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POVZETEK 

Za uspešno soočanje s številnimi zahtevami in izzivi, pred katere so v današnjem času 
nenehnih sprememb na različnih področjih človekovega delovanja postavljeni specialni in 
rehabilitacijski pedagogi, je nujno potreben njihov nenehen profesionalen razvoj. 
Nepredvidljive delovne razmere, številne zahteve in izzivi pogosto povzročajo stres in 
občutek nemoči, kar lahko vodi v izgorelost ali opustitev tega poklica, zato se proučevanje 
profesionalnega razvoja pedagoških delavcev v zadnjih letih osredotoča tudi na področje 
rezilientnosti.  

Namen raziskave je bil ugotoviti, katera so najbolj prelomna obdobja na profesionalni poti 
posameznih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, s kakšnimi stiskami in izzivi se 
soočajo in kako to poklicno in osebnostno vpliva na njih. Zanimali so nas tudi varovalni 
dejavniki, ki kažejo na njihovo rezilientnost.  

Empirična raziskava je temeljila na kvalitativnem pristopu. Vzorec je bil neslučajnostni 
priložnosten. Zajemal je 13 specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj, defektologinj in 
specialnih pedagoginj z različnimi delovnimi izkušnjami ter različno dolgo delovno dobo. 
Podatki so bili pridobljeni s pomočjo navodil za pisanje poklicne biografije, kategorizirani in 
obdelani po načelih kvalitativnega raziskovanja. 

Rezultati raziskave kažejo, da profesionalni razvoj specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 
zaznamujejo naslednja prelomna obdobja: dodiplomsko izobraževanje in praksa, 
pripravništvo in strokovni izpit, prva zaposlitev oz. prve izkušnje z delom, menjava službe ali 
sprememba delovnega mesta, prelomni dogodki, krize in obremenitve, profesionalni 
napredek, zaključevanje poklicne poti. Med dejavniki, ki najbolj vplivajo na njihov 
profesionalni razvoj, specialni in rehabilitacijski pedagogi izpostavljajo vzpodbudno klimo na 
šoli, lastno notranjo motivacijo za učenje, branje strokovne literature ter stalno strokovno 
izpopolnjevanje. Med prelomnimi dogodki, ki so specialne in rehabilitacijske pedagoge na 
poklicni poti najbolj obogatili, so najpogostejši tisti, ki so povezani z učenci s posebnimi 
potrebami ter starši teh učencev. Med dogodki, ki so jim na poklicni poti predstavljali 
največji izziv oz. povzročili največjo stisko, pa so najpogostejši dogodki povezani s 
sodelavci, z učenci s posebnimi potrebami ter z izzivi in zahtevami na začetku poklicne poti. 
Kot varovalni dejavnik v trenutkih največje poklicne krize/stiske specialni in rehabilitacijski 
pedagogi najpogosteje navajajo podporo družine in podporo sodelavcev.  

KLJUČNE BESEDE: profesionalni razvoj, rezilientnost, metoda poklicne biografije, 
specialni in rehabilitacijski pedagog 



 
 

ABSTRACT  

In times of constant change in different fields of people’s lives, the special education teachers 
nowadays need continual professional development to confront successfully with numerous 
demands and challenges. Unpredictable working conditions, numerous demands and 
challenges often cause stress and the feeling of burnout, which can lead to exhaustion and the 
giving up of their profession. Therefore, the professional development of pedagogical 
workers has recently been focused on resilience.  

The purpose of the research was to find out the most breaking periods of special education 
teachers pursuing their professional path, what challenges and distress they are confronted 
with and what professional and personal effect these have on the teachers.  In the research we 
were also interested in the protective factors, which indicate resilience. 

The empirical research, in which random samples were used, was based on the qualitative 
approach.  Thirteen special education teachers, defectologists and teachers for children with 
special needs, having various working experience with different work time, were included in 
the research. The data were acquired by means of instructions for writing a vocational 
biography. They were categorized and processed by means of qualitative methods. 

The results of the research indicate that the professional development of special education 
teachers is marked by the following breaking periods: pre-diploma education and practice, 
training and professional exam, first employment or work experience, changing jobs or work 
places, breaking events, crisis and workload, professional progress, the ending of professional 
career. Special education teachers believe that stimulative work climate in school, their own 
inner motivation for learning and reading professional literature and continuous expert 
advanced study courses are the most important factors that affect their professional 
development. 

Among breaking events, that have enriched the special education teachers on their 
professional path, are those connected with children with special needs and their parents. The 
greatest challenge and distress respectively have been caused by events associated with co-
workers, children with special needs and the demands and problems the teachers were facing 
at the beginning of their professional career.  

In moments of their greatest professional crisis, the special education teachers mention the 
family support and the support of their co-workers as important protective factors. 

KEY WORDS: professional development, resilience, method of vocational biography, 
special education teachers 
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1 UVOD 
 

Ob številnih spremembah in novostih v gospodarstvu, znanosti, na področju učenja in 
poučevanja ter v družbi nasploh postaja vloga pedagoških delavcev, med katere štejemo tudi 
specialne in rehabilitacijske pedagoge, vse bolj zahtevna. Zahtevnost njihovega dela 
povečujejo tudi pričakovanja družbe in staršev po vse večji usposobljenosti učencev 
(Valenčič Zuljan, Klander Merc in Sešek, 2010), hkrati pa se od njih pričakuje še, da bodo 
blažili vse večje socialne razlike med učenci (Hargreaves, 2003, v Kiswarday in Valenčič 
Zuljan, 2015).  

Ob tem je potrebno omeniti tudi številne spremembe, ki se dogajajo konkretno na področju 
dela z osebami s posebnimi potrebami, kot so spremembe na področju zakonodaje, 
terapevtskih pristopov, diagnosticiranja ipd. (Grubešič in Morel Bera, 2014). Zaradi naštetih 
razlogov so specialni in rehabilitacijski pedagogi prisiljeni v nenehno profesionalno 
razvijanje, saj kot pravijo M. Valenčič Zuljan, Vogrinc, C. Bizjak, Z. Krištof in J. Kalin 
(2007) le vseživljenjsko učenje in skrb za stalen profesionalni razvoj zagotavljata kakovostno 
in strokovno delo. 

Že omenjeni izzivi in zahteve, pred katere so zaradi številnih sprememb postavljeni 
pedagoški delavci, lahko vodijo v stres, dvom in občutek nemoči. Kot ugotavljata Day in Gu 
(2010, v Kiswarday in Valenčič Zuljan, 2015) lahko ti občutki dolgoročno pripeljejo do 
izgorevanja posameznika ali menjave poklica. Le rezilientni pedagoški delavci bodo lahko 
kos vse zahtevnejšim delovnim razmeram in le takšni bodo sposobni vzgajati rezilientne 
učence (Kiswarday in Valenčič Zuljan, 2015). 

Zgoraj opisane spremembe, številni izzivi in dileme, s katerimi se soočam pri večletnem 
vzgojno-izobraževalnem delu z učenci s posebnimi potrebami, so me spodbudile, da v svojem 
magistrskem delu podrobneje raziščem profesionalni razvoj specialnih in rehabilitacijskih 
pedagogov ter področje rezilientnosti. 

V teoretičnem delu smo najprej opredelili vlogo specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, 
naloge, ki jih opravljala, ter pomen njegovega stalnega strokovnega izpopolnjevanja. Nato 
smo podrobneje predstavili profesionalni razvoj pedagoških delavcev, med katere štejemo 
tudi specialne in rehabilitacijske pedagoge. Navedli smo razloge, ki jih silijo, da se nenehno 
profesionalno razvijajo in podali opredelitve njihovega profesionalnega razvoja. Podrobneje 
smo predstavili notranje in zunanje dejavnike, ki vplivajo na njihov profesionalni razvoj, ter 
nekatere modele profesionalnega razvoja. V zadnjem delu teoretičnega dela smo opredelili 
rezilientnost ter valove raziskovanja le-te, nato pa posebno pozornost namenili še področju 
rezilientnosti pri pedagoških delavcih. V tem delu smo predstavili tudi varovalne dejavnike, 
ki spodbujajo njihovo rezilientno delovanje. 

V empiričnem delu smo v raziskavi želeli ugotoviti, katera so tista najbolj prelomna obdobja 
na profesionalni poti specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter kakšen vpliv imajo na njih 
poklicno in osebnostno. Želeli smo tudi ugotoviti, kaj spodbuja in kaj ovira njihov 
profesionalni razvoj ter za katere dejavnike sami menijo, da pomembno vplivajo na njihov 
profesionalni razvoj. Zanimalo nas je, kateri dogodek na poklicni poti jih je poklicno najbolj 
obogatil in kateri jim je predstavljal največji izziv oz. jim je povzročil največjo stisko. Ob 
tem nas je zanimalo še, kateri so bili varovalni dejavniki, ki so jim v obdobju največje 
poklicne stiske pomagali in kažejo na njihovo rezilientno delovanje.  
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Opomba: V empiričnem delu magistrskega dela uporabljamo enotni izraz specialni in 

rehabilitacijski pedagog (SRP) za poimenovanje specialnih pedagogov, defektologov ter 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. 

V magistrskem delu je uporabljen  izraz učitelj/pedagoški delavec, kar vključuje tudi 
specialne in rehabilitacijske pedagoge.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 VLOGA SPECIALNEGA IN REHABILITACIJSKEGA PEDAGOGA 

 

Etični kodeks specialnih in rehabilitacijskih pedagogov (2009) le-te opredeljuje kot 
strokovnjake, katerih naloga je proučevanje, razvijanje in izvajanje edukacije ter reedukacije, 
kompenzacijskega in rehabilitacijskega dela z otroki s posebnimi potrebami ter odraščajočimi 
in odraslimi s primanjkljaji, ovirami oz. motnjami oz. z osebami s posebnimi potrebami v 
vseh življenjskih obdobjih. Cilj njihovega dela je, da pomagajo posamezniku pri razvoju 
njegovih potencialov, hkrati pa ga usposobijo za čim bolj kakovostno in neodvisno socialno 
ter poklicno življenje oz. ga usposobijo, da čim bolj obvlada in kompenzira primanjkljaje, 
ovire oz. motnje.  

Specialni in rehabilitacijski pedagog (v nadaljevanju SRP) lahko zaseda različne poklicne 
vloge kot (Galeša, 1995): 

- specialni pedagog svetovalec, 
- mobilni specialni pedagog, 
- stalni specialni pedagog na šoli, 
- specialni pedagog kot učitelj v oddelkih posebnega ali prilagojenega vzgojno-

izobraževalnega programa, 
- specialni pedagog kot vzgojitelj v domovih, ki delujejo ob šolah s prilagojenim 

programom. 

Poleg teh vlog Pierangelo (1994) navaja še naslednje vloge SRP: 

- član multidisciplinarnega tima, 
- diagnostik oz. ocenjevalec otrokovih posebnih potreb, 
- član komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. 

Oblike nudenja pomoči SRP so izobraževanje, izvajanje terapij, vodenje in pomoč pri 
vključevanju v družbo (Profesionalna organizacija specialnih pedagogov (BHP), b. d.). G. 
Zielke (1988, v Novljan, 1992) pa poudarja še naslednje oblike dela defektologa (SRP), in 
sicer svetovanje staršem, učiteljem ter vodstvu šole, določitev specialno-pedagoških 
postopkov, pomoč učencu v času pouka in zunaj pouka, spremljanje otrokovega 
napredovanja, podpora ob spremembi šolanja, ki vključuje proučitev novega okolja in 
ambulantne oblike dela. 

Dejavnosti, pri katerih je SRP najbolj učinkovit, se nanašajo na organizacijo življenja in dela 
učencev s posebnimi potrebami. Področje njegovega dela delimo na 3 glavne dejavnosti, in 
sicer (Kavkler in Tancig, 2000): 
 

a) dejavnosti pomoči 
Pod dejavnosti pomoči defektologa (SRP) štejemo obravnavo učencev s posebnimi 
potrebami in pomoč pri izbiri metod, pristopov ter učnih pripomočkov za 
učinkovitejše učenje. Sem spada tudi sodelovanje z učitelji in svetovanje le-tem glede 
uporabe oblik, metod dela in učnih pripomočkov za učinkovitejše učenje učencev s 
posebnimi potrebami. Ob tem je njegova naloga tudi, da seznanja učitelje z novostmi 
in strokovno literaturo s področja, ki ga pokrivajo v povezavi z učenci s posebnimi 
potrebami. Ima pomembno vlogo pri izdelavi individualiziranih programov. 
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b) razvojne in preventivne dejavnosti 
Med razvojne in preventivne dejavnosti štejemo analizo obstoječega stanja na šoli, kar 
zadeva integracijo učencev s posebnimi potrebami, pomoč pri načrtovanju sprememb 
in izboljšav v zvezi z integracijo. 
 
c) dejavnosti načrtovanja in evalvacije 
Naloga defektologa (SRP) je tudi načrtovanje in izvajaje evalvacije izobraževanja 
učencev s posebnimi potrebami v rednem vzgojno-izobraževalnem procesu in v 
različnih oblikah individualne ter skupinske pomoči. 

 

Defektolog (SRP) pri svojem delu nenehno sodeluje tudi s šolsko svetovalno službo. V vsa 
področja njegove dejavnosti pa je vključeno (Kavkler in Tancig, 2000): 
 

 delo z učenci, kamor spada ocenjevanje in diagnosticiranje primanjkljajev oziroma 
posebnih potreb, ki so povezani z znanji, sposobnostmi in spretnostmi pri predmetih 
oziroma področjih vzgojno-izobraževalnega dela. Naloga defektologa (SRP) je, da 
ugotovi povezavo med učenčevo bazo znanja in metodami, ki jih uporablja pri 
reševanju določene naloge oziroma problema. Njegova naloga je nudenje neposredne 
učne pomoči učencem s posebnimi potrebami, svetovanje glede uporabe metod, učnih 
pripomočkov, organizacije učnega okolja za učinkovito učenje. Ob tem tudi 
koordinira delo drugih ljudi, ki nudijo pomoč takemu učencu (prav tam); 

 delo z učitelji, ki vključuje svetovanje učiteljem in spreminjanje njihovih stališč do 
učencev s posebnimi potrebami (učiteljem realno predstavi primanjkljaje, zmožnosti 
in potrebe učenca). Pogosto nudi neposredno pomoč v razredu pri ocenjevanju 
sposobnosti, spretnosti, znanj, načrtovanju in izvajanju različnih strategij 
diferenciacije procesa vzgojno-izobraževalnega dela. Učitelju svetuje in tudi sam 
sodeluje pri izbiri primernih didaktičnih in učnih pripomočkov, pri prilagajanju ter 
pripravi učnega gradiva, didaktičnih pripomočkov, individualiziranih programov dela 
itd. (prav tam); 

 svetovalno delo s starši učencev s posebnimi potrebami, kjer z njimi opravlja 
pogovore o vzgojno-izobraževalnih posebnostih njihovih otrok, svetuje jim in skrbi za 
izmenjavo informacij o učinkovitih zaposlitvah, igrah, o tem, kako urediti 
stimulativno učno okolje. Svetuje jim tudi glede metod načrtovanja in organizacije 
učenja doma, različnih oblik in metod učne pomoči itd. (prav tam). Ob tem pa z njimi 
gradi partnerski odnos, ki temelji na vključevanju, zaupnosti in spoštovanju (Etični 
kodeks, 2009); 

 sodelovanje z vodstvom šole – defektolog (SRP) sodeluje pri pripravi razvojnega 
načrta šole, ki se navezuje na področje učenja ter poučevanja učencev s posebnimi 
potrebami (Kavkler in Tancig, 2000); 

 sodelovanje s strokovnjaki iz različnih zunanjih institucij (npr. strokovnjaki s 
pedopsihiatrije) (prav tam). 

 
Njegova naloga je tudi skrb za prenos svojih znanj in izkušenj na kolege, študente, 
pripravnike in druge posameznike, ki so vključeni ali povezani z delom SRP (Etični kodeks, 
2009). 
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2.2 POMEN STALNEGA IZOBRAŽEVANJA SPECIALNIH IN 

REHABILITACIJSKIH PEDAGOGOV 

 

SRP se nenehno soočajo z novimi izzivi (spremembe na področju zakonodaje, 
diagnosticiranja, terapevtskih pristopov, vključevanje otrok z novimi sindromi v večinske 
vzgojno-izobraževalne ustanove), ki v njih vzbujajo potrebo po pridobivanju različnih znanj, 
aktivni udeležbi v strokovnih timih ter sprejemanju odgovornih odločitev (Grubešič in Morel 
Bera, 2014). 

Zaradi vseh naštetih izzivov je, kot navajata Leko in Grownell (2009, v Kavkler, 2010), za 
specialne pedagoge (SRP) ključnega pomena nenehen profesionalni razvoj, saj morajo: 

- svoje delo opravljati tako, da je usklajeno s cilji učitelja, ki učenca poučuje v razredu, 
- poznati in delati skladno z zakonodajo in lokalnimi, državnimi ter vsemi ostalimi 

mehanizmi, ki so pomembni za uresničevanje inkluzije v praksi, 
- poznati kurikul šole (prav tam). 

 
V skladu s spremembami se spreminjata tudi pomen in vloga stalnega strokovnega 
izpopolnjevanja defektologov (SRP). Spremembe, ki so se že zgodile in se še dogajajo na 
področju specialne in rehabilitacijske pedagogike, so vse bolj zahtevne in obsežne. 
Vključujejo dvigovanje ravni izobrazbe, integriranje sodobnejših metod, večje povezovanje 
teorije in prakse ter večanje vsebin s pedagoško-psihološkega in metodološkega področja 
(Kolenec, 2005). 
 
Stalno strokovno izpopolnjevanje defektologov (SRP) je po mnenju Kolenca (2005) sistem, 
ki je specifičen, sestavljen in raznovrsten. Pomembno je, da temelji na potrebah, značilnostih 
in zmožnostih posameznika, ob tem pa tudi na potrebah in interesih družbe. 

M. Valenčič Zuljan, Vogrinc, M. Cotič, Fošnarič in C. Peklaj (2011) poudarjajo, da 
pedagoški delavci v času študija in pripravništva nikakor ne morejo pridobiti vsega 
potrebnega znanja za opravljanje vseh nalog, s katerimi se soočajo na svoji profesionalni poti, 
zato morajo svoje znanje nenehno izpopolnjevati.  

Kot navaja Etični kodeks (2009) je tudi za SRP kot pedagoške delavce pomembno, da se 
zavedajo, da znanje, ki so ga pridobili, in izkušnje niso splošno uporabne in trajne. Že 
omenjene nenehne spremembe in razvoj od njih zahtevajo, da če želijo kakovostno opravljati 
svoje delo, tega redno reflektirajo, profesionalno rastejo ob samoizobraževanju, sodelovanju 
v timih ter se vključujejo v različne formalne in neformalne oblike izobraževanja. 
 
Za izvajanje sodobnega vzgojno-izobraževalnega dela je stalno strokovno izpopolnjevanje 
defektologov (SRP) pomembna naloga tako samega defektologa (SRP) kot družbe. Pri tem je 
potrebno težiti k zunanji in notranji preobrazbi vzgoje in izobraževanja otrok ter 
mladostnikov s posebnimi potrebami. Medtem ko lahko zunanjo spremembo dosežemo z 
organizacijskimi posegi, pa lahko notranjo spremembo dosežemo le, če so defektologi (SRP) 
sami pripravljeni na spremembe. Pomembno je, da te spremembe dojemajo kot svoje osebne 
potrebe, potrebe časa in družbe ter težijo k temu, da predvidene spremembe tudi realizirajo 
(Kolenec, 2005).   
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Kolenec (2005) še opozarja, da je pri načrtovanju in izvedbi stalnega strokovnega 
izpopolnjevanja defektologov (SRP) potrebno v večji meri izhajati iz potreb defektologov 
(SRP) in omogočiti njihovo vključenost pri oblikovanju vsebin in metod stalnega 
strokovnega izpopolnjevanja. Cilj takšnega izobraževanja pa naj bo operativno in ustvarjalno 
znanje (prav tam).   

 

2.3 PROFESIONALNI RAZVOJ PEDAGOŠKIH DELAVCEV 

 

2.3.1 Potreba po profesionalnem razvoju pedagoških delavcev 

 

Vloga pedagoških delavcev, med katere štejemo tudi SRP, postaja v današnjem času vse bolj 
zahtevna. V družbi se dogajajo nenehne spremembe, kot so gospodarske spremembe, 
bliskovit razvoj znanosti ter nova spoznanja o učenju in poučevanju. Pojavljajo se tudi vse 
večje zahteve po visoki usposobljenosti učencev (Valenčič Zuljan idr., 2010). Ob tem je 
potrebno upoštevati še spremembe v samem otroštvu, procesu odraščanja, fenomen staranja 
družb ter spremenjene odnose med generacijami. Pomembne so tudi spremembe v 
geopolitičnem pomenu na mednarodni, nacionalni in na lokalni ravni. Vse te spremembe 
vplivajo na vzgojno-izobraževalni sistem, šolo kot institucijo reprodukcije družbe ter tudi na 
učitelje (Vršnik Perše, Kelava, Kozina, Rutar Leben in Javornik Krečič, 2012). Že od nekdaj 
namreč velja, da so spremembe v pojmovanju znanja, poučevanja in izobraževanja vedno 
nastale kot posledica sprememb v družbenem in tehnološkem razvoju (Cvetek, 2005). 

Tudi avtorica B. Marentič Požarnik (1993) je že v začetku 90-tih let 20. stoletja opozorila na 
okoliščine, ki vplivajo na spreminjanje učiteljeve vloge, zaradi katerih le-ta postaja vse 
zahtevnejša. Med te okoliščine šteje uvajanje tržnih mehanizmov, vse večjo tekmovalnost 
med učenci, šolami in tudi nacionalnimi šolskimi sistemi, vse večje uveljavljanje 
informacijsko-komunikacijske tehnologije, nove metode, oblike in strategije dela, razlike v 
stilih učenja ter vse večjo raznolikost in vse težjo obvladljivost učencev.    

Pedagoški delavci tako opravljajo izredno zahtevno poklicno vlogo v delovnih razmerah, ki 
so včasih stresne, drugič spodbudne, vedno pa negotove, nepredvidljive in razgibane 
(Valenčič Zuljan, 2001). Njihovo nenehno profesionalno razvijanje zato ni več le izbira 
vznesenih posameznikov, ampak nujnost in poklicna dolžnost vseh (Valenčič Zuljan in 
Blanuša Trošelj 2014). Le vseživljenjsko učenje in skrb za stalen profesionalni razvoj 
zagotavljata kakovostno in strokovno delo (Valenčič Zuljan idr., 2007). 

Že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja se je pojavilo gibanje za profesionalizacijo  
izobraževanja pedagoških delavcev. Le-te naj bi se izobraževalo podobno kot npr. zdravnike, 
arhitekte ipd. (Marentič Požarnik, 2007; Zelena knjiga o izobraževanju učiteljev v Evropi, 
2001). 

Učitelj mora poleg »tradicionalnih« nalog prevzeti še številne nove, ki zahtevajo spremembe 
v njegovi vlogi in njegovi usposobljenosti za le-te. Med te naloge spada prilagajanje 
poučevanja vse bolj heterogenim skupinam učencev, organizacija močnih učnih okolij in 
spodbujanje učenja, ki je naravnano sodelovalno, izkustveno, eksperimentalno in projektno, 
sodelovanje v timih, sodelovanje s starši, šolskim okoljem  ter visokošolskimi inštitucijami, 
sodelovanje pri razvoju kurikuluma in njegove evalvacije ter uspešno vnašanje 
informacijsko-komunikacijske tehnologije v učne položaje (Marentič Požarnik, 2007). 
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V skladu s spremenjeno in vse bolj zahtevno vlogo učitelja se mora spremeniti tudi pogled na 
njegovo poklicno vlogo, njegovo izobraževanje ter na njegov profesionalni razvoj. Za dosego 
kvalitete je poleg kakovostnega dodiplomskega izobraževanja pomembno tudi njegovo 
nadaljnje poklicno delovanje in možnost profesionalnega razvoja (Valenčič Zuljan, 2012).  

Cochran-Smith (2000, v Vršnik Perše idr., 2012) pa dodaja, da ti pojavi zahtevajo tudi višjo 
stopnjo učiteljeve profesionalnosti. Pri tem niso mišljene samo zunanje značilnosti stroke in 
učiteljevega statusa (npr. plača, ugled, pogoji dela), ampak predvsem »notranji« profesionalni 
razvoj oz. zorenje učitelja. Le-to pripelje učitelja do večje samozavesti, gotovosti v 
odločanju, samostojnosti v razmišljanju in praksi (Vršnik Perše idr., 2012). 

Odgovornost učiteljev je namreč, da svoje učence in dijake pripravijo za življenje in delo v 
hitro spreminjajočih se pogojih, ki bodo od njih zahtevali nenehno učenje na delu, ob delu, z 
delom ter učenje v odnosih z drugimi (Devjak in Polak, 2007).  

 

2.3.2 Opredelitev profesionalnega razvoja pedagoških delavcev  
 

V Zeleni knjigi o izobraževanju učiteljev v Evropi (2001) je izpostavljeno, da je profesionalni 
razvoj pedagoških delavcev vseživljenjski proces, njihovo izobraževanje pa odprt in 
dinamičen sistem, ki je del trajnega procesa.  

M. Valenčič Zuljan (1999, str. 138) opredeljuje učiteljev poklicni razvoj kot: »Proces 
signifikantnega in vseživljenjskega, izkustvenega učenja, pri katerem študenti in učitelji 
razvijajo (osmišljajo) svoja pojmovanja in spreminjajo svojo prakso poučevanja; gre za 
proces, ki vključuje učiteljevo osebnostno, poklicno in socialno dimenzijo in pomeni 
učiteljevo napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega, odgovornega odločanja in 
ravnanja.«   

Tudi M. Obran in M. Ivanuš Grmek (2010) gledata na učiteljev profesionalni razvoj kot na 
vseživljenjski proces, ki se odvija na več ravneh. Le-te se med sabo povezujejo (npr. nova 
spoznanja pri posameznem predmetu, novi načini poučevanja, samoevalvacija itd.).  

K. Smith (2003, v Vršnik Perše idr., 2012) meni, da je cilj poklicnega razvoja učitelja, da ta 
postane boljši profesionalec, njegov poklicni razvoj pa predstavlja sredstvo za izboljšanje 
šolstva in sredstvo za vzdrževanje zanimanja v poklicu. To pa vodi tudi do poklicnega in 
osebnega razvoja, ki sta nujna za napredovanje. Avtorice T. Vršnik Perše idr. (2012) pa ob 
tem dodajajo še potrebe po pridobitvi novega znanja, sposobnosti in spretnosti. 

Učitelj preide tekom svojega poklicnega razvoja skozi določena obdobja. Vsako obdobje ima 
neko specifično vlogo, značilnost in posledice. Učiteljev razvoj naj bi bil nekaj, kar se dogaja 
v človeku. Profesionalni razvoj pomeni veliko več kot le spremembo vedenja. Je proces, 
znotraj katerega učitelj utemelji in vzdržuje najvišjo raven profesionalne usposobljenosti, ki 
jo je sposoben doseči (Terhart, 1997, v Muršak, Javrh in Kalin, 2011). 

Terhart (1997, v Valenčič Zuljan idr., 2007) opredeljuje profesionalni razvoj v širšem smislu 
kot proces, ki se začne z odločitvijo posameznika za ta (pedagoški) poklic oz. od začetka 
njegovega izobraževanja do upokojitve oz. opustitve poklica. V ožjem smislu pa se 
opredelitev profesionalnega razvoja osredotoča na poučevanje oz. kritična obdobja, ki 
vplivajo na posameznika, da se dejansko profesionalno razvija in napreduje. Ti dejavniki so 
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lahko npr. prelomni dogodki v družini ali poklicu, udeležba v formalnem izobraževanju, 
branje strokovne literature, raziskovanje lastne pedagoške prakse ipd. (prav tam). 

M. Valenčič Zuljan (1999) navaja pri opredeljevanju profesionalnega razvoja učiteljev dva 
modela profesionalnega razvoja, ki bazirata na različnih epistemoloških izhodiščih.  

Prvi model temelji na tradicionalnem pojmovanju poklica, ki se opira na tehnično-racionalno 
razumevanje poklicnega delovanja in behavioristični model učenja in pouka. Po tem modelu 
so bili učitelji dolgo pojmovani kot pasivni objekti, ki so za profesionalni razvoj potrebovali 
zunanjo spodbudo oz. prisilo. Predvidevalo se je, da sami za razvoj niso motivirani (Javornik 
Krečič, 2008). Prevladovalo je mnenje, da se učitelj dokončno razvije do diplome, kasnejše 
izobraževanje pa je namenjeno dopolnjevanju njihovih primanjkljajev v znanju in spretnostih. 
Na njih se je gledalo kot na ne dovolj poklicno kompetentne (Valenčič Zuljan, 1999).  

Drugi model pa bazira na sodobnem, kritično-refleksivnem pojmovanju učiteljskega poklica, 
ki temelji na alternativnem pojmovanju profesionalizma ter kognitivno-konstruktivističnem 
modelu učenja in pouka (prav tam). Konec sedemdesetih let se je pojmovanje učiteljevega 
poklicnega razvoja razširilo. Nanj niso več gledali samo kot na spremembe v ravnanju in 
vedenju posameznika, ki so nastale kot rezultat enkratnih delavnic in izobraževanj. 
Raziskovalci so svoj fokus usmerili na kvalitativno raziskovanje učiteljevih kognicij 
(Lieberman in Miller, 1984, v Javornik Krečič, 2008). Zanimalo jih je, na kakšen način 
učitelj razmišlja o svojem ravnanju, o ravnanju učencev ter kakšne so povezave med 
učiteljevimi notranjimi procesi in njegovim ravnanjem (Javornik Krečič, 2008).  

Učiteljev profesionalni razvoj je, kot piše avtorica M. Valenčič Zuljan (1999) po kritično-
refleksivnem pojmovanju učiteljskega poklica, stalni proces razvoja, ki teče skozi vsa 
obdobja njegove poklicne poti. Za ta model je značilno naslednje: 

 Učitelj je aktivni oblikovalec in usmerjevalec svojega poklicnega razvoja 
Profesionalni razvoj učitelja je proces, ki poteka »od znotraj« in temelji na zaupanju v 
učitelje. Upoštevati je potrebno, da je signifikantno učenje in osebnostno spreminjanje vedno 
prostovoljen proces in da je skrb za poklicni razvoj potrebno zaupati učiteljem (Valenčič 
Zuljan, 1999) . 

 Učitelj je kritični profesionalec 
Učitelj je strokovnjak, ki kritično razmišlja o svojem delu v praksi in o kontekstu dela. Ob 
tem je pomembna njegova strokovna avtonomija, temelječa na učiteljevi strokovni 
kompetenci in poklicni etiki (Vršnik Perše idr., 2012). 

 Učiteljev poklicni razvoj pomeni povezovanje pojmovanj in ravnanj 
Poklicni razvoj učitelja združuje njegova pojmovanja in njegova ravnanja. Pod učiteljeva 
pojmovanja štejemo spoznavanje, sprejemanje in ponotranjanje višjih pojmovanj učenja in 
poučevanja. V višjih pojmovanjih se poudarja pomen aktivnosti učenca v učnem procesu in 
pomenijo povečano odgovornost in pestrost različnih oblik poučevanja (Valenčič Zuljan, 
1999). Učenec in učitelj se drug ob drugem razvijata, učitelj na način, da svoje izkušnje 
reflektira, osmišlja in predeluje (Kember, 1996, v Javornik Krečič, 2008). 

Učiteljeva ravnanja zajemajo pridobivanje in izpopolnjevanje poklicnih spretnosti (raven 
gotovosti in rutine) (Valenčič Zuljan, 2001).  

Učiteljeva pojmovanja in ravnanja sta del istega procesa in sta v procesu refleksije med seboj 
tesno povezana (prav tam). S sprejetjem višjih pojmovanj pouka in pridobivanjem ustreznega 
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proceduralnega znanja in situacijskega razumevanja pridobi učitelj večjo fleksibilnost v 
odločanju in ravnanju, posledično pa tudi sposobnost reševanja problemov na kompleksni 
ravni (Scardamalia in Bereiter, 1989, v Valenčič Zuljan, 1999).   

 Refleksija je sredstvo za učiteljev profesionalni razvoj  
Za učiteljev poklicni razvoj niso pomembna le njegova ravnanja, ampak je pomembno tudi, 
da razmišlja o svojem delovanju, pri čemer gre za »krožno konverzacijo s problemom« 
(Schon, 1983, v Valenčič Zuljan, 1999), ki pomeni določitev in opredelitev problema, 
preoblikovanje problemske situacije in postavitev hipotez za ravnanje v praksi (Valenčič 
Zuljan, 1999). 

 Kognitivno-konstruktivistični model pouka pomeni okvir za učiteljev 
profesionalni razvoj 

Za učiteljev poklicni razvoj je pomembno, da se pogleda v vlogi učenca, ob tem pa 
metakognitivno razmišlja o organizaciji pouka, oblikah in metodah dela, o svojih občutkih ter 
da ob tem odkritja o sebi kot učencu tudi analizira (Javornik Krečič, 2008). 

 Učiteljev profesionalni razvoj je vseživljenjski proces 
Učiteljeva profesionalna rast je vseživljenjski proces, ki vključuje nenehno učenje skozi 
celotno poklicno pot (prav tam).  

 Učiteljev profesionalni razvoj je celovit proces rasti 
Učiteljev profesionalni razvoj združuje tri dimenzije razvoja, in sicer: socialni razvoj (pomeni 
razvijanje sodelovanja med učitelji), osebnostni razvoj (pomeni ozaveščanje in spreminjanje 
posameznikovih občutkov in misli) in poklicni razvoj (pomeni razvijanje spretnosti 
poučevanja in pojmovanj) (Valenčič Zuljan, 1999). 

 Učiteljev profesionalni razvoj je proces sodelovanja in kooperativnega učenja 
Za učiteljev profesionalni razvoj je izrednega pomena, da ni prepuščen samemu sebi, torej da 
ima pri delu možnost sodelovanja. Pri procesu sodelovanja in kooperativnega učenja mislimo 
tako na razvoj posameznika kot na razvoj institucije (prav tam). 

Ko se lotevamo raziskovanja profesionalnega razvoja učiteljev, opozarja avtorica M. 
Valenčič Zuljan (1999), bi to moralo biti čim bolj celostno. Upoštevati bi morali poklicno 
rast, ki vključuje tako poklicno, osebnostno kot socialno dimenzijo in pomeni napredovanje v 
pojmovanjih in ravnanju z upoštevanjem značilnosti posameznika in okolja ter njunih 
vzajemnih vplivov v tesni povezavi z učiteljevim in učenčevim razvojem. 

V zadnjih letih se je torej pogled na usposabljanje učiteljev spremenil. Na učiteljev 
profesionalni razvoj se gleda kot na vseživljenjsko izobraževanje, pri tem pa nastopa učitelj v 
vlogi aktivnega, razmišljujočega in avtonomnega profesionalca (Ivajnšič in Ivanuš Grmek, 
2009). Doseganje kakovosti izobraževanja je zato v največji meri odvisno od učitelja. 
Posledično je izobraževanje učiteljev in spodbujanje njihovega profesionalnega razvoja 
skupaj z njihovo kariero ena od ključnih nalog politike Evropske unije (Valenčič Zuljan in 
Kiswarday, 2015). 
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2.3.3 Dejavniki profesionalnega razvoja pedagoških delavcev 

 

Na profesionalni razvoj pedagoških delavcev vplivajo številni dejavniki. Nekateri avtorji 
(Cencič, 2004) so jih označili kot oblike poklicnega učenja, spet drugi (Ivajnšič in Ivanuš 
Grmek, 2009) kot vplive na učiteljev profesionalni razvoj.   

M. Javornik Krečič (2008) deli dejavnike na notranje in zunanje. Pri notranjih gre za 
prepričanja pedagoških delavcev, pojmovanja in subjektivne teorije, pri zunanjih pa za 
različne oblike formalnega izobraževanja in izpopolnjevanja pedagoških delavcev, uvajanje 
novosti, spremembe v šolskem sistemu ter neformalne vplive (npr. klima na šoli, vpliv 
staršev).  

 

2.3.3.1 Notranji dejavniki 

 

Učiteljeva pojmovanja in prepričanja 

Na učiteljevo pedagoško delo pomembno vpliva, kako pojmuje poučevanje kot profesionalno 
dejavnost ter kako razume vlogo učitelja in učenca v celotnem procesu poučevanja in učenja 
(Cvetek, 2005).  

M. Valenčič Zuljan (1999, str. 7) razume pojmovanja kot »oseben, impliciten konstrukt, ki se 
oblikuje v posameznikovi osebni zgodovini kot nekakšna usedlina vseh njegovih izkušenj, 
doživetij in spoznanj s fenomenom pojmovanja in ima vlogo kompasa v posameznikovem 
življenju, kar se kaže v kvalitativno različnih načinih razumevanja, interpretiranja in 
delovanja posameznika.« 

Po tem, ko je bila na področju izobraževanja učiteljev sprejeta kognitivna paradigma, se je 
uveljavila ugotovitev, da je za razumevanje učiteljevega ravnanja potrebno poznavanje 
njegovih miselnih – kognitivnih procesov, ki so v ozadju njegovih akcij. Tako so se 
oblikovali različni modeli, katerih cilj je bil prikazati povezavo med učiteljevimi kognicijami 
in ravnanjem (Valenčič Zuljan, 1999).   

