30,0 2 18,2 0 0,0 

SRP (7‒18 
let) 

0 0,0 1 5,6 1 14,3 3 30,0 1 9,1 1 16,7 

SRP (19‒
30 let) 

1 12,5 3 16,7 0 0,0 3 30,0 3 27,3 0 0,0 

SRP (nad 
31 let) 

1 12,5 3 16,7 2 28,6 1 10,0 0 0,0 1 16,7 

Skupaj 8 100 18 100 7 100 10 100 11 100 6 100 
Dejavnost Sodelovanje/organiziranje v različnih projektih. 
Študentje 
SRP (0 let) 

5 83,3 2 40,0 4 28,6 0 0,0 6 37,5 3 33,3 

SRP (1‒3 
leta) 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 10,0 4 25,0 1 11,1 

SRP (4‒6 
let) 

0 0,0 0 0,0 4 28,6 2 20,0 1 6,3 2 22,2 

SRP (7‒18 
let) 

1 16,7 0 0,0 2 14,3 2 20,0 1 6,3 1 11,1 

SRP (19‒
30 let) 

0 0,0 1 20,0 2 14,3 4 40,0 3 18,8 0 0,0 

SRP (nad 
31 let) 

0 0,0 2 40,0 2 14,3 1 10,0 1 6,3 2 22,2 

Skupaj 6 100 5 100 14 100 10 100 16 100 9 100 
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Dejavnost Reševanje problemskih situacij z učenci 
Študentje 
SRP (0 let) 

3 100 2 100 1 50,0 2 50,0 5 38,5 7 19,4 

SRP (1‒3 
leta) 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 16,7 

SRP (4‒6 
let) 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 25,0 2 15,4 6 16,7 

SRP (7‒18 
let) 

0 0,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 2 15,4 4 11,1 

SRP (19‒
30 let) 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 25,0 3 23,1 6 16,7 

SRP (nad 
31 let) 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 7,7 7 19,4 

Skupaj 3 100 2 100 2 100 4 100 13 100 36 100 
Dejavnost Analiza opravljenega pedagoškega dela. 
Študentje 
SRP (0 let) 

4 4,0 2 100 1 100 1 16,7 5 31,3 7 22,6 

SRP (1‒3 
leta) 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 18,8 3 9,7 

SRP (4‒6 
let) 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 66,7 0 0,0 5 16,1 

SRP (7‒18 
let) 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 18,8 4 12,9 

SRP (19‒
30 let) 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 25,0 6 19,4 

SRP (nad 
31 let) 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 16,7 1 6,3 6 19,4 

Skupaj 4 100 2 100 1 100 6 100 16 100 31 100 
 
Tabela 27 
Frekvenčne porazdelitve rezultatov za pogostost spodbujanja strokovnega razvoja zaposlenih 
SRP glede na strokovni naziv 
 

Strokovni 
naziv 

O tem še 
nisem 

razmišljal/-a 

Skoraj nikoli 
ali nikoli 

Vsakih nekaj 
let 

Vsako leto Nekajkrat 
letno 

Mesečno 

 Št. 
odg. 

% Št. 
odg. 

% Št. 
odg. 

% Št. 
odg. 

% Št. 
odg. 

% Št. 
odg. 

% 

Dejavnost Tečaji in delavnice, povezane s poučevanje. 
SRP brez 
naziva 

1 100 6 100 6 60,0 7 31,8 12 66,7 3 100 

SRP mentor 0 0,0 0 0,0 4 40,0 13 59,1 4 22,2 0 0,0 
SRP 
svetovalec 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 9,1 2 11,1 0 0,0 

Skupaj 1 100 6 100 10 100 22 100 18 100 3 100 
Dejavnost Udeležba/predstavitev prispevka na strokovni ali znanstveni 

konferenci/seminarju. 
SRP brez 
naziva 

5 55,6 7 43,8 4 28,6 6 100 13 86,7 0 0,0 

SRP mentor 4 44,4 8 50,0 7 50,0 0 0,0 2 13,3 0 0,0 
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SRP 
svetovalec 

0 0,0 1 6,3 3 21,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Skupaj 9 100 16 100 14 100 6 100 15 100 0 100 
Dejavnost Objava članka v strokovni/znanstveni reviji. 
SRP brez 
naziva 

19 79,2 11 42,3 3 42,9 2 66,7 0 0,0 0 0,0 

SRP mentor 4 16,7 12 46,2 4 57,1 1 33,3 0 0,0 0 0,0 
SRP 
svetovalec 

1 4,2 3 11,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Skupaj 24 100 26 100 7 100 3 100 0 100 0 100 
Dejavnost Hospitacije pri učiteljih na lastni šoli. 
SRP brez 
naziva 

2 66,7 8 53,3 1 14,3 7 70,0 14 77,8 3 42,9 

SRP mentor 1 33,3 5 33,3 4 57,1 3 30,0 4 22,2 4 57,1 
SRP 
svetovalec 

0 0,0 2 13,3 2 28,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Skupaj 3 100 15 100 7 100 10 100 18 100 7 100 
Dejavnost Hospitacije na drugih šolah. 
SRP brez 
naziva 