 
1. MODEL: Model povezanosti učiteljevega razmišljanja in delovanja 

Avtorja Clark in Petersen (1986, v Javornik Krečič, 2008) sta oblikovala model, ki 
predstavlja medsebojno povezanost in sovplivanje med učiteljevimi kognitivnimi procesi in 
učiteljevim ravnanjem ter posledicami njegovega ravnanja. Pri učiteljevih miselnih procesih 
naj bi potekalo krožno sovplivanje med učiteljevim (predaktivnim, medaktivnim in 
poaktivnim) načrtovanjem in analiziranjem, njegovim odločanjem ter prepričanji, pojmovanji 
in implicitnimi teorijami. Znotraj učiteljevega delovanja in zaznanih rezultatov oz. posledic 
pa poteka krožno sovplivanje učiteljevih in učenčevih ravnanj ter rezultatov učencev. 
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Slika 1: Model povezanosti učiteljevega razmišljanja in delovanja (Clark in Petersen, 1986, v 
Valenčič Zuljan, 1999, str. 2) 

 

2. MODEL: Večplastni model ali model čebule 

Večplastni model učiteljeve profesionalnosti ali model čebule je oblikoval Nizozemec Fred 
Korthagen (Marentič Požarnik, 2007). Ta model ponazarja večplastnost učiteljeve osebnosti, 
s čimer je mišljena njegova avtentična osebnost, poklicna identiteta, pojmovanja in 
kompetence, ki vplivajo na izbor njegovih strategij poučevanja, s tem pa na samo kakovost 
učenčevih učnih priložnosti. Model je sestavljen je iz petih plasti, ki bodo predstavljene od 
»notranjih« proti »zunanjim« (Javornik Krečič, 2008): 

1. Avtentična osebnost se nahaja najgloblje, zato se tudi najtežje spreminja. Gre za 
edinstveno celoto njegovih psihofizičnih  karakteristik (prav tam). 

2. Učiteljeva poklicna identiteta pomeni učiteljev odgovor na vprašanje, kdo sem kot 
učitelj in kakšna je moja vloga na šoli (prav tam). 

3. Učiteljeva osebna pojmovanja in prepričanja o različnih vidikih vzgojno-
izobraževalnega dogajanja, ki so pogosto čustveno in vrednostno obarvana. 
Pojmovanja o bistvu učenja, poučevanja in znanja imajo še posebej velik vpliv na 
učiteljeve učne odločitve (Marentič Požarnik, 2007). 

4. Plast kompetenc učiteljev (širših zmožnosti), ki predstavljajo kompleksen sistem 
znanja, spretnosti, strategij in rutin ter čustvenih elementov (Javornik Krečič, 2008). 

5. Vrhnjo plast predstavljajo spretnosti, metode in tehnike poučevanja oz. učiteljevo 
ravnanje (prav tam). 
   



12 
 

 

Slika 2: Večplastni model učiteljeve profesionalnosti ali model čebule (Marentič Požarnik, 
2007, str. 11) 

 

3. MODEL: Cikel ORJI – intrapsihični procesi v učitelju od zaznave situacije do   
ravnanja 

 

Slika 3: Cikel ORJI – intrapsihični procesi v učitelju od zaznave situacije do ravnanja 
(Schein, 1998, v Javornik Krečič, 2008, str. 33) 

 

Tretji model predstavlja, kaj se dogaja v učitelju v neki specifični situaciji, preden se nanjo 
odzove. Slika 3 ponazarja intrapsihične procese, ki se odvijajo v učitelju od trenutka zaznave 
situacije pa do intervencije oz. reagiranja (Javornik Krečič, 2008). 
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Procesi si sledijo v naslednjem vrstnem redu (prav tam): 

- učitelj situacijo najprej zazna oz. jo opazuje (O – observation), 
- na situacijo se emocionalno odzove (R – reaction), 
- situacijo na podlagi zaznave in lastnega doživljanja analizira, predeluje ter presoja    

(J – judgement), 
- na situacijo se odzove oz. reagira z namenom, da bi povzročil spremembo (I – 

intervene). 
 
 

 2.3.3.2 Zunanji dejavniki 

 

V nadaljevanju so podrobneje predstavljeni zunanji dejavniki, ki se nanašajo na pedagoške 
delavce ali specifično na SRP in njihov profesionalni razvoj. 

Začetno izobraževanje 

V literaturi lahko najdemo kar nekaj klasifikacij modelov izobraževanja učiteljev glede na to, 
kako pojmujejo odnos med teorijo in prakso (Ivajnšič in Ivanuš Grmek, 2009). Glavne 
značilnosti teh modelov je v shematski obliki predstavila B. Kosevski Puljić (2007).  

 

Slika 4: Modeli izobraževanja učiteljev (Kosevski Puljić, 2007) 

Mojstrski (predtehnokratski) model je v središče postavljal izkušenega učitelja, ki je nastopal 
kot vzor zbrane modrosti. Ta model je bil značilen za učiteljišča in je danes na ravni šolskega 
sistema presežen (Ivajnšič in Ivanuš Grmek, 2009).  

Model uporabnih znanosti (tehnokratski) je model, na katerem zadnjih trideset let temelji 
izobraževanje učiteljev na fakultetah, ki nudijo pedagoške smeri študija pri nas (prav tam).  

Reflektivni (posttehnokratski) model v ospredje postavlja učitelja v vlogi raziskovalca, 
katerega osnovno načelo je načelo situacijskega razumevanja. Ta model se zaradi različnih 
dejavnikov le s težavo uveljavlja (prav tam). 
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Ker opravljajo učitelji s svojim delom zahtevno družbeno funkcijo, brez katere razvoj družbe 
ne bi bil mogoč, je tudi njihovo izobraževanje zelo pomembno in odgovorno delo, ki se mora 
povezovati s samo zahtevnostjo njihovega poklica. Le-to mora biti dobro organizacijsko in 
programsko zastavljeno in se spreminjati vzporedno z ostalimi spremembami v družbi (prav 
tam).   

Z vidika profesionalnega razvoja je zelo pomembno, v kolikšni meri model izobraževanja 
spodbuja študentovo refleksijo in povezovanje subjektivnih ter znanstvenih teorij pouka 
(Valenčič Zuljan, 1999). 

Bodoči SRP se lahko v Sloveniji izobražujejo na Univerzi v Ljubljani, pod okrilje katere 
spada Pedagoška fakulteta, na kateri poteka študij specialne in rehabilitacijske pedagogike 
(Specialna in rehabilitacijska pedagogika, b. d.).  

 

Praktično pedagoško usposabljanje 

Praktično pedagoško usposabljanje študentov igra že od nekdaj pomembno vlogo v 
izobraževanju bodočih diplomantov Pedagoške fakultete v Ljubljani (Lipec Stopar, 2007).  

Praktično usposabljanje vključuje hospitacije, nastope in pedagoško prakso in je pomemben 
del dodiplomskega izobraževanja bodočih učiteljev. Omogoča najbolj neposredno 
povezovanje akademskega in profesionalnega študija, stroke in poklica, teorije in prakse 
(Cencič in Cencič, 1994). 

Pedagoška praksa je postala z bolonjsko reformo obvezen del programa za izobraževanje 
bodočih učiteljev (Resnik Planinc in Ilc, 2007). Praksa je tista oblika praktičnega 
pedagoškega usposabljanja, ki omogoča študentu učenje z izkušnjo. V sklopu prakse preživi 
študent določeno obdobje v zavodu, kjer na podlagi vnaprej določenega programa hospitira 
mentorju, izvaja učne ure in druge dejavnosti ter je vključen v delo šolskega kolektiva 
(Cencič in Cencič, 1994). Študentje se tekom pedagoške prakse usposobijo na področju 
načrtovanja, izpeljave in evalvacije poučevanja določenega predmeta oz. predmetov in 
drugega pedagoškega dela v razredu, v šoli in tudi širše. Ob tem pridobivajo izkušnje na 
področju komuniciranja in obvladovanja razreda, uporabe različnih učnih oblik in metod, 
srečajo se s pripravo in izvedbo preverjanja in ocenjevanja znanja in z orodji, ki so mu na 
voljo pri njegovem delu. Za kakovostno posredovanje vseh teh znanj bi moral študenta na 
pedagoški praksi voditi mentor, ki ima dovolj izkušenj in ustrezno izobrazbo (Resnik Planinc 
in Ilc, 2007).   

V sklopu študijskega programa specialne in rehabilitacijske pedagogike se izvaja praktično 
pedagoško usposabljanje v različnih oblikah, med katerimi prednjačijo hospitacije, nastopi in 
pedagoška praksa. Vse te oblike potekajo v avtentičnih učnih okoljih, ki so vezana na različna 
področja kasnejšega dela SRP. Razlikujejo se glede na starostno skupino oseb s posebnimi 
potrebami, glede na program, v katerega so vključene, in glede na različne organizacijske 
oblike dela SRP (Lipec Stopar, 2007). 
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Mentorstvo 

Na tem mestu govorimo tako o mentorju študentu v času njegove prakse kot o mentorju 
pripravniku v času njegovega pripravništva, v sedanjem času pa je z vidika profesionalnega 
razvoja pomembno tudi neformalno kolegialno mentorstvo. 

Za bodočega učitelja igra v času študija na fakulteti in v njegovem uvajanju v poklic 
kakovostno mentoriranje pomembno vlogo, saj zelo vpliva na njegovo poklicno delovanje in 
razmišljanje. Mentorstvo pridobiva danes nove dimenzije, saj v ta proces nista vključena le 
študent oz. pripravnik in izkušen mentor, ampak tudi dva (ali več) strokovnjaka, ki si tekom 
učenja strokovnih novosti stojita ob strani in skozi proces lastnega profesionalnega razvoja 
doprinašata k uveljavitvi najprimernejših strokovnih rešitev (Valenčič Zuljan, idr., 2007).  

Mentorji oz. izkušeni praktiki so tisti, ki s svojo vlogo najbolj neposredno vplivajo na razvoj 
študentov – bodočih učiteljev, saj jih spremljajo na vseh stopnjah njihovega učenja. Študente 
tudi usmerjajo, spodbujajo, opazujejo, se z njimi pogovarjajo, jim posredujejo povratne 
informacije ipd. Kako kakovosten bo študentov profesionalni razvoj, je tako v veliki meri 
odvisno od kakovosti podpore, ki jo je deležen s strani šole, na kateri se praktično usposablja 
oz. od podpore mentorja. Mentor – razmišljujoč praktik tako nosi v tem procesu odgovornost 
za ustvarjanje učnih možnosti, v katerih lahko študent – bodoči učitelj v varnem okolju 
kritično išče ter razvija svoj profesionalni pristop in na podlagi lastnih praktičnih pedagoških 
izkušenj razširja in poglablja svoje teoretično znanje (Juriševič, 2000).   

Sistem mentorstva je v slovenskem prostoru že zelo dolgo prisoten. Avtorica M. Valenčič 
Zuljan idr. (2007, str. 125) pravijo, da je mentor »oseba, ki po eni strani spodbuja, daje 
naloge, postavlja svojega varovanca pred nove izzive, mu organizira možnosti za 
pridobivanje izkušenj, po drugi strani pa pomaga, olajša delo in učenje, ga varuje pred 
prehudimi napakami in drugimi posledicami neizkušenosti.« 

Učinkovit mentor naj bi bil tisti, ki bi znal ozavestiti lastno pojmovanje mentorske vloge in si 
odgovoriti na naslednja vprašanja: zakaj si želim postati oz. zakaj sem postal mentor, ali mi 
predstavlja mentorstvo izziv, kakšna je naloga mene kot mentorja, kaj se od mene pričakuje, 
ali imam ob sprejemanju mentorstva kakšne pomisleke, skrbi itd. (Valenčič Zuljan idr., 
2007). 

Pomembno je zavedanje, da s sprejetjem vloge mentorja učitelj sprejme odgovornost tudi za 
svoje poklicno učenje, saj se ne uči samo kandidat od mentorja, ampak se iz svojega dela s 
kandidatom uči tudi mentor (Mentorship Program, 1999, v Cencič, 2004). Gre torej za 
dinamičen in recipročen odnos, ki spodbuja poklicno učenje obeh (Cencič, 2004). 

 

Obdobje uvajanja in strokovni izpit 

Posebno mesto v profesionalnem razvoju pedagoških delavcev ima prvo leto opravljanja 
poklica. To obdobje ima poleg vpliva na profesionalni razvoj pomemben in dolgoročen vpliv 
tudi na njihovo poklicno uspešnost, njihovo zadovoljstvo s poklicem in posledično tudi na 
dolžino njihove poklicne kariere (Valenčič Zuljan idr., 2011).  

V skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, opravljanje pripravništva ni obvezno, a ga je 
na področju vzgoje in izobraževanja mogoče opravljati (Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport. Pripravništvo, b. d.). 
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V. Bizjak (1997) pojmuje pripravništvo kot vstop v poklicno delo. Velja za odločilno pa tudi 
za zelo občutljivo obdobje v strokovnem razvoju učitelja. V tem obdobju naj bi pripravnik 
pridobil osnovno gotovost v poučevanju ter v vzpostavljanju delovnih in človeških odnosov z 
učenci (Marentič Požarnik, 1997). 

Pripravništvo v vzgoji in izobraževanju je v Republiki Sloveniji urejeno z Zakonom o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter s Pravilnikom o pripravništvu 
strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport. Pripravništvo, b. d.). 

Gre za praktično usposabljanje, ki je načrtovano, organizirano in poteka pod strokovnim 
vodstvom. Pripravnika se v tem procesu usposablja za samostojno izvajanje vzgojno-
izobraževalnega procesa, ki je skladno s smerjo in stopnjo njegove izobrazbe (Obran in 
Ivanuš Grmek, 2010). 

Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007) traja pripravništvo 
najmanj šest oz. največ 10 mesecev. V tem obdobju pripravnik sodeluje s strokovnimi delavci 
pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela, ob tem pa se pripravlja na strokovni izpit. Za 
vodenje, spremljanje in ocenjevanje njegovega dela je odgovoren s strani ravnatelja določen 
mentor. Ministrstvo, ki je pristojno za področje šolstva, vsaj enkrat letno razpiše mesta za 
pripravnike. 

S sklepom, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela 11. 12. 2013, se je ukinilo 
volontersko pripravništvo v javnem sektorju (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
Pripravništvo, b. d.).  

Sestavni del pripravništva je strokovni izpit, ki ga pripravnik opravlja pred iztekom 
pripravništva. Le-tega lahko opravlja tudi pedagoški delavec, ki ni opravljal pripravništva, je 
pa v vrtcu oziroma šoli delal na področju vzgoje in izobraževanja vsaj šest mesecev (Zakon o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 2007). 

Strokovni izpit je z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007) 
določen pogoj za opravljanje dela na področju vzgoje in izobraževanja.  

Opravlja se kot ustni izpit in je sestavljen iz treh delov, in sicer (Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport. Strokovni izpit, b. d.):  

- ustavna ureditev Republike Slovenije, ureditev institucij Evropske unije in njenega 
pravnega sistema in predpisi, ki urejajo človekove ter otrokove pravice in temeljne 
svoboščine, 

- predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja, 
- slovenski knjižni jezik oz. za strokovne delavce vrtcev in šol z italijanskim učnim 

jezikom italijanski knjižni jezik, za strokovne delavce dvojezičnih vrtcev in šol pa 
slovenski in madžarski knjižni jezik.  

Več kot polovica učiteljev, sodelujočih v raziskavi izvedeni s strani M. Valenčič Zuljan idr. 
(2011), ocenjuje, da je strokovni izpit za pedagoške delavce potreben.  
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Vseživljenjsko strokovno izpopolnjevanje 

Avtorici A. Ivanjšič in M. Ivanuš Grmek (2009) menita, da je izobraževanje učiteljev 
nedokončan proces, to pomeni, da je učitelj »doživljenjski« učenec. 

Stalno strokovno izpopolnjevanje je oblika vseživljenjskega izobraževanja strokovnih 
delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki ob študijskih programih za pridobitev izobrazbe oz. za 
izpopolnjevanje nudi še možnost obnavljanja, razširjanja in poglabljanja znanja, seznanjanja 
z novostmi stroke, omogoča pa tudi pridobitev temeljne licence t. i. pedagoško-andragoško 
izobraževanje. Ima dva temeljna cilja, in sicer profesionalni razvoj in strokovna ter 
osebnostna rast učiteljev ali drugih strokovnih delavcev. Z doseganjem teh dveh ciljev se 
izboljša tudi kakovost in učinkovitost celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema (Devjak in 
Polak, 2007). 

V Sloveniji spada področje stalnega strokovnega izpopolnjevanja pod okrilje Ministrstva za 
šolstvo, znanost in šport, ki vsakoletno izda obsežen katalog izobraževanj. Pedagoški delavci 
se lahko v programe vključijo na lastno pobudo ali na pobudo pedagoških vodij ali 
ravnateljev. Nekateri od razpisanih programov so sofinancirani, zato je tudi obisk le-teh 
običajno večji. Finančni stroški predstavljajo eno izmed ovir (Cencič, 2004). Na okrogli mizi 
z naslovom »Položaj specialnega pedagoga danes v Sloveniji« so udeleženci opozorili, da je 
specialnim pedagogom potrebno omogočiti financiranje stalnih strokovnih izpopolnjevanj, ki 
so običajno veliko dražja kot izobraževanja, ki so namenjena ostalim pedagoškim delavcem 
(Grubešič in Morel Bera, 2014). 

Tudi M. Cencič (2004) opozarja na potrebo po večji dostopnosti seminarjev, kar se 
financiranja tiče, ob tem pa izpostavi tudi problem nadomeščanja v času učiteljevega obiska 
seminarja.  

Avtorici A. Ivanjšič in M. Ivanuš Grmek (2009) sta mnenja, da mora biti načrtovanje stalnega 
strokovnega izpopolnjevanja načrten proces, kar pomeni upoštevanje okoliščin, potreb, ciljev, 
sredstev in učinkov. M. Budnar (1997) pa opozarja, da bi moralo temeljiti in izhajati iz 
izkušenj, znanj ter vsakdanjih nalog in problemov, s katerimi se srečujejo pedagoški delavci. 
Zasnovano bi moralo biti na aktivnih in izkustvenih metodah, ki aktivirajo izkušnje 
pedagoških delavcev, omogočajo njihovo medsebojno sodelovanje in komunikacijo, ob tem 
pa vključujejo treninge za reševanje realnih problemov (Budnar, 1997). 

 

Supervizija 

Avtorica A. Tomić (2002, str. 127) opredeli supervizijo kot »svojevrstno didaktično, 
izobraževalno in podporno metodo, ki omogoča integracijo poklicnega znanja in spretnosti 
ter osebnostni razvoj strokovnjakov v tistih poklicih, v katerih je delo z ljudmi 
najpomembnejša značilnost.« 

Avtorica A. Polak (2007) pa jo opredeli kot posameznikovo refleksijo o njegovem poklicnem 
gledanju, mišljenju, čutenju in delu, s ciljem, da se zave svojim miselnih in vedenjskih 
strategij, spozna nove vidike, vidi svoje področje dela, obogateno z drugačnimi možnostmi, 
ter se je sposoben zavestno odločati za uvedbo sprememb v svoje delo. 

Supervizija je neformalna oblika vseživljenjskega učenja (Cencič, 2004). Njeni cilji so 
(Javornik Krečič, 2008, str. 57): 

 - omogočiti učiteljem objektivne povratne informacije o njihovem načinu poučevanja; 
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 - omogočiti diagnozo in reševanje problemov, ki nastajajo pri poučevanju; 

 - učiteljem pomagati razvijati spretnosti različnih strategij poučevanja; 

- učiteljem pomagati razvijati pozitivno samopodobo neprekinjenega profesionalnega 
razvoja. 

Za supervizijo je značilen krožni proces, ki vključuje tri stopnje, in sicer: načrtovanje, 
opazovanje poučevanja in povratna informacija (Acheson in Gall, 1997, v Javornik Krečič, 
2008). 

Supervizija igra pomembno vlogo zlasti pri učiteljih z dolgo delovno dobo, saj jih motivira, 
da sproti razmišljajo o svojih poklicnih izkušnjah, jih členijo in se iz njih učijo (Tomić, 
2002). 

M. Cencič (2004) je v raziskavi, izvedeni med razrednimi učitelji, ki so se podiplomsko 
izobraževali na Pedagoški fakulteti v Ljubljani v študijskem letu 2003/04 in med katere so 
bili zajeti tudi SRP, ugotovila, da marsikdo samega pojma supervizija niti ne pozna. Tudi 
Commeyras in DeGroff (1998 v Cencič, 2004) sta v obsežni ameriški študiji ugotovila, da 
imajo učitelji le malo izkušenj s supervizijo. 

 

Kolegialne hospitacije 

Avtorja J. Erčulj in Širec (2004) pravita, da je spremljanje in usmerjanje učiteljevega dela 
priložnost, ki pomembno vpliva na razvoj učiteljeve profesionalnosti, ob tem pa vpliva tudi 
na kakovost poučevanja in učenja.  

Pod pojmom kolegialne hospitacije razumemo spremljanje in opazovanje pouka, tekom 
katerega učitelja pri poučevanju opazuje drug strokovni delavec (t. i. kritični prijatelj). 
Namen kolegialnih hospitacij je omogočanje globlje osvetlitve učiteljevega problema ter 
nepristransko in objektivno zbiranje določenih podatkov. Ob zaključku hospitacije je 
potrebno hospitiranemu učitelju posredovati povratno informacijo o izvedeni uri (Pajer 
Šemrl, 2005).  

Grell (1978, v Marentič Požarnik, 1987) tako loči med primarno in sekundarno povratno 
informacijo. Za primarno povratno informacijo je značilno, da je sestavljena iz signalov, ki 
jih učitelj zbira sproti med samim poučevanjem (npr. odzivi, vedenje učencev). Gre sicer za 
pomembne in nepogrešljive informacije, ki pa so tudi nezanesljive zaradi učiteljevih t. i. 
»slepih peg«, ki so prisotne, ko opazuje sebe in vpliv svojega delovanja na učence. Poleg tega 
je učitelju težko biti hkrati udeležen v dogajanju, ga usmerjati in ob tem še opazovati. Pri 
sekundarni povratni informaciji pa je vključena druga oseba, ki zbira informacije o poteku 
učnega procesa. Informacije zbira z namenom, da jih kasneje pokaže učitelju, ki želi 
spremeniti posamezne segmente svojega ravnanja. Pri takšnem opazovanju je dobro, da je 
opazovalec učiteljev kolega in da poteka v sproščenem vzdušju.     

Kolegialna evalvacija spodbudi učitelja, da ponovno ovrednoti lastno delo (Kosevski Puljić, 
2007), da prepozna svoja močna in šibka področja in izboljša kvaliteto svojega dela. To pa 
vpliva na njegov profesionalni razvoj (Pajer Šemrl, 2005).  

B. Kosevski Puljič (2007, str. 87) je mnenja, da je kolegialna evalvacija učinkovita oblika 
razvoja kakovosti poučevanja, če: 

-izvira iz pripravljenosti posameznega učitelja/učiteljice; 
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- medsebojno hospitiranje ne izvira iz službene dolžnosti v pomenu inšpekcije; 
- hospitacije potekajo sistematično (so dogovorjene in vsebujejo povratno    
  informacijo);  
- so učenci/učenke vnaprej obveščeni, za kaj gre pri hospitiranju; 
- vsi udeleženci pri hospitiranju obvladajo pravila povratne informacije. 

 
Čeprav naj bi bilo, tako B. Kosevski Puljić (2007), kolegialno hospitiranje na naših šolah že 
utečena praksa, pa analize in pogovori z učitelji kažejo, da temu ni tako. Tudi M. Valenčič 
Zuljan (2017) ugotavlja, da je le-ta prisotna zgolj na določenih šolah, pri čemer ima 
pomembno vlogo tudi ravnatelj. 

 

Hospitacije vodstvenega delavca 

Ravnatelj se za hospitacijo v razredu običajno odloči, ko drugače ne more pridobiti 
informacij o kvaliteti dela posameznega učitelja, razreda ali celotne šole. Pogosto učitelji 
čutijo odpor do teh hospitacij, saj se premalo zavedajo, kakšen pomen lahko imajo za njihovo 
profesionalno rast in zadovoljstvo. Učitelju naj bi dale povratno informacijo o njegovem 
učnem ravnanju, pomagale bi mu pri načrtnem izboljševanju dela, ponudile vpogled v ključne 
didaktične strategije in vzorce ravnanja za kakovostnejšo izpeljavo pouka (Tomić, 2002).  

Tudi hospitacije ravnatelja so po ugotovitvah raziskave M. Valenčič Zuljan (2017) v naših 
šolah različno prisotne. Učitelji, vključeni v raziskavo, pa so izpostavili, da so za njihov 
profesionalni razvoj koristne le, če jim sledi poglobljena analiza po hospitaciji.  

 

Študijske skupine, aktivi 

Gre za neformalno obliko učenja, ki je relativno poceni in združuje učitelje, ki prihajajo iz 
istega strokovnega področja (Cencič, 2004).  

V raziskavi M. Valenčič Zuljan (2017) so učitelji največji vpliv na lasten profesionalni razvoj 
pripisali srečevanju in delu v aktivih.  

 

Obiskovanje konferenc in posvetov 

Številni avtorji omenjajo obiskovanje organiziranih strokovnih ali znanstvenih srečanj, kot so 
konference, simpoziji, posveti ipd., kot pomemben dejavnik profesionalnega razvoja (Cencič, 
2004). 

M. Valenčič Zuljan (2017) v svoji raziskavi ugotavlja, da aktivna udeležba na konferencah in 
posvetih vpliva na profesionalni razvoj učiteljev. Nekateri učitelji navajajo, da jim predstavlja 
nastopanje pred kolegi svojevrsten in dragocen izziv. 

 

Timsko delo 

Avtorica A. Polak (2007, str. 10) pravi, da je timsko delo »tisto dogajanje, ko se dva ali več 
pedagoških delavcev z vzgojno izobraževalnimi nameni (cilji) hkrati usmerjata ali usmerjajo 
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na iste učence v okviru posamezne pedagoške dejavnosti, učnega predmeta ali kombinacije 
predmetov, znotraj ali zunaj učilnice.« 

Oblikovanje tima temelji na pozitivni soodvisnosti. Namen formiranja tima je oblikovanje in 
doseganje skupnih ciljev, ki jih vsak posamezen učitelj zase ne bi mogel dosegati. Pri 
timskem delu v šoli so cilji vzgojno-izobraževalne narave in pomenijo pomemben doprinos h 
kakovostnejšemu poučevanju in učenju (prav tam). 

Timsko delo se uvaja in spodbuja v šoli zaradi naslednjih dejavnikov: sodelovalno učenje, 
večdisciplinarna narava problemov sodobne družbe, specializacija znanja in specializiranosti 
posameznikov, izolacija učiteljev pri poučevanju, potrebe učiteljev po medsebojni osebni in 
strokovni podpori ter zakonska podlaga za sistematično uvajanje timskega dela na področju 
vzgoje in izobraževanja v Sloveniji (prav tam). 

Znotraj timskega dela se med člani tima porazdelijo naloge, obveznosti ter odgovornosti, kar 
omogoča specializacijo na vsebinskem, didaktičnem in interesnem področju. To pa zmanjšuje 
možnost pomanjkljive, neprimerne, nestrokovne ali neuspešne obravnave posameznih vsebin 
pri pouku (prav tam).    

 

Klima in kultura šole 

Za učiteljev profesionalni razvoj je pomembno tudi vodenje šole, šolska kultura in vzdušje 
(Javornik Krečič in Ivanuš Grmek, 2008). Bečaj (2000) opredeljuje šolsko kulturo kot vrsto 
organizacijske kulture oz. kot skupek splošno sprejetih stališč, prepričanj, predpostavk in 
pričakovanj, ki sicer niso nikjer pisno zavedeni, a določajo ravnanje posameznikov v šoli.  

Šolska klima je, kot navaja V. Domović (1999), relativno trajna kvaliteta šolskega prostora, 
ki ima vpliv na vedenje svojih članov in ki bazira na skupni zaznavi vedenja v šoli. Nanjo 
vplivajo tako formalna kot neformalna organizacija, osebnosti udeležencev in vodenje šole. 

Vzdušje na šoli in kultura sta dejavnika, ki lahko spodbujata ali zavirata posameznikov 
razvoj. Iz tega razloga je potrebno oblikovati in ohranjati pozitivno šolsko klimo, ki bo 
podpirala posameznikovo spreminjanje, napredek in rast (Javornik Krečič in Ivanuš Grmek, 
2008). M. Obran in M. Ivanuš Grmek (2010) pa še dodajata, da bolj kot je spodbudna klima 
na šoli, lažje je sprejemanje novih šolskih reform s strani učiteljev, saj je znotraj takšnih šol 
prisotna večja medsebojna pomoč. 

Le sodelovalna kultura, ki podpira medsebojno strokovno sodelovanje, omogoča 
profesionalni razvoj v celotni učiteljevi karieri (Krištof, 2007). Pri tem igra pomembno vlogo 
ravnatelj. Izrednega pomena je njegova podpora, vzpodbuda, predvsem pa sposobnost 
načrtovanja dejavnosti, ki bodo spodbujale sodelovalno klimo (Kalin, 2004, v Vršnik Perše 
idr., 2012). 

V kulturi, kjer vlada odprta, pozitivna ter podpirajoča šolska klima, v kateri so cenjene odprte 
diskusije, sodelovanje in timsko delo, je skrb za razvoj vseh zaposlenih nekaj vsakdanjega 
(Smith in West-Burnham, 1993, v Valenčič Zuljan, Vogrinc, Krištof in Bizjak, 2006). 

M. Valenčič Zuljan idr. (2006) so mnenja, da predstavljajo mladi sodelavci za šolski kolektiv 
osvežitev, ki vnese v pedagoško rutino izkušenih učiteljev svežino in novosti, hkrati pa jih 
spodbuja k refleksivnemu razmišljanju o svojem delu. 
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Refleksija 

Izraz refleksija izhaja iz latinskega izraza reflectere, ki pomeni odsevati, premisliti, presoditi 
(Valenčič Zuljan in Vogrinc, 2007a). 

Refleksija predstavlja pomemben dejavnik učiteljeve poklicne rasti. M. Javornik Krečič 
(2008) navaja celo, da je v zadnjih desetletjih refleksija postala temeljni koncept 
izobraževanja učiteljev po vsem svetu.   

Ko govorimo o refleksiji, govorimo o procesu izkustvenega učenja, katerega podlaga je 
poglobljena analiza (lastne) prakse in kognicij, ki usmerjajo razmišljanje in delovanje 
posameznika. Lahko poteka na dva načina, in sicer individualno ali interaktivno. Pri 
individualni refleksiji se učitelj za trenutek ali dlje časa ustavi z namenom, da osvetli 
dogajanje v razredu. V interaktivno pa je vključena druga oseba (kritični prijatelj), ob pomoči 
katere učitelj razjasnjuje dileme, postavlja vprašanja, s tem pa pridobi globlji vpogled v delo, 
ki ga opravlja, in kognicije, ki vodijo njegovo ravnanje (Bell idr., 1993, v Valenčič Zuljan in 
Vogrinc, 2007a). 

Po mnenju M. Valenčič Zuljan in Vogrinca (2007a) predstavlja sposobnost refleksije sredstvo 
za razvijanje razmišljujočega učitelja, zato jo je potrebno načrtno razvijati. Tako je že v času 
dodiplomskega študija pri študentih potrebno (prav tam, str. 43): 

- »spodbujati odprtost in odgovornost za lasten poklicni razvoj, ki pomeni 
vseživljenjsko aktivno učenje posameznika,  

- razviti spretnosti opazovanja in analiziranja, 
- razviti spretnosti medsebojnega sodelovanja.«  

 

Notranja motivacija posameznika za učenje 

Za profesionalni razvoj posameznika je ključnega pomena njegova pripravljenost in 
motiviranost za učenje. B. Marentič Požarnik (2000) pravi, da gre za notranjo motivacijo, ko 
se posameznik uči zaradi interesa za določeno stvar. Viri notranje motivacije so: radovednost, 
zanimanje za določeno področje (npr. zgodovina, jeziki, umetnost), vedoželjnost, težnja po 
uresničevanju svojih potencialov, želja po ustvarjanju in obvladovanju določenega področja 
znanja ali spretnosti. Spodbujajo jo občutek samostojnosti in nadzora nad situacijo, zaupanje 
v svoje sposobnosti ter možnost izbire.  

 

Branje strokovne literature 

Branje strokovne literature je priložnostna oblika učenja, ki velja za kar razširjeno med 
učitelji (Cencič, 2004). Gre za zelo priročno obliko, saj lahko poteka v družini, v prostem 
času oz. na različnih mestih ob različnem času. Učitelji se je poslužujejo, da rešijo trenutne 
probleme in ker s tem porabijo relativno malo časa za pridobitev splošnega znanja 
(Commeyras in DeGroff, 1998, v Cencič, 2004).  

Tudi M. Valenči Zuljan (2017) ugotavlja v svoji raziskavi, da lahko razloge, zakaj se učitelji 
poslužujejo branja strokovne literature, razdelimo v dve skupini. Prvo skupino predstavljajo 
razlogi, kot sta npr. pomanjkanje znanja in iskanje rešitev za probleme, drugo skupino pa 
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razlogi, kot so želja po poglabljanju in širjenju znanja, novi izzivi, dodatni interesi, poklicna 
motivacija. 

 

Raziskovanje 

Ena izmed pomembnih sestavin učiteljeve poklicne kompetence je zmožnost kritične 
refleksije, katero lahko uresničuje ob pomoči raziskovanja. Le-to omogoča učitelju, da 
nenehno proučuje lastno vzgojno-izobraževalno delovanje z namenom, da ga izboljša. Za 
pedagoško področje je značilno predvsem akcijsko raziskovanje, katerega se poslužujejo 
učitelji praktiki, z namenom iskanja ustreznih rešitev za vsakodnevne probleme ali načinov 
za izboljšanje znanja učencev. To pomeni, da se s premislekom in kritičnostjo soočajo s 
konkretno praktično izkušnjo, jo analizirajo in če je potrebno, spreminjajo. Ob tem so tudi 
sami deležni novega znanja in profesionalnega napredka (Valenčič Zuljan in Vogrinc, 
2007b).   

Akcijsko raziskovanje je ena od oblik empiričnega raziskovanja šolske prakse. V besedni 
zvezi akcijsko raziskovanje najdemo pojma akcija in raziskava. To pomeni integriranje novih 
zamisli v prakso s ciljem, da bi jo izboljšali že tekom raziskovanja, ob tem bi tudi izboljšali 
razumevanje učnih programov, poučevanje in učenje (Cencič in Cencič, 1994).   

 

Druge oblike  

Pod druge oblike spadajo: sodelovanje v projektih, delavnice, omizja, sodelovanje s kolegi 
izven institucije ipd. Na tem mestu se izpostavlja še vloga »kritičnega prijatelja« (Cencič, 
2004). Costa in B. Kallick (1993, v Bizjak in Valenčič Zuljan, 2007, str. 94) ga opredeljujeta 
kot »zaupanja vredno osebo, ki zastavlja provokativna vprašanja, predstavlja podatke iz 
drugega zornega kota in kot prijatelj na kraju deluje kritično. Kritični prijatelj si vzame čas, 
da bi celovito dojel cilje in kontekst dela, ki ga opravlja oseba ali skupina. Deluje s ciljem, da 
to delo uspe.« 

 

Drugi (neformalni) vplivi 

Med druge (neformalne) vplive na učiteljev razvoj štejemo dejavnike, kot so družina, 
aktualno dogajanje v družbi, razlogi za odločitev za učiteljski poklic ipd. (Javornik Krečič, 
2008). 

 

2.3.4 Modeli profesionalnega razvoja pedagoških delavcev 

 

V procesu svojega razvoja posamezen učitelj prehaja skozi določena obdobja. Vsako od njih 
ima specifične značilnosti, vlogo in posledice (Javornik Krečič, 2008). Številni modeli 
osvetljujejo profesionalni razvoj pedagoških delavcev glede na različna konceptualna 
izhodišča.  
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2.3.4.1 Model profesionalnega razvoja učiteljev po F. Fuller 

 

Model Frances Fuller predstavlja enega izmed prvih empiričnih poskusov opredeljevanja 
profesionalnega razvoja. Gre za trifazni model, ki poudarja povezavo med profesionalnim 
razvojem učiteljev in spreminjanjem njihovega razmišljanja o profesionalnih dilemah in 
skrbeh (Feiman – Nemser in Floden, 1986, Veenman, 1984, v Valenčič Zuljan, 2012).   

Loči naslednje faze (Valenčič Zuljan in Vogrinc, 2007a; Valenčič Zuljan, 2012; Javornik 
Krečič, 2008): 

1. Faza preživetja (Survival stage) 
V tej fazi se učitelj prvič sreča z vodenjem razreda, zato je njegov fokus usmerjen 
predvsem na njegov položaj in vlogo ter na vprašanje »profesionalnega preživetja«. 
Učitelj je obremenjen glede svoje usposobljenosti, ustreznosti oziroma profesionalne 
primernosti.  

2. Faza izkušenosti in usmerjenosti v učno situacijo (Mastery stage) 
Učitelj je v tej fazi usmerjen v sam proces poučevanja. Posveča se nalogam 
poučevanja in razredni situaciji. Postane bolj gotov vase. Oklene se rutine, novosti ga 
v tej fazi ne zanimajo, pred njimi ima celo strah. Zmanjša se tudi njegova potreba po 
stikih z drugimi učitelji in skupnem delovanju. 

3. Faza profesionalizma oziroma ponovne dovzetosti za spremembe (Impact stage) 
Učitelj se v tej fazi osredotoča na to, kako s svojim ravnanjem vpliva na učence. 
Spoznava jih kot posameznike. Zanimajo ga njihove emocionalne, kognitivne in 
socialne značilnosti. Sposoben je rutinskega vodenja pouka, zato je njegova skrb 
lahko usmerjena v posameznega učenca in njegov razvoj. V tej fazi postane tudi bolj 
dovzeten za novosti. Gre za najbolj zrelo fazo v učiteljevem razvoju.  

Kasnejše raziskave, ki so se osredotočale na učitelje v njihovem prvem, tretjem in petem letu 
poučevanja, v splošnem njen model potrjujejo. Več let delovnih izkušenj, kot so učitelji 
imeli, bolj se je zmanjševalo njihovo razmišljanje o lastni vlogi in bolj se je povečevalo 
njihovo razmišljanje o pouku (Valenčič Zuljan in Vogrinc, 2007b).  

Avtorica je prvotni trifazni model kasneje modificirala in mu dodala še eno fazo. Ta faza se 
osredotoča na študente tekom usposabljanja na fakulteti, ki naj bi v tem obdobju imeli zelo 
nerealno predstavo o učiteljevi vlogi in tudi njihovo razumevanje le-te naj ne bi bilo preveč 
jasno (Valenčič Zuljan, 2012). 

Fullerjeva in Brown sta v kasnejših raziskavah opozorila, da faz v modelu učiteljevega 
profesionalnega razvoja ne smemo dojemati kot čistih in izoliranih. Gre za posplošitve, pri 
katerih je nemogoče, da bi upoštevali razmere in sam kontekst, v katerem učitelj dela 
(Valenčič Zuljan in Vogrinc, 2007b) 

 

2.3.4.2 Model profesionalnega razvoja učiteljev po Hubermanu 

 

Švicarski avtor Huberman je model Fullerjeve razširil in razvejal na več nivojev (Valenčič 
Zuljan, 2008). V njem razlikuje med različnimi možnimi potmi razvoja učitelja, ki pripeljejo 
do različnih zaključkov učiteljeve kariere (Valenčič Zuljan, 1999). Model vključuje poleg 
dveh skrajnih opcij, ki sta možni z vidika profesionalnega razvoja in profesionalnega 
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zadovoljstva posameznega učitelja, tudi različne možne prehode, ki so v shematskem prikazu 
Hubermanovega modela (Slika 5) prikazani s puščicami (Valenčič Zuljan, 2012). Učiteljev 
profesionalni razvoj gre tako skozi več stopenj oziroma faz  in se deli na tri glavna obdobja, 
in sicer: vstop v kariero (preživetje in odkrivanje), stabilizacija in izpreganje (Javrh, 2011).    

Glede na fazo, skozi katero učitelj trenutno prehaja, je mogoče oceniti razvoj in predvideti 
končni izid, to je lahko zadovoljstvo ali zagrenjenost ob koncu poklicne poti (Javrh, 2008).  

 

Slika 5: Shematski prikaz Hubermanovega modela učiteljevega profesionalnega razvoja 
(Huberman, 1992, v Valenčič Zuljan, 2012, str. 22) 

 

Posamezne faze Hubermanovega modela in njihove značilnosti so naslednje: 

1. Začetna faza oz. faza preživetja in odkrivanja, za katero je značilno na eni strani 
profesionalno navdušenje, veselje ob opravljanju profesionalnih nalog ter ponos ob 
pripadnosti poklicu, na drugi strani pa boj za preživetje, spraševanje o lastni 
profesionalni ustreznosti in učinkovitosti (Valenčič Zuljan, 2012).  
 

2. Faza poklicne stabilizacije velja za najbolj univerzalno in splošno fazo, ki se 
pojavlja v vseh poklicih. Govorimo o dveh področjih stabilizacije, in sicer o 
stabilizaciji v učiteljevi karieri in o stabilizaciji v poučevanju (Javornik Krečič, 2008). 
Stabilizacija v učiteljevi karieri pomeni, da se združita subjektivna zaveza temu 
poklicu in administrativna formalna zaposlitev posameznika. Pri stabilizaciji v 
poučevanju pa gre za nekakšen neformalen vstop v poklicno strokovno skupnost 
(Javrh, 2008). Kaže se v večji gotovosti in samozaupanju posameznika, njegovi 
fleksibilnosti pri izbiri načinov poučevanja ter razvijanju spretnosti poučevanja, ki že 
prehajajo v rutino in jih učitelj premišljeno uporablja v učinkovitem obvladovanju 
razreda (Valenčič Zuljan, 2012). 
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3. Fazi stabilizacije sledi tretja faza, ki se deli na dve vzporedni podfazi. Nekateri učitelji 
tako preidejo iz faze poklicne stabilizacije v fazo poklicne aktivnosti in 
eksperimentiranja, kjer analizirajo in preizkušajo različne načine svojega delovanja 
ter vpliv, ki ga imajo na učence. To fazo zaznamujejo večja fleksibilnost, 
avtonomnost, učna izkušenost in entuziazem (Javornik Krečič, 2008). Nekateri učitelji 
pa iz faze poklicne stabilizacije preidejo v fazo vnovične ocenitve lastnega dela in 
negotovosti. Za to fazo sta značilna negotovost in nezadovoljstvo (Javrh, 2008). 
 

4. Tudi četrta faza je razdeljena na dve podfazi. Faza jasnosti, vedrine in distančnih 
odnosov se sicer lahko pojavi po obeh predhodnih fazah, a se običajno pogosteje po 
fazi poklicne aktivnosti in eksperimentiranja. Učitelj v tej fazi kompenzira postopno 
upadanje energije in entuziazma z večjim samosprejemanjem in samozaupanjem 
(Valenčič Zuljan, 1999). Za fazo konservatizma pa je značilno stagniranje, 
pomanjkanje entuziazma in upad poklicnih ambicij (Kremer Hayon, 1991, v Valenčič 
Zuljan, 1999). 
 

5. Četrti fazi sledi poklicno slovo, ki ga lahko zaznamuje zagrenjenost ali pa vedrina 
in umirjenost (Javrh, 2007). 
 

Vrednost Hubermanovega dela je v strogih kriterijih, s katerimi je obdelal gradivo in opisal 
razvoj kariere, kot ga vidijo, doživljajo, razlagajo in ocenjujejo učitelji sami. S tem modelom 
je opozoril tudi na kritične točke, ko lahko učitelj tekom kariere pade v smer, ki je neugodna 
tako za učitelja kot za njegovega delodajalca in širše družbeno okolje. Učitelj lahko postane 
zagrenjen, kritizerski in vidi vedno manj smisla v svojem delu oz. poklicu. To pa vpliva tudi 
na delodajalca in na organizacijo, kjer je zaposlen, saj izgubi delavca, ki je dejaven, 
ustvarjalen, zadovoljen in uravnotežen (Javrh, 2011). 

Po mnenju M. Valenčič Zuljan (1999) je prednost takšnega razvejanega pojasnjevanja 
razvoja v tem, da ne gre za homogen in enoten proces, po katerem bi vsi učitelji dosegli isti 
rezultat v različnem časovnem okviru. Slabost takšnega modela pa je, da v njem niso 
opredeljeni dejavniki, ki vplivajo na poklicni razvoj učitelja (Valenčič Zuljan, 1999), in da 
avtor ne opredeljuje potrebne stopnje in vsebine temeljne poklicne kompetence, značilne za 
posamezno fazo, ki jo je učitelj v življenju dosegel ali pa ne (Terhart, 1997, v Valenčič 
Zuljan, 1999).  

 

2.3.4.3 S-model učiteljevega profesionalnega razvoja po P. Javrh 

 

Hubermanov model je predstavljal osnovo, na kateri je slovenska avtorica P. Javrh oblikovala 
Izvirni slovenski model faznega razvoja kariere učiteljev ali S-model. Zanimalo jo je, ali 
lahko zaradi podobnosti položaja učiteljev v domačem in švicarskem šolskem sistemu 
Hubermanov model apliciramo na slovenske razmere. Na podlagi rezultatov, pridobljenih s 
kvalitativno raziskavo, je ugotovila, da so se v nekaterih fazah pojavljale karakteristike, ki so 
odstopale od Hubermanovega modela (Javrh, 2008).  
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Slika 6: S-model (Javrh, 2011, str. 24) 

Tako kot pri Hubermanovemu modelu se tudi v S-modelu pojavita »zaželena« in 
»nezaželena« stran modela, ob tem pa S-model pokaže še »nevtralno« oz. »običajno« 
poklicno pot, ki poteka po sredini in predstavlja določeno uravnotežitev vseh izkušenj v 
zrelem obdobju (Javrh, 2007). Ti trije toki povzemajo tri tipične učitelje, ki se jih da v zreli 
karieri že opredeliti. Prvi tip je kritični entuziast, za katerega je značilno, da ohranja 
mladostno aktivnost, se povezuje s širšim okoljem, ob tem pa je družbeno kritičen. Drugi tip 
je zreli in sproščen učitelj, katerega fokus je usmerjen predvsem na delo v razredu in na 
ohranjanje strokovne odličnosti. Tretji tip je nemočen in vse bolj zagrenjen učitelj, katerega 
želja je, da čim prej izpreže oz. zapusti poklic (Javrh, 2008). 

V nadaljevanju so podrobneje predstavljene značilnosti faz S-modela: 

Faza preživetje in odkrivanje 

Tudi v našem prostoru ni za novinca vstop v poklic enostaven. Ukvarja se predvsem s sabo, 
se sooča z obvladovanjem razreda, z raznolikostjo, pestrostjo in obsegom dela, lovi 
ravnotežje med obveznostmi doma in v službi. Za učitelja začetnika igrajo v tej fazi 
pomembno vlogo dobri odnosi s sodelavci in vodstvom šole. Še posebej pomemben pa je 
odnos z mentorjem (Javrh, 2011). Te prve izkušnje lahko pomembno vplivajo na učiteljevo 
kasnejše delo še celo v zreli karieri (Javrh, 2007).  
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Faza stabilizacije 

Faza stabilizacije je zelo pomembna, saj bo v veliki meri odločala o kakovosti začetnikovega 
kariernega razvoja v šolstvu. Učitelj se s formalno zaposlitvijo dokončno ustali (Javrh, 2011). 
V tej fazi posamezniki že občutijo večjo mero samozavesti in suverenosti, nekateri že 
konfrontirajo z okoljem in uveljavljajo svoje zahteve (Javrh, 2008). Pri učitelju je v tej fazi 
opazen velik napredek v razvoju poklicnih kompetenc, učitelj se poglablja v stroko, veliko 
opazuje in eksperimentira ter sodeluje v strokovnih krogih zunaj šole. Veliko učiteljev 
razmišlja tudi o nadaljevanju študija. V tej fazi stopa vpliv mentorja v ozadje, vse bolj pa 
postajajo pomembni drugi sodelavci in položaj, ki ga učitelj zavzema v zbornici (Javrh, 
2011). 

Faza poklicne aktivnosti/eksperimentiranja 

Učitelj, ki je uspel z učenci vzpostaviti globok, pristen odnos, dobi pomembno potrditev. Za 
to fazo so značilni aktivizem, predanost delu, vpeljevanje inovacij, kar vpliva na 
intenzivnejše osebnostno in strokovno zorenje. Učitelj preide iz začetnika v učitelja s svojimi 
pravili, zahtevami in svojim mestom na šoli (Javrh, 2008). Pomemben dejavnik 
premagovanja težav v tej fazi predstavlja stalno strokovno izpopolnjevanje, ob tem pa je še 
vedno prisotna želja po nadaljevanju študija. Še vedno so izjemnega pomena odnosi s 
sodelavci in ravnateljem (Javrh, 2011). Ti učitelji bodo skoraj zagotovo napredovali po 
pozitivni strani modela in ne bodo zapadli v fazo negotovosti in dvoma (Javrh, 2007).  

Faza negotovosti/revizije 

Učitelj, ki je doživel hudo negativno izkušnjo (npr. konflikt z razredno skupnostjo, šibka 
podpora vodstva ipd.), le-to dojema kot osebni poraz, ki ga le s težavo preboli. Če ne zmore 
opraviti kvalitetne samoevalvacije, bo to povzročilo zaplete v kasnejšem razvoju kariere. 
Učitelji vstopijo v to fazo, ko so negativna čustva (razočaranje, monotonost, dvom) in stališča 
vse pogostejša, ko se poveča splošno nezadovoljstvo, strah pred rutino in se pojavijo blažji 
znaki izgorelosti. Z učenci ne zmorejo vzpostaviti pristnega odnosa, kot učitelji so nesrečni, 
zato nekateri razmišljajo tudi o tem, da bi učiteljski poklic zapustili in spremenili kariero 
(Javrh, 2008). 

Faza kritične odgovornosti 

Vstop v to fazo zaznamujeta dve značilnosti, in sicer angažiranost in pozitivna kritičnost. 
Učitelj je zaradi svoje izkušenosti in avtonomnosti vse bolj angažiran, kar se tiče opozarjanja 
in izražanja svojih stališč glede opaženih pomanjkljivosti. Deluje v skladu s svojimi pogledi 
in vrednotami. Od drugih ga loči pozitivna kritičnost, kar pomeni, da vidi in se zaveda napak, 
ki pa ga ne potiskajo v pasivnost (prav tam). Pri delu se razdaja in ima z učenci tesen in 
pristen stik (Javrh, 2011).  

Faza sproščenosti 

Za to fazo so še vedno značilni eksperimentiranje, izzivi, iskanja ter pozitivne potrditve. 
Učitelji doživijo spremembo v počutju, odpirajo se navzven, najdejo uravnoteženost v 
ravnanju, dosežejo občutek zadovoljstva in strokovne avtonomnosti. Teme, ki jih zaposlujejo 
v tem obdobju, so kariera in medsebojni odnosi. So dejavni, vključujejo se v številne 
aktivnosti, eksperimentirajo in iščejo nove načine, a niso več tako »zaletavi« in neizkušeni 
kot v preteklosti.  Zaradi izkušenosti so bolj sproščeni pri uporabi metod, tehnik, pristopov in 
gradiv. Večina že občuti prve znake staranja in »izžetosti« (Javrh, 2008). 
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Faza nemoč 

V tej fazi postane glavna skrb učiteljev upokojitev. Počutijo se zgarane in izgorele. Na njih že 
močno vpliva starost ter vse pogostejše težave z zdravjem. Zavedajo se generacijskega 
razkoraka. Delajo rutinsko in preudarno, saj želijo obdržati pridobljeno. Vse močnejše postaja 
nezadovoljstvo, kritizerstvo. Učitelji imajo vse več disciplinskih težav in slabše odnose z 
učenci. Nimajo več večjih ambicij in vidijo karierni razvoj izven učiteljskega poklica (Javrh, 
2011).   

Faza izpreganja 

To obdobje se deli na dve fazi, in sicer sproščeno izpreganje in zagrenjeno izpreganje. Ne 
glede na fazo, v kateri se nahajajo, začnejo vsi učitelji opuščati in se umikati iz prvih vrst, 
prevzemajo vse manj obveznosti, obremenitev ter odgovornosti (Javrh, 2011).  

Izpreganje vedrih učiteljev velja za vitalno. V tej fazi se na nivoju šole sicer postopoma 
umikajo, a se angažirajo na drugačen način. Izražajo konstruktivno kritiko, ob tem pa 
ponudijo številne konkretne rešitve. Veljajo za kakovostne mentorje, ki že pripravljajo 
gradivo za strokovno zapuščino, ki bo v pomoč mlajšim naslednikom (prav tam). 

Učitelji, ki se nahajajo v fazi »zagrenjenega« izpreganja, pa so zgarani, nostalgični in 
nezadovoljni. Pogosto imajo zdravstvene težave. Zaradi izžetosti si želijo čim hitrejšo 
upokojitev. Karierno so neizpolnjeni, zagrenjeni ter sprijaznjeni s svojim položajem. Imajo 
slabo mnenje o šoli in tudi o sebi kot učitelju nimajo pozitivne podobe (prav tam).    

  

2.3.4.4 VITAE projekt 

 

VITAE (Variations in teachers' Work, Lives and Effectiveness) projekt je obširna raziskava, 
ki je trajala od leta 2001 do leta 2005 in v kateri je sodelovalo 300 osnovnošolskih in 
srednješolskih učiteljev različne starosti in z različnimi delovnimi izkušnjami. Raziskovalce 
so zanimali različni vidiki, ki doprinesejo k spreminjanju učiteljeve učinkovitosti v različnih 
fazah njegovega profesionalnega razvoja (Helleve, 2010). Cilj raziskave je bil raziskati 
različne dejavnike, ki vplivajo na učinkovitost pedagoških delavcev v različnih fazah 
njihovega profesionalnega življenja. Vprašanje, ki so si ga zastavljali, je, ali je učinkovitost 
učiteljev skozi čas večja ali ne. Raziskava je proučevala vplive na njihovo poklicno in osebno 
življenje, njuno medsebojno vplivanje ter njun vpliv na uspešnost učencev (Gu in Day, 2007).  

Rezultati raziskave so pokazali, da je uspešen profesionalni razvoj odvisen od priložnosti, ki 
jih pedagoški delavec dobi za učenje, na katere pa vplivata dva dejavnika. Prvega 
predstavljajo osebnostne lastnosti in okoliščine, ki nastanejo kot produkt delovnega in 
socialnega okolja pedagoškega delavca. Drugega pa predstavlja faza razvoja, v kateri se 
pedagoški delavec nahaja (Helleve, 2010). 

Ob tem so ugotavljali tudi, kaj najbolj vpliva na rezilientnost pedagoških delavcev. Na 
podlagi dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da na rezilientnost učiteljev vpliva tako podpora 
vodstva šole in sodelavcev kot oblikovanje primernega učnega okolja na šoli (prav tam). 

Prepoznanih je bilo šest faz profesionalnega razvoja, ki se v večji meri nanašajo na izkušnje 
posameznika kot pa na delovno dobo in odgovornosti. Faze in njihove značilnosti so 
naslednje (Day, Stobart, Sammons, Kington, Gu, Smees in Mujtaba, 2006):  
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Faza 0–3 leta poučevanja – predanost: podpora in izziv 

Za to fazo je značilna velika predanost učiteljev poučevanju. Osredotočeni so na razvoj 
učinkovitosti v razredu. Za učiteljevo delovanje je v tem obdobju ključnega pomena podpora 
vodstva šole. Neprimerno obnašanje učencev ima negativen vpliv. 

 

Faza 4–7 let poučevanja – identiteta in učinkovitost v razredu 

Za to fazo je značilna večja samozavest in prepričanost učiteljev v svojo učinkovitost. Več 
kot polovica jih je v tej fazi prevzela dodatne odgovornosti, ki so pripomogle h krepitvi 
njihove razvijajoče se poklicne identitete. Na nekatere učitelje pa je preobremenitev vplivala 
negativno. Učitelji se v tej fazi delijo v tri skupine: 

a) tisti, ki vzdržujejo močen občutek identitete, samoučinkovitosti in učinkovitosti; 
b) tisti, ki vzdržujejo identiteto, samoučinkovitost in učinkovitost;   
c) tisti, katerih identiteta, samoučinkovitost in učinkovitost je ogrožena. 

 

Faza 8–15 let poučevanja – spopadanje s spremembami v vlogi in identiteti: rastoče 
napetosti in prehodi 

Za veliko učiteljev predstavlja ta faza prelomnico v njihovem profesionalnem razvoju. 
Sprejeti morajo odločitev glede svojega napredovanja v karieri. Pri 24 % učiteljev, 
sodelujočih v raziskavi, je bil opazen upad motivacije.  

 

Faza 16–23 let poučevanja – napetosti med poklicnim in zasebnim življenjem: izzivi za 
motivacijo in zavzetost 

Poleg dodatnih zahtev in odgovornosti v službi se veliko učiteljev sooča še z dodatnimi 
zahtevami izven šole (npr. zdravstvene težave, partnerski odnos, otroci), kar jim povzroča 
stres. Prizadevanja za ustvarjanje ravnovesja so se pogosto izkazala za neučinkovita. Pri 
velikem številu učiteljev se tekom te faze pojavi občutek, da so na svoji poklicni poti obtičali.  

 

Faza 24–30 let poučevanja – izzivi za ohranjanje motivacije 

Kljub vsem spremembam in zahtevam zunanje politike in odklonilnega vedenja učencev je 
ohranjanje motivacije za delo ključno za to fazo učiteljevega profesionalnega razvoja. 
Medtem ko je 60 % osnovnošolskih učiteljev ohranilo visoko stopnjo motivacije, je pri več 
kot polovici srednješolskih učiteljev opazen njen upad.  

 

Faza 30 in več let poučevanja – vzdrževanje/upadanje motivacije, soočanje s 
spremembami, pričakovanje upokojitve  

Za večino učiteljev, ki se nahajajo v tej fazi, je značilna velika predanost poklicu. Pri skoraj 
dveh tretjinah učiteljev je bila zaznana visoka motivacija in zavzetost, na kar so vplivali dobri 
odnosi z učenci in napredek učencev. Kot negativni dejavniki so bili v tej fazi pogosto 
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navedeni vladna politika, težave z zdravjem ter vedenje učencev. Kar 64 % učiteljev je v tej 
fazi ostalo predanih poklicu, 46 % pa jih je poleg utrujenosti imelo občutek ujetosti.  

Na podlagi raziskave so med drugim ugotovili, da faze poklicnega razvoja pedagoških 
delavcev nikakor niso statične, ampak so dinamične. Interakcija med učiteljevo predanostjo, 
rezilientnostjo in vrsto vplivnih dejavnikov, ki izvirajo iz njihovega delovnega in zasebnega 
življenja, predstavlja prefinjen in neprekinjen proces, ki vpliva na učiteljevo motivacijo, 
zavzetost in učinkovitost znotraj ene ali v različnih fazah njegovega poklicnega življenja 
(Day idr., 2006). 

Ugotovili so tudi, da obstaja pomembna povezava med učiteljevim delom, življenjem, 
izkušnjami in njegovo učinkovitostjo v poklicu. Zlasti dejavniki, kot so ravnatelj, 
kolegialnost sodelavcev, odnos med učiteljem in učenci ter vedenje učencev, pomembno 
vplivajo na predanost in motiviranost učitelja, njegovo rezilientnost in učinkovitost v vseh 
fazah profesionalnega razvoja (prav tam).  

 

2.4 REZILIENTNOST 

2.4.1 Opredelitev rezilientnosti 

 

Termin »rezilientnost« lahko slovenimo kot »življenjska odpornost ali prožnost«  
(Kiswarday, 2013). Tudi L. Magajna (2006) pravi, da lahko »rezilientnost« razumemo kot 
prožnost ali elastičnost. Pomenila naj bi zmožnost, da se ob delovanju neugodnih pritiskov in 
obremenitev vračamo v prvotno oz. ustrezno stanje. 

Besedo »rezilienten« najdemo v mnogih jezikih, kjer v najširšem smislu pomeni dobro 
prilagoditev ne glede na okoliščine (Kiswarday, 2013). 

Obstajajo številne definicije rezilientnosti. Za najpogosteje citirano velja definicija pionirske 
skupine raziskovalcev, po kateri je rezilientnost »dinamičen proces, zmožnost ali rezultat 
uspešne prilagoditve posameznika ali skupine navkljub težkim ali ogrožujočim okoliščinam« 
(Masten, Best in Garmezy, 1990, v Kiswarday, 2013, str. 47).   

V. R. Kiswarday (2012) poudarja, da rezilientnost ni neka prirojena osebnostna lastnost, 
ampak je proces aktivne krepitve moči znotraj posameznika, ki je vpet v bio-socio-ekološki 
sistem (po Bronfenbrennerjevi ekosistemski teoriji). Vire pridobivanja moči najdemo torej v 
posamezniku in njegovih kompetencah ter v okolju, kateremu pripada. 

Teorija rezilientnosti se ukvarja s proučevanjem dejavnikov, ki povečujejo učinkovitost 
posameznika pri premagovanju ovir. Rezilientnost se najučinkoviteje razvija preko 
izkustvenega učenja. Ključni dejavniki za razvoj rezilientnosti so: učno okolje, ki nudi 
varnost, skrb in sprejemanje in ki ima realno visoka pričakovanja ter nudi ustrezno pomoč in 
podporo, skrbi za razvoj vseživljenjskih kompetenc in daje možnost za samostojno ter 
aktivno udeležbo (Kiswarday, 2014). 

Da lahko govorimo o rezilientnosti morata biti hkrati izpolnjena dva pogoja. Prvi pogoj je 
prisotnost hudih, dlje časa trajajočih težav in stresa pri posamezniku. Drugi pogoj pa je 
pozitivni odgovor posameznika ali skupine na ta stres, težave ali neugodne okoliščine. 
Posameznik ali skupina se znotraj tega procesa spremeni ali prilagodi, kar prepreči nadaljnjo 
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ogroženost, omeji ali zmanjša škodo in omogoči čim bolj optimalen proces doseganja 
razvojnih nalog in ciljev (Luthar idr., 2000; Masten in Obradovič, 2006, v Kiswarday, 2013). 

 

2.4.1.1 Valovi raziskovanja rezilientnosti 

 

Sprva se je pojem rezilientnosti povezovalo s področjem mehanskih znanosti, kjer so ga 
uporabljali za opis zmožnosti telesa, da se po raztezanju ali stiskanju povrne v prvotno obliko 
oz. stanje. Od tod tudi izvira v povezavi z rezilientnostjo pogosto uporabljena besedna zveza 
»to bounce back« (Price, Mansfield in McConney, 2012). 

Pojem rezilientnosti se je po letu 1970 pojavil na področju psihologije in psihiatrije (prav 
tam). Za utemeljitelja teorije rezilientnosti velja psihiater Norman Garmezy. Njegovo 
pozornost so pritegnili otroci, ki so odraščali v zelo neugodnih oz. rizičnih življenjskih 
razmerah (psihopatologija njihovih staršev), vendar so se kljub temu uspešno soočali in 
premagovali težke okoliščine vsakdanjega življenja, dosegali glavne razvojne naloge ter 
socialno kompetentno zaživeli v družbi (Masten in Obradović, 2006).  

Takrat so znotraj psihologije oblikovali preprosto razlago rezilientnosti, in sicer naj bi 
pomenila uspešno prilagoditev, kljub zahtevnim ali ogrožujočim okoliščinam (Price idr., 
2012).  

Otroci in mladostniki, ki so bili spremljani preko longitudinalnih študij, so najprej veljali za 
nezlomljive, neranljive srečneže, katerih lastnost rezilientnost naj bi bila prirojena osebnostna 
poteza (Kiswarday, 2013).  

Nadaljnja raziskovanja so prišla do dognanja, da naj bi bila rezilientnost socialno 
konstruirana in naj bi se glede na različne ljudi in različne okoliščine, iz katerih le-ti izhajajo, 
različno manifestirala (prav tam).   

Danes vemo, da rezilientnost ni neka prirojena lastnost, ampak splošen in kompleksen 
mehanizem, ki v sebi združuje lastnosti posameznika in okolja ter procese učenja. Le-ta 
omogoča odpornost na stres, fleksibilnost, hkrati pa spodbuja hiter povratek v »normalno« 
stanje in nadaljnji razvoj (Valenčič Zuljan in Kiswarday, 2015). 

Raziskovanje rezilientnosti velja za razmeroma mlado raziskovalno področje, saj se je 
pojavilo šele v drugi polovici 20. stoletja, a se je od takrat zelo hitro razširilo na vsa področja 
človekovega delovanja (Kiswarday in Valenčič Zuljan, 2015). 

Oblikovali so se štirje valovi raziskovanja.  

PRVI VAL RAZISKOVANJ: opredeljevanje, prepoznavanje in merjenje rezilientnosti 

Prvi val raziskovanj se je začel v drugi polovici prejšnjega stoletja. Znotraj njega so se 
raziskovalci sprva usmerjali v prepoznavanje, opredeljevanje in merjenje pojava rezilientnosti 
ter proučevanje osebnostnih lastnosti »rezilientnih otrok«. Kasneje so se v proučevanju 
usmerili tudi na značilnosti okolja, ki so bile povezane s pozitivnim življenjskim izidom 
otrok. Na podlagi raziskav so ugotovili, da rezilientnost ni nekaj notranje pogojenega. 
Naredili so seznam glavnih notranjih in zunanjih varovalnih dejavnikov, ob tem pa tudi 
opredelili kazalce ogroženosti in rezilientnosti. Cilj teh raziskav je bil načrtovanje 
intervencijskih programov (Kiswarday, 2013). 
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Glavne varovalne dejavnike, ki lahko tudi spodbujajo rezilientno vedenje, so razvrstili v tri 
skupine (prav tam, str. 49): 

1. Osebnostne značilnosti: 
- dobre intelektualne zmožnosti, 
- nekonflikten temperament, 
- dobre socialne veščine, 
- strategije reševanja problemov, 
- samoučinkovitost, 
- samozaupanje, 
- pozitivna samopodoba, 
- interesi/hobiji, 
- verovanje/duhovnost. 

 
2. Značilnosti družin, iz katerih izvirajo: 
- tesna, zaupna povezanost z vsaj enim družinskim članom, 
- družinska dinamika in vzgojni slog staršev (toplina, struktura, visoka pričakovanja), 
- ugoden socialno-ekonomski položaj, 
- povezanost ožje družine s širšim družinskim okoljem, 
- kultura odnosov med otrokom in pomembnimi odraslimi. 

 
3. Značilnosti njihovega širšega okolja: 
- povezava s prosocialnimi odraslimi zunaj družine,  
- kakovostna, inkluzivno naravnana šola, 
- dostop do izobraževanja na različnih ravneh, 
- naklonjenost okolja vseživljenjskemu učenju, 
- možnost kakovostnega šolanja, 
- razpoložljivost socialnih sistemov za kakovostno preživljanje prostega časa, 
- medgeneracijsko sodelovanje, 
- drugi vplivi iz okolja. 

 

DRUGI VAL RAZISKOVANJ: razumevanje procesov in mehanizmov rezilientnosti 

Drugi val raziskovanj se je začel okoli leta 1980. Rutter (1990, v Kiswarday, 2013) je 
izpostavil pomen štirih glavnih varovalnih mehanizmov, ki lahko sprožijo zaščitne procese, 
ob tem pa vplivajo na povečanje njihove učinkovitosti. Mehanizmi so (prav tam):  

- zaščita otroka pred delovanjem, ki je škodljivo in minimaliziranje škode, povzročene 
s strani dejavnikov tveganja,  

- integriranje varovalnih dejavnikov, ki zmanjšujejo verjetnost negativnih verižnih 
reakcij;  

- spodbujanje razvoja pozitivne samopodobe in samoučinkovitosti otroka na podlagi 
krepitve kompetenc in spretnosti za uspešno spoprijemanje s problemi, 

- zagotovitev možnosti in priložnosti, da izbirajo med dejavnostmi, namenjenimi 
spodbujanju  celostnega razvoja osebnosti. 

Opredelitev varovalnih mehanizmov je spodbudila raziskovanje možnosti za preventivno 
krepitev posameznika in okolja in za oblikovanje bolj vključujoče, povezujoče in rezilientne 
družbe (prav tam). 
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E. Grotberg (1995, 1997, 1999, v Kiswarday, 2013) je mnenja, da na rezilientno vedenje 
posameznika spodbudno deluje medsebojno vplivanje njegovih notranjih varovalnih 
dejavnikov oz. osebnih virov moči, zunanjih varovalnih dejavnikov oz. virov zunanje moči in 
podpore ter osebnih in medosebnih veščin. Starši in učitelji lahko s poznavanjem teh 
procesov pri otrocih sistematično spodbujajo lastnosti, ki hkrati predstavljajo tudi osnovne 
gradnike rezilientnosti, to so: samozavest, samopodoba, odgovornost, samostojnost oz. 
neodvisnost, zaupanje, iniciativnost ter učinkovitost (Valenčič Zuljan in Kiswarday, 2015).  

 

TRETJI VAL RAZISKOVANJ: preventivno spodbujanje rezilientnosti 

Za te raziskave je značilna interdisciplinarnost, ki ima pozitiven vpliv na razvoj preventivnih 
programov, saj jim daje širino in ujemanje z aktualnimi znanstvenimi dognanji (Kiswarday, 
2013). 

Programi, namenjeni preventivnemu spodbujanju rezilientnosti, temeljijo na psihosocialnih in 
vzgojno-izobraževalnih modelih in zagotavljajo najugodnejše možnosti za vzpostavitev in 
ohranjanje varovalnih dejavnikov (Valenčič Zuljan in Kiswarday, 2015). 

Modeli, ki spodbujajo razvoj rezilientnosti pri otrocih in mladostnikih, se delijo na 
kompenzacijske modele, motivacijske modele in modele varovalnih dejavnikov. Našteti 
modeli lahko delujejo neodvisno en od drugega, a se večinoma povezujejo glede na 
specifične lastnosti in potrebe otrok in mladostnikov in njihovih življenjskih okoliščin (prav 
tam). 

Kompenzacijski modeli so osredotočeni direktno na zmanjšanje škode, nevtraliziranje 
negativnih posledic in preprečitev verižnih reakcij, ki bi lahko bile spodbujene s strani 
škodljivih dejavnikov (prav tam). 

Cilj tretjega vala raziskovanj je sprememba odnosa do otrok in mladostnikov v težavah. 
Odrasli, še posebej tisti zaposleni v vzgoji in izobraževanju, bi tako morali svoj fokus s težav 
in pomanjkljivosti otrok in mladostnikov preusmeriti na njihove zmožnosti in potenciale, ob 
tem pa tudi poiskati vire moči v okolju. Le na takšen način lahko prispevajo k hitrejšemu in 
učinkovitejšemu izboljšanju njihovih življenjskih priložnosti (prav tam).  

 

ČETRTI VAL RAZISKOVANJ: integrativne študije 

Integrativne študije razlagajo principe rezilientnosti še bolj celostno ob podpori 
strokovnjakov in sodobne raziskovalne tehnologije. Napovedujejo možnosti po bolj 
personificiranih intervencijah. Nova spoznanja in tehnologija na področju genetike, 
nevrobehaviorizma in statistike omogočajo boljše razumevanje zakonitosti rezilientnosti in 
potrjujejo vpliv psihosocialnih izkušenj na strukturo in delovanje možganov. Le-ti naj bi se 
ob vsaki izkušnji in povratni informaciji, pridobljeni iz okolja, edinstveno spremenili 
(Valenčič Zuljan in Kiswarday, 2015).    
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2.4.2 Rezilientnost pedagoških delavcev 

 

Zaradi nenehnih sprememb, ki se odvijajo na vseh področjih človekovega delovanja, so 
pedagoški delavci postavljeni pred številne zahteve in izzive, ki pri njih pogosto izzovejo 
stres in občutek nemoči. Dolgoročno lahko to vodi v izgorelost ali opustitev tega poklica, 
ravno zato je v zadnjem desetletju veliko raziskav njihovega profesionalnega razvoja 
usmerjenih v razvoj rezilientnosti (Day in Gu, 2010, v Kiswarday in Valenčič Zuljan, 2015).  

Čeprav velja proučevanje rezilientnosti pri učiteljih za razmeroma mlado področje 
raziskovanja, se je z njo, kot je že omenjeno, ukvarjalo kar nekaj avtorjev (Price idr., 2012; 
Greene, Galambos in Lee, 2003; Gu in Day, 2007; Beltman, Mansfield in Price, 2011; 
Kiswarday, 2012; Kiswarday in Valenčič Zuljan, 2015; Valenčič Zuljan in Kiswarday, 2015).  

Rezilientnost učiteljev ponudi možnost razumevanja, kaj omogoča učiteljem, da vztrajajo 
kljub izzivom in nudi dodaten vpogled v študije stresa, izgorelosti in neuspeha (Beltman idr., 
2011). 

Rezilientnost naj bi bila produkt dinamičnega razmerja med individualnimi dejavniki 
tveganja in varovalnimi dejavniki. Individualne lastnosti, kot so altruizem in visoka 
samoučinkovitost, veljajo za ključne varovalne dejavnike (Kiswarday in Valenčič Zuljan, 
2015).  

Ko govorimo o varovalnih dejavnikih pri učiteljih (pedagoških delavcih), ločimo med 
individualnimi in kontekstualnimi varovalnimi dejavniki (Beltman idr. 2011). 

Individualni varovalni dejavniki, ki sprožajo rezilientnost, so (prav tam): 

osebnostne značilnosti (altruizem, potrpežljivost, močna notranja motivacija – občutek za 
poklic, vztrajnost, smisel za humor, optimizem, čustvena zrelost/stabilnost, fleksibilnost, 
pripravljenost za tveganje in sposobnost prenesti poraz), 

samoučinkovitost (občutek kompetentnosti, ponosa in samozavesti, notranji lokus kontrole, 
samozaupanje, ki se veča z izkušnjami), 

sposobnost spoprijemanja (dobre strategije reševanja problemov, ki vključujejo iskanje 
pomoči, sposobnost popustiti, odnehati, prenesti poraz in se po njem pobrati, sposobnost 
aktivnega spoprijemanja s problemi, dobre socialne sposobnosti, močna socialna mreža), 

veščine poučevanja (dobro poznavanje učencev, želja po njihovem uspehu, visoka 
pričakovanja, sposobnost kakovostnega poučevanja, zaupanje v svoje sposobnosti 
poučevanja, kreativnost in iskanje novih idej), 

zmožnost profesionalne refleksije in rasti (samorefleksija, reflektiranje, poklicne želje, 
profesionalna proaktivnost – vloga mentorja, vzornika in vodje, zavezanost vseživljenjskemu 
učenju), 

skrb zase (odgovornost za svoje dobro počutje, podpirajoča razmerja/odnosi). 

Med kontekstualne varovalne dejavnike, ki povečujejo rezilientnost, spadajo podpora 
vodstva, mentorja, sodelavcev, dobri odnosi z učenci ter podpora družine in prijateljev (prav 
tam). 
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Day idr. (2006) so mnenja, da je rezilientnost nekaj, kar prihaja od znotraj. Nanjo pa zelo 
vplivajo tudi zunanji dejavniki, ti so osebni in profesionalni. Občutek samoučinkovitosti je 
komponenta, ki igra pomembno vlogo pri zavzetosti pedagoškega delavca za delo in pri 
rezilientnosti. Le pedagoški delavci, ki verjamejo sami vase, so se sposobni »pobrati« po tem, 
ko so doživeli neuspeh ali stisko. Večji kot je občutek samoučinkovitosti, hitreje in lažje se 
»poberejo«, s tem pa kažejo večjo stopnjo rezilientnosti. Iz tega lahko izpeljemo, da sta 
razvoj samoučinkovitosti pedagoških delavcev in rast rezilientnosti medsebojno povezana. 

Day in Gu (2014) navajata, da je za pedagoški poklic rezilientnost pomembna iz večih 
razlogov. Nerealno je pričakovati, da bodo učenci rezilientni, če njihovi učitelji, ki jim konec 
koncev predstavljajo model, po katerem se zgledujejo, ne pokažejo kvalitet rezilientnosti. 
Učiteljski poklic velja za zelo zahtevnega. Če ga usmerimo od preobremenjenosti in stresa k 
rezilientnosti, bo pedagoškemu delavcu to pomagalo ohranjati zagnanost in motivacijo za 
poučevanje. 

Beltman idr. (2011) so po pregledu raziskav s področja rezilientnosti učiteljev (pedagoških 
delavcev) njihove težave razdelili na dve področji. Prvo področje predstavljajo težave, ki so 
povezane s poučevanjem in šolo (vodenje razreda, učenci s posebnimi potrebami, 
nepodporno vodstvo šole, pomanjkanje pripomočkov, odnosi s sodelavci, socialna izolacija, 
odnos s starši, odnos otrok, staršev in ravnatelja do učitelja, uporaba tujega materiala). Drugo 
področje predstavljajo težave, ki so povezane s poklicem (visoke delovne obremenitve, 
pomanjkanje časa, negotovost, uvedba zunanjih predpisov, slabo zaposlovanje, težave z 
učnim načrtom, nepodpirajoč mentor, neobvladovanje snovi, slaba plača).    