14 63,6 12 50,0 3 50,0 4 100 2 66,7 0 0,0 

SRP mentor 8 36,4 10 41,7 1 16,7 0 0,0 1 33,3 1 100 
SRP 
svetovalec 

0 0,0 2 8,3 2 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Skupaj 22 100 24 100 6 100 4 100 3 100 1 100 
Dejavnost Aktivno sodelovanje z ostalimi učitelji. 
SRP brez 
naziva 

3 100 1 50,0 2 100 2 66,7 6 60,0 21 52,5 

SRP mentor 0 0,0 1 50,0 0 0,0 1 33,3 4 40,0 15 37,5 
SRP 
svetovalec 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 10,0 

Skupaj 3 100 2 100 2 100 3 100 10 100 40 100 
Dejavnost Samostojna ali skupinska raziskava teme, ki Vas poklicno zanima. 
SRP brez 
naziva 

5 50,0 8 57,1 5 35,7 7 70,0 8 80,0 2 100 

SRP mentor 4 40,0 5 35,7 7 50,0 3 30,0 2 20,0 0 0,0 
SRP 
svetovalec 

1 10,0 1 7,1 2 14,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Skupaj 10 100 14 100 14 100 10 100 10 100 2 100 
Dejavnost Mentorstvo in/ali opazovanje sodelavcev. 
SRP brez 
naziva 

12 100 12 92,3 0 0,0 5 41,7 3 42,9 3 60,0 

SRP mentor 0 0,0 1 7,7 9 81,8 6 50,0 3 42,9 2 40,0 
SRP 
svetovalec 

0 0,0 0 0,0 2 18,2 1 8,3 1 14,3 0 0,0 

Skupaj 12 100 13 100 11 100 12 100 7 100 5 100 
Dejavnost Branje znanstvenih besedil (npr. strokovnih revij, empiričnih znanstvenih 

razprav, disertacij). 
SRP brez 
naziva 

0 0,0 2 100 1 50,0 6 54,5 10 52,6 16 61,5 

SRP mentor 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 45,5 9 47,4 7 26,9 
SRP 
svetovalec 

0 0,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 3 11,5 

Skupaj 0 100 2 100 2 100 11 100 19 100 26 100 
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Dejavnost Neuradni pogovori s sodelavci o tem, kako izboljšati svoje poučevanje. 
SRP brez 
naziva 

3 100 2 100 0 0,0 2 66,7 4 44,4 24 55,8 

SRP mentor 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 33,3 5 55,6 15 34,9 
SRP 
svetovalec 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 9,3 

Skupaj 3 100 2 100 0 100 3 100 9 100 43 100 
Dejavnost Povezovanje z ravnateljem/-ico. 
SRP brez 
naziva 

4 100 7 87,5 2 40,0 2 40,0 8 80,0 12 42,9 

SRP mentor 0 0,0 1 12,5 3 60,0 3 60,0 2 20,0 12 42,9 
SRP 
svetovalec 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 14,3 

Skupaj 4 100 8 100 5 100 5 100 10 100 28 100 
Dejavnost Sodelovanje v superviziji/interviziji. 
SRP brez 
naziva 

6 75,0 10 55,6 3 42,9 4 40,0 8 72,7 4 66,7 

SRP mentor 1 12,5 7 38,9 3 42,9 5 50,0 3 27,3 2 33,3 
SRP 
svetovalec 

1 12,5 1 5,6 1 10,0 1 10,0 0 0,0 0 0,0 

Skupaj 8 100 18 100 7 100 10 100 11 100 6 100 
Dejavnost Sodelovanje/organiziranje v različnih projektih. 
SRP brez 
naziva 

5 83,3 2 40,0 7 50,0 3 30,0 13 81,3 5 55,6 

SRP mentor 1 16,7 1 20,0 7 50,0 6 60,0 2 12,5 4 44,4 
SRP 
svetovalec 

0 0,0 2 40,0 0 0,0 1 10,0 1 6,3 0 0,0 

Skupaj 6 100 5 100 14 100 10 100 16 100 9 100 
Dejavnost Reševanje problemskih situacij z učenci. 
SRP brez 
naziva 

3 100 2 100 1 0,50 3 75,0 6 46,2 20 55,6 

SRP mentor 0 0,0 0 0,0 1 0,50 1 25,0 6 46,2 13 36,1 
SRP 
svetovalec 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 7,7 3 8,3 

Skupaj 3 100 2 100 2 100 4 100 13 100 36 100 
Dejavnost Analiza opravljenega pedagoškega dela. 
SRP brez 
naziva 

4 100 2 100 1 100 4 66,7 9 56,3 15 48,4 

SRP mentor 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 16,7 6 37,5 14 45,2 
SRP 
svetovalec 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 16,7 1 6,3 2 6,5 

Skupaj 4 100 2 100 1 100 6 100 16 100 31 100 
 
 