V. Kiswarday in M. Valenčič Zuljan (2015, str. 188) opredeljujeta rezilientnega pedagoškega 
delavca kot »usposobljenega profesionalca, ki je zmožen oblikovati ustrezno učno okolje za 
optimalen izobraževalni in osebnostni razvoj svojih učencev in je skozi proces medsebojnega 
sovplivanja osebnih in socialnih vidikov sposoben oblikovati predelano podobo o sebi kot 
profesionalcu in o učiteljskem poklicu kot profesiji. To mu omogoča, da nenehno gradi lasten 
profesionalni razvoj in konstruktivno spreminja poklicno okolje«.  

Če želi pedagoški delavec vzgajati in razvijati rezilientne učence, mora biti tudi sam 
rezilienten. Temelj za razvoj njegove rezilientnosti predstavlja njegova pripravljenost na 
profesionalno učenje in medsebojno sodelovanje. In obratno: poklicna skupnost, ki podpira 
pedagoškega delavca in je naklonjena učenju in medsebojnemu sodelovanju, predstavlja 
enega izmed najmočnejših zaščitnih znakov razvoja rezilientnosti pri pedagoških delavcih – 
to izpostavljata V. Kiswarday in M. Valenčič Zuljan (2015).  

Na podlagi raziskav tudi S. Beltman idr. (2011) zagovarjajo, da ima spodbujanje 
rezilientnosti tako v okolju kot v posamezniku pozitiven vpliv na izboljšanje kvalitete 
poučevanja, saj se osredotoča na posameznika in okolje, na razvoj kompetenc ter socialno 
povezanost. 

Rezilientnost je pomembna za učitelje, saj bi morali (Valenčič Zuljan in Kiswarday, 2015): 

- biti sposobni ustvariti kvalitetno učno okolje, ki bi omogočalo doseganje ciljev, ki so 
postavljeni s strani učeče se družbe; 

- biti sposobni s svojim vzgledom in načinom delovanja učinkovito spodbujati razvoj 
rezilientnosti; 

- se biti sposobni učinkovito spopasti s stresom in se ustrezno odzvati na nepredvidljive 
in kritične situacije; 
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- se biti sposobni hitro in učinkovito opomoči od stresa in s tem preprečiti možnost 
razvoja sindroma izgorevanja.     

Avtorji A. Price idr. (2012) menijo, da bi bilo za zmanjšanje zapuščanja učiteljskega poklica 
pri učiteljih začetnikih potrebno razilientnost pri njih razvijati že v času študija, ko naj bi se 
naučili konstruktivnega reševanja problemov, ki se lahko kasneje pojavijo v šoli. Tudi M. 
Valenčič Zuljan in V. R. Kiswarday (2015) sta podobnega mnenja. Avtorici menita, da je 
razvoj rezilientnosti povezan s kulturo sodelovanja bodočih učiteljev. Zato je pomembno, da 
bodoči učitelji v času študija sodelujejo oz. delajo skupaj, saj jim to omogoči analizo lastnega 
dela in analizo dela kolegov. Ob pridobivanju znanja razvijajo še druge veščine, kot so: 
socialne spretnosti, sodelovanje, sprejemanje povratnih informacij, analiziranje klime med 
sodelujočimi. Na dober razvoj bodočih učiteljev pomembno vpliva sodelovanje med 
njihovimi učitelji ali povedano drugače, rezilientnost bodočih učiteljev je odvisna od 
rezilientnosti njihovih učiteljev. 

Za vzpostavitev rezilientnosti pri učitelju in za vztrajanje v pedagoškem poklicu pri učiteljih 
začetnikih igra pomembno vlogo vodstvo šole (Peters in Pearce, 2012, v Kiswarday in 
Valenčič Zuljan, 2015). Day in Gu (2014) poudarjata pomen odprtega in kolegialnega okolja, 
kjer vlada zaupanje in želja po nenehnem učenju. Na razvoj takšne klime v zbornici ima 
pomemben vpliv ravnatelj. Učitelj lahko znotraj takšnega okolja napreduje in črpa svojo 
notranjo moč. Podpora sodelavcev in vodstva šole sta torej dejavnika, brez katerih učitelj ne 
more razvijati svoje rezilientnosti in posledično kakovosti svojega dela.  

Posebno pozornost je rezilientnosti pedagoških delavcev posvetil že omenjen VITAE projekt. 
Gre za štiri leta trajajočo raziskavo, katere cilj je bil raziskati različne dejavnike, ki vplivajo 
na učinkovitost pedagoških delavcev v različnih fazah njihovega profesionalnega življenja 
(Gu in Day, 2007). Ob tem so ugotavljali tudi, kaj najbolj vpliva na njihovo rezilientnost 
(Helleve, 2010). 

Ugotovili so, da rezilientnost ni statičen, ampak dinamičen koncept. Prav tako so ugotovili, 
da ni nujno, da je pedagoški delavec rezilienten v vseh fazah profesionalnega razvoja. Lahko 
je rezilienten le v eni fazi, v drugi pa znakov rezilientnosti ne kaže več (prav tam). 

Faze razvoja pedagoških delavcev, ki so bile oblikovane na podlagi raziskave, nam kažejo, da 
je rezilientnost veliko več kot le zmožnost hitrega povratka v prvotno stanje ob izzivih. Gre 
za sposobnost vzdrževanja kvalitete in zavezanosti poklicu skozi celotno poklicno pot (Day 
in Gu, 2007).  

Raziskava je pokazala, da so lahko tisti pedagoški delavci, ki so imeli relativno stabilno 
identiteto in podporo okolja, vzdrževali svojo predanost poklicu in bili v njem učinkoviti 
(prav tam).  

Ugotovili so, da je pomembna komponenta pri učiteljevi zavzetosti za delo in rezilientnosti 
občutek samoučinkovitosti. Da lahko nadaljujejo po doživetem neuspehu ali stiski, morajo 
verjeti vase. Večji kot je pri njih občutek samoučinkovitosti, lažje »se poberejo« (so bolj 
rezilientni), torej je razvoj njihove samoučinkovitosti povezan z rastjo rezilientnosti (prav 
tam).  

Na podlagi primerjave med značilnostmi rezilientnih otrok in rezilientnih odraslih sta 
Handerson in Milstein (2003, v Day idr., 2006) ugotovila, da je proces gradnje rezilientnosti 
pri obeh enak. Pri obojih so se pokazale naslednje lastnosti, in sicer: pozitivni socialni odnosi, 
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učinkovito reševanje problemov, motivacija za oseben napredek in usmerjenost k nekemu 
smislu.  

Na zmožnost učiteljev, da vztrajajo v svoji predanosti poklicu (da so rezilientni), so vplivala 
njihova prepričanja ter okolje, v katerem so živeli in delali. Ugotovljeno je bilo tudi, da je 
večja verjetnost, da bodo rezilientnost razvili učitelji, ki se nahajajo na začetku ali na sredini 
svoje poklicne poti, kot tisti, ki jo zaključujejo (prav tam). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 NAMEN EMPIRIČNE RAZISKAVE  

 

Na področju proučevanja profesionalnega razvoja različnih profilov pedagoških delavcev je 
bilo izvedenih že veliko raziskav tako v svetu kot pri nas (Huberman, 1992; Marentič 
Požarnik, 1993; Valenčič Zuljan, 1999; 2001; Javornik Krečič, 2008; Valenčič Zuljan, 
Klander Merc in Sešek, 2010; Valenčič Zuljan, Vogrinc, Cotič, Fošnarič in Peklaj, 2011; 
Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014; Javrh, 2007; Day idr., 2006). Osredotočale so se na 
različne aspekte njihovega profesionalnega razvoja, vendar pa so se do zdaj le redke 
raziskave osredotočale specifično na profesionalni razvoj SRP in hkrati na njihovo 
rezilientnost.  

Namen raziskave je bil ugotoviti, kako je na profesionalni razvoj SRP vplival proces 
začetnega usposabljanja (pred bolonjsko reformo dodiplomskega izobraževanja, praksa, 
hospitacijske ure), kako je na njihov profesionalni razvoj vplivalo obdobje uvajanja 
(pripravništvo, prva zaposlitev oz. prve izkušnje z delom), kako je na njihov profesionalni 
razvoj vplivala morebitna menjava službe ali kateri drugi dejavniki. Namen je bil tudi 
ugotoviti, kaj spodbuja in kaj ovira njihov profesionalni razvoj, katere dejavnike SRP sami 
izpostavljajo kot pomembne za svoj profesionalni razvoj ter kateri dogodek je poklicno na 
njih najbolj vplival v pozitivnem in kateri v negativnem smislu. Ugotoviti smo želeli tudi, 
kateri so bili varovalni dejavniki, ki so jim pomagali v obdobju največje poklicne stiske in 
kažejo na njihovo rezilientno delovanje. 

 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Pri raziskovalnem delu so nas vodila naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Katera so bila najbolj prelomna obdobja na profesionalni poti SRP (dodiplomski 
študij in praksa, pripravništvo, prva zaposlitev, menjava službe ipd.) in kako so 
vplivala na njih poklicno in osebnostno? 

2. Kateri dejavniki profesionalnega razvoja so po oceni SRP najbolj vplivali na 
njihov profesionalni razvoj? 

3. Kateri dogodek je SRP poklicno najbolj obogatil in kateri jim je predstavljal 
največji izziv oz. jim povzročil največjo stisko? 

4. Kateri so tisti varovalni dejavniki, ki so SRP pomagali v obdobju največje 
poklicne krize/stiske? 

 

3.3 RAZISKOVALNA METODA 

 

Uporabljen je bil kvalitativen raziskovalni pristop in deskriptivna metoda pedagoškega 
raziskovanja. 
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3.4 RAZISKOVALNI VZOREC IN PREDSTAVITEV VZORCA 

 

Vzorec je neslučajnostni priložnosten. 

V kvalitativni raziskavi je sodelovalo 13 specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj, 
defektologinj in specialnih pedagoginj, ki imajo različne delovne izkušnje ter različno dolgo 
delovno dobo. 

PREDSTAVITEV VZORCA 

Lučka je po izobrazbi specialna pedagoginja za duševno prizadete otroke (v nadaljevanju 
DPO). Svojo poklicno pot je začela na šoli s prilagojenim programom. Po 18-ih letih je poleg 
poučevanja v oddelku nižjega izobrazbenega standarda začela opravljati še delo mobilne 
učiteljice za dodatno strokovno pomoč. Zadnja leta je zaposlena na redni osnovni šoli kot 
učiteljica dodatne strokovne pomoči. Ima 40 let delovne dobe in je tik pred upokojitvijo.  

Jana je po končanem študiju pridobila naziv logopedinja in specialna pedagoginja za DPO. 
Ima 39 let delovne dobe. Najprej se je zaposlila v šoli s prilagojenim programom. Po 25-ih 
letih dela v oddelku nižjega izobrazbenega standarda in v oddelku posebnega programa 
(nekdanji OVI) je začela opravljati delo mobilne učiteljice za dodatno strokovno pomoč. To 
delo je opravljala pet let, nato pa dobila stalno zaposlitev kot učiteljica dodatne strokovne 
pomoči na redni osnovni šoli, kjer je zaposlena še danes.  

Karmen je po končani višji šoli dobila naziv defektologinja za DPO. Prva tri leta je 
poučevala v oddelku nižjega izobrazbenega standarda v šoli na podeželju. Nato se je zaposlila 
v šoli s prilagojenim programom, kjer je bila zaposlena 37 let, vse do upokojitve. V tem času 
je poučevala v oddelku nižjega izobrazbenega standarda kot mobilna učiteljica dodatne 
strokovne pomoči, zadnja tri leta pa je specialno-pedagoško pomoč nudila tudi predšolskim 
otrokom. Po 37-ih letih delovne dobe se je pred 10-imi leti upokojila. Teh zadnjih 10 let 
opravlja honorarno delo v dveh vrtcih kot specialni in rehabilitacijski pedagog. 

Nataša je končala višjo šolo in pridobila naziv specialna pedagoginja za DPO. Ima 40 let 
delovne dobe in se bo v kratkem upokojila. Petindvajset let je delala na šoli s prilagojenim 
programom in v tem času poučevala vse razrede od 1. do 8. Nato je nekaj časa delala kot 
mobilna učiteljica za dodatno strokovno pomoč. S povečanjem števila ur dodatne strokovne 
pomoči se je na eni izmed teh šol zaposlila kot učiteljica dodatne strokovne pomoči. Na tem 
delovnem mestu tudi končuje svojo poklicno pot. 

Miša je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani končala višješolski program, in sicer smer DPO. 
Najprej se je zaposlila v takratnem delovnemu zavodu za duševno motene otroke in 
mladostnike (danes center za usposabljanje, delo in varstvo). Po 12-ih letih dela se je 
zaposlila na šoli s prilagojenim programom, kjer je poučevala v oddelku nižjega 
izobrazbenega standarda in delala kot mobilna učiteljica za dodatno strokovno pomoč. Tudi 
ona je zadnja leta zaposlena na redni osnovni šoli kot učiteljica dodatne strokovne pomoči in 
ima 33 let delovnih izkušenj. 

Nuša je profesorica defektologije. Ima 20 let delovne dobe. Že med drugim letnikom študija 
je začela preko študentskega dela opravljati delo v zavodu, kjer se je potem tudi redno 
zaposlila in ostala tam vsega skupaj 17 let. Nato se je zaposlila na osnovni šoli, kjer je prvo 
leto delala v posebnem programu, naslednje leto pa polovico delovnega časa v posebnem 
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programu in polovico kot mobilna učiteljica dodatne strokovne pomoči. Zadnja tri leta 
opravlja delo mobilne učiteljice za dodatno strokovno pomoč.  

Adrijana je po dodiplomskem univerzitetnem študiju na Pedagoški fakulteti v Ljubljani 
pridobila naziv profesorica defektologije. Najprej je bila zaposlena na šoli s prilagojenim 
programom, kjer je ostala 7 let. Nato se je zaposlila na redni osnovni šoli, kjer še danes 
opravlja delo učiteljice dodatne strokovne pomoči. Teče ji petnajsto leto delovne dobe. 

Žana je najprej končala enopredmetni študijski program pedagogike in pridobila naziv 
univerzitetna diplomirana pedagoginja. Ima deset let delovne dobe. Delala je na šoli s 
prilagojenim programom, na rednih osnovnih šolah kot učiteljica dodatne strokovne pomoči 
ter v centru za usposabljanje, delo in varstvo. Zadnja 4 leta je zaposlena na redni osnovni šoli 
kot učiteljica dodatne strokovne pomoči. Po nekaj letih dela s populacijo oseb s posebnimi 
potrebami se je pred petimi leti vpisala na izredni študij specialne in rehabilitacijske 
pedagogike. V preteklem letu je zaključila 1. stopnjo in dobila naziv profesorica specialne in 
rehabilitacijske pedagogike. Izobraževanje je nadaljevala na podiplomskem študiju specialne 
in rehabilitacijske pedagogike – smer posebne razvojne in učne težave (2. stopnja) – in 
uspešno opravila vse obveznosti. V kratkem namerava magistrirati.  

Špela je profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike s 4-imi leti delovne dobe. 
Najprej se je zaposlila kot mobilna učiteljica za dodatno strokovno pomoč. To delo je 
opravljala tudi v vrtcu. Vmes je odšla na porodniško. V zadnjem šolskem letu je opravljala 
delo mobilne učiteljice dodatne strokovne pomoči. 

Katarina je po izobrazbi magistrica profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike, 
smer posebne razvojne in učne težave. Ima 3 leta delovne dobe. Prvo leto zaposlitve je 
opravljala delo mobilne učiteljice dodatne strokovne pomoči, naslednje leto je sledilo delo v 
oddelku nižjega izobrazbenega standarda in v oddelku posebnega programa. V letošnjem 
šolskem letu je opravljala delo razrednika v oddelku II. stopnje posebnega programa. 

Polona ima naziv magistrica profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike, smer 
tiflopedagogika in specifične učne težave. Ima 3 leta delovnih izkušenj in je zaposlena kot 
mobilna učiteljica dodatne strokovne pomoči.  

Valentina je po končanem študiju pridobila naziv magistrica profesorica specialne in 
rehabilitacijske pedagogike, smer posebne razvojne in učne težave. Ima 2 leti delovnih 
izkušenj, od tega je eno leto delala kot učiteljica delovnega usposabljanja in mobilna 
učiteljica dodatne strokovne pomoči. V preteklem šolskem letu pa je opravljala delo 
razrednika v enem od oddelkov posebnega programa.  

Urška je po izobrazbi magistrica profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike, smer 
tiflopedagogika in specifične učne težave. Ima 2 leti delovnih izkušenj. Zaposlena je v šoli s 
prilagojenim programom, kjer je najprej poučevala v oddelku nižjega izobrazbenega 
standarda, v letošnjem šolskem letu pa je poleg tega dela opravljala še delo mobilne učiteljice 
za dodatno strokovno pomoč.  
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3.5 OPIS MERSKEGA INSTRUMENTA 

 

Poklicna biografija 

Ena izmed metod kvalitativnega raziskovanja je poklicna biografija. Poleg tega lahko v 
literaturi zasledimo še druga poimenovanja, kot so življenjska zgodovina, avtobiografija, 
pripovedovanje ali življenjska zgodba. Med sabo se razlikujejo glede na cilj raziskovanja. 
Biografija je metoda, ki se pogosteje uporablja za raziskovanje pedagoškega področja, saj 
nam omogoča pridobitev podatkov o profesionalnem razvoju in je bolj usmerjena k 
subjektivni perspektivi. Pomaga nam ugotoviti, kaj je tisto, kar dela dobrega profesionalca, 
hkrati pa omogoča samoinformiranje in lahko služi tudi kot refleksija posameznika o 
njegovem osebnem in profesionalnem razvoju (Cencič, 2001). 

Tudi M. Javornik Krečič (2008) navaja, da pridobimo s poklicno biografijo informacije o 
profesionalnem razvoju, vendar pa opozarja, da se le-ta osredotoča na posameznega učitelja 
in zato ne omogoča posploševanja. 

Navodila za pisanje poklicne biografije specialnih in rehabilitacijskih pedagogov  

Podatke za raziskavo smo pridobili s pomočjo navodil za pisanje poklicne biografije, ki so 
bila v sodelovanju z mentorico prirejena na podlagi že obstoječih navodil, uporabljenih v 
diplomskem delu E. Pančur (2009) z naslovom Proučevanje profesionalnega razvoja šolskih 
svetovalnih delavcev z metodo poklicne biografije. 

Poklicna biografija specialnih in rehabilitacijskih pedagogov je sestavljena iz štirih delov.  

Prvi del predstavlja Reka poklicnega razvoja. V tem delu so bile SRP pozvane, da si svojo 
poklicno pot predstavljajo in narišejo kot reko z zavoji in pritoki, ki ponazarjajo pomembne 
zunanje in notranje dogodke in spremembe na njihovi poklicni poti (Priloga 1). To metodo so 
uporabile tudi slovenske avtorice B. Marentič Požarnik in  M. Valenčič Zuljan (2001) ter M. 
Javornik Krečič (2006). 

V drugem delu z naslovom Poklicna avtobiografija smo jih prosili, da pišejo o vseh vplivih, 
ki so krojili njihovo poklicno pot in jih oblikovali v SRP, kakršne so danes. Zanimala nas je 
njihova študijska pot, izkušnje ob vstopu v poklicno življenje, prelomni dogodki in 
spremembe na poklicni poti ter kakšne zunanje in notranje spremembe so povzročili.  

V tretjem delu z naslovom Rezilientnost je na začetku razložen sam pojem rezilientnost. V 
nadaljevanju pa so bile SRP pozvane, da opišejo en dogodek, ki jih je poklicno najbolj 
obogatil, in en dogodek, ki jim je predstavljal največji izziv ali povzročil največjo stisko. 
Zanimalo nas je, kaj jim je v takšnih trenutkih najbolj pomagalo oz. nudilo vir moči, da so 
vztrajale (varovalni dejavniki), oz. kaj mislijo, da bi v tistem trenutku potrebovale, a niso 
dobile. 

Četrti del predstavlja tabela Dejavnikov profesionalnega razvoja, v kateri so morale s 
križcem označiti, v kolikšni meri posamezni dejavnik po njihovi oceni vpliva na njihov 
profesionalni razvoj. Pri tem je pomenilo: 1 – ne vpliva, 2 – malo vpliva, 3 – srednje vpliva, 4 
– precej vpliva in 5 – zelo vpliva. Ob tem smo jih prosili še za dodatne komentarje. 
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3.6 POSTOPEK IN ORGANIZACIJA ZBIRANJA PODATKOV 

 

Podatke za raziskavo smo pridobili s pomočjo navodil za pisanje poklicne biografije. 
Sodelovanje specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj, defektologinj in specialnih pedagoginj 
v raziskavi je bilo prostovoljno. Navodila smo večini od njih posredovali osebno, nekaterim 
sodelujočim pa smo jih po predhodnem dogovoru poslali po elektronski pošti. Zbiranje 
podatkov je trajalo kar nekaj tednov. Z njim smo začeli 1. junija 2017. Predviden datum 
zaključka zbiranja podatkov je bil zastavljen konec meseca junija, a smo ga morali prestaviti, 
saj nekatere izmed sodelujočih zaradi obilice službenih obveznosti ob koncu šolskega leta 
zapisa prej niso uspele končati. Tako smo s pridobivanjem podatkov zaključili 12. julija 
2017. Večina sodelujočih je svoje delo zelo kvalitetno in korektno opravila, kar se da razbrati 
iz njihovih poklicnih biografij. Seveda pa je ob tem, kot pravi M. Javornik Krečič (2006), 
potrebno upoštevati dejstvo, da je zapis poklicne biografije odvisen od izkušenj in 
sposobnosti izražanja osebe, ki jo piše.  
 

3.7 OBDELAVA PODATKOV 

 

Podatke smo zbrali z metodo poklicne biografije. Zbrane podatke smo pretipkali. Transkripte 
smo pregledali, uredili, primerjali in analizirali. Navedenih podatkov nismo spreminjali. Pri 
analizi smo uporabili le tisti del podatkov, ki se je nanašal na raziskovalna vprašanja. 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

»Biografija je lahko proučevana s treh zornih kotov: 
 kot objektivna življenjska zgodba, ki opisuje realne dogodke, kar se je resnično 

zgodilo; 
 kot subjektivna življenjska zgodba, kjer pripovedovalec govori o sebi, samoidentiteti 

in lastnih predstavah; 
 kot pripoved, kjer proučimo pripovedovalčevo individualno analizo življenjske poti« 

(Houtelin, Kauppila, 1995, v Javornik Krečič, 2006, str. 169.) 
 

V nadaljevanju sledi analiza poklicnih biografij specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj. 
Zaradi zagotavljanja anonimnosti smo jih poimenovali z izmišljenimi imeni, ob tem smo še 
zapisali število let delovne dobe. 
  

4.1 PRELOMNA OBDOBJA NA PROFESIONALNI POTI SPECIALNIH IN 

REHABILITACIJSKIH PEDAGOGOV IN VPLIV TEH OBDOBIJ NA NJIH 

POKLICNO IN OSEBNOSTNO 

 

Na podlagi poklicnih biografij smo povzeli skupne dejavnike, o katerih pišejo SRP v svojih 
poklicnih biografijah. Glede na analizo odlomkov, ki se pojavljajo v vsaj dveh biografijah, 
smo skladno z raziskovalnimi vprašanji oblikovali naslednje kategorije:  
 

1. Dodiplomsko izobraževanje in praksa 
2. Pripravništvo in strokovni izpit 
3. Prva zaposlitev oz. prve izkušnje z delom 
4. Menjava službe ali sprememba delovnega mesta 
5. Prelomni dogodki, krize in obremenitve 
6. Profesionalni napredek 
7. Zaključevanje poklicne poti 

 
V nadaljevanju bodo v skladu z zastavljenimi raziskovalnimi vprašanji predstavljeni 
posamezni poudarki z odlomki iz poklicnih biografij. Citati so napisani v prvi osebi, saj na ta 
način lažje začutimo odnos in doživljaje pisanja sodelujočih.  
 

Dodiplomsko izobraževanje in praksa 

Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko na Pedagoški fakulteti, ki spada pod 
okrilje Univerze v Ljubljani, je edini v Sloveniji, ki izvaja dodiplomski in podiplomski 
študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika, ki je namenjen za področje 
edukacije in rehabilitacije oseb s posebnimi potrebami (Specialna in rehabilitacijska 
pedagogika, b. d.).  

Vse sodelujoče so študirale na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

Nekatere so kmalu po začetku študija vedele, da je bila njihova odločitev pravilna. Tako 
Miša in Jana. 
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»Po tem, ko sem z odliko končala srednjo zdravstveno šolo, sem se vpisala na Pedagoško 
fakulteto v Ljubljani, in sicer višješolski program smer DPO (duševno prizadeti otroci). Že po 
prvih nekaj mesecih študija sem vedela, da sem se pravilno odločila.« (Miša, 33 let delovne 
dobe) 

»Želela sem se vpisati samo na logopedijo, ampak ni bilo »čistega« študijskega programa, 
zraven je bilo še usposabljanje duševno prizadetih (DPO). DPO, tako se je takrat temu reklo. 
Rekla sem si, zakaj pa ne, če študij traja enako dolgo kot logopedija. Vpisala sem se torej na 
Pedagoško fakulteto v Ljubljani. Z veseljem sem študirala. Imela sem zelo dobro povprečje, 
ker me je to zelo zanimalo, ker mi je bilo to študirati krasno.« (Jana, 39 let delovne dobe) 

 

Polona pa je potrebovala nekaj časa, da je to začutila. 

»Po vpisu na fakulteto je sledil upad interesa, saj sem ugotovila, da me bodo vsa štiri leta 
poučevali večinoma hrvaški profesorji, kar je zame zaradi jezika predstavljalo velik izziv. 
Študija nisem opustila predvsem zaradi dveh mojih značilnosti: vztrajnosti in delovnih navad. 
Kmalu sem ugotovila, da so prav oni tisti, ki mi predajo najbolj uporabno in konkretno 
znanje pri delu z osebami s posebnimi potrebami.« (Polona, 3 leta delovne dobe) 

 

Pri nekaterih pa se je dvom v pravilnost odločitve pojavil ob prvem srečanju z otroki z 
motnjo v duševnem razvoju. 

»Na študij specialne pedagogike sem se vpisala zaradi sošolke iz gimnazije, ki se je odločila 
za ta študij. Zdelo se mi je »fajn«, nekaj drugačnega. Odkrito povedano, sploh nisem vedela, 
kaj me čaka. Na prvih hospitacijah sem videla, kaj bom v bistvu delala. Postalo me je strah. 
Spraševala sem se, ali bom zmogla to delati vse življenje.« (Karmen, 37 let delovne dobe) 

»Spomnim se, ko so nas tekom študija prvič peljali v eno takšno ustanovo. Prišli smo v 
skupino in ko me je ena punčka zagledala, je začela plezati po meni, ker sem bila baje zelo 
podobna njeni mami. Vso me je poslinila, morala sem jo vzeti v naročje … Iskreno povem, da 
sem takrat hotela pustiti študij. Tako grozno mi je bilo. Spraševala sem se, če bo to vedno 
tako izgledalo. Ampak potem, ko mi je njena učiteljica razložila, zakaj je punčka tako 
reagirala (jaz še takrat nisem poznala teh otrok), mi je bilo lažje. Je pa bil šok.« (Jana, 39 let 
delovne dobe) 

»V prvem letniku so nam na vajah predstavili delo z učenci s težkimi motnjami v duševnem 
razvoju. Tako težkimi, da tudi sama še nisem nikoli imela bližnjega vpogleda v to. Takrat sta 
si dve sošolki premislili in zamenjali študij. Priznam, da sem tudi jaz pogoltnila slino in se 
vprašala, ali bi sama zmogla to delo. Potem pa so prišle vaje in praksa tudi z drugo 
populacijo in nisem se več spraševala ali je to zame ali ne. »Odločila sem se za to, končala 
bom študij in to delo bom opravljala,« sem imela verjetno nekako podzavestno v glavi.« 
(Valentina, 3 leta delovne dobe) 

 

Za razliko od njih pa je bilo Nuši prvo srečanje z osebami z motnjo v duševnem razvoju le 
še potrditev, da je izbrala pravilni študij. Misli je strnila takole: 
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»Da je bila odločitev za študij pravilna, sem začutila ob prvem obisku zavoda, ko so kot 
»jastrebi« prileteli k meni varovanci, jaz pa nisem imela ob tem nobenega problema s 
kontaktom. Takrat sem si rekla: »Aha, to je to!« (Nuša, 20 let delovne dobe)  

 

Žana je imela kot izredna študentka specialne in rehabilitacijske pedagogike ob delu za sabo 
že eno izkušnjo študija. Ko med sabo primerja oba študijska programa, strne misli takole: 

»Če primerjam svoj prvi študij, študij pedagogike, s študijem specialne in rehabilitacijske 
pedagogike, mi je bil prvi študij veliko težji. Vsebine so mi bile zelo abstraktne in jih nisem 
razumela, na študiju specialne in rehabilitacijske pedagogike pa sem zaradi izkušenj z delom 
z osebami s posebnimi potrebami teorijo veliko bolj razumela in jo lažje umeščala v 
predalčke.« (Žana, 10 let delovne dobe)   

 

Sam študij specialne in rehabilitacijske pedagogike se je skozi leta spreminjal. Prenove so, 
po mnenju nekaterih sodelujočih, vplivale tudi na samo kvaliteto študija. V obdobju 
velikih sprememb so se znašle Adrijana, Katarina in Špela. 

»Fakulteto sem začela obiskovati ravno v tistem obdobju, ko se ni točno vedelo, v katero smer 
bo študijski program šel. Predavatelji so se menjavali, tako da so žal bile nekatere vsebine, 
kar se predavanj in vaj tiče, tudi zelo na hitro obdelane.« (Adrijana, 15 let delovne dobe) 

»Tekom študija se je videlo, da je to nov program, da se še lovijo, da še ne vedo, ali naj gredo 
bolj po starem ali bolj po novem. Tudi profesorji so sproti prilagajali seminarske naloge. V 
4. in 5. letniku se je videlo, da so se tudi predavatelji že bolj ujeli, ker so bile tudi seminarske 
že bolj praktično usmerjene.« (Katarina, 3 leta delovne dobe)  

»Obiskovala sem program malo pred uvedbo »bolonjca«, ki je bil še zelo usmerjen v 
metodiko dela v posebnem programu in v nižjem izobrazbenem standardu. Spominjam se, da 
smo imeli zelo veliko manjkajočih predavateljev. Zaradi njihove odsotnosti smo imeli pri res 
ključnih predmetih »šnel kurz«. (Špela, 4 leta delovne dobe)  

 

Valentino in Katarino je presenetila količina obveznosti, ki jih je bilo tekom študija potrebno 
opraviti: 

»Mislim, da je naša generacija bila na fakulteti še posebej obremenjena, saj smo bili prva 
generacija, vpisana v bolonjski program. V času študija je bilo ogromno dela, predvsem 
pisanja seminarskih nalog, predstavitev, nastopov. Profesorji so proti koncu študija 
ugotovili, da nam nalagajo preveč in so že napovedali, da bodo za naslednje letnike 
zmanjšali zadolžitve. Pa smo rekli, da lahko tudi nam sedaj zmanjšajo, a nam jih niso.« 
(Valentina, 2 leti delovne dobe) 

»Moram priznati, da sem bila kar malo presenečena, saj nisem pričakovala toliko študijskih 
obveznosti. Bila sem prva generacija bolonjskega sistema, kjer smo imeli vaje, seminarje in 
predavanja. Zdi se mi, da je bilo tega ogromno.« (Katarina, 3 leta delovne dobe) 
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Jano in Natašo je navdušil sam predmetnik, ki je v času njunega študija vseboval še veliko 
medicinskih predmetov. Takrat je na tem področju prevladovala še medicinska paradigma. 

»Že od nekdaj mi je bila všeč medicina in na tem študiju so bili predmeti, ki so jih poučevali 
doktorji iz medicinske fakultete ali iz kliničnega centra (anatomija sluha in govora ipd.). 
Meni so bili ti predmeti super in so me zelo zanimali. Prav vleklo me je. Imeli smo tudi 
stomatologijo, kjer smo se učili, kako funkcionira naš govorni aparat. Tudi v povezavi z 
otorinolaringologijo. Tako »nobel« se mi je zdelo. Še zdaj imam shranjene knjige s tega 
področja.« (Jana, 39 let delovne dobe) 

»Že pred vpisom na študij me je zelo pritegnil predmetnik. Z navdušenjem sem študirala 
predmete, kot so npr. specialna pedagogika, specialna didaktika, specialna psihologija, 
nevrologija, avtonomija živčnega sistema.« (Nataša, 40 let delovne dobe) 

 

Študij specialne in rehabilitacijske pedagogike predstavlja tudi pomemben vir didaktičnih 
pripomočkov, metod in diagnostičnih preizkusov. Katarina je o tem zapisala: 

»Sem pa zelo razočarana, ker na fakulteti veliko slišiš o tej ali oni metodi, ampak zaradi tega, 
ker so to licencirani programi, nas fakulteta tega ne more učiti. Jaz mislim, da bi kot 
specialni pedagogi te stvari morali poznati (npr. ABA, PECS). Zdaj delam v skupini s petimi 
učenci z avtistično motnjo in se od sodelavk učim ABO in PECS. To se mi zdi za nekega 
strokovnega delavca nedopustno glede na to, da imam naziv magister profesor. So pa to 
metode, ki jih naša fakulteta in ostali po eni strani zelo forsirajo, po drugi pa nas ne 
usposobijo za delo z njimi.« (Katarina, 3 leta delovne dobe)   

 

Pedagoška praksa predstavlja še eno pomembno obdobje na profesionalni poti bodočih 
SRP. Kot ugotavljata M. Cencič in M. Cencič (1994), ima pedagoška praksa učiteljev 
(pedagoških delavcev) tekom njihovega izobraževanja v Sloveniji že zelo dolgo tradicijo.  

Kljub temu je Karmen, ki je od vseh sodelujočih najstarejša, o pedagoški praksi zapisala tole: 

»V času študija pedagoške prakse kot takšne nismo bili deležni. Imeli smo nastope in 
hospitacijske ure.« (Karmen, 37 let delovne dobe) 

Pedagoška praksa predstavlja bistven del izobraževanja učiteljev (pedagoških delavcev). Z 
njo se študentje usposabljajo za prve korake samostojnega opravljanja svojega poklica. 
Pedagoška praksa jim da možnost, da spremljajo življenje in delo na šoli, ob tem pa 
povezujejo tekom študija pridobljeno teorijo s prakso, se navajajo na uporabo znanja, se 
uvajajo v raziskovanje znanstvenih spoznanj in v raziskovalno delo ter razvijajo sposobnosti 
za pridobivanje novega znanja (Cencič in Cencič, 1994).   

Vpliv, ki ga bo praktično usposabljanje (kamor štejemo tudi pedagoško prakso) imelo na 
usposobljenost študentov, je odvisen od številnih dejavnikov. Le nekateri izmed njih so 
trajanje oz. obseg praktičnega usposabljanja, kvalitetna organizacija, pripravljenost 
pedagoških delavcev za sodelovanje s študenti, ustrezna usposobljenost mentorjev za 
mentoriranje, priprava študentov na praktično usposabljanje in evalvacija izkušenj, ki so jih 
pridobili, sodelovanje med fakulteto in šolami, kjer poteka praktično usposabljanje itd. 
(Valenčič Zuljan idr., 2011).  
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Po ugotovitvah raziskave M. Valenčič Zuljan in Vogrinca (2012) so študentje razrednega 
pouka najbolj zadovoljni z izvedbo pedagoške prakse in s sodelovanjem z mentorjem, manj 
pa s samo pripravo na pedagoško prakso. 

Kot je razvidno iz biografij, veliko sodelujočih zadovoljstvo s pedagoško prakso povezuje 
z dobrim mentorjem. M. Cencič in M. Cencič (1994) pravita, da velja odnos in sodelovanje 
med študentom in mentorjem za zelo občutljivo področje, ki je v veliki meri odvisno tudi od 
osebnostnih lastnosti udeležencev. Študentje od mentorjev običajno pričakujejo, da bodo 
odprti in demokratični, da bodo sodelovali kot njihovi pomočniki, da jih bodo uvedli v 
poučevanje, jim pomagali pri refleksiji in izboljšanju njihovega poučevanja, počutja in dela v 
razredu ter pri motiviranju učencev. 

Nekatere sodelujoče so o pedagoški praksi in mentorju zapisale naslednje: 

»Mentorica mi je približala vodenje razreda. To so te praktične stvari, ki ti jih nobena knjiga 
ne more dati. Da se jih naučiš, jih moraš udejanjit. Videla sem, kako je delovala kot vodja 
skupine, otroci so ji sledili pri dejavnostih. Jim je pa znala vseeno prisluhniti. Vsako jutro je 
imela z njimi »jutranji krog«, kar se mi je zdelo fantastično. Čeprav je v prilagojenem 
programu zelo veliko zahtev, kar se tiče učnih ciljev, je ona to znala učencem približati. Ob 
tem pa je upoštevala njihove želje in interese, zmožnosti, hkrati pa je sledila zahtevam tega 
programa. Imela je tisti občutek, ki ga učencem daš, da se v šoli dobro počutijo. /…/ Bila je 
dinamična, meni pa tak tip ljudi zelo ustreza.« (Katarina, 3 leta delovne dobe) 

»Največ mi je dala pedagoška praksa v nižjem izobrazbenem standardu. Imela sem super 
mentorico, od katere sem se res veliko naučila. Veliko mi je dala tudi praksa v dispanzerju za 
mentalno higieno otrok in mladine. Poleg hospitacij pri defektologinji sem lahko hospitirala 
tudi pri logopedinji, psihologinji, pedopsihiatrinji in socialni delavki. Tam sem se srečala 
tudi z intervizijami.« (Nuša, 20 let delovne dobe)   

»Nato sem imela pedagoško prakso v nižjem izobrazbenem standardu, v 1. triadi. Tam je pa 
bila pedagoška praksa takšna, kot mora biti. Mentorica je bila zelo sočutna, prijazna, 
ustrežljiva, dala je možnost za napake in jih dopuščala. Imela sem možnost hospitirati tudi 
drugje (posebni program, 3. triada NIS). Mentorica je delala tudi v mobilni službi, tako da 
me je en dan vzela s seboj. Nenehno se je videl njen pozitiven odnos do mentorstva. 
Pripravljenost deliti znanje, ne pa da se počutiš ogroženega.« (Špela, 4 leta delovne dobe) 

»Prvo pedagoško prakso sem opravljala v drugem letniku, in sicer v domačem kraju v 
posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Na šoli, kjer sta delali mama in babica, sem 
zaposlene in nekatere učence že poznala. Na praksi je bilo zelo lepo, dobila sem pozitivne 
občutke, učenci so me takoj sprejeli. Mentorica mi je odgovorila na vsa vprašanja, vse kar 
me je zanimalo, mi je pokazala in me tudi malo pomirila in rekla: »Kakor si boš naredila, 
tako boš imela, vse je odvisno od tebe.« (Valentina, 2 leti delovne dobe) 

»V 3. letniku je bila 3-tedenska pedagoška praksa v NIS. Tam sem imela super mentorico in 
super skupino, polno dečkov s čustveno vedenjskimi težavami in aktivno. Prvič sem dobila 
občutek, da sem pa zdaj učiteljica, ker sem 3 tedne imela pouk in bilo je fantastično.« 
(Katarina, 3 leta delovne dobe) 

»V četrtem letniku sem pedagoško prakso opravljala na redni osnovni šoli kot učiteljica 
dodatne strokovne pomoči. Kar se tiče strokovnosti, je bila mentorica od vseh najbolj 
strokovna, največ mi je pokazala, kar se tiče pripomočkov in materialov, učenci so jo imeli 
zelo radi. Bila je mlada, ampak se je videlo, da ve, kaj in zakaj nekaj dela. Takrat sem si 
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rekla, da bi tudi jaz želela tako suvereno upravljati svoj poklic in hkrati uživati v tem, kar 
počnem.« (Valentina, 2 leti delovne dobe) 

»Imeli smo strnjeno pedagoško prakso v Zavodu Janeza Levca in še na eni šoli s 
prilagojenim programom. Izvajali smo prav logopedske obravnave. Imela sem zelo dobro 
mentorico, ki je bila odličen praktik. Dala nam je tudi vedeti, da je naše delo zelo pomembno, 
saj je »govor zlato«. Od nje sem se veliko naučila. Prav tako od profesorice s fakultete, ki me 
je imela logopedijo. Na fakulteti smo jo nenehno spremljali in imeli obravnave. Najprej smo 
jo opazovali, kako dela na sičnikih, šumnikih… potem pa smo dobili vsak svojega otroka in 
delali z njim. Kar se logopedije tiče, smo imeli res ogromno prakse.« (Jana, 39 let delovne 
dobe) 

Čeprav naj bi bila za mentorja izbrana oseba, ki svojo poklicno vlogo kakovostno opravlja, 
ima ob tem ustrezne osebnostne lastnosti za delo z odraslimi in je tudi pripravljena na 
prevzem te vloge (Valenčič Zuljan idr., 2007), pa v Špelinem primeru ni bilo tako. V 
biografiji je zapisala takole: 

»Na pedagoški praksi v 2. letniku sem bila zelo razočarana nad mentorico. Pedagoško 
prakso sem imela v razvojnem vrtcu. Kolektiv kot tak je bil vredu, menim pa, da moja 
mentorica ni bila primerna za mentorico. Mentor mora imeti željo po prenosu znanja na 
mlajšo generacijo in mora dati možnost, da se praktikant tudi praktično preizkusi. Moji 
mentorici je bilo pomembno samo, da je bila priprava napisana po pravilih, vse drugo pa je 
bilo postranskega pomena. Ni je zanimalo, kaj in kako bom jaz potem delala.« (Špela, 4 leta 
delovne dobe) 

Adrijana je kritična do obsega pedagoške prakse in števila nastopov. Takole razmišlja: 

»Pedagoške prakse smo nekaj imeli, a za moje pojme bistveno premalo. Izvajali smo tudi 
nastope, ki pa jih je bilo veliko manj, kot so jih imele moje starejše sodelavke, ki so 
obiskovale višjo šolo.« (Adrijana, 15 let delovne dobe)  

Žana je lahko ponovno potegnila vzporednico med pedagoško prakso na prejšnjem 
študiju in študiju specialne in rehabilitacijske pedagogike. Ugotavlja naslednje: 

»Glede na to, da sem pred vpisom na izredni študij specialne in rehabilitacijske pedagogike 
delala tako v posebnem programu kot tudi v nižjem izobrazbenem standardu, sem ti dve 
pedagoški praksi imela priznani. Če primerjam ta študij s svojim prvim, lahko rečem, da smo 
imeli tu bistveno več pedagoške prakse.« (Žana, 10 let delovne dobe)  

Čeprav poleg opazovanja pouka prvi samostojni nastopi predstavljajo najpomembnejši del 
pedagoške prakse (Kosevski Puljić, 2007), pa nobena izmed sodelujočih v raziskavi v 
avtobiografiji ni podrobneje govorila o njih. 

Urška in Polona sta v času študija poleg prakse in izvajanja nastopov izkušnje pridobivali še s 
prostovoljnim delom. 

»V času študija sem bila vseskozi tudi prostovoljka na ZSSM v Ljubljani in 1 leto tudi na 
Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani.« (Urška, 2 leti delovne dobe)  
 
Veliko izkušenj pa sem pridobila tudi skozi prakso v različnih ustanovah ter kot prostovoljka 
v Zavodu za slepo in slabovidno mladino (izvajalka delavnic socialnih veščin, spremljevalka 
v šoli v naravi) ter v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani 
(izvajalka dodatne strokovne pomoči).« (Polona, 3 leta delovne dobe) 
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Kar nekaj sodelujočih je naredilo sintezo in zapisalo, kaj jim je študij dal in kaj so tekom 
študija pogrešale. Večina jih ugotavlja, da so sicer dobile veliko in dobre teoretične osnove, 
a bi si želele še več prakse in praktičnega znanja. 

»Izredni študij mi je dal veliko teoretičnega znanja, ki sem ga zaradi dela v praksi lažje 
nekam umestila. Zelo smo bili obremenjeni z balastom, kot so seminarske naloge, refleksije in 
portfoliji. Temu smo namenili ogromno časa in energije, na koncu pa še posebej od 
seminarskih nalog nismo odnesli veliko. Na račun seminarskih nalog bi si želela še več 
prikazov praktičnega dela, strategij, predstavitve metod in materialov ipd. Nekaj praktičnega 
znanja smo dobili, a se mi zdi, da še vedno premalo. Kljub temu lahko rečem, da se zdaj 
počutim veliko bolj usposobljeno za delo, ki ga opravljam.« (Žana, 10 let delovne dobe) 

»Študij mi je dal predvsem teoretično znanje in malo prakse.« (Lučka, 40 let delovne dobe)  

»Študij mi je dal odlične teoretične osnove, vendar premalo prakse. Sicer smo imeli nastope, 
ki jim je sledila analiza, vendar mislim, da je bilo tega premalo.« (Nataša, 40 let delovne 
dobe)  

»Študij mi je dal teoretične osnove in znanja o OPP ter o načinu in strategijah dela z njimi, 
kakor tudi prve konkretne izkušnje dela tako z otroki kot z odraslimi s PP.« (Urška, 2 leti 
delovne dobe) 

Katarina pa v svoji sintezi izpostavlja še veščine, ki jih je tekom študija posredno 
razvijala. 

»Ves čas študija, ko smo delali seminarske naloge (in mi v bolonjskem programu smo res bili 
zelo spodbujeni k skupinskemu delu), sem si, ko sem s kom s težavo sodelovala, nenehno 
govorila: »Katarina, v službi bo še huje, tako da pridno vadi te veščine«. Poleg veščin 
skupinskega dela oz. sodelovanja sem se izurila tudi v pisanju v programu word in 
pripravljanju predstavitev. Naučila sem se tudi, da se znajdem in si sama uredim stvari. 
Mogoče tudi to, da obstaja tuja literatura. Želela pa bi si še več konkretnega znanja, 
praktičnih prikazov ipd.« (Katarina, 3 leta delovne dobe) 

Nuša in Karmen pa sta mnenja, da jima študij ni dal veliko. 

»Študij mi je bil le sredstvo, da se lahko redno zaposlim. Vsa znanja in strokovnost sem 
pridobivala iz prakse, ker sem pač že od samega začetka delala. Vrednost vidim predvsem v 
medicinskih predmetih, ki jih je bilo v času mojega študija na tej smeri še zelo veliko. Znanja, 
pridobljena pri teh predmetih, mi koristijo zdaj pri npr. izvajanju diagnostike v vrtcu. 
Drugače pa odkrito povem, da meni osebno študij ni dal nekaj veliko.« (Nuša, 20 let delovne 
dobe)   

»Študij kot tak mi ni dal veliko. Imeli pa smo zelo dobro profesorico za specialno didaktiko.« 
(Karmen, 37 let delovne dobe)  

Kot je razvidno iz zapisov Špele in Katarine, lahko študij zelo pomembno vpliva na način 
mišljenja ter na odnos, razumevanje in pojmovanje oseb s posebnimi potrebami.  

»Študij mi je dal neko širino razmišljanja in v meni vzbudil željo po delu. Cenila sem 
predavatelje, ki so delali v praksi in nam posredovali praktično znanje in z nami delili svoje 
izkušnje.«(Špela, 4 leta delovne dobe) 
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»Študij mi je dal veliko teoretičnega (strokovnega) znanja in usmeril moj pogled. Ne bom 
pozabila na 1. letnik, ko nam je ena predavateljica rekla: »Usmiljenje je vrednotenje nekoga, 
kot da je nekaj manj.« To sem si zelo zapomnila in vse mi je postalo čisto jasno, ker sem bila 
vedno proti tistim, ki so pomilovali osebe s posebnimi potrebami. Ko sem to slišala, sem si 
mislila, to je to, saj ne, da tej osebi kaj manjka, le drugačna je. Nekdo ne bo imel službe, bo 
pa za njega življenjski dosežek, da se bo npr. sam oblekel. Študij te torej tudi oblikuje v tvojih 
stališčih in prepričanjih.« (Katarina, 3 leta delovne dobe) 

Jani je študij poleg tega, da jo je osvestil glede otrok s posebnimi potrebami, dal tudi 
občutek vrednosti. 

»Ta študij mi je dal največ občutka za te otroke, da jih znam sprejemati. Nenehno so nam 
vbijali v glavo, da to so drugačni otroci in da je do njih treba tako in tako pristopat, da imajo 
take in take težave. V bistvu nam je študij pokazal, kaj nas sploh čaka. Študij mi je dal tudi 
nek občutek … Meni se je zdelo, da sem nekako več vredna kot »navadni« učitelj, nenazadnje 
smo bili takrat zelo z medicino povezan kader. Nisi bil navaden učitelj, moral pa si biti 
učitelj, ker si te otroke moral učiti. Ogromno si moral preštudirati, da si lahko otrokom podal 
bistvo. /…/ Zdi se mi, da nam je študij dal široko znanje.« (Jana, 39 let delovne dobe) 

 

Pripravništvo 

Če izvzamemo obdobje dodiplomskega študija, je pripravništvo prvo obdobje v strokovnem 
razvoju učitelja (Bizjak, 2000). Mnogi avtorji so mnenja, da predstavlja pripravništvo eno 
najobčutljivejših in najpomembnejših obdobij pedagoških delavcev. V času pripravništva se 
namreč odvija intenzivno profesionalno učenje, ki pomembno vpliva na kakovost kasnejšega 
dela posameznika (Marentič Požarnik, 1997). 

Kljub pomembnosti tega obdobja pa lahko iz poklicnih biografij razberemo, da Miša, Jana 
Nuša, Urška in Katarina ob prvi zaposlitvi niso imele ne pripravništva in ne mentorja. Iz 
zapisov nekaterih izmed njih je razvidno, da jim ni bilo lahko. 

»Pripravništva nisem imela. Sem bila kar »vržena v morje.« Brez mentorja mi je bilo težko in 
morala sem se znajti sama.« (Miša, 33 let delovne dobe) 

»Končanemu študiju je takoj sledila prva zaposlitev. Nisem imela nobenega pripravništva in 
nobenega mentorja, kar takoj sem začela z delom.« (Jana, 39 let delovne dobe) 

»Ob zaposlitvi nisem imela pripravništva niti mentorja. Tudi nisem imela osebe, na katero bi 
se lahko obrnila. Direktorica je bila po izobrazbi psihologinja in mislim, da je znala kar 
dobro ocenit profil človeka. Tudi ni dovolila, da bi se te preveč »ujčkalo«. Vem pa, da bi se 
lahko nanjo obrnila, če bi jo potrebovala.« (Nuša, 20 let delovne dobe) 

»Po končanem študiju sem se zaposlila v domačem kraju na šoli s prilagojenim programom. 
Vstop v poklicno življenje brez pripravništva in posledično možnostjo usmerjajočega 
mentorja je bil precej zahteven. (Urška, 2 leti delovne dobe) 

»Ko sedaj gledam nazaj, mislim, da sem bila kar malo preveč pogumna, saj sem začela delati 
(nadomeščanje porodniške) brez pripravništva in brez mentorja. Delo sem opravila po svojih 
najboljših močeh, ampak mi je manjkalo en kup podpore in vodenja. Bila sem prepuščena 
sama sebi. Nihče mi ni nič rekel, kaj naj naredim in kako. Nekako se mi je že od začetka 
zaupalo, da zmorem. Tudi kasneje, ko sem se zaposlila, uradnega mentorja nisem imela, so 
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mi pa pomagale sodelavke. Uradnega mentorja sem dobila šele letos, ko sem se začela 
pripravljati na strokovni izpit.« (Katarina, 3 leta delovne dobe) 

Karmen tudi ni imela pripravništva in mentorja, ker pa se je zavedala, da pomoč in 
usmeritev nujno potrebuje, si je pomagala na naslednji način: 

»V času študija sem dobivala štipendijo od TIS (temeljna izobraževalna skupnost), zato sem 
prva tri leta delala v šoli na podeželju. Šola je bila dejansko na podeželju, saj si moral do 
avtobusa hoditi 4 km. Je pa bil tam zelo prisoten alkoholizem, otrok s posebnimi potrebami je 
bilo kar za 2 oddelka. Eno leto sem tako poučevala kombinacijo 1. in 2. razred, nato pa 2 leti 
kombinacijo 2. in 3. razred. Nihče nas ni pripravil na poučevanje v kombinaciji. To je bila 
moja prva zaposlitev. Ni bilo nobenega pripravništva ali mentorja, na katerega bi se lahko 
obrnila. Znašla sem se tako, da sem si učence naročila, da so prišli k pouku popoldan, 
dopoldan pa sem tekla na avtobus in se peljala v mesto na matično šolo. Tam sem hospitirala 
elementarkam, da sem videla, kako delati v razredu.« (Karmen, 37 let delovne dobe) 

 

V obdobju pripravništva igra pomembno vlogo mentor. Kljub temu da strokovna literatura 
poudarja v tem obdobju tudi izredno pomembno vlogo ravnatelja (Valenčič Zuljan idr, 
2006), ga nobena izmed sodelujočih v svoji biografiji v tem delu ni omenila. Številne 
sodelujoče pa v svojih zapisih poudarjajo pomen mentorjeve podpore. 

»Kot mlada učiteljica, s polno glavo teoretičnega znanja, sem bila večkrat negotova, kako to 
znanje prenesti v prakso. Imela sem srečo, da mi je pri vseh dilemah pomagala čudovita 
mentorica iz takratne »posebne šole« v sosednjem večjem mestu. K njej sem hodila enkrat na 
teden na hospitacije (2–3 ure) in tako mi je pomagala prebroditi in razrešiti dileme in moji 
začetni koraki so postali trdnejši.« (Nataša, 40 let delovne dobe) 

»Ob prvi zaposlitvi sem na šoli dobila tudi mentorico, ki mi je pomagala. Pri njej sem lahko 
tudi hospitirala. To mi je veliko pomenilo in spomnim se, da sem si na hospitacijah 
zapisovala vse od prve do zadnje besede.« (Adrijana, 15 let delovne dobe)  

»Po opravljeni diplomi iz pedagogike sem začela pripravništvo kot svetovalna delavka na šoli 
s prilagojenim programom. To je bil moj prvi stik z otroki s posebnimi potrebami. Imela sem 
mentorico, ki me je sicer spodbujala, ampak me je večkrat tudi kar »vrgla v vodo«. Tesno sva 
sodelovali, spremljala sem jo tudi na intervencijskih sestankih, kar mi je bila zelo dobrodošla 
nova izkušnja, ker tega v rednih šolah ni. Učencem sem nudila učno pomoč, pomagala sem 
tudi učiteljem v posebnem programu in v nižjem izobrazbenem standardu.« (Žana, 10 let 
delovne dobe)  

Nuša pa je glede na bogate delovne izkušnje potrebovala mentorico samo za uradni pregled 
priprav pred prijavo na strokovni izpit. 

»Po 17-ih letih dela v zavodu sem ob zaposlitvi v šoli dobila mentorico, ki mi je pomagala 
samo v smislu, da mi je pregledala priprave, potrebne za strokovni izpit.« (Nuša, 20 let 
delovne dobe) 

Nekatere sodelujoče so se kasneje tudi same pogosto znašle v vlogi mentorja. Nataša je to 
vlogo jemala z velikim občutkom odgovornosti. 

»Sama sem se pogosto znašla v vlogi mentorice študentom in pripravnikom. To vlogo sem 
jemala z zelo veliko mero odgovornosti. V primeru, da sem bila mentorica pripravniku, ki je 
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imel vzorni nastop, na katerega sva se skupaj pripravljala, sem jaz bolj trpela in trepetala kot 
pripravnik. Nenehno sem si zastavljala vprašanja: »Ali sem res upoštevala vse? Ali sem ga 
pravilno vodila? Ali sem dala poudarek tam, kjer je bistvo?« Lažje mi je bilo biti mentorica 
študentu kot pa pripravniku, ki je bil zaposlen v ustanovi. Ob njegovem neuspehu si bil 
namreč avtomatsko sokriv.« (Nataša, 40 let delovne dobe) 

Žana pa poleg izkušenj, ki ji jih je dalo pripravništvo, meni, da ji je odločitev, da sprejme 
pripravništvo na šoli s prilagojenim programom in ne na redni osnovni šoli, spremenila tok 
njene poklicne poti. 

»Mislim, da se je s tem pripravništvom začela moja poklicna pot v smeri dela z osebami s 
posebnimi potrebami. Če bi začela s pripravništvom na redni osnovni šoli, mislim, da bi se 
moja poklicna pot obrnila v čisto drugo smer.« (Žana, 10 let delovne dobe)  

 

Strokovni izpit predstavlja pomemben mejnik v profesionalnem razvoju SRP, saj z njim 

pedagoški delavci pridobijo licenco za opravljanje poklica (Valenčič Zuljan idr., 2006). Kljub 

temu mu tiste sodelujoče, ki so ga v svojih zapisih omenile, ne pripisujejo večje vrednosti. 

»Strokovni izpit mi ni dal nekega širšega znanja.« (Lučka, 40 let delovne dobe) 

»Po enoletni zaposlitvi sem tako opravila še strokovni izpit, za katerega lahko rečem, da je 
bil zame izguba časa. Ni mi dal nobenih dodatnih znanj, ki bi jih lahko uporabila za moje 
takratno delo.« (Miša, 33 let delovne dobe)  

»V času poučevanja v šoli na podeželju sem opravila tudi strokovni izpit, ki mi ni dal nič.« 
(Karmen, 37 let delovne dobe) 

»Od strokovnega izpita nisem odnesla skoraj nič. Učenje državne ureditve mi je bilo mučno. 
Zakonodajo s področja šolstva pa sem zaradi dela že kar dobro poznala.« (Žana, 10 let 
delovne dobe)  

»Z opravljanjem strokovnega izpita sem kar zavlačevala. Celih 6 let. Vmes sem rodila dva 
otroka. Potem pa me je le ravnateljica podrezala. Opravila sem ga mimogrede ob dveh malih 
otrocih. Kaj posebnega mi ni dal.« (Jana, 39 let delovne dobe)  

Adrijana je mnenja, da je strokovni izpit kljub vsemu pomemben, saj se nekateri ob pripravi 
nanj sploh prvič podrobneje srečajo z zakonodajo. Ga je pa vseeno označila za eno težjih 
preizkušenj na poti svojega profesionalnega razvoja.  

»Strokovni izpit mi ni dal nič, kvečjemu mi je kaj vzel. Ne morem reči, da ni pomemben, saj te 
prisili, da predelaš zakonodajo, ki je drugače skoraj zagotovo ne bi predelal. Del, ki se 
nanaša na državno ureditev in slovenščino, pa se mi zdi nepotreben. Sam izpit mi je 
predstavljal OGROMNO BREME. Priznam pa, da je odvisno od tega, kakšen človek si. Sama 
sem zelo odgovorna in želim vse predelati. Priprava nanj mi je predstavljala velik stres. V 
tistem obdobju sem doživela še eno osebno izgubo, tako da se ga res nerada spominjam.« 
(Adrijana, 15 let delovne dobe)     
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Prva zaposlitev oz. prve izkušnje z delom 

 

Potreba po SRP je bila tako v preteklosti kot danes zelo velika. Številne šole in zavodi tako 

zaposlujejo SRP še preden ti zaključijo s študijem. O tem pričajo zapisi številnih sodelujočih 

v raziskavi.  

»Zaposlila sem se že v času absolventskega staleža. Dva meseca sem nadomeščala specialno 
in rehabilitacijsko pedagoginjo, ki je bila na porodniški. Polovico sem delala kot mobilna 
učiteljica za dodatno strokovno pomoč, polovico pa kot drugi učitelj v 1. razredu nižjega 
izobrazbenega standarda. Nato so me porabili za nadomeščanja. Pripravništva ni bilo in tudi 
mentorja nisem imela.« (Špela, 4 leta delovne dobe) 

»Še preden sem končala vse obveznosti na fakulteti, sem že nadomeščala mobilno učiteljico 
za dodatno strokovno pomoč.« (Katarina, 3 leta delovnih izkušenj) 

»Že pred diplomo sem se zaposlila na takratni osnovni šoli v domačem kraju, kjer je bil 
ustanovljen prvi oddelek »posebne« osnovne šole. Začela se je moja poklicna pot s 
poučevanjem prvošolčkov. Menim, da je bila bojazen in nesigurnost obojestranska.« (Nataša, 
40 let delovne dobe) 

»Konec meseca maja sem obiskala šolo s prilagojenim programom v domačem kraju z 
namenom, da me malo spoznajo in da se dogovorim, da bi pri njih delala diplomsko nalogo. 
Ravnateljica mi je takoj ponudila službo. Po štirih letih študija in enem letu absolventa sem 
se tako septembra prvič zaposlila, čeprav še nisem imela diplome. In potem sem delala. Samo 
delo na diplomi pa se je časovno zelo zamaknilo. Diplomirala sem šele čez štiri leta.« 
(Adrijana, 15 let delovne dobe)   

»V času absolventa sem se že zaposlila. Diplomirala sem potem šele po 4-ih letih zaposlitve.« 

(Špela, 4 leta delovne dobe) 

»Po zaključku 2. letnika defektologije sem se kar hitro zaposlila v centru za varstvo in delo v 
domačem kraju preko študentskega dela. Včasih je bil še takšen sistem, da smo lahko študenti 
delali tudi kot strokovni delavci v zavodih in šolah. /…/ Direktorica mi je ponudila, da 
ustanovim en nov oddelek oz. enoto, ki bi temeljila bolj na varstvu in okupaciji in ne na 
zaposlitvi. Ko sem sprejela to delo, sem se tam (še vedno brez diplome) tudi redno zaposlila.« 
(Nuša, 20 let delovne dobe)  

»Ob zaključevanju študija in opravljanju strokovnega izpita sem se zaposlila kot mobilna 
učiteljica za dodatno strokovno pomoč (MSPS). Začetek je bil vse prej kot lahek. Soočala sem 
se s številnimi ovirami (npr. pomanjkanjem ustreznega kadra, zlasti na dvojezičnem 
področju, nejasno definirano organizacijo MSPS, vključno s pomanjkanjem konkretnih 
navodil za delo), ki sem jih premagala z izmenjavo izkušenj, predvsem primerov dobre 
prakse.« (Polona, 3 leta delovne dobe) 

Nekatere sodelujoče v raziskavi pa so na trg dela stopile po opravljeni diplomi. Kot 
številni začetniki so se tudi Jana, Urška in Adrijana začele zavedati, da se teorija in praksa 
razlikujeta. 

»Po končanem študiju se nisem zaposlila kot logoped, ampak na šoli s prilagojenim 
programom. Bilo mi je kar težko. Tekom študija smo sicer imeli didaktiko in metodiko, a 
glede na to, da sem imela na študiju dve smeri, nisem imela nobene didaktike in metodike 
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posebej poglobljene. V bistvu sem se potem učila v praksi. Največ sem naredila sama, 
drugače pa sem si od ravnateljice sposodila njene zapiske za didaktiko in metodiko in sem 
študirala, da sem se lahko pripravila za pouk.« (Jana, 39 let delovne dobe) 

»Prestop iz fakultete v prakso me je opozoril na luknje, ki jih z znanjem, pridobljenim na 
fakulteti, nisem mogla zapolniti. Pokazalo se je, da sta si teorija in praksa včasih res zelo 
daleč.« (Urška, 2 leti delovne dobe) 

»Menim, da bi vse specialne in rehabilitacijske pedagoginje morale najprej dati skozi šolo s 
prilagojenim programom, da bi pridobile neka znanja. Jaz vem, da sem bila ob prvi 
zaposlitvi »bosa«. Nisem vedela niti, kaj je to dnevnik, kaj šele, kako se vanj vpisuje.« 
(Adrijana, 15 let delovne dobe)   

Pri Valentini so se ob zaposlitvi pojavili dvomi v lastno kompetentnost. Zapisala je takole: 

»Moj profesionalni razvoj se je začel pred dvema letoma, ko sem se zaposlila kot specialna in 
rehabilitacijska pedagoginja. Službo sem dobila kot kombinacijo dela učiteljice delovnega 
usposabljanja ter mobilne specialne pedagoginje. Najprej me je bilo bolj strah dela z učenci 
z zmerno, težjo in težko motnjo, verjetno zato, ker smo v zadnjih dveh letih na fakulteti bolj ali 
manj obravnavali učence z lažjo motnjo v duševnem razvoju in učence s PPPU (primanjkljaji 
na posameznih področjih učenja) in se nisem takoj počutila najbolj kompetentno za delo v 
oddelku posebnega programa.« (Valentina, 2 leti delovne dobe) 

Tudi pri Urški se je pojavil dvom in strah ob slabi izkušnji z učenko, a je ob vztrajnem 
iskanju rešitve in podpori sodelavcev dosegla uspeh, na katerega je še danes ponosna. 

»Prvi padec sem doživela na prvi šolski dan ob stiku z eno izmed učenk. Njen odziv na moj 
poizkus približevanja/skupne igre je bil zame nenavaden (»Pojdi stran!, Pusti me pri miru!«) 
in me je prizadel. Učenkin odziv je v meni vzbudil strah, kako bom shajala, sodelovala z njo. 
Kar hitro so me pomirile besede izkušene sodelavke, ki mi je predstavila situacijo (ki sem jo 
jaz zaznala kot problem) v drugi luči. Ker nisem imela izkušnje s to vrsto posebnih potreb (ki 
jih ima omenjena učenka), je predstavljala zame še večji izziv. Ob nenapredovanju v razvoju 
in težavnem skupnem sodelovanju se je moj občutek nemoči nadaljeval. Nisem obupala, 
ampak še toliko bolj vztrajno iskala rešitev za dosego napredka in uspeha – saj sem želela 
premagati samo sebe in dokazati, da zmorem. Iskala sem rešitev na različne načine in 
poiskala pomoč pri kolegih. Z vztrajnostjo in različnimi poskusi sem dosegla uspeh, na 
katerega sem še dan danes najbolj ponosna.« (Urška, 2 leti delovne dobe) 
 

Urška prav tako priznava, da je bilo na začetku potrebno vložiti veliko dodatne energije, da 
se je ujela pri delu.  

»Potrebno je bilo veliko odrekanja, vlaganja, samoiniciative, dela in »izobraževanja«, da 
sem zaplava v sistemu, v katerega sem vstopila. Hitro so mi bile naložene še druge zadolžitve, 
funkcije, sodelovanje v projektih ...« (Urška, 2 leti delovne dobe) 

Adrijana se spominja, da je morala na začetku pripravi na pouk nameniti ogromno časa, 
hkrati pa ugotavlja, da ji je ta izkušnja dala veliko. Takole pravi: 

»Na začetku sem se na eno uro poučevanja pripravljala cel dan. Poglobiti se v učno snov in 
iz nje izluščiti bistvo ter pripraviti didaktični material, delovne liste in izročke za učence, mi 
ni bil problem. Največji problem mi je predstavljalo pisanje priprav. Na šoli, kjer sem se 
zaposlila, so imeli ostali zaposleni ogromno prakse, sama je nisem imela nič. Kljub temu se 
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je zahtevalo, da so stvari korektno narejene. Takrat mi je bilo zelo težko, ampak danes sem 
hvaležna za to izkušnjo, saj mi je dala ogromno začetne prakse, ki je prej nisem imela.« 
(Adrijana, 15 let delovne dobe)  

 

Začetno vključevanje pripravnika v delovno okolje in soočanje s poklicnimi izzivi lahko 
bistveno olajša pomoč in podpora sodelavcev. Smith in West-Burnham (1993 v Valenčič 
Zuljan idr., 2006) pravita, da je odnos sodelovanja med začetnikom in izkušenimi kolegi v 
bistvu vzajemen in vpliva tako na razvoj posameznika kot celotnega kolektiva na način, da 
spodbuja medsebojno podporo, timsko delo, odprtost, zmanjšuje stres ter išče učinkovite 
načine za reševanje problemov. 

Adrijana in Urška sta ob prvih korakih na svoji poklicni poti doživeli podporo s strani 
sodelavcev. 

»Sodelavke v kolektivu so bile v večini vse pripravljene vse deliti (priprave, material ipd.). 
Res so bile zlate in zato sem jim še danes hvaležna. Sicer se je našla tudi kakšna, ki zaradi 
tega, ker sama kot začetnica ni bila deležna pomoči, z mano ni delila svojih stvari, ampak v 
večini so bile zelo pripravljene priskočiti na pomoč.« (Adrijana, 15 let delovne dobe)  

»Sodelavci so me dobro sprejeli in nekateri tudi veliko pomagali pri vklopu v novo okolje in 
opravljanju zadolžitev.« (Urška, 2 leti delovne dobe) 

Nataša v svojem zapisu nakaže, kakšna povezanost in medsebojna pomoč je vladala v 
njihovem kolektivu. 

»Ko se je nekdo iz našega kolektiva pripravljal na strokovni izpit, ki je vključeval tudi 
nastope, smo vsi delali za njega in mu pomagali. Bili smo zelo povezani in smo v takšnih 
situacijah vedno držali skupaj.« (Nataša, 40 let delovne dobe) 

Valentina pa v svojem zapisu ugotavlja, kako pomembno sta nanjo kot SRP vplivali dve 
sodelavki s svojim vzgledom. 

»V prvem letu sta imeli na moje videnje dela specialnega pedagoga velik vpliv dve 
učiteljici/sodelavki. Ena starejša, pred upokojitvijo, in ena mlada, ambiciozna, polna idej. Od 
prve sem se naučila, da ni treba preveč komplicirati in da je pomembno, da je pri pouku lepo 
tako učencem kot učitelju, dokumentacija bo pa že počakala (s tem mislim tudi na dnevne 
priprave). Od druge sem se pa naučila, da si mora vsak učitelj svojo plačo zaslužiti in je 
potrebno tudi stvari, ki nam niso najljubše, narediti odgovorno in kvalitetno. Tako sem v 
drugem letu svoje poklicne poti, ko sem dobila razredništvo in 20 ur na teden v tem razredu, 
poskušala nekako to dvoje združiti. Mislim, da mi je to uspelo …« (Valentina, 2 leti delovne 
dobe) 

Vse sodelujoče v raziskavi pa niso imele pozitivne izkušnje s sodelavci ob začetku svoje 
poti. Špela je zapisala takole: 

»Moja izkušnja s sodelavci na prvem delovnem mestu je bila zelo grenka. Zelo jih je 
»skrbelo«, da ne bi slučajno premalo delala. Posegali so v moje delo v smislu, kje bom 
delala, s kom bom delala, koliko časa bom delala, kdaj bom šla v službo ipd. Včasih so si me 
tudi »privoščili.« Šele po enem letu dela sem se po neformalni poti povezala s tremi 
sodelavkami. Tako sem imela vsaj malo strokovnega »suporta«. Nekoga sem potem lahko 
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vsaj vprašala za mnenje in si z njim izmenjala kakšne pripomočke. Drugače pa neke želje po 
sodelovanju s strani sodelavcev ni bilo.« (Špela, 4 leta delovne dobe) 

Katarina, ki je šolo, na kateri se je zaposlila, spoznala že kot prostovoljka in študentka na 
praksi, je ugotovila, da so realni odnosi med sodelavci precej drugačni kot tisti, ki si jih je 
zmotno predstavljala po krajših obiskih na tej šoli. K sreči je našla sodelavko, ki ji je bila v 
pomoč.  

»Priznam, da sem bila potem, ko sem se zaposlila na šoli s prilagojenim programom, nad 
sodelavci kar razočarana. Še posebej zato, ker sem na tej šoli v preteklosti delala kot 
prostovoljka in opravljala tudi prakso in takrat se mi je zdelo, da vlada tu dobra klima in 
dobro vzdušje. Hvaležna sem, da sem tisto leto spoznala čudovito sodelavko, ki mi je bila v 
pomoč in podporo. Ko sem v naslednjem letu šla na drugo delovno mesto, je bilo zaradi ožjih 
sodelavk (oddelek posebnega programa) lažje. Bile so mlajše in z večino sem zelo dobro 
sodelovala.« (Katarina, 3 leta delovne dobe) 

Dobri medsebojni odnosi in podpora v kolektivu pa nista pomembna le za začetnike, ampak 
za vse učitelje v vseh obdobjih njihove poklicne poti. Nataša ob tem ugotavlja, da so dobri 
odnosi v kolektivu pozitivno vplivali tudi na poklicno uspešnost zaposlenih. Karmen pa 
se spominja, da so tudi v njihovem kolektivu bili vzponi in padci.  

»S širitvijo oddelkov se je širil tudi kolektiv. S tem se je večala možnost izmenjave znanj, 
razreševanja dilem, medsebojne pomoči. Mlad kolektiv, medsebojno razumevanje ter 
ustvarjalno vzdušje je pripomoglo k večji poklicni uspešnosti.« (Nataša, 40 let delovne dobe) 

»Kar se sodelavcev tiče, smo v času, ko je bila celodnevna šola, zelo sodelovali. Tudi na 
začetku moje poklicne poti smo bili v kolektivu povezani. Bili pa so vzponi in padci, bile so 
krivice. Pač gre za ženski kolektiv, kjer je bilo kdaj prisotno tudi ljubosumje.« (Karmen, 37 
let delovne dobe)  

Nekatere SRP, ki opravljajo delo učiteljice za dodatno strokovno pomoč, se v kolektivu 
učiteljev občasno počutijo v manjšini in zaradi narave svojega dela ter odnosa nekaterih 
učiteljev do učencev s posebnimi potrebami tudi osamljeno. 

»Včasih dobim od sodelavcev učiteljev občutek, da je moje delo nepomembno. Sicer vem, da 
to ni zlonamerno, ampak mi nekateri vseeno dajo vedeti, da jim učenci s posebnimi potrebami 
predstavljajo breme. Po eni strani jih tudi razumem … Zelo so obremenjeni in vsak ima kdaj 
slab dan. Kljub temu se zelo trudim, da jih ozaveščam o značilnostih in potrebah teh učencev, 
a sem pogosto v manjšini. Načeloma moram reči, da sem v kolektivu, kjer ni večjih težav in 
kjer sem lepo sprejeta.« (Adrijana, 15 let delovne dobe)  

»Na šoli, kjer sem zdaj zaposlena, so nekateri sodelavci, ki imajo čut za učence s posebnimi 
potrebami in lahko z njimi zelo dobro sodelujem. Žal pa prevladujejo takšni, ki za te učence 
nimajo posluha. Tudi stvari, ki bi jih morali narediti (upoštevanje prilagoditev, sodelovanje 
pri pripravi individualiziranega programa ipd.), običajno opravim jaz. Večkrat se počutim 
zelo osamljeno.« (Žana, 10 let delovne dobe) 
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Menjava službe ali sprememba delovnega mesta 

 

Pomembno prelomno obdobje v profesionalnem razvoju SRP predstavlja menjava službe ali 
sprememba delovnega mesta. Menjavo službe ali delovnega mesta so sodelujoče v raziskavi 
različno doživljale. 

Iz poklicne biografije Karmen je moč razbrati, da ji je menjava službe predstavljala ob 
ostalih okoliščinah precejšen napor.  

»Po porodniški sem se zaposlila na drugi šoli s prilagojenim programom, ki je delovala kot 
dislocirana enota šole iz večjega mesta. Takrat smo ji rekli posebna šola. Ravno v tem času 
pa je postala javni zavod. To obdobje je bilo zaradi spremembe delovnega okolja in 
poučevanja v celodnevni šoli ter zaradi majhnega otroka še posebej naporno.« (Karmen, 37 
let delovne dobe) 

Žana je v desetih letih delovne dobe zaradi nadomeščanj in neustreznosti takratne izobrazbe 
menjala veliko služb. Kljub številnim izkušnjam, ki jih je pridobila, ji je vsaka menjava 
predstavljala velik stres. Zapisala je tako: 

»Na svoji 10-letni poklicni poti sem menjala kar nekaj služb. Razlog za to so bila predvsem 
nadomeščanja porodniških dopustov in neustreznost moje takratne izobrazbe. Začela sem kot 
svetovalna delavka v šoli s prilagojenim programom, nadaljevala kot učiteljica dodatne 
strokovne pomoči (to delo sem z različnimi prekinitvami večkrat opravljala), delala sem kot 
vzgojiteljica v domu, ki je spadal pod šolo s prilagojenim programom, kot razrednik v centru 
za usposabljanje, delo in varstvo, zdaj pa že štiri leta opravljam delo učiteljice dodatne 
strokovne pomoči na redni osnovni šoli. Menjave so bile zelo stresne. Ko sem nadomeščala 
zaposlene v porodniški, sem predvsem pogrešala občutek varnosti, saj nikoli nisi vedel, ali se 
bo po izteku nadomeščanja še našlo delo zate. Dobila pa sem veliko neprecenljivih izkušenj 
pri delu z različnimi skupinami oseb s posebnimi potrebami.« (Žana,10 let delovne dobe) 

Nuša je bila ob menjavi službe razočarana nad novimi sodelavci, s katerimi ni uspela 
vzpostaviti stika. Srečna je, da opravlja delo mobilne učiteljice za dodatno strokovno pomoč, 
saj je na ta način imela možnost najti dobre sodelavce na šolah, ki jih obiskuje. 

»Ob menjavi službe sem pričakovala več podpore s strani novih sodelavcev, ki pa je nisem 
dobila. Večkrat sem se vprašala: »Kaj je bilo meni tega treba?« S starši in otroki sem se 
takoj ujela, s sodelavkami pa nisem mogla vzpostaviti stika. Srečna sem, da sem letos v 
mobilni službi, saj sem si na ta način našla zelo dobre in isto misleče sodelavce na šolah, ki 
jih kot mobilka obiskujem. Tam ne ni strah pokazati, da nekaj znam, medtem ko sem na 
matični šoli ugotovila, da je bolje, da se držim nazaj.« (Nuša, 20 let delovne dobe) 

Miša je ob menjavi službe spoznala, da novo delovno okolje in delo zahtevata določene 
vrline. 

»Menjala sem službo in se zaposlila na redni osnovni šoli kot učiteljica dodatne strokovne 
pomoči. Kaj hitro sem spoznala, da to delo zahteva veliko prilagajanja, diplomacije, 
sodelovanja, izmenjave izkušenj, odločnosti, empatičnosti in dobrega poznavanja strategij 
dela.«(Miša, 33 let delovne dobe) 

Karmen je nekaj let pred upokojitvijo čakal še en izziv, ki ji je dal novi zagon. Začela je 
izvajati individualne obravnave v vrtcu. 
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»Tri leta pred upokojitvijo sem poleg opisanih del začela delati še v vrtcu. To mi je 
predstavljalo velik izziv, saj se na tem področju še ni kaj delalo. Moj prvi otrok, ki sem ga 
obravnavala, je bil opredeljen kot dolgotrajno bolan. Že na začetku sem jasno povedala, da 
se bom potrudila, ampak če bom videla, da ne bo šlo, ne bom vztrajala. Res sem se začela 
poglabljati v to področje in kmalu začela doživljati prve uspehe pri delu. To mi je dalo 
dodaten zagon.« (Karmen, 37 let delovne dobe) 

S postopnim uvajanjem mobilne specialno-pedagoške službe se je spreminjalo tudi področje 
dela SRP zaposlenih v šolah s prilagojenim programom.  

Z uzakonitvijo integracije otrok/učencev s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami  
leta 1996 je postala potreba po defektologih na rednih osnovnih šolah vse večja. Takrat so 
začeli nastopati v vlogi mobilnih defektologov. To pomeni, da so bili zaposleni v šolah s 
prilagojenim programom in v drugih specialnih institucijah, delali pa so v rednih šolah in 
vrtcih. Od leta 2000, ko je pri nas v veljavi tudi Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami, se je njihovo število na rednih osnovnih šolah zaradi realnih potreb še povečalo 
(Kavkler in Tancig, 2000). 
 

Številne sodelujoče navajajo, da je odhod v mobilno specialno-pedagoško službo v njih 
vzbudil občutek razdvojenosti med matično šolo in šolami, ki so jih obiskovale kot 
mobilne učiteljice za dodatno strokovno pomoč, ob tem je bil pomemben stresni 
dejavnik še čas. Karmen je o tem zapisala naslednje: 

»Nato sem poleg tega, da sem na matični šoli poučevala nekaj ur in bila razrednik, šla še v 
mobilno službo. To mi ni bilo preveč všeč. Jaz sem se na šoli in v razredu počutila zelo dobro 
in mi je bila mobilna kar malo odveč. Bila sem razdvojena. Na eni šoli sem imela razred, 
svoje otroke, ki sem jim bila razrednik, na drugi pa otroke, ki sem jim nudila pomoč kot 
mobilna učiteljica dodatne strokovne pomoči. Ko sem se vrnila iz mobilne na matično šolo, 
sem pogosto poslušala, kaj so moji otroci naredili in pričakovalo se je, da jaz rešujem 
konflikte in probleme, ki so se zgodili v moji odsotnosti. To obdobje je bilo zelo stresno tudi 
zaradi časa, ki me je nenehno preganjal, da z vožnjo od ene šole do druge nisem zamujala k 
pouku ali k uram dodatne strokovne pomoči.« (Karmen, 37 let delovne dobe) 

Lučka to obdobje izpostavi kot najbolj stresno na svoji poklicni poti. 

»Najbolj stresno obdobje je bilo obdobje, ko sem na šoli s prilagojenim programom imela 
gibalno oviranega otroka na invalidskem vozičku, ki ni mogel sam narediti nič. Bila sem brez 
asistenta – sama za vse. Poleg tega učenca sem poučevala v kombinaciji (1. in 2. razred 
prilagojenega programa). V tej skupini sta bila poleg ostalih otrok tudi dva učenca s 
čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Ob tem sem delala polovičen delovni čas še v mobilni 
specialno-pedagoški službi. Bilo je zelo naporno! Povsod si in nikjer nisi, uhajajo ti niti. 
Moral pa si biti prisoten na konferencah vseh šol, ki si jih obiskoval. V tem obdobju res nisem 
bila zadovoljna, saj sem rada v celoti prisotna na eni šoli.« (Lučka, 40 let delovne dobe) 

Nataša se spominja, kako je na tem področju (sprva sama, nato pa skupaj s sodelavkami) 
orala ledino. Omenja tudi, da ji je menjava dela dala nov zagon. 

»V obdobju uvajanja mobilne specialno-pedagoške službe na osnovne šole sem prva pričela z 
izvajanjem dodatne strokovne pomoči na dveh rednih osnovnih šolah. To mi je bil nov izziv, 
nekaj novega, drugačnega (prilagajanje novemu kolektivu, drugačnemu načinu dela, 
sodelovanje v timih). Nov način dela mi je dal dodatno energijo, dober pogled v program 
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dela osnovnih šol, razvoj medosebne komunikacije. Močna je bila povezanost specialnih 
pedagoginj, ki smo začele z mobilno, in tako smo skupaj ustvarile veliko uporabnega 
materiala, ki nam je olajšal delo.« (Nataša, 40 let delovne dobe) 

Podobno kot Karmen tudi Jana najprej ni želela dela mobilne učiteljice za dodatno 
strokovno pomoč. Njeni kasnejši odločitvi je botrovala izkušnja poučevanja trojne 
kombinacije. Kasneje se je zaposlila na eni od šol kot učiteljica za dodatno strokovno pomoč. 

»Po 25-ih letih dela na šoli s prilagojenim programom, kjer sem poučevala v razredu in 
delala kot logopedinja, sem začela opravljati delo mobilne učiteljice dodatne strokovne 
pomoči. To delo sem opravljala 5 let. Najprej nisem bila najbolj navdušena nad mobilno 
službo in sem z vključitvijo v njo odlašala, kolikor je bilo mogoče, saj mi je bilo na takratnem 
delovnem mestu zelo lepo. Potem pa sem dobila kombinacijo treh razredov in sem se odločila 
da grem v mobilno. /…/ Ker se je na šoli, kjer sem delala kot mobilna učiteljica dodatne 
strokovne pomoči, število ur povečalo, me je ravnatelj po 5-ih letih zaposlil.« (Jana, 39 let 
delovne dobe) 

Tudi Adrijana je sprva ob delu mobilne učiteljice za dodatno strokovno pomoč še poučevala 
na šoli s prilagojenim programom, nato pa se je na redni šoli zaposlila kot učiteljica dodatne 
strokovne pomoči. 

»Po 7-ih letih dela na šoli s prilagojenim programom, kjer sem zadnja leta poučevala v 
nižjem izobrazbenem standardu, bila razrednik in mobilni učitelj za dodatno strokovno 
pomoč, sem se zaposlila na redni osnovni šoli kot učitelj dodatne strokovne pomoči.« 
(Adrijana, 15 let delovne dobe) 

 

Prelomni dogodki,  krize in obremenitve 

 

Poklicno pot nekaterih sodelujočih v raziskavi so zaznamovali prelomni dogodki, krize in 
obremenitve, ki so na njih pomembno vplivali tako poklicno kot osebnostno. 

Polono je eden takšnih dogodkov spodbudil, da razišče področje, povezano z dogodkom, in 
na to temo tudi zaključi dodiplomski študij. 

»Leto 2013 je bilo zame prelomno na osebnem področju. Zaradi kronične bolezni sem 
izgubila kar dve prijateljici. Takrat sem začela raziskovati stopnje žalovanja ob kakršnikoli 
izgubi in istega leta tudi diplomirala na to temo.« (Polona, 3 leta delovne dobe)  

Pri Miši, Lučki in Nataši se je pojavila kriza, ki je bila povezana z dolgim obdobjem 
opravljanja istega dela. Pri nekaterih se je zato pojavil občutek stagnacije, pri drugih 
otopelosti. Vse so potrebovale spremembo.  
 
Miša je občutek stagnacije na strokovnem in osebnostnem področju premagala z 
izobraževanjem, ki jo je ponovno motiviralo. 
 
»Po približno desetih letih dela z otroki s težjo motnjo v duševnem razvoju je pri meni 
nastopila prva kriza na delovnem področju. Dobila sem občutek, da na strokovnem in 
osebnostnem področju stagniram. To je bil razlog, da sem se vpisala na gestalt tehniko, kar 
mi je dalo nov zagon.« (Miša, 33 let delovne dobe) 
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Lučka in Nataša sta zaradi monotonosti dela zapadli v krizo, zaradi katere sta razmišljali tudi 
o umiku iz tega poklica. Nataša je ob tem imela še občutek, da ji ob vseh obveznostih 
nenehno zmanjkuje časa. Te značilnosti opisuje tudi P. Javrh (2008) v S-modelu. Obdobje v 
karieri učitelja, ki ga zaznamujejo v avtobiografijah opisani znaki, poimenuje 
negotovost/revizija. Avtorica navaja, da se to obdobje lahko pojavi med 7. in 18. letom 
delovne dobe in ga med drugim zaznamujejo izguba volje, občutek neizpolnjenosti kljub 
uspehom, občutek stagnacije, občutek izčrpanosti kot posledica prehudega tempa zaradi dela 
in obveznosti v družini, razmišljanje o menjavi poklica ipd. 
 
»Največjo krizo sem doživela po približno 18-ih letih dela v šoli s prilagojenim programom. 
Začela sem čutiti neko otopelost, delo sem začela opravljati rutinsko in počutila sem se 
prazno. Že kar nekaj let sem učila isti razred, zato tudi novega poglabljanja v učno snov ni 
bilo. Saj so bile spremembe pri učencih, ampak to ni bilo več to. Takrat sem tudi razmišljala, 
da bi zapustila ta poklic. Ravno v tem času se je začela uvajati mobilna služba, kar mi je dalo 
novega zagona, motivacije in navdušenja. Prišla je ravno ob pravem času.« (Lučka, 40 let 
delovne dobe) 

»Kriza se je pri meni pojavila nekje po sedemnajstih letih opravljanja dela v šoli s 
prilagojenim programom. Mislim, da je do nje pripeljala časovna stiska, ki sem jo nenehno 
občutila. Lastna otroka sta bila še šoloobvezna in tako sem imela šolo dopoldne, nato pa še 
doma, ko sta potrebovala pomoč pri domačih nalogah in učenju. Kar nisem mogla odklopiti 
šole, ko so šli otroci spat, sem pa pisala priprave in se pripravljala na pouk. Ta nenehen 
občutek, da nekaj nisi naredil … Pri našem poklicu je žal tako, da imaš vedno občutek, da 
nečesa še nisi naredil. Poleg tega tudi ob delu nisem več doživljala enakega zadovoljstva kot 
v preteklosti. Poigravala sem se z idejo o menjavi poklica, nato pa sem se vprašala, ali bi 
lahko za pisalno mizo prelagala papirje. Odgovor je bil ne. Rešitev mi je predstavljala 
mobilna služba, ki mi je bila pisana na kožo. Tam sem lahko bila v gibanju, se soočala z 
novimi izzivi, se poglabljala v učne načrte, minimalne standarde, drugo strokovno literaturo 
s tega področja … Uživala sem!« (Nataša, 40 let delovne dobe)   

Kot lahko razberemo iz zgornjih zapisov je obe iz krize rešila sprememba v obliki mobilne 
specialno-pedagoške službe. Sprememba dela in tudi delovnega okolja je na njiju vplivala 
zelo pozitivno in jima dala novega zagona. Ob pozitivno premagani krizi je tako tok njune 
kariere namesto v fazo nemoči prešel v fazo sproščenosti, ki ju omenja P. Javrh (2008). Kot 
bomo v nadaljevanju lahko videli, bo to vplivalo tudi na fazo izpreganja ob zaključku kariere. 

 

Kot ostali pedagoški delavci se tudi SRP soočajo s številnimi obremenitvami. Nekatere 
sodelujoče navajajo, da jih veliko bolj kot samo delo z učenci s posebnimi potrebami 
obremenjuje pisanje priprav, izpolnjevanje in urejanje dokumentacije, pisanje poročil, 
zapisnikov ipd. 

»… zdaj (29. junija), ko sem končno oddala vso dokumentacijo, končno razumem, o čem smo 
se pogovarjali na fakulteti, ko smo omenjali izgorelost učitelja. Mislim, da to, kar trenutno 
čutim, še ni prava izgorelost, vem pa, da v takšnem tempu ne bi več dolgo zdržala. In do 
takšne utrujenosti me je pripeljala priprava in pisanje vse dokumentacije, ne pa delo z 
učenci. Glede na to, da dokumentacijo pripravljam prvič, sem za pisanje potrebovala več kot 
3 tedne po cele dneve, kar mislim, da ni normalno. Sem pa vključujem: evalvacije IP-jev, 
sestanki s starši, zapisniki, opisne ocene, oblikovanje pohval, poročila za vse dejavnosti, za 
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katere sem bila zadolžena (dnevi dejavnosti, projekti), poročilo razrednika, letno poročilo 
strokovnega delavca, urejanje in zbiranje vse dokumentacije ter usklajevanje z drugimi 
delavci, s katerimi smo si projekte ali dejavnosti delili, zapisniki aktivov itd. Ko sem že 
mislila, da zaključujem, se je samo še nabiralo. Bilo je res naporno leto, ampak še enkrat mi 
je uspelo in dejansko mislim, da so vse te letošnje obveznosti botrovale k temu, da sem na 
koncu utrujena, ampak zadovoljna z opravljenim delom in sama s seboj.« (Valentina, 2 leti 
delovne dobe) 

»V teh letih sem bila zelo obremenjena z nastopi. Priprave so morale biti urejene in ves 
didaktični material smo morali pripravljati sami. Niti učbenikov ni bilo. Sploh, ko sem delala 
v celodnevni šoli, sem končala šele ob 16.00. Hči je bila takrat še zelo mala in me je 
pogrešala. Potem sem pa šla z njo na sprehod ali se ji odkupila na kakšen drugi način. Brez 
podpore mame takrat ne bi zmogla.« (Karmen, 37 let delovne dobe)  

»Zmeraj sem čutila obvezo, da sem se dobro pripravila na pouk. Takrat smo še sami 
pripravljali ves material, ker ni bilo ničesar. Pomagal mi je stric, ki je lepo risal in mi je 
narisal npr. domače živali, da sem lahko to uporabila pri pouku. Pisali smo zelo podrobne 
priprave, ki so vključevale vse od učiteljevih vprašanj do predvidenih odgovorov učencev. 
Zraven smo risali ilustracije. Tudi nadzor s stani inšpekcij je bil zelo pogost.« (Lučka, 40 let 
delovne dobe)   

»V obdobju dela na šoli s prilagojenim programom je bilo veliko dela s pripravo na pouk, saj 
smo sami pripravljali ves didaktični material, učne pripomočke, delovne liste, bralne liste. 
Strokovno znanje smo poglabljali s pripravo šolskih, občinskih in regijskih nastopov, 
hospitacijami, seminarji, referati …« (Nataša, 40 let delovne dobe) 

 

Profesionalni napredek  

 

Mnoge sodelujoče v raziskavi v svojih zapisih govorijo o napredku, ki ga pri sebi opažajo 
na profesionalnem področju. Pri tem izpostavljajo dogodke, osebe in okoliščine, ki so nanj 
vplivali. 

»Pogovori, kritike in usmerjanja sodelavke so pomembno vplivali na razvoj mojega dela. 
Pridobila sem večjo fleksibilnost in se naučila popustiti in zrahljati zavore/meje (sem preveč 
perfekcionistično usmerjena). Napetost, ki se je nabirala ob neuspehu (učencev in mojem) je 
v meni sprožala neprijetne občutke, kar mi je dalo misliti – da tako ni v redu in da moram 
nekaj spremeniti pri svojem pristopu, saj le-ta vpliva na kvaliteto skupnega dela in 
medsebojnega odnosa z učenci.« (Urška, 2 leti delovne dobe) 
 
Nataša in Lučka sta kljub napredovanju kritični do sistema napredovanja v nazive. Menita, 
da naziv, pridobljen s točkami, ne more ovrednotiti kvalitete tvojega dela. 
 
»Prišla sem do naziva mentor. Imela sem pripravljena vsa potrdila za napredovanje v naziv 
svetovalec, pa jih nisem vložila. Za to sem se odločila, ker mi ni všeč, da moraš dokazovati 
svoje delo nekomu z nekimi točkami, pridobljenimi na seminarjih. To, da s srcem delaš, da ti 
je to delo poslanstvo, ne moreš ovrednotiti s točkami.« (Lučka, 40 let delovne dobe) 
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»Naziv, ki sem ga dosegla, mi nič ne pomeni. Imam čisto vest, ker vem, da sem delala v 
skladu z znanjem, ki sem ga imela in tako kot sem čutila. Nekdo ima lahko zelo visok naziv, a 
to še ne pomeni, da je kvaliteta njegovega dela z učenci tudi dobra.« (Nataša, 40 let delovne 
dobe) 
 
Podobno o napredovanju razmišlja tudi Adrijana. 
 
Žal se pogosto dogaja, da ne napredujemo v smislu profesionalnega razvoja, ampak 
napredujemo po plačni lestvici. Včasih delaš stvari, ki te sploh ne zanimajo ali veselijo, se 
udeležuješ seminarjev, ki ti jemljejo energijo, samo zato, da boš napredoval.« (Adrijana, 15 
let delovne dobe) 
 
Na to opozarja tudi C. Razdevšek-Pučko (2000), ki je mnenja, da je problem predvsem v 
povezanosti stalnega strokovnega izpopolnjevanja s sistemom napredovanja v nazive 
(posledično tudi v plačne razrede). Ta povezanost lahko predstavlja dvorezen meč, saj se 
mnogi učitelji (pedagoški delavci) udeležujejo seminarjev predvsem zaradi zbiranja točk in 
ne zaradi želje po pridobitvi novih znanj. 
 
Nuša ni ena izmed zgoraj opisanih pedagoških delavcev, saj pravi: 
 
»Znanje na izpopolnjevanjih si pridobivam za lastni napredek in izboljšanje kvalitete svojega 
dela, ne pa za pridobivanje nazivov. Ker mi titule ne pomenijo veliko in ker je moje izkušnja s 
študijem takšna, da mi ni dal veliko praktičnega znanja, se tudi nikoli nisem odločila za 
podiplomski študij.« (Nuša, 20 let delovne dobe) 
 
 
Lučka in Adrijana ugotavljata, da sta strokovno najbolj rasli ob izvedbi vzornih nastopov 
in kolegialnih hospitacij. 
 
»Največ praktičnega znanja so mi dali vzorni nastopi in medsebojne hospitacije. Čeprav so 
bili zelo stresni in huda obremenitev, si se preko njih potrjeval in strokovno rasel.« (Lučka, 
40 let delovne dobe)  
 
»Prvih šest let zaposlitve na šoli s prilagojenim programom je zaradi kolegialnih hospitacij 
in konstruktivne kritike s strani sodelavcev in vodstva poklicno zelo vplivalo name. Dalo mi je 
tisto, kar mi fakulteta ni dala.« (Adrijana, 15 let delovne dobe) 
 

Nataša vidi, da je na njen poklicni razvoj močno vplivalo tudi opravljanje funkcije članice v 
komisiji za usmerjanje otrok. 

»Nekaj let sem bila tudi članica komisije za usmerjanje otrok. To mi je bila zelo dragocena 
izkušnja, saj sem morala otroka v zelo kratkem času diagnosticirati. Tudi to je močno 
vplivalo na moj profesionalni razvoj.« (Nataša, 40 let delovne dobe) 

Karmen meni, da je profesionalno tako napredovala zaradi lastne želje po uvajanju novosti, 
zaradi poučevanja predmetov, ki niso bili klasično njeno področje, ter zaradi vodenja 
številnih dejavnosti. 

»Bila sem pa tudi inovator. Nenehno sem uvajala nove stvari. Nekaj časa sem poučevala tudi 
športno vzgojo, ker še nismo imeli učitelja za šport. To mi ni predstavljalo nobenega 



63 
 

problema, saj mi je šport blizu. Učence sem pripravljala na številna športna tekmovanja. 
Redno sem hodila tudi v zimsko in letno šolo v naravi, kar je tudi zahtevalo dodatna 
izobraževanja s tega področja (plavanje in smučanje). Imela sem številne dodatne zadolžitve, 
kot je prometni krožek, folklora, taborniki, ki so zahtevale tudi sodelovanje s širšo okolico. 
Vse to sem opravljala z velikim žarom.« (Karmen, 37 let delovne dobe) 

Kljub temu da so Katarino dodatne zadolžitve obogatile, pa ugotavlja, da so ji ob 
povečanem obsegu dela predstavljale breme. 

»Čeprav mislim, da so me dodatne zadolžitve obogatile in usmerile moj pogled tudi na druga 
področja, mi vseeno predstavljajo zelo veliko obremenitev. Ob nadpovprečnem obsegu dela 
mi enostavno zmanjkuje energije za dodatne zadolžitve, ki me sicer zelo veselijo in 
zanimajo.« (Katarina, 3 leta delovne dobe)  

 

Zaključevanje poklicne poti 

 

Lučka, ki je tik pred upokojitvijo, je pred odhodom v pokoj še uspela predati svoje znanje 
mlajši kolegici. 

»Pred približno sedmimi leti sem pod svoje okrilje vzela mlado, vedoželjno in za delo z učenci 
s posebnimi potrebami zelo motivirano učiteljico dodatne strokovne pomoči. V teh letih 
sodelovanja sem ji skušala predati čim več praktičnega znanja. Vesela sem, da sem pred 
upokojitvijo še uspela svoje znanje podeliti oz. predati naprej.« (Lučka 40, let delovne dobe)  

Lučka, Karmen, Jana in Nataša ob koncu svoje poklicne poti ne obžalujejo svoje odločitve 
za ta poklic. Zapisale so takole: 

»Ni mi žal, da sem se odločila za ta poklic. Vse izkušnje, grenke in lepe, ki sem jih dobila, so 
mi dale uporabno znanje za vzgojo lastnih otrok. Mislim, da mi je uspelo vzgojiti odgovorne 
otroke. In to se mi zdi najpomembnejše. Če se odločiš za nek poklic, ga izvajaj odgovorno in s 
srcem. Sem pa še vedno prepričana, da za to delo potrebuješ zvrhano mero taktnosti, čutnosti 
in empatije. Srečna zaključujem svojo poklicno kariero s pozitivnim pogledom na opravljeno 
poklicno pot.« (Lučka, 40 let delovne dobe) 

»Danes odločitve za ta študij ne obžalujem, saj vem, da sem bila za to delo rojena. V meni je 
zelo močna empatija in če te nimaš, ne moreš delati z osebami s posebnimi potrebami.« 
(Karmen, 37 let delovne dobe)  

»Bilo mi je hudo, a nikoli nisem niti pomislila, da tega dela ne bi več opravljala. Še enkrat bi 
šla po isti poti. Nikoli si ne bi želela delati kaj drugega. Mislim, da sem bila za to delo 
poklicana.« (Jana, 39 let delovne dobe) 

»Nase kot na specialno pedagoginjo gledam pozitivno. V svojih pogledih in razmišljanju o 
sočloveku mislim, da sem se našla v tem poklicu. In bi z njim še nadaljevala! Zdaj, tik pred 
upokojitvijo, sem ob pregledu in analizi svoje poklicne poti ugotovila, da vedno ni bilo lahko, 
vendar me je delo z otroki osrečevalo in ob njih sem spoznala, da ima življenje tudi drugačne 
vrednote. Bila sem srečna v svojem poklicu in upam, da sem svoja znanja in izkušnje prenesla 
tudi na mladi rod.« (Nataša, 40 let delovne dobe) 
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Lučka, Jana in Nataša počasi zaključujejo svojo poklicno pot. Po S-modelu P. Javrh (2011) se 
nahajajo v fazi, ki jo avtorica imenuje izpreganje. Glede na besede, zapisane v zgornjih 
citatih, lahko rečemo, da gre v njihovem primeru za »sproščeno« (vitalno) izpreganje. V tem 
obdobju je učitelj (pedagoški delavec) kakovosten mentor, ki ima še vedno karierne ambicije. 
Za mlajše kolege pripravlja gradivo za strokovno zapuščino, na uravnotežen način jasno 
izraža kritiko sistema. Načrtuje, da bo dejaven tudi po upokojitvi, to je v tretjem življenjskem 
obdobju (prav tam). 

Za Karmen, ki je že 10 let upokojena, vidimo, da v tretjem življenjskem obdobju še naprej 
uresničuje svoje poslanstvo.    

 

4.2 DEJAVNIKI PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

 

Zaradi lažje predstave, kakšen vpliv ima po mnenju sodelujočih SRP posamezen dejavnik na 

njihov poklicni razvoj, smo naredili tabelo (Tabela 1). V nadaljevanju so ob analizi zapisani 

tudi njihovi komentarji, ki nam dajo boljši vpogled v njihovo odločitev. Vse sodelujoče niso 

komentirale vseh svojih ocen vpliva posameznega dejavnika. 

Mnoge sodelujoče so govorile o vplivu različnih dejavnikov na profesionalni razvoj že v 

poklicni avtobiografiji. Njihove citate smo zapisali in če je bilo smiselno, smo jih združili z 

njihovimi komentarji ter jih podali ob njihovi oceni posameznega dejavnika. 

Pri tem pomeni: 1 – ne vpliva, 2 – malo vpliva, 3 – srednje vpliva, 4 – precej vpliva, 5 – zelo 

vpliva. 

Dejavniki  1 2 3 4 5 

Pripravništvo 9 / / / 4 

Strokovni izpit 6 1 3 2 1 

Vzpodbudna klima na šoli / 2 / 2 9 

Vaša notranja motivacija za učenje / / / 3 10 

Branje strokovne literature / / 2 3 8 

Izobraževanje v šoli, kjer ste zaposleni (predavanja, 

seminarji itd.)  

1 

 

1 3 3 5 

Stalno strokovno izpopolnjevanje (izven šole, kjer ste 

zaposleni) 

/ 

 

/ 2 4 7 

Timsko delo v strokovnih aktivih / 2 5 4 2 

Kolegialne hospitacije sodelavcev specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov 

3 

 

2 1 3 4 

Hospitacije vodstvenega delavca 1 3 4 3 2 
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Vaše hospitiranje učiteljem v razredu 2 2 / 4 5 

Refleksija lastnega dela / 1 2 6 4 

Raziskovanje / 2 2 8 1 

Obiskovanje konferenc in posvetov 2 3 6  2 

Izobraževanje ob delu (izredni dodiplomski študij, 

magistrski študij, doktorat, specializacija) 

12 / / 1 

 

/ 

Študijske skupine 5 1 5 1 1 

Supervizija 6 / 1 4 2 

Druge oblike (sodelovanje v projektih, delavnice, 

omizja, sodelovanje s kolegi zunaj institucije) 

3 / 3 4 3 

Drugi vplivi (npr. vpliv družine, aktualni dogodki v 

družbi itd.) 

1 / / 9 3 

 

Tabela 1: Dejavniki profesionalnega razvoja 
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Pripravništvo 

Osem sodelujočih v raziskavi ni imelo pripravništva. Od petih sodelujočih, ki so ga imele, ga 
štiri ocenjujejo kot dejavnik, ki je zelo vplival na njihov profesionalni razvoj. Med njimi tudi 
Lučka, ki je v komentar zapisala: 

»Ko sem začela s pripravništvom, sem bila izgubljena. Za sabo sem imela nekaj nastopov 
tekom študija in en kup teoretičnega znanja. K sreči sem imela čudovito mentorico, ki me je 
vodila skozi prve korake moje poklicne poti.« 

Žana, ki je najprej končala študij pedagogike, je tudi ocenila, da je pripravništvo imelo nanjo 
zelo velik vpliv. Zapisala je takole: 

»Pripravništvo je pomenilo moj prvi stik z osebami s posebnimi potrebami in preusmerilo 
moj tok poklicne poti.«  

Ena sodelujoča, ki ga je imela, pa ocenjuje, da na njen poklicni razvoj ni vplival. 

 

Strokovni izpit 

Od vseh sodelujočih je samo Katarina ocenila strokovni izpit kot dejavnik, ki je zelo vplival 

na njen profesionalni razvoj. Svojo odločitev utemelji z naslednjimi besedami: 

»S pridobitvijo strokovnega izpita sem se lahko zaposlila za nedoločen čas.« 

Šest sodelujočih SRP je mnenja, da strokovni izpit ni vplival na njihov profesionalni razvoj. 

Med njimi je tudi Nuša, ki je v komentar zapisala naslednje: »Mislim, da je strokovni izpit v 

današnjem času polnjenje glave z nepotrebnimi informacijami, dostopnimi na spletu v 

vsakem trenutku.« 

Polona in Urška menita, da je strokovni izpit precej vplival na njun profesionalni razvoj. 

Urška je zapisala: »Strokovni izpit omogoča pridobitev znanj za boljše delovanje (zakoni, 

pravni vidiki).« 

Špela, ki ocenjuje, da je strokovni izpit malo vplival na njen poklicni razvoj, pa to utemeljuje 

z besedami: »Strokovni izpit zame ni imel neke posebne teže, sem pa se bila primorana 

poglobiti v zakonodajo, kar je v določenih pogledih imelo nekaj vpliva na moj profesionalni 

razvoj.« 

 

Vzpodbudna klima na šoli 

Devet sodelujočih v raziskavi ocenjuje vzpodbudno klimo na šoli kot dejavnik, ki zelo 
pomembno vpliva na njihov profesionalni razvoj. 

Lučka je v avtobiografiji zapisala: »Na mojem prvem delovnem mestu je vladala zelo prijetna 
klima. Bili smo kot družina … Kljub turbolentnim časom je med nami bila zelo velika 
povezanost. Skupaj smo praznovali rojstne dneve, poroke, rojstva otrok … Ni minil mesec, da 
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ne bi praznovali. Med nami je vladala velika pripadnost kolektivu. Kaj takega potem nikoli 
več nisem doživela.« 

Tudi Adrijana jo ocenjuje kot zelo pomembno, kar podkrepi z naslednjimi besedami iz 
avtobiografije: »Meni je zelo pomembna dobra klima na delovnem mestu. V prvi službi je bila 
fantastična, saj smo zaposlene res držale skupaj. Tudi v tej službi je klima pozitivna. Ker 
nisem zamerljiv človek, skušam klimo soustvarjati. Tudi pomagam pri razreševanju kakšnih 
konfliktov, do katerih pa seveda tudi prihaja.« 

Jana meni, da je klima dejavnik, ki zelo vpliva na njen profesionalni razvoj. Ob tem pa v 
svojem zapisu iz avtobiografije omeni tudi ravnateljico kot pomembnega soustvarjalca dobre 
klime: »Klima na šoli je bila delovna in zelo dobra. Nas je pa ravnateljica znala držati 
skupaj. Ko se je šlo sankat, smo se šli vsi, ko se je šlo na tek na smučeh, smo šli vsi – ne glede 
na to, ali si že kdaj stal na smučkah ali ne. To je bila »diktatura«, ampak zmeraj smo se imeli 
zelo lepo.« 

Da je vzpodbudna klima dejavnik, ki zelo vpliva na razvoj, meni tudi Špela, ki je v komentar 
zapisala: »Če imaš podporo ravnatelja, če ti sodelavci ne dihajo za ovratnik, imaš večje 
veselje in strast po strokovni rasti.« 

Polona in Karmen ocenjujeta, da je vzpodbudna klima dejavnik, ki precej vpliva na njun 
profesionalni razvoj. 

Nuša in Žana sta mnenja, da ima vzpodbudna klima majhen vpliv na njun profesionalni 
razvoj. Nuša je v avtobiografiji zapisala: »Na mojem novem delovnem mestu v šolstvu vlada 
totalni individualizem. Ni nobenega sodelovanja, nobenega timskega dela, zelo je prisotno 
rivalstvo. Klima je zelo slaba, zato se na matični šoli večkrat počutim zelo osamljeno.« 

Tudi Žana razmišlja podobno: »Klima na zdajšnjem delovnem mestu je zelo slaba. Občutek 
imam, da vlada splošno nezadovoljstvo. To ima zelo velik vpliv na moje počutje na delovnem 
mestu.« 

 

Pomen vodstva 

Številne sodelujoče so v avtobiografskem delu pisale o pomenu podpore vodstva. Ker je to 
tudi eden izmed dejavnikov profesionalnega razvoja, ki ima vpliv tako na posameznega 
zaposlenega kot na klimo na šoli, smo zapise sodelujočih na to temo uvrstili pod dejavnik 
vzpodbudne klime na šoli. 

Kot navajajo Valenčič Zuljan idr. (2006) se je ravnateljeva vloga v današnji šoli bistveno 
spremenila. Poleg tega, da vodi šolo in zaposlene v duhu profesionalne avtonomije, igra 
pomembno vlogo pri načrtovanju in razvoju kadra učiteljev (pedagoških delavcev). Ravnatelj 
lahko torej pomembno vpliva na profesionalni razvoj učitelja (pedagoškega delavca).  

Kar nekaj sodelujočih v raziskavi je zaradi menjave službe imelo možnost primerjave med 
vodstvi. Mnoge sodelujoče v svojih zapisih omenjajo še pomen njegovega zaupanja in 
podpore.  

Nuša v svojem zapisu primerja vodstvo v prejšnji službi z vodstvom v zdajšnji. V prejšnji je 
kot vodja enote pogosto prihajala v konflikt z vodstvom. Meni, da je temu bilo tako zaradi 
različnega pogleda na način vodenja podrejenih, izpostavlja pa tudi pomen zaupanja. 
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»V prejšnji službi se kot vodja enote z vodstvom nisem najbolje ujela. Kot vodja sem bila 
pogosto v vlogi »filtra«. Direktorica je imela bolj »diktatorski« način vodenja, jaz pa bolj 
demokratičnega. Veliko mi je pomenila dobra klima, zato sem z njo pogosto prišla v konflikt. 
Tudi nekega osnovnega zaupanja z njene strani ni bilo. Na novem delovnem mestu pa vlada 
čisto druga relacija med strokovnimi delavci in vodstvom. Ravnatelj mi dovoli popolno 
strokovno avtoriteto in mi popolnoma zaupa. Potrebovala sem kar nekaj let, da sem se 
navadila, da tu nisem pod takšnim nadzorom.« 

Tudi Špela je imela z vodstvom v prvi službi slabo izkušnjo. Meni, da jo je vodstvo zato, ker 
je bila mlada, naivna in še ni imela diplome, močno izkoriščalo. Pogrešala je tudi zaupanje. 
Ob menjavi službe je s strani nove ravnateljice doživela čisto drugačen odnos. 

»V prvi službi me je vodstvo zato, ker še nisem imela diplome, nenehno puščalo v negotovosti 
glede službe. Tudi ni bilo tistega osnovnega zaupanja. Mislim, da znajo nekateri delodajalci 
nas mlade na začetku poklicne poti kar močno izkoriščati. Ti pa si mlad, naiven in si ne upaš 
nič, zato vse požiraš. V novi službi pa je ravnateljici zelo v interesu, da me obdrži in me na 
nek način ne »izigrava«. Pomembno se mi zdi zaupanje in da imaš občutek, da se lahko 
obrneš na ravnatelja, če imaš problem. Zelo pomembno pa se mi tudi zdi, da ti pusti 
strokovno avtonomijo.« 

Katarina se je zaradi narave dela (mobilna učiteljica za dodatno strokovno pomoč) znašla 
med dvema vodstvoma, ki sta imela na njo in njeno delo različen pogled. 

»Prvo leto, ko sem delala v mobilni službi, je bilo bolj težko, ker sem imela vodstvo na dveh 
koncih. Eno na matični šoli in drugo na šoli, kjer sem izvajala ure dodatne strokovne pomoči. 
Pri ravnateljici na matični šoli sem že od samega začetka dobila občutek, da me potrebuje, 
da me spoštuje in da sem nekaj vredna. Čutila sem tudi, da me razume in podpira. Pri 
ravnateljici na drugi šoli pa sem dobila ravno obraten občutek. Pogosto me je tudi »dol 
potolkla«. Njune zahteve so se razlikovale, tako da sem se velikokrat znašla v neprijetni 
situaciji med dvema ognjema.« 

Lučka omenja, da se je na ravnateljico v prvi službi, ki je bila zasebno tudi njena prijateljica, 
lahko zanesla in obrnila tudi, ko je imela težave, ki so se nanašale na področje stroke. V šoli, 
kjer je zaposlena zdaj, pa pri ravnatelju, ki ne pripada isti stroki, pogreša zanimanje za 
področje njenega dela.  

»Ravnateljica v prvi službi je kljub temu da je zasebno bila moja kolegica, v službi bila vedno 
ravnateljica. Tam nismo imeli prijateljskega odnosa. Ko si imel kakršno koli dilemo, je vedno 
priskočila na pomoč. Njeno podporo je bilo moč nenehno čutiti in lahko si se zanesel nanjo. 
Ker je izhajala iz iste »profesije«, si se na njo lahko obrnil po pomoč tudi ob dilemah in 
problemih s področja stroke. /…/ V šoli, kjer zdaj opravljam delo učiteljice dodatne 
strokovne pomoči, pa pogrešam zanimanje vodstva za moje področje dela (delo z učenci s 
posebnimi potrebami). Mislim, da je temu tako zaradi ravnateljevega slabšega poznavanja 
tega področja. Sem pa prepričana, da bi od njega dobila podporo in pomoč, če bi jo 
potrebovala.« 

Podobno kot Lučka tudi Adrijana pri ravnateljici v drugi službi pogreša poznavanje 
stroke. 

»Vodstvo v prvi službi je bilo zelo strogo, a tudi zelo strokovno. Sem pa pri ravnateljici vedno 
dobila podporo, spodbudo in pomoč, ko sem jo potrebovala. To strokovnost pogrešam pri 
ravnateljici v zdajšnji službi.« 
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Nataša pa je cenila, da se je njen bivši nadrejeni, čeprav področja njenega dela ni dobro 
poznal, zanj zanimal in upošteval njeno mnenje. 

»Na šoli, kjer sem delala kot mobilna učiteljica za dodatno strokovno pomoč, ravnatelj 
strokovno tega področja sicer ni v celoti poznal, vendar pa me je večkrat poklical k sebi in 
vprašal, kako mi gre, če potrebujem še kaj … Pokazal je zanimanje in znal je upoštevati moje 
mnenje, kar mi je veliko pomenilo.« 

Žana piše o podpori vodstva pri njenem izrednem študiju, pogreša pa ga pri opravljanju 
dela. 

»Vodstvo me pri izrednem študiju specialne in rehabilitacijske pedagogike zelo podpira. Žal 
pa nimam podpore ravnatelja pri svojem delu. Mislim, da ima tudi sam premalo znanja s 
področja učencev s posebnimi potrebami. Pogrešam njegovo podporo, ko se zoperstavljam 
učiteljem, ko učitelji ne izpolnjujejo svojih obveznosti do teh otrok in odgovornost zanje 
prelagajo name.« 

Ravnateljica v Natašini službi je pogosto igrala vlogo spodbujevalca profesionalne rasti 
svojih zaposlenih. Čeprav so se zaradi tega pogosto čutile obremenjene, so ji danes za to 
hvaležne. Podobno o svoji nadrejeni zapiše tudi Karmen, ki še dodaja, da jih je naučila delati. 

»Ravnateljica v prvi službi je bila zelo inovativna. Takoj, ko se je vrnila iz seminarja, nas je 
sklicala in nam predstavila novosti (npr. miselni vzorec, vprašanja po Bloomovi taksonomiji), 
ki smo jih nato uvedle v pouk in tudi morale pripraviti nastop z uporabo te novosti. Čeprav 
smo bile zaradi tega pogosto nejevolne, se je to izkazalo za zelo dobro in koristno, ko smo kot 
mobilne učiteljice dodatne strokovne pomoči odšle v redne osnovne šole. Imele smo bazo 
znanja, ki smo jo za potrebe dodatne strokovne pomoči samo še nadgrajevale.« (Nataša) 

»Za ravnateljico lahko rečem, da je bila zagnana, zahtevna in stroga, vendar pa si pri njej 
vedno dobil pomoč in podporo. Bila je tudi zelo napredna in je težila k uvajanju novosti. 
Danes sem ji hvaležna za njeno zahtevnost, saj nas je naučila delati.« (Karmen) 

Katarina bi si želela aktivnejšo vlogo in podporo ravnateljice pri težavah z agresivnimi in 
avtogresivnimi učenci. 

»Mislim, da je minilo že preveliko časa, odkar je ravnateljica sama delala v praksi. 
Pogrešam njeno aktivnejšo vlogo predvsem pri populaciji otrok, ki so pogosto tudi agresivni 
ali avtoagresivni. Tu gre že za zagotavljanje varnosti za učence in zaposlene. In tu mi manjka 
podpora.« 

Valentina in Miša sta hvaležni za dobro sodelovanje z vodstvom. Valentini veliko pomeni 
možnost vnašanja lastnih interesov v delo z učenci, Miša pa še izpostavlja možnost lastne 
izbire izobraževanja.  

»Izpostavila bi dobro sodelovanje z vodstvom šole, predvsem odprtost in fleksibilnost. 
Hvaležna sem za vse spodbude in pozitivne besede ter podporo glede vključevanja mojih 
lastnih interesov v delo z učenci.« (Valentina) 

»Mislim, da je zelo pomembno, da imaš podporo vodstva pri svojem delu in da vodstvo zaupa 
tvoji strokovnosti. Pomembno je tudi, da ti da možnost, da se izobražuješ v smeri, za katero ti 
ocenjuješ, da je potrebna za izboljšanje kakovosti tvojega dela.« (Miša) 
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Notranja motivacija za učenje 

Deset sodelujočih SRP ocenjuje, da je njihova notranja motivacija za učenje dejavnik, ki zelo 
pomembno vpliva na njihov profesionalni razvoj.  

Med njimi tudi Špela, ki je v komentar zapisala: »V kolikor človek ni motiviran za nadaljnje 
učenje in je mnenja, da se z diplomo njegovo učenje zaključi, potem stroka nazaduje, 
strokovnost prične upadati – meni je to tuje.«  

Nuša je v komentarju zapisala: »Sem zelo motivirana, če me nekaj zanima in se mi zdi 
uporabno v praksi.« 

Tudi Valentina jo ocenjuje kot zelo pomembno in zapiše v komentarju: »Kadar se česa 
naučim ali kaj novega slišim, želim to preizkusiti tudi v praksi.« 

Žana, Katarina in Urška pa jo ocenjujejo kot dejavnik, ki precej vpliva.  

Urška svojo oceno utemelji z besedami: »Samoiniciativnost je potrebna za učinkovito in 
kvalitetno delo.« 

 

Branje strokovne literature 

Osem sodelujočih ocenjuje branje strokovne literature kot dejavnik, ki zelo vpliva na njihov 
poklicni razvoj.  

Špela utemelji svojo odločitev z naslednjimi besedami v komentarju: »Formalna izobrazba 
da neko osnovo za nadaljnje učenje in profesionalni razvoj. Če se znajdem v dilemi, če iščem 
nove idej, rešitve, se poslužujem branja literature, spremljam pa tudi novosti. Edini problem 
je, da se ne znam osredotočiti na ciljno skupino (rada bi vedela in znala čim več stvari, 
metod, pristopov za delo z učenci z MAS, po drugi strani pa me strašansko zanima 
odpravljanje primanjkljajev na področju branja).« 

Žana je v komentarju zapisala: »Ves čas je potrebno brati strokovno literaturo predvsem 
zaradi nenehnih novosti.« 

Tri so za ta dejavnik ocenile, da precej vpliva na njihov profesionalni razvoj. Med njimi je 
tudi Lučka, ki je zapisala: »Branje strokovne literature je uporabno pri iskanju rešitve za 
posamezni primer.«  

Jana in Urška pa sta menja, da ta dejavnik srednje vpliva na njun poklicni razvoj. Jana je ob 
tem zapisala: »Po strokovni literaturi le še po redko posegam samoiniciativno, saj se po vseh 
teh letih dela počutim dovolj suvereno pri svojem delu.«   

 

Izobraževanje v šoli, kjer so zaposlene (predavanja, seminarji itd.) 

Šole vse pogosteje organizirajo izobraževanja za vse zaposlene na šoli z namenom, da 
zmanjšajo stroške. Pri načrtovanju te oblike neformalnega učenja se običajno izhaja iz 
prednostnih nalog šole, njene vizije ali iz individualnih potreb zaposlenih (Cencič, 2004).  
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Pet SRP, ki so sodelovale v raziskavi, je mnenja, da je takšna oblika izobraževanja dejavnik, 
ki zelo pomembno vpliva na njihov profesionalni razvoj.  

Jana je svojo odločitev podkrepila z besedami: »Udeležba na seminarjih, ki jih organizira 
šola, je obvezna. Z izborom le-teh sem zelo zadovoljna, saj so do zdaj skoraj vsi bili zelo 
kvalitetni in uporabni.« 

Miša je v komentar zapisala: »Z izborom seminarjev, ki jih organizira šola, sem zelo 
zadovoljna, saj vodstvo pri tem upošteva naše žeje in pobude.« 

Iz komentarjev Jane in Miše lahko razberemo, da je zadovoljstvo s seminarjem odvisno tudi 
od ravnateljevega upoštevanja želja in pobud za izbor teme izobraževanja in od njegove 
uporabnosti. 

Tri sodelujoče ocenjujejo, da je izobraževanje na šoli, kjer sta zaposleni, dejavnik, ki precej 
vpliva na njihov poklicni razvoj.  

Tri sodelujoče specialne in rehabilitacijske pedagoginje pa so mnenja, da ima ta oblika 
izobraževanja srednje velik vpliv na njihov profesionalni razvoj. Nuša je ob tem podala 
komentar: »Odvisno od kvalitete izobraževanja. Sama si izberem resnično koristne teme, se 
pa izobražujem tudi v korist šole (tu na izbiro nimam vpliva).« 

Žana je edina ocenila, da izobraževanje na šoli, kjer je zaposlena, ne vpliva na njen 
profesionalni razvoj. V komentarju je zapisala: »Izobraževanja, ki jih organizira šola, mi ne 
dajo veliko, saj se v večini primerov nanašajo na teme, ki se tičejo dela učiteljev.« 

 

Stalno strokovno izpopolnjevanje  

Sedem SRP, ki so sodelovale v raziskavi, meni, da je stalno strokovno izpopolnjevanje 
dejavnik, ki zelo vpliva na njihov profesionalni razvoj. Med njimi tudi Karmen, Adrijana, 
Lučka in Nataša, ki so v avtobiografskem delu o izobraževanju napisale naslednje: 

»Udeležila sem se številnih seminarjev in izobraževanj, ki sem jih rada obiskovala. 
Informacije in ideje, ki sem jih na njih dobila, sem uporabila za vzorne nastope. Najbolj so 
mi v spominu ostali plesni seminar, seminar aerobike in Brain Gym. Vsa znanja, ki sem jih na 
seminarjih dobila, sem potem skušala uporabiti pri svojem delu. Moram reči, da mi je vsak 
seminar nekaj dal. Sploh seminarji z matematičnega področja, zato sem tudi imela največ 
nastopov pri matematiki.«(Karmen) 

»Še bolj kot izobraževanja, ki jih organizira šola, se mi zdijo pomembna izobraževanja, ki jih 
izbereš sam glede na problematiko, s katero se soočaš pri svojem delu. V preteklosti je bilo 
veliko zelo teoretično usmerjenih seminarjev, zadnja leta pa se to spreminja in postajajo vse 
bolj praktično usmerjeni. Številnih se zaradi finančnih razlogov ne morem udeležiti. Tiste, ki 
jih obiščem, pa zelo skrbno izberem in gledam na to, da so res kvalitetni. Načeloma ima 
vodstvo za to posluh, ampak vse v okviru finančnih zmožnosti.«(Adrijana) 

»V prvi službi je bila udeležba na seminarjih obvezna. Če je bila kotizacija višja, seveda 
nismo šli vsi, je pa ravnateljica vedno gledala, da je vsak prišel na vrsto. Na začetku so nam 
bila »vrata odprta«, ker je bilo tudi več finančnih sredstev. Danes pa je udeležba na 
seminarjih v veliki meri pogojena s finančnimi zmožnostmi šole. Drugi problem pa 
predstavlja 95 % realizacija dela, ki jo moraš imeti na koncu šolskega leta.« (Lučka) 
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»Bilo je veliko seminarjev, ki so bili zelo kvalitetni in uporabni, bili so pa tudi takšni, ki ti 
niso dali nič.«(Nataša) 

Da je dejavnik, ki na njihov poklicni razvoj precej vpliva, ocenjujejo štiri sodelujoče. Jana, 
Katarina in Špela so v avtobiografiji o tem zapisale: 

»Če sem le imela možnost, sem se udeleževala raznoraznih strokovnih izpopolnjevanj. Na 
začetku smo lahko tudi sami izbirali, česa bi se udeležili. Tudi ravnateljica je vedno dobro 
naštudirala, koga bo kam poslala in zakaj.« (Jana) 

»Potem, ko sem se zaposlila, sem komaj čakala na kakšno izobraževanje, a sem kaj hitro 
ugotovila, da je tisto, kar je dobro in kvalitetno, pogosto tudi drago. Tisto, kar je drago, pa 
šola velikokrat ne plača. Sama sem si plačala in se trenutno izobražujem za terapevta s 
pomočjo konja. Drugače pa se udeležujem cenejših enodnevnih seminarjev. Pogrešam neko 
usmerjeno in strokovno izobraževanje z določenim namenom in za specifično populacijo oseb 
s posebnimi potrebami.« (Katarina) 

»Udeležila sem se nekaj seminarjev. Pobudo za udeležbo sem običajno dala sama. Večinoma 
sem se lahko udeleževala cenejših enodnevnih izobraževanj. Se mi pa zdi redno dodatno 
izpopolnjevanje ključnega pomena za pridobivanje dodatnih kompetenc in za osebno rast. 
Pomembno je, da iščeš informacije in znanje za področje, kjer ocenjuješ, da ga potrebuješ oz. 
glede na to, s katero populacijo oseb s posebnimi potrebami delaš.« (Špela) 

Žana in Nuša pa sta mnenja, da je to dejavnik, ki na njun profesionalni razvoj srednje vpliva. 
V avtobiografskem delu sta o tem zapisali naslednje: 

»Zadnji dve leti se vedno več udeležujem raznih izobraževanj in seminarjev. Tako sem vsako 
leto lahko šla na tri izobraževanja. Pred tem se jih zaradi študijskih obveznosti nisem 
udeleževala.« (Žana) 

»Vidim, da mi največ dajo neformalna izobraževanja. In še to običajno tista, ki si jih izberem 
sama, ne tista, na katere me pošlje šola.« (Nuša) 

Kot so nekatere že omenile v zgornjih citatih, je udeležba na seminarjih in izobraževanjih 
povezana s finančnimi zmogljivostmi šole. Nuša je o tem v avtobiografskem delu še zapisala:  

»Večino izobraževanj si financiram sama. Ker smo mala šola, smo tudi finančno kar omejeni. 
Običajno mi financirajo eno izobraževanje letno. Vedno bolj pa se šole poslužujejo 
izobraževanj, ki se izvajajo na matični šoli z minimalnimi sredstvi. Pogosto so se 
izobraževanja, ki niso bila draga, izkazala za zelo kvalitetna in uporabna. Zgodilo pa se je že 
tudi, da so zelo draga izobraževanja bila povsem neuporabna.« 

Tudi B. Černe (2000) opozarja na pomen financ kot dejavnika, ki vpliva na udeležbo 
pedagoškega delavca na seminarjih. Kljub temu dodaja, da dobijo vse šole namenska sredstva 
za izobraževanje, ki ga sicer ni nikoli dovolj, a je veliko odvisno tudi od iznajdljivosti 
ravnatelja.    

Miša kot dodatno spodbudo za izobraževanje omenja pomanjkljivo znanje, pridobljeno tekom 
študija. 

»S fakultete sem prišla kar slabo opremljena. Zavedanje lastnih šibkosti in pestrost potreb na 
delovnem mestu sta me prisilili, da sem se začela sama izobraževati in poglabljati v določena 
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področja. Udeležila sem se številnih seminarjev, brala strokovno literaturo, sodelovala na 
delavnicah in v društvih.« 

Polona omenja, da se je dodatnih izobraževanj udeleževala že v času študija. 

»Ob študiju sem se za pridobitev dodatnega znanja udeležila tudi številnih izobraževanj. Med 
drugim sem pridobila osnovno znanje slovenskega znakovnega jezika.« 

Špela je v avtobiografskem delu o tem, kakšno izobraževanje bi si zase želela, zapisala 
naslednje: 

»Pogrešam kakšno polletno ali enoletno dokvalifikacijo na pedagoški fakulteti za specialne in 
rehabilitacijske pedagoge, ki bi bila usmerjena v konkretno populacijo otrok s posebnimi 
potrebami (npr. avtizem).« 

  

Timsko delo v strokovnih aktivih 

Da je timsko delo v strokovnih aktivih dejavnik, ki zelo vpliva na njun profesionalni razvoj, 
ocenjujeta Nataša in Adrijana. Slednja je v avtobiografiji zapisala: 

»Timsko delo se mi zdi izjemno pomembno. Vsak lahko pove svoje in potem najdeš skupno 
rešitev. Na zdajšnjem delovnem mestu v redni osnovni šoli pogrešam vključenost v strokovno 
enak tim (»zdravo jedro«), kjer bi se lahko pogovarjala o strokovnih problemih in dilemah … 
To nam (učiteljem dodatne strokovne pomoči) manjka. Sama sem zdaj v kolektivu učiteljev in 
včasih se zgodi, da me »pohodijo«. Težko se boriš sam proti njim. Ogromno mi je pomenilo, 
da smo se v letošnjem letu srečale učiteljice dodatne strokovne pomoči iz 4 sosednjih občin.« 

Štiri sodelujoče so mnenja, da  ta dejavnik precej vpliva na njihov poklicni razvoj. Urška je v 
komentar o tem zapisala:  

»Dobro organizirano in porazdeljeno delo v timu zmanjša obremenitev posameznika«. 

Pet sodelujočih meni, da je timsko delo v strokovnih aktivih dejavnik, ki srednje vpliva na 
njihov profesionalni razvoj. Nuša, Miša in Katarina so o tem v avtobiografskem delu 
zapisale: 

»Mislim, da je zelo pomembno, da se mi specialni pedagogi povezujemo z različnimi 
strokovnjaki. Biti pameten in misliti, da veš vse, je v veliko škodo otrok in staršev.« (Nuša) 

»Za kvalitetno opravljanje mojega dela je ključno dobro sodelovanje z učitelji in s šolsko 
svetovalno službo. V timu s psihologinjo in pedagoginjo izmenjujemo strokovno znanje, 
izkušnje, usklajujemo mnenja, se vzpodbujamo in podpiramo. Veliko mi pomeni, da so naši 
pogledi usmerjeni v isto smer, v dobro otroka. Sodelovanje v timu me dela notranje 
močnejšo, saj mi daje tim občutek varnosti in ker se odgovornost znotraj tima tudi 
porazdeli.« (Miša) 

»Po prvem strokovnem aktivu sem se doma zjokala. Celi teden sem se veselila svojega prvega 
aktiva in tega, da bom s sodelavkami, ki opravljajo isto delo kot jaz. V beležko sem si 
zapisala celo tri pomembna vprašanja. Pričakal me je »hladen tuš«. Na aktivu je sodelovalo 
20 zaposlenih. Na začetku smo se komaj pozdravile. Med njimi in mano je sicer kar velika 
starostna razlika, a vseeno. Po tem, ko sem zastavila prvo (in tudi edino) vprašanje, se je 
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začela vsesplošna 60 minutna razprava, na koncu katere nisem dobila odgovora. Glede na 
videno, mi je postalo jasno, da pri njih ne bom dobila pričakovanega suporta.« (Katarina) 

Žana in Špela pa sta mnenja, da ta dejavnik na njun profesionalni razvoj malo vpliva.  

Špela je svojo odločitev utemeljila z besedami: »Nad delom v strokovnih aktivih sem nekoliko 
razočarana, sploh ker sem bila do sedaj vedno občutno mlajša in sem imela povsem druge 
dileme kot kolegice – nekatere so se večji del leta ubadale z urami in delovno obvezo 
posameznikov, nekatere so bile na aktivu, ker so morale biti, mene so pa npr. zanimali 
diagnostični preizkusi in kako jih sodelavke izvajajo.«  

 

Kolegialne hospitacije sodelavcev SRP 

O kolegialnih hospitacijah sodelavcev specialnih in rehabilitacijskih pedagogov kot 
dejavniku profesionalnega razvoja imajo sodelujoče SRP zelo različen pogled.  

Štiri so mnenja, da ima ta dejavnik na njihov poklicni razvoj zelo velik vpliv. Med njimi Jana 
in Adrijana, ki sta v avtobiografskem delu zapisali: 

»Imeli smo ogromno medsebojnih (kolegialnih) hospitacij. Vse smo bile jezne, da smo jih 
imele, ampak smo se pa vse zelo pripravljale na njih. Ogromno smo se naučile ena od druge. 
To so res bili nastopi. /…/ Mislim, da je danes teh medsebojnih hospitacij premalo, ali pa jih 
sploh ni. Po mojem mnenju bi morale biti, ker smo učitelji tako raznovrstni ljudje, vsak ima 
svojo kvaliteto in je škoda, da je ne more pokazati. Učitelj bi moral biti tako zrela oseba, da 
ga ne bi smelo biti strah, ko nastopa, ampak bi mu moral biti cilj, da se dokaže in pokaže kaj 
on zmore. In da res da nekaj od sebe. Če smo prosvetni delavci, moramo vzgajati in učiti vse 
okoli sebe, ne samo otrok. Tudi jaz sem jokala, ko sem bila kritizirana, ampak le tako 
napreduješ.« (Jana) 

»Hospitacije na šoli s prilagojenim programom so bile res na visokem nivoju. Včasih so jim 
sledile tudi neprijetne analize, ker stvari niso bile vredu narejene, ampak je vedno bilo 
povedano v konstruktivnem smislu. Bilo je strogo, ampak danes vem, da je bila to fantastična 
izkušnja, ki mi je ogromno dala. Mislim, da bi, če bi danes delali na takšen način, pedagoški 
delavci lahko veliko bolj strokovno napredovali.« (Adrijana) 

Da je to dejavnik, ki precej vpliva na njihov profesionalni razvoj, menijo tri sodelujoče.  

Lučka je v avtobiografskem delu na to temo zapisala: »Kot začetnik v šoli s prilagojenim 
programom si moral imeti letno 5 vzornih nastopov. Nastopu je sledila analiza v zbornici, 
kjer si moral najprej sam narediti analizo nastopa, nato so ga analizirali še drugi. Če nastop 
ni zadostil nekim kriterijem, si ga moral ponoviti, ampak ne z isto temo. Na vzorni nastop si 
se običajno en teden intenzivno pripravljal z mentorjem, pred izvedbo pa ga je morala 
odobriti še ravnateljica. V zdajšnji službi se s to obliko hospitacij žal ne srečujem več.«  

Urška pa je naslednjega mnenja: »Kolegialne hospitacije nudijo možnost konstruktivne 
kritike, spoznavanja novih idej in napredovanja pri lastnem delu.« 

Polona meni, da je to dejavnik, ki srednje vpliva na njen poklicni razvoj, Miša pa ga 
ocenjuje kot dejavnik, ki malo vpliva. 
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Žana, Špela, Katarina in Nuša ocenjujejo, da kolegialne hospitacije kot dejavnik ne vplivajo 
na njihov profesionalnih razvoj. V komentar so vse zapisale, da se na njihovih šolah takšna 
oblika hospitacij ne izvaja. 

 

Hospitacije vodstvenega delavca 

Ravnatelj se hospitiranja v razredu poslužuje, da pridobi informacijo o kakovosti dela 
učitelja. Če je ravnateljeva kritika podana konstruktivno, lahko učitelj (pedagoški delavec) ob 
tem profesionalno napreduje (Tomić, 2002).  

Karmen in Jana ocenjujeta, da hospitacije vodstvenega delavca kot dejavnik zelo vplivajo na 
njun profesionalni razvoj.  

Jana je v avtobiografskem delu o njih zapisala: »Če se je zgodilo, da ti je prišla ravnateljica 
hospitirat, si moral imeti vso dokumentacijo, didaktični material ipd. vzorno narejeno in če ti 
je slučajno na koncu ure zmanjkalo časa … si bil skritiziran. Naučila pa sem se dozirati snov, 
točno sem vedela, koliko moram otrokom dati, da bodo tisto snov usvojili in nekaj od tega 
imeli. /…/ Hospitacija s strani ravnatelja je danes običajno napovedana. Takrat pa si moral 
biti na njo nenehno pripravljen. Saj vem, da ni prav, da te je strah, ko greš v službo, ampak to 
je bil tak pozitiven strah. Na zdajšnjem delovnem mestu mi te hospitacije ne dajo veliko, saj 
ravnateljica ne izhaja iz iste stroke.«  

Tri sodelujoče v raziskavi so mnenja, da so hospitacije vodstvenega delavca dejavnik, ki 
precej vpliva na njihov poklicni razvoj.  

Valentina je v komentarju utemeljila svojo odločitev z besedami: »Za moj profesionalni 
razvoj so te hospitacije pomembne, ker dobim informacije o svojem delu iz druge strani in se 
iz tega naučim, kako bi lahko naslednjič naredila še boljše.«   

Urška je zapisala: »Hospitacije ravnateljice so pomembne, saj pomenijo potrditev dobrega 
dela oz. osvetlitev potrebnih korekcij.« 

Štiri SRP, ki so sodelovale v raziskavi, ocenjujejo, da ta dejavnik srednje vpliva na njihov 
profesionalni razvoj. 

Adrijana je v avtobiografiji o tem dejavniku zapisala: »Če primerjam hospitacije ravnateljice 
defektologinje na šoli s prilagojenim programom s hospitacijami na redni šoli, kjer 
opravljam dodatno strokovno pomoč, je razlika ogromna. Čisto nekaj drugega je, če ti 
hospitira nekdo, ki izhaja iz iste stroke kot ti. Danes so to površinske hospitacije, kje je 
običajno vedno vse vredu. Ni pa konstruktivne kritike, ki bi ti omogočala strokovno rast. 
Ravnatelj, ki ne prihaja iz istega področja, ti je niti ne more dati. Na prejšnjem delovnem 
mestu pa si se teh hospitacij bal.« 

Tudi Nuša je svojo oceno utemeljila s podobnimi besedami v komentarju: »Ravnateljica žal 
ni iste stroke, je pa kljub temu dobrodošla kritika (tako pozitivna, kot negativna).« 

Tri sodelujoče so mnenja, da ta dejavnik malo vpliva na njihov poklicni razvoj. Med njimi 
tudi Lučka, ki je v komentar zapisala: »Ravnatelj na zdajšnji osnovni šoli je premalo poučen 
o mojem področju dela, zato mi ne more dati takšne konstruktivne kritike, kot bi si jo želela.« 

Le Miša je ocenila, da so hospitacije vodstvenega delavca dejavnik, ki na njen profesionalni 
razvoj nima vpliva.  
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Hospitiranje učiteljem v razredu 

Da je njihovo hospitacije učiteljem v razredu dejavnik, ki zelo vpliva na njihov profesionalni 
razvoj, ocenjuje pet sodelujočih v raziskavi. 

Miša je v avtobiografskem delu zapisala: 

»Predvsem na razredni stopnji vsaj občasno hospitiram v razredu, saj mi je zelo pomembno, 
da vidim, kako učenec, ki ga obravnavam, deluje v razrednem okolju. Slika je pogosto precej 
drugačna kot pri urah dodatne strokovne pomoči in to mi je zelo dragocena informacija. Te 
hospitacije pa mi omogočajo tudi vpogled v razredno klimo.« 

Valentina je v komentar zapisala: »To mi je pomembno, ker dobim nove ideje, ki jih 
prilagodim za učence, s katerimi delam.« 

Lučka pa je v komentar zapisala takole: »V razredu hospitiram, da spremljam učenca med 
aktivnostjo in sprejemanje učenca s strani sošolcev.« 

Štiri sodelujoče so menja, da ta dejavnik precej vpliva na njihov profesionalni razvoj.  

Med njimi je tudi Urška, ki je svojo odločitev utemeljila v komentarju: »Hospitiranje učitelju 
v razredu mi nudi možnost pridobivanja novih idej in napredovanja pri lastnem delu.« 

Nuša in Špela ocenjujeta, da ta dejavnik malo vpliva na njun poklicni razvoj. Nuša je v 
komentar zapisala: »Le redki učitelji me prosijo za to. Želela bi si jih več, a ne da bi učitelj 
imel občutek kontrole njegovega dela.« 

Maja in Žana pa menita, da ta dejavnik nima vpliva na njun profesionalni razvoj. Maja zato, 
ker te izkušnje še nima, Žana pa je zapisala, da je do zdaj v razredu hospitirala le dvakrat.  

 

Refleksija lastnega dela 

Da je refleksija lastnega dela dejavnik, ki zelo vpliva na njihov profesionalni razvoj, so 
mnenja štiri sodelujoče v raziskavi.   

Nuša je v komentar zapisala: »Refleksijo lastnega dela opravljam pogosto, saj sem oseba, ki 
zelo rada secira samo sebe.« 

Šest sodelujočih specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj meni, da ta dejavnik precej vpliva 
na njihov poklicni razvoj.  

Urška je v komentarju utemeljila svojo odločitev takole: »Poglobljeno razmišljanje in analiza 
o izvedenem privede do zaključkov, ki jih lahko uporabimo pri nadaljnjem delu.« 

Katarina je zapisala: »Refleksija mi nudi možnost za nadaljnji razvoj.« 

Karmen in Valentina ocenjujeta, da je refleksija lastnega dela dejavnik, ki na njun 
profesionalni razvoj srednje vpliva. 

Karmen je o tem v komentarju zapisala: »V preteklosti je bilo pri meni kratko obdobje, ko je 
bilo te samorefleksije že preveč. Takrat sem secirala vsako stvar, ki sem jo naredila. Mislim, 
da je nujno potrebna, a v mejah normale.« 
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Valentina pa je zapisala: »Kljub refleksiji velikokrat še vedno nisem prepričana, ali sem 
ravnala prav.« 

Žana je mnenja, da ta dejavnik le malo vpliva na njen profesionalni razvoj. 

 

Raziskovanje 

Le Nataša ocenjuje, da je raziskovanje dejavnik, ki zelo vpliva na njen profesionalni razvoj. 

Osem sodelujočih SRP je mnenja, da raziskovanje precej vpliva na njihov profesionalni 
razvoj.  

Ob tem je Nuša zapisala naslednji komentar: »Raziskujem za lastne potrebe.« 

Katarina in Urška menita, da raziskovanje srednje vpliva na njun poklicni razvoj.  

Katarina je zapisala komentar: »Raziskovanja se poslužujem pri iskanju uspešnih strategij.« 

Urškin komentar: »Raziskovanje je pomembno zaradi aktivnosti specialnega in 
rehabilitacijskega pedagoga in pridobivanja novih znanj, informacij in idej.« 

Žana in Valentina pa ocenjujeta, da ta dejavnik le malo vpliva na njun profesionalni razvoj. 
Valentina je ob tem zapisala: »V teh dveh letih, od kar sem začela delati, ni bilo veliko časa 
za raziskovanje.« 

 

Obiskovanje konferenc in posvetov 

Miša in Polona ocenjujeta, da obiskovanje konferenc in posvetov zelo vpliva na njun 
profesionalni razvoj. 

Miša je zapisala: »Bi si jih želela pogosteje obiskovati, a ni denarja.« 

Šest sodelujočih v raziskavi je mnenja, da je obiskovanje konferenc in posvetov dejavnik, ki 
srednje vpliva na njihov profesionalni razvoj. 

Urška je ob tem zapisala: »Obiskovanje konferenc in posvetov je pomembno za pridobitev 
novih informacij, znanj ter za seznanitev z aktualnostmi in tekočimi zadevami.« 

Lučka je svojo odločitev utemeljila: »Konference in posveti so običajno preširoko 
zastavljeni.« 

Tri sodelujoče specialne in rehabilitacijske pedagoginje menijo, da ta dejavnik le malo vpliva 
na njihov poklicni razvoj.  

Valentina in Katarina menita, da so preveč teoretično zastavljene. 

Nuša pa je podala naslednji komentar: »Prežvečene stvari. Vedno znova ugotavljam, da si 
teorija in praksa ne sežeta v roko.« 

Katarina in Jana pa ocenjujeta, da ta dejavnik na njun profesionalni razvoj ne vpliva, saj se 

konferenc in posvetov nikoli nista udeleževali. 
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Izobraževanje ob delu (izredni dodiplomski študij, magistrski študij, doktorat, 
specializacija) 

Le Žana ocenjuje, da je izobraževanje ob delu (v njenem primeru dodiplomski in magistrski 
študij specialne in rehabilitacijske pedagogike) dejavnik, ki precej vpliva na njen 
profesionalni razvoj. 

Svojo odločitev za študij ob delu je utemeljila v avtobiografskem zapisu: 

»Ko sem se po dveh letih vrnila nazaj v šolo s prilagojenim programom (tokrat kot 
vzgojiteljica v domu), sem videla, da bom potrebovala neka dodatna znanja za delo z učenci s 
posebnimi potrebami. Vpisala sem se na enoletni študijski program za izpopolnjevanje za 
pridobitev specialno-pedagoške izobrazbe na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Znanje sem 
sicer dobila, ampak mi potrdilo pri sami zaposlitvi ni nič pomagalo. Po petih letih delovne 
dobe sem se vpisala na izredni študij specialne in rehabilitacijske pedagogike. Pred tem sem 
se udeleževala seminarjev in izobraževanj, ki so se nanašala predvsem na specifične učne 
težave in prebirala strokovno literaturo.« 

Vse ostale sodelujoče se izobraževanja ob delu niso udeležile, zato ta dejavnik na njihov 
profesionalni razvoj ne vpliva. 

V avtobiografskih zapisih se je kar nekaj sodelujočih dotaknilo te teme. Med njimi tudi 
Adrijana, ki je po 15-ih letih delovne dobe začela razmišljati o ponovnem vpisu na fakulteto. 

»Poigravam se z idejo, da bi zdaj šla še enkrat na fakulteto. Zakaj? V preteklosti si šel, ker si 
moral iti … Zdaj pa se mi zdi, da bi vedela, katere vsebine in znanja moram »zagrabiti«. Zdi 
se mi, da zdaj veliko bolj vidim smisel stvari, ki si jih v preteklosti nisem znala predstavljati 
in nisem vedela kako potekajo v praksi.«  

Tudi v S-modelu avtorice P. Javrh (2011) se študij ali stalno strokovno izpopolnjevanje 
omenja kot pomemben dejavnik faze poklicne aktivnosti/eksperimentiranja, ki se pojavi med 
7. in 18. leti delovne dobe. Avtorica navaja, da imajo posamezniki v tem obdobju veliko željo 
po nadaljnjem študiju, ampak te želje praviloma ne izrazijo javno. Zaradi različnih ovir se za 
ta korak običajno ne odločijo (prav tam). 

V preteklosti so imeli diplomanti dveletnega študija specialne pedagogike možnost svoje 
izobraževanje nadaljevali na Visoki defektološki šoli v Zagrebu (Janša Zorn, Kocijan in 
Škoflek, 1997, v Klavž, 2014). 

Tudi Karmen in Nataša sta po nekaj letih delovne dobe želeli svoje znanje nadgraditi in 
pridobiti naziv profesor, zato sta se vpisali na študij v Zagreb, a sta ga zaradi družine in dela 
morali opustiti.  

»V tem času se je v Zagrebu začel študij za profesorja specialne pedagogike. Jaz in še nekaj 
sodelavk smo se odločile zanj. Ko sem nekega večera prišla domov in za vrati našla malo 
hčerkico, ki me je gledala s tistimi žalostnimi očmi, sem si rekla, da je dovolj. Tako sem po 
enem opravljenem izpitu študij pustila in mislim, da sem se odločila prav.« (Karmen) 

»Po nekaj letih dela sem se vpisala še na študij v Zagrebu. Zanj sem se odločila, ker me je 
zanimalo raziskovalno delo, zato mi je bila kasneje individualna pomoč na osnovni šoli 
pisana na kožo, saj sem lahko vse na novo raziskovala. Na tem študiju sem opravila en izpit, 
nato pa ga zaradi majhnih otrok in obilice dela opustila.« (Nataša) 
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Tudi Lučka, ki se je vpisala na študij v Mariboru, ga je zaradi družine pustila. 

»Da bi pridobila naziv profesor, sem se vpisala v 3. letnik študija razrednega pouka v 
Mariboru. Dve leti študija so mi priznali. Tja sem hodila dva meseca. Zaradi majhnega 
otroka, ki me je v tistem obdobju zelo potreboval, sem študij pustila. In ni mi žal.« 

Težave pri usklajevanju poklicnega in osebnega življenja v začetnem obdobju zaposlitve v 
svojem modelu omenja tudi Huberman. Kot navaja se ženske, ki poleg vloge pedagoške 
delavke in študentke zavzamejo še vlogo matere ter gospodinje, pogosto že v tem obdobju 
zavestno odrečejo graditvi kariere (Javrh, 2008).   

 

Študijske skupine 

Le Valentina je menja, da so študijske skupine dejavnik, ki zelo vpliva na njen profesionalni 
razvoj. V komentarju je zapisala: »Študijske skupine mi predstavljajo vir novih idej, ki jih 
prilagodim učencem s katerimi delam.« 

Polona ocenjuje, da ta dejavnik precej vpliva na njen poklicni razvoj, pet ostalih sodelujočih 
pa je mnenja, da srednje vpliva.  

Med njimi je tudi Karmen, ki je zapisala komentar: »Študijske skupine, ki sem se jih 
udeleževala, so bile nekatere kvalitetne, nekatere pa mi niso dale nič.« 

Lučka je zapisala: »Ugotavljam, da je dobra klima predvsem v študijskih skupinah z manjšim 
številom udeležencev.« 

Nataša pa je kritična: »Bila sem zelo razočarana, saj so bili predlogi študijskih skupin pri 
višjih instancah premalo upoštevani.« 

Katarina meni, da študijske skupine le malo vplivajo na njen poklicni razvoj, saj po njenem 
mnenju nimajo uporabne vrednosti. 

Pet sodelujočih je ocenilo, da ta dejavnik ne vpliva na njihov profesionalni razvoj. Miša in 
Jana sta jih z leti nehali obiskovati, medtem ko Špela še ni sodelovala na študijski skupini. 
Nuša je svojo odločitev podkrepila z besedami: »Običajno jih vodijo »strokovnjaki« brez 
praktičnih znanj. Zame so izguba časa.« 

 

Supervizija 

Supervizija kot odprta reflekesija učiteljev (pedagoških delavcev) o lastnem poklicnem 
udejstvovanju bazira na simetrični neposredni komunikaciji, v kateri naj ne bi bilo vrednotnih 
in klišejskih sodb (Tomič, 2002). Kot pravi A. Tomić (2002) je cilj supervizije izboljšati  delo 
v praksi, zato se ukvarja predvsem z motnjami in problemi, ki se nanašajo na poklicno 
področje. 

Nuša in Valentina menita, da je supervizija dejavnik, ki zelo vpliva na njun profesionalni 
razvoj.  

Nuša je ob tem zapisala: »Super zadeva, ki mi je dala ogromno, a je žal nimamo v šolstvu.« 

Štiri sodelujoče so mnenja, da ta dejavnik precej vpliva na njihov poklicni razvoj.  
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Urška je svojo odločitev komentirala z besedami: »Supervizija nam služi pri deljenju 
medsebojnih izkušenj, pomaga pri razreševanju težav in tudi stisk.« 

Le Polona ocenjuje, da supervizija srednje vpliva na njen profesionalni razvoj v komentarju 
pa pove, da imajo v šoli le neformalno supervizijo, običajno v okviru aktivov ali učiteljskih 
zborov. 

Šest sodelujočih v raziskavi je mnenja, da supervizija ne vpliva na njihov poklicni razvoj. 
Nobena od njih se s supervizijo še ni srečala, dve pa sta izrazili željo po sodelovanju na 
superviziji. 

 

Druge oblike (sodelovanje v projektih, delavnice, omizja, sodelovanje s kolegi zunaj 
institucije) 

Tri sodelujoče menijo, da druge oblike, kot so sodelovanje v projektih in sodelovanje s kolegi 
zunaj institucije, zelo vplivajo na njihov profesionalni razvoj. 

Štiri sodelujoče ocenjujejo, da druge oblike, kot so sodelovanje na delavnicah, v projektih in 
omizjih ter sodelovanje s kolegi izven institucije, precej vplivajo na njihov poklicni razvoj.  

Tri sodelujoče so mnenja, da ti dejavniki srednje vplivajo na njihov profesionalni razvoj, 
medtem ko tri ocenjujejo, da ne vplivajo. 

 

Drugi vplivi (npr. vpliv družine, aktualni dogodki v družbi itd.) 

Tri sodelujoče v raziskavi ocenjujejo, da so drugi vplivi dejavnik, ki zelo vplivajo na njihov 
profesionalni razvoj. Devet sodelujočih je mnenja, da precej vplivajo, in le ena sodelujoča 
meni, da ne vpliva na njen profesionalni razvoj. Večina jih ob tem navaja vpliv družine, 
učencev ter svojega pojmovanja specialnega in rehabilitacijskega pedagoga in njegove vloge. 
O teh  dejavnikih so številne pisale tudi v avtobiografskem delu. Citate smo zaradi večje 
preglednosti zapisali tukaj. 

Večino sodelujočih na poklicni poti bogati delo in odnos, ki ga vzpostavljajo z učenci s 
posebnimi potrebami. Večkrat jim hkrati predstavlja vir zadovoljstva in izziv, ki 
pomembno vpliva na njihov profesionalni in tudi osebnostni razvoj. 

»Sama sem imela zelo dober odnos z učenci. Rekli so, da sem stroga, a za njih je to pomenilo, 
da mora nekaj biti tako, kot smo se zmenili. Učenci so mi zelo zaupali, vse mogoče stvari. In 
to mi je veliko pomenilo.« (Karmen) 

»Zelo rada opravljam svoje delo z otroki. Od kar delam, se še ni zgodilo, da s kakšnim 
otrokom ne bi uspela navezati stika. Tudi z otroki, ki veljalo za »problematične«, sem vedno 
uspela vzpostaviti dober odnos. To mi veliko pomeni in me bogati.« (Miša) 

»Zelo veliko mi je pomenilo, da so me otroci sprejeli in da so me bili veseli, ko so me 
zagledali. Še posebej otroci v posebnem programu, ki so tako pristni in znajo opazovati. 
Včasih so me tako presenetili. To mi je bila potrditev, da dobro delam in mi je dalo zagon za 
naprej.« (Žana) 
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Nataši pa je učenec, ki je imel vzgojne težave, dal pomembno lekcijo tudi za naprej. Takole 
se ga spominja: 

»Težko je bilo z učenci, ki so imeli vzgojne težave. Učili so nas, da naj poučujemo samo s 
pohvalo. Ko sem poučevala v 1. in nato v 2. razredu, mi je en fant »zlezel čez glavo«. V tistih 
dveh letih sem shujšala, ker nisem več našla načina, kako ga ukrotiti. Predaleč sem ga 
spustila. Ugotovila sem, da samo hvala ni vredu, ampak mora biti na realni osnovi. Po tem 
nisem imela več težav. Ugotovila pa sem tudi, da je potrebno uporabljati kratka in jasna 
navodila in se tega držati do konca. Brez povzdigovanja glasu. Ko se začne učitelj v razredu 
dreti, se vidi njegova nemoč.« 

Žana, ki zaradi študija pedagogike ni imela stikov z učenci s posebnimi potrebami in te 
populacije ni niti prav poznala, je prvo srečanje z njimi opisala takole: 

»Ob prvem stiku z učenci s posebnimi potrebami sem doživela kar velik šok, ko so mi kot 
praktikantki razkazali posebni program. Spominjam se, da je smrdelo po slini in tega vonja 
ne bom nikoli pozabila. Spraševala sem se, če bom lahko delala s temi otroki, ki se tako 
slinijo in zelo iščejo tvojo bližino. To je bil prvi stik, ki se je zgodil v mesecu septembru. Čez 2 
meseca sem šla nadomeščat v posebni program in vse stvari, ki so me prej motile, so čudežno 
izginile. Ni mi jih bil problem npr. previti, tudi njihova želja po bližini me ni več motila. Z 
veseljem sem delala z njimi. Delo pa mi je predstavljalo tudi izziv in me veliko naučilo. 
Mislim, da za to delo si ali nisi.« 

V večini zapisov sodelujočih je mogoče začutiti veliko prepletenost njihovega poklicnega in 
zasebnega (družinskega) življenja. Nekatere sodelujoče so tudi mame, ki so se zaradi vseh 
službenih obremenitev in družbenih funkcij pogosto znašle v stiski in se spraševale, ali 
namenjajo dovolj časa in pozornosti lastnim otrokom. Tako razmišljata Nataša in Lučka. 

»Ob poklicni poti sem še opravljala različne družbene funkcije (delegatski sistem). Bila pa 
sem in sem še tudi mama sinu in hčeri. Večkrat sem bila v časovni stiski zaradi dela doma in 
v šoli. Povezanost med šolo in domom je morala biti dokaj močna, saj sta mi otroka večkrat 
rekla: »Mama, doma ti ni treba biti učiteljica.« Težko odložiš vlogo učitelja, ko prestopiš 
domači prag. Vedno sem si govorila: »Toliko, kot daš v šoli, daj tudi lastnim otrokom.« Zelo 
sem bila utrujena.« (Nataša) 

»V tistem času si moral biti, da si dobil službo, nujno član ZK (Zveza komunistov). Aktivno 
smo morali sodelovati pri vseh družbenih funkcijah – ko se je začel delegatski sistem, si bil 
delegat za to področje in ono področje in si moral sodelovati na popoldanskih sestankih. 
Takrat sem imela doma male otroke in resnično sem občutila časovno stisko. Nenehno sem se 
spraševala, ali dam svojim otrokom toliko kot otrokom v šoli. Zelo sem se trudila, čeprav 
včasih zaradi vseh obremenitev ni bilo pristno. Priprave smo pisali, ko so šli otroci spat, da 
smo lahko tisti čas, kar ga je popoldan ostalo, preživeli z njimi.« (Lučka) 

Nekatere sodelujoče pa ugotavljajo, da je materinstvo vplivalo na njihovo razumevanje 
šolskih otrok in njihovih staršev. Izboljšalo pa je tudi kvaliteto njihovega dela. Miša in 
Adrijana sta zapisali: 

»Danes sem mama treh otrok. Šele ko sem prvič postala mama, sem začela resnično razumeti 
reakcije šolskih otrok, veliko bolj sem začutila njihove stiske in pogosto odkrivala bistvo, ki je 
bilo očem skrito. Veliko bolj sem razumela tudi njihove starše. V tem pogledu lahko rečem, 
da so bile to tudi osebne spremembe.« (Miša) 
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»Vidim, da sem najbolj zorela s svojimi otroki. Ko dobiš svoje otroke, se vse spremeni, 
odprejo se ti druge sfere in drugačni pogledi. Zdi se mi, da postajaš vedno boljši, saj 
določene situacije ocenjuješ preko lastnih otrok. Pri delu zato lažje oceniš, kaj je resnično 
pomembno in kaj ni.« (Adrijana) 

Špela je zaradi materinstva lažje zastavila prioritete v svojem življenju in omejila čas 
namenjen pripravi na službo. 

»Dokler si še sam in nimaš otrok, lahko tudi po cele dneve delaš za službo. Sama sem 
ogromno prostega časa (cele popoldneve, vikende) namenjala pripravi didaktičnih 
pripomočkov, iskanju strategij, poglabljanju v strokovno literaturo ipd. Zdaj, ko imam 
družino, pa so se prioritete spremenile. Če želiš, da družinsko življenje dobro deluje, si moraš 
reči, toliko časa namenim za službo, ostalo sem z otokom. Izkušnja materinstva tudi spremeni 
pogled na vse skupaj.« 

Delo z osebami s posebnimi potrebami povzroča pri SRP ne le poklicne, ampak tudi 
notranje spremembe. 

Nuša, Urška, Žana, Karmen, Miša in Adrijana pri sebi opažajo naslednje spremembe, ki so 
nastale tekom poklicne poti. 

»Kako sem se spremenila? Prišla sem do tega, da se ne trudim več biti vsem všečna in ne 
izgubljam več energije z ljudmi, s katerimi ne bom nikoli na isti »valovni dolžini«. To 
energijo raje izmenjujem z ljudmi, s katerimi se dobro počutim in sem srečna. Pred tem pa 
sem bila borec. Največji izziv so mi predstavljali ljudje, ki so bili nemogoči, zagrenjeni, jaz 
pa sem se imela za vizionarja, ki jih bo spremenil. Prišla sem do tega, da če sami tega ne 
želijo, se nikoli ne bodo spremenili.« (Nuša) 

»Ob vseh bremenih in nalogah, s katerimi sem se spopadala, sem profesionalno, čustveno in 
osebnostno zrasla. Velikokrat sem se spraševala, če ima ves moj trud in delo smisel. A na 
koncu zmeraj prišla do zaključka, da ima. Vredno se je truditi in poizkusiti, saj so majhni 
koraki razvoja in napredka le vidni in po tem takem vredni.« (Urška) 

»Mislim, da sem v vseh teh letih pa le postala za odtenek bolj samozavestna. In to samozavest 
mi je dalo znanje. Po izrednem študiju specialne in rehabilitacijske pedagogike čutim 
notranje zadovoljstvo in bogastvo, ki ju po prvem študiju nisem čutila.« (Žana) 

»Na začetku svoje poklicne poti nisem imela toliko samozavesti. Pridobila sem jo pri 
tabornikih. Tam smo bili vsi enaki in sem lahko v varnem okolju pridobivala samozavest. 
Seveda so se tekom moje poklicne poti zgodile tudi številne notranje spremembe. V službi so 
bili številni pritiski, jaz pa sem kar čustvena. Na začetku sem tudi jokala, sploh ob krivicah, 
tekom let pa sem se utrdila. Življenje in delo sta me utrdila. Tekom svoje poklicne poti sem se 
začela ukvarjati z osebno rastjo in meditacijo, kar mi je zelo pomagalo. Meditacijo sem 
uvedla tudi v pouk in jo nato redno izvajala, saj se je izkazala za zelo koristno. Učenci so jo z 
veseljem sprejeli.« (Karmen) 

»Delo v zavodu za delovno usposabljanje otrok in mladostnikov me je najbolj obogatilo. 
Danes vidim, da me je izkušnja dela z otroki in mladostniki s hudimi motnjami v duševnem in 
telesnem razvoju spremenila v smislu, da sem dozorela. Postala sem bolj prizanesljiva, 
strpna, potrpežljiva in se zavedam, da morajo določene stvari včasih enostavno dozoreti.« 
(Miša) 
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»Zdaj, po 15-ih letih dela, se še vedno čutim premalo podkovano s strani fakultete. Čeprav 
vidim, da sem v vseh teh letih postala bolj odločna in samozavestna pri svojem delu. Za to 
spremembo sem potrebovala ogromno časa. Razdelala sem določene stvari v sebi. Vem, da 
delam v dobro otrok, zato se pri delu počutim tudi bolj suverena in manj obremenjena npr. z 
inšpekcijo.« (Adrijana) 

Katarino je izgorelost prisilila, da je začela bolj skrbeti za sebe. Pri sebi vseeno opaža 
pozitivne notranje spremembe, do katerih jo je pripeljalo delo z učenci s posebnimi 
potrebami. 

»Vem, da sem letos izgorela, kar je pokazal tudi daljši bolniški stalež. Še vedno sem zagnana, 
ampak se počasi učim skrbeti zase. Začela sem tudi postavljati neke meje in prioritete, ker je 
po mojem mnenju sistem takšen, da si te vzame, kolikor te lahko in kolikor mu dovoliš. 
Največji razlog za spremembo je bil to, da znam dobro delati in želim dobro delati, čutim pa, 
da sem v sistemu, ki mi tega ne omogoča. Zato je pri meni nastala frustracija, ki se je 
preoblikovala v izgorelost. Sem pa vesela, ker sem se od svojih učencev, ki so zelo naporni, 
vseeno veliko naučila, kar se tiče postavljanja mej. Postala sem bolj odločna, držim se 
dogovorov, napovem stvari, sem bolj organizirana in še bolj storilnostno naravnana.« 

Podobni znaki izgorelosti so se zaradi stresa in neugodnih razmer na delovnem mestu pojavili 
tudi pri Špeli. Prisilili so jo k notranjim spremembam. To opiše z naslednjimi besedami:  

»Po prvih dveh letih zagnanosti, hudega stresa, presinga in mobinga na delovnem mestu so 
se pri meni začeli pojavljati prvi znaki izgorelosti. Hotela sem dobesedno preseči samo sebe, 
zato sem posledično zaradi oslabljenega imunskega sistema pogosto zbolevala. Določene 
stvari si moraš razčistiti v glavi. Kaj je tisto, kar si želiš. Ugajati in ustreči vsem za vsako 
ceno, ali poskrbeti zase in postaviti meje.« 

Natašo je globoko zaznamovalo in spremenilo videnje razmer, v katerih so njeni učenci 
živeli. Spominja se takole:  

»Otroci, ki so takrat obiskovali šolo s prilagojenim programom, so bili v večini primerov 
predvsem zanemarjeni. V tistem času smo morali učitelji skupaj s socialno delavko opraviti 
nenapovedane obiske učencev na domu. Ko si videl, v kakšnih razmerah so ti otroci živeli … 
Ponekod je še pes imel boljše pogoje kot otrok. V šoli smo jih pogosto umivali, oblačili, 
razuševali … Ko to doživiš, spoznaš, da je življenje drugačno, kot si si ga predstavljal. 
Začneš se zavedati, kaj so resnične vrednote življenja. Ob tem rasteš in postajaš drugačen 
človek.« 

Lučka opiše vpliv, ki so ga nanjo in njen osebnostni razvoj imeli njeni učenci in delo v 
šoli s prilagojenim programom, z naslednjimi besedami: 

»Učenci so me zaznamovali v svoji skromnosti. Naučili so me videti male korake, se ob njih 
veseliti in jih proslaviti. Naučili so me tudi strpnosti. Služba me je naučila nekega sistema, saj 
pred tem nisem bila preveč sistematičen človek. Brez sistema pa si bil pri njih izgubljen. Vse 
te stvari sem prenesla tudi v svoje zasebno življenje in zaradi njih se čutim bogatejša.«  

V zadnjem delu poklicnih biografij so nekatere sodelujoče podale svoje pojmovanje 
dobrega SRP, njegove vloge in pogled nase kot SRP. 

»Menim, da je dober specialni in rehabilitacijski pedagog tisti, ki se po svojih najboljših 
močeh trudi razviti otrokove potenciale in ne obupa nad njimi. Kot vir zadovoljstva mi služijo 
nasmejani obrazi otrok, njihovo zadovoljstvo in napredek.« (Urška) 
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»Dober specialni pedagog mora znati pomagati otroku, biti ažuren, mora znati prepoznati 
primanjkljaje. To pa pridobiš le z leti prakse in to mislim, da mi še manjka. Mora pa biti tudi 
zagovornik otroka in ga ščititi pred vsemi nepravilnostmi, ki se dogajajo, saj se otrok in 
njegovi straši pogosto ne zavedajo vseh svojih pravic. Mislim, da te stvari še marsikje pešajo 
zaradi neznanja in neozaveščenosti učiteljev in vodstev šol in zato prihaja do napak.« (Žana) 

Urški je do ugotovitve, kakšna je njena vloga kot SRP, pomagala učenka. 

»Zavračanje in nesprejemanje moje pomoči s strani učenke (ki vem, da kot taka ni bila 
usmerjena proti meni, ampak se je pojavljala kot posledica vsega, kar je učenka doživela) je 
v meni vzbudilo občutek, da je moja vloga kot specialno in rehabilitacijskega pedagoga ta, da 
jo poskušam razumeti in ne obupam nad njo.« 
 
Adrijana pa je takole opisala videnje svojega poslanstva kot SRP: 

»Glavno poslanstvo specialnega in rehabilitacijskega pedagoga vidim v tem, da se približa 
otroku, ga posluša in dela na njegovih uspehih, ob tem pa dela z njegovo družino in z učitelji, 
ki jih ozavešča in spreminja njihov pogled ter odnos do otrok s posebnimi potrebami. 
Zadovoljstev in velikih uspehov ter napredkov je v našem poklicu malo. Če znaš opaziti in 
ceniti majhne korakce, ti je to vir največjega zadovoljstva in potem si rečeš, ja, je vredno …« 

 

4.3 PRELOMNI DOGODKI NA POKLICNI POTI  

 

Zanimalo nas je, kateri dogodek je sodelujoče SRP na njihovi poklicni poti poklicno najbolj 

obogatil in kateri jim je predstavljal največjo stisko oz. izziv. 

Dogodek, ki je sodelujoče specialne in rehabilitacijske pedagoginje poklicno najbolj 
obogatil 

Kot je razvidno iz citatov v nadaljevanju, so dogodki, ki so SRP poklicno najbolj obogatili, 
pogosto povezani z njihovimi učenci.   

»Ko sem začela delati kot mobilna učiteljica dodatne strokovne pomoči, sem na eni izmed šol, 
ki sem jih obiskovala, obravnavala učenca, ki je bil vzgojno problematičen zaradi okolja. 
Pogosto je izostajal od pouka in ravno zaradi tega je običajno bil tudi »dežurni krivec« za 
vse, kar se je neprimernega zgodilo. Bil je večkrat izzvan, ni pa bil verbalno tako sposoben, 
da bi se lahko z besedami branil oz. argumentiral svoja dejanja. Z njim sem vzpostavila stik, 
mislim, da predvsem zaradi tega, ker je vedel, da ga spoštujem. Kljub temu da sva imela uro 
pred začetkom pouka, je nanjo vedno prišel. Na začetku ure sva se vedno najprej pogovarjala 
kot odrasel z odraslim (obiskoval je že 7. razred), o tem kaj je doživel, kako se počuti, kaj ima 
v programu, ali ga je kaj »polomil«, zakaj, kaj je ob tem občutil. Nato pa sva vedno naredila 
načrt za naprej. Kje piše test, kaj mu povzroča največ težav, kje on misli, da bi morala skupaj 
kaj pogledati … Načrt dela je tako nastajal obojestransko, on je lahko predlagal. Najino 
sodelovanje sva končala pozitivno. Sem pa tudi ozavestila učitelje, da ima učenec skromno 
besedišče, da se ne zmore besedno braniti, zaradi česar pogosto občuti nemoč, ki jo kaže v 
obliki agresije. S skupnim timskim delom, s spremembo odnosa učiteljev do njega se je tudi 
on spremenil. Tu sem doživela svoj največji uspeh. Rada sem imela tega otroka – z vsemi 
njegovimi »muhami«. Pri delu sem tako spoznala, da ni dovolj imeti otroke rad, pomembno 
je, da jih spoštuješ.« (Nataša, 40 let delovne dobe) 
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»Poklicno me je najbolj obogatila situacija z učencem, ki sem ga učila na šoli s prilagojenim 
programom. Ta učenec je bil vsako jutro vedenjsko nemogoč, pogosto tudi nasilen. 
Velikokrat sem se poskušala z njim pogovoriti, a žal brez uspeha. Potem pa se mi je enkrat le 
odprl in povedal, da mora vsako jutro sam zbuditi in urediti dve mlajši sestrici ter ju 
odpeljati v vrtec. Sestrici sta mu vsako jutro tako nagajali in ga znervirali, da je potem vso 
jezo stresal v šoli. Starši so mu o svoji jutranji nalogi prepovedali govoriti, zato mi je to 
povedal z veliko težavo in strahom. S starši sem se pogovorila (zgodbo od kod sem za to 
izvedela, sem priredila in s tem zavarovala otroka) in so jutranjo rutino spremenili ter fantu 
odvzeli to odgovornost. Deček se je po tem čisto spremenil. Ta primer me je naučil, koliko 
časa v bistvu rabiš, da ugotoviš vzrok otrokovega nemira in neuspešnosti. V svoji karieri 
lahko rečem, da sem ugotovila, da imajo tisti otroci, ki povzročajo največje težave, tudi 
največje probleme. Mislim, da prevečkrat vidimo samo posledice, ne vidimo pa vzrokov. In te 
bi morali kot učitelji v bistvu najprej ugotoviti.« (Jana, 39 let delovne dobe)   

»Na šoli s prilagojenim programom smo imeli učenca, ki je veljal za zelo problematičnega. 
Po menjavi dveh rednih osnovnih šol je končal pri nas. Malo pred počitnicami sem izvedela, 
da pride naslednje šolsko leto v moj razred. Med počitnicami sem se nanj dobro pripravila. 
Napočil je prvi šolski dan, ko sem odšla v razred. Ta učenec me je izzval že prvo minuto. 
Učenci so pred mojim prihodom z žaluzijami zatemnili razred in ko sem prišla, sem želela, da 
jih dvignejo. Ta učenec je rekel, da naj dam žaluzije nazaj, ker mu sije sonce. Vedela sem, da 
je to to. Rekla sem mu, da če bi gledal mene, ga sonce ne bi motilo. Nato sem se mu 
približala, ga potrepljala in mu rekla: »Sicer je pa vredu, da sije.« Takrat sva midva 
vzpostavila stik. Ta učenec pred tem vsa leta zaradi problematičnega obnašanja ni hodil na 
športne dneve, kulturne dneve in izlete. Jaz sem ga tisto leto jemala povsod s sabo. Že 14 dni 
po začetku šolskega leta smo obiskali obrtni sejem in dovolila sem mu, da gre zraven. Tako 
učenec kot njegovi starši so bili zelo presenečeni. Učenec se je držal najinih dogovorov in me 
spoštoval, zato z njim nisem imela težav. Tudi sodelavke niso mogle verjeti. Spomnim se, da 
me je enkrat obiskala njegova mama in me vprašala, kako je njihov otrok. Povedala sem ji, 
da je vredu. Mama je po osmih letih nenehne graje prvič slišal, da je njen sin vredu. Ne 
morem opisati njenega odziva. Nato se je enkrat pri meni oglasil še učenčev oče in me 
vprašal, kaj sem mu dala, da me tako spoštuje. To mi je bila velika potrditev, da delam prav. 
Odnos, ki sem ga uspela vzpostaviti s tem učencem, me je poklicno najbolj obogatil.« 
(Karmen, 37 let delovne dobe) 

»Kot učiteljica dodatne strokovne pomoči sem v letošnjem šolskem letu delala s šestošolcem. 
Ta fant je ob začetku šolanja na naši šoli imel postavljeno diagnozo avtizma, opredeljen je bil 
tudi kot dolgotrajno bolan otrok. Ni imel nobenih številskih predstav, rdeča barva mu je bila 
grozna, ni hotel jesti … Res so bile velike težave. Z malimi korakci pa je začel vse bolj 
napredovati. Letos je obiskoval šesti razred. Matematike v preteklosti ni maral. V letošnjem 
šolskem letu pa je uspel premagati strah in odpor do tega predmeta in začel pri njem dobivati 
tudi prav dobre in odlične ocene. Seveda so bili vzponi in padci in tudi kakšna negativna 
ocena, ampak vseeno. S takšnimi učenci se ne srečujem pogosto. Ta učenec je takšen, da 
dejansko vse, kar mu daš, sprejme (strategije, didaktične pripomočke). To je pri našem delu 
res redko. Dosega tako lepe rezultate. Delo s tem učencem me je resnično obogatilo. Mislim, 
da je dovolj eden tak učenec, da si rečeš: »Ja, sem na pravi poti in je vredno.« (Adrijana, 15 
let delovne dobe) 

»Na tem mestu ne bom govorila o dogodku, ampak o obdobju na moji profesionalni poti, ki 
me je poklicno najbolj obogatil. V zavodu sem delala z učenci s težjo motnjo v duševnem 
razvoju. Primeri so bili res zelo težki in posledično je bilo tudi delo zelo naporno, a kaj vse 
sem se jaz od teh otrok naučila! Takrat mi je bilo večkrat težko, a ko gledam nazaj, vidim, da 
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se je vse zgodilo tako, kot se je moralo. Potrebovala sem te korake in ob njih sem zrasla kot 
človek. Včasih se je zgodilo, da pri njih dolgo, zelo dolgo ni bilo nobenega napredka, nobene 
spremembe … potem pa se je zgodila kakšna stvar, kakšna malenkost in ves trud je bil 
poplačan.« (Miša, 33 let delovne dobe) 

Špelo in Katarino je najbolj obogatil dogodek oz. odnos, povezan s starši njunih učencev. 

»Občutek odgovornosti postane zelo velik, ko ugotoviš, da ti starši dejansko zaupajo oz. so ti 
primorani zaupati svojega otroka. Da si neka oseba, ki konec koncev posredno vstopa tudi v 
njihov družinski prostor preko pogovora z otrokom, saj otroci marsikaj povedo. Zelo lep je 
občutek, ko so na koncu šolskega leta zadovoljni in hvaležni za tvoje delo in odnos, ki ga 
imaš z otrokom, čeprav ti sam veš, da je to tvoja službena in moralna dolžnost. Mislim, da je 
to zaupanje staršev stvar, ki me bogati, hkrati pa je dobra popotnica za naprej, na kateri 
lahko gradim, saj če imaš starše na svoji strani, se da v dobro otroka marsikaj narediti.« 
(Špela, 4 leta delovne dobe) 

»Dogodek, ki me je obogatil, je povezan z dobrim sodelovanjem s starši dveh učenk. Pri eni 
smo skupaj z njeno mamo uspeli izpeljati prešolanje v zavod na Ig. Pri drugi pa smo s 
skupnimi močmi uspeli zajeziti problematično vedenje in veliko narediti na njenem učnem 
področju. Šok staršev, ko doživijo uspeh otroka ali ko uspešno rešijo neko situacijo, je nekaj 
najlepšega. Zelo si ponosen, hkrati pa veš, koliko energije in truda je bilo vloženo v ta 
proces. To ti da en lep občutek, še posebej ko vidiš, kako se to pozna na otrocih in kako to 
cenijo njihovi starši.« (Katarina, 3 leta delovne dobe)   

Žano je najbolj obogatil odnos z osebami z motnjo v duševnem razvoju in z njihovimi starši. 

»Ne morem izpostaviti enega dogodka, ki me je poklicno najbolj obogatil. Bilo jih je več in 
zgodili so se v času mojega dela v zavodu z osebami z zmerno, težjo in težko motnjo v 
duševnem razvoju. Gre za majhne drobce, ki so me razveselili, mi dali novega zagona in mi 
potrdili, da delam dobro. Naučila sem se, da imamo do te populacije prepogosto prenizka ali 
sploh nobenih pričakovanj. Ne bom pozabila fanta, za katerega smo mislili, da sploh ne sledi 
dogajanju okoli sebe. Nekega dne pa sem po obisku frizerja prišla na delo in mi je rekel: 
»Kaj Žana, danes imaš pa novo frizuro.« Veliko mi je pomenilo tudi zaupanje s strani 
njihovih staršev in njihova hvaležnost. Z njimi sem imela res lep odnos. Kaj takega potem, ko 
sem se zaposlila v redni osnovni šoli, nisem nikoli več doživela. Ti dogodki so me poklicno 
najbolj obogatili.« (Žana, 10 let delovne dobe)  

Podobno kot Žana tudi Nuša na tem mestu ne govori o dogodku, ampak o obdobju, ki jo je 
poklicno najbolj obogatil. 

»Poklicno me je najbolj obogatilo obdobje, ko smo postavljali enoto za osebe po pridobljeni 
možganski poškodbi. Takrat sem ogromno sodelovala s strokovnjaki iz različnih področij, od 
katerih sem lahko srkala znanje in se učila. To področje me je takrat zelo, zelo potegnilo, saj 
sem lahko vse znanje, ki sem ga do takrat pridobila, povezala.« (Nuša, 20 let delovne dobe) 

Polona meni, da jo je poklicno najbolj obogatila študija primera, ki jo je izvedla v sklopu 
svojega magistrskega dela. 

»Dogodek, ki me je poklicno najbolj obogatil, je zagotovo izvedba študije primera v okviru 
magistrske naloge. Iskanje individualiziranega pristopa za učenko z gluhoslepoto je namreč 
zahtevalo veliko časa, vloženega truda in dodatnega izobraževanja, vendar sem v okviru te 
raziskave resnično spoznala, da so ob ustrezni obravnavi učenci z zelo težkimi motnjami 
zmožni napredka tudi na najbolj kompleksnih razvojnih področjih. Prav tako sem spoznala, 
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da je poučevanje učencev dvosmeren proces. Pogosto so prav oni naši »učitelji«, saj nam 
dajo vpogled v drugačno perspektivo sveta.« (Polona, 3 leta delovne dobe) 

  

Dogodek, ki je sodelujočim specialnim in rehabilitacijskim pedagoginjam predstavljal 
največji izziv oz. povzročil največjo stisko 

 

V nadaljevanju sledijo opisi dogodkov, ki so sodelujočim SRP predstavljali največji izziv oz. 
jim povzročili največjo stisko. V vsakem citatu smo z odebeljenim tiskom označili dele, ki 
poimenujejo varovalne dejavnike ali pa kažejo na rezilientno delovanje sodelujočih SRP. 
Podrobnejša analiza sledi v naslednjem poglavju. 

Nekaterim SRP je isti dogodek najprej predstavljal velik izziv oz. jim povzročil stisko, ko so 
ga rešile, pa jih je poklicno obogatil.  

»Dogodek, ki mi je povzročal stisko in me hkrati obogatil: Ena od učenk (9 let, angelmanov 
sindrom, težja MRD, težka govorno-jezikovna motnja, zaradi domačih okoliščin zelo 
»razvajena«, samosvoja) je potrebovala še posebej odločno in nepopustljivo osebo (mene). 
Npr. nikoli nisem silila učencev pojesti vsega, sem pa zmeraj vztrajala, da se poje vsaj tri 
žlice juhe, saj so jo običajno odklanjali, ker so bili navajeni »jesti dobro«. Vsi učenci razen 
ene so hitro ugotovili sistem in na koncu leta so celo prostovoljno pojedli cel krožnik juhe. 
Pri tej eni pa sem včasih vztrajala tudi po 20 minut, ker sem vedela, da razume moje 
navodilo, ampak da je trmasta in preizkuša meje. Pa sem rekla, da bom tudi jaz trmasta, 
dokler se ne bo naučila oz. navadila. Tudi glede kakšnih drugih dogodkov je bilo podobno, 
zato sem se včasih že spraševala, ali morda pretiravam in kako to vpliva na njo. Pa sva letos 
enkrat proti koncu šolskega leta tako kot običajno, šli po kosilo in se je med potjo kar 
naenkrat ustavila, se postavila pred mene, me pogledala in objela okoli pasu. Ker se je to 
zgodilo tako nepričakovano in prvič, sem občutila nepopisno toplino in si rekla: »Zato bom 
tudi v prihodnje rada opravljala to službo«. (Valentina, 2 leti delovne dobe) 
 
»Dogodek, ki me je poklicno najbolj obogatil, je bil hkrati tudi dogodek, ki mi je predstavljal 
največji izziv. Prvo leto mojega dela je v prvi razred prišla učenka, za katero je bil prehod iz 
vrtca v šolo nekoliko bolj težaven kot pri drugih. Kar pomeni, da ni imela razvitega 
razumevanja tega, da je šola kot taka nekoliko drugače zasnovana kot vrtec – kjer ni več le 
igre in zabave, da ima torbo s potrebščinami (ki jih namensko uporablja za usvajanje znanj), 
mizo, za katero se vrši večinski del skupnega/frontalnega dela ... Zanjo je bil pomemben le 
igralni kotiček. Kako priti do točke, da učenka prične učno uro s sošolci in vztraja pri njeni 
dejavnosti vsaj en del, je bil zame največji izziv. Da bi dosegla svoj cilj, sem poizkušala z 
različnimi metodami in načini dela. Iskala rešitve, kako jo motivirati. Iskala sem pomoč pri 
starših, vzgojiteljih (pri katerih je bila) in sodelavcih. Verjela sem, da učenka zmore slediti 
takemu načinu dela in hotela sem dokazati, da jo zmorem pripeljat do tega. Vztrajnost in 
doslednost je obrodila sadove. Učenka zdaj učno uro prične in konča skupaj s sošolci.« 
(Urška, 2 leti delovne dobe) 
 
Lučki je veliko stisko povzročila učenka s hudimi čustvenimi in vedenjskimi težavami. 

»Stisko mi je povzročal vzgojno problematičen otrok, za katerega nisi vedel, kako bo 
reagiral. Reagiral je vsak dan drugače, zato si potreboval vsak dan nov pristop. Prav tako si 
za vsak stik in delo z njim potreboval ogromno energije, da si ga usmeril na začrtano pot. 
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Dve leti sem trpela. Vsako uro, ko sem imela tega otroka, sem čutila cmok v grlu. Potem pa, 
ko sem spoznala njegovo življenje, sem si rekla, ta otrok je super. Samo sebe sem prepričala, 
da je ta otrok »fajn« in ko sem samo sebe prepričala, da je to dober otrok, ko ga nisem več 
miselno odklanjala, ko sem ga miselno sprejela, sem dobila občutek, da so ti njegovi izpadi 
bili za mene manj boleči. Dokler pa nisem naredila preklopa v glavi v smislu, saj otrok ni 
kriv, saj otrok je dober, sem doživljala hudo stisko. Otrok je bil potem prešolan v zavod, ker 
mu straši niso bili več kos. Kaj me pri vsem tem fascinira je to, da šele potem, ko otroka, ki je 
vedenjsko problematičen, na začetku tudi nesimpatičen, odklonilen, sprejmeš takšnega, kot je 
(to ni proces od danes do jutri), veliko lažje shajaš z njim, se ga več ne bojiš in ti delo z njim 
ne prestavlja več takšnega stresa. V tem obdobju, ki mi je res predstavljalo velik izziv, sem se 
pogosto posluževala sprostitvenih tehnik, pomoč in podporo pa sem dobila pri ožjih 
sodelavkah in pri sestri.« (Lučka, 40 let delovne dobe)  

Nekaterim sodelujočim je največji izziv in stisko povzročil dogodek s sodelavcem. 

»Najtežje obdobje mi je predstavljalo obdobje prve zaposlitve, ker se je sodelavka, ki mi niti 
ni bila nadrejena, zelo ukvarjala s tem, kaj delam, kako delam, kaj bom, kaj ne bom ipd. Sicer 
nič strokovnega, ampak organizacijsko. Pojavile so se tudi govorice, da je ena moja učenka 
nekaj rekla, ampak ni bilo nič od tistega res. Zelo me je prizadelo, ker se stvari niso razčistile 
z mano. Ta sodelavka mi je znala zagreniti tudi vikend, ko me je klicala za čisto banalne 
stvari. V drugem letu opravljanja službe sem ob pomoči in podpori partnerja potegnila črto 
med službo in privatnim življenjem in prostim časom, v katerega se nima nihče pravice 
vmešavati. Zamenjala sem tudi službo, s tem dobila boljše pogoje dela in pridobila notranji 
mir. To mi je pa bila dragocena šola.« (Špela, 4 leta delovne dobe)  

»Dogodek, ki mi je povzročil največjo poklicno stisko, je bil konflikt s sodelavko. Z njenim 
učencem sem delala kot učiteljica dodatne strokovne pomoči. Šlo je za vedenjsko težavnega 
učenca, ki pa je pri mojih individualnih urah zelo lepo delal in bil čisto drugačen kot v 
razredu. K meni se je enkrat na govorilno uro oglasila njegova mama. Povedala sem ji, kako 
deluje pri mojih urah in ga pohvalila. Poudarila sem, da tako deluje pri individualnem delu. 
Mama pa je slišala le tisto, kar je želela. Šla je do razredničarke in jo kar malo napadla v 
smislu, kako lahko govori, da je njen sin v razredu problematičen, če pa specialna 
pedagoginja pravi, da ni, da je priden. Zaradi tega je bila razredničarka zelo jezna name, 
kljub temu da sem ji razložila, v kakšne smislu je bilo mami povedano. Potrebovali sva kar 
daljše obdobje, da sva spor zgladili in da mi je začela ponovno zaupati. V tem obdobju mi je 
ob strani stala sodelavka (svetovalna delavka), ki je poznala problematiko družine. Dogodek 
me je naučil, da s starši ne opravljam več individualnih razgovorov. Zdaj je na njih običajno 
prisotna še svetovalna delavka.« (Miša, 33 let delovne dobe)  

Poloni in Urški so kot začetnicama stisko povzročile dileme ob prvih izzivih na delovnem 
mestu.  

»Svojo poklicno pot sem pričela šele pred tremi leti. Podobno kot večina začetnikov sem tudi 
sama doživljala mešane občutke: veselje in navdušenje ob prvi službi ter novih izzivih, hkrati 
pa tudi občutke nelagodja in strahu. Slednji so se okrepili ob dejstvu, da bom dodatno 
strokovno pomoč nudila tudi dvema učencema z več motnjami, pri čemer je pri obeh v 
ospredju SAM (spekter avtističnih motenj). Čeprav smo v okviru študijskih praks in 
prostovoljnih del imeli veliko možnosti neposrednega dela z osebami s posebnimi potrebami, 
vključno z osebami s SAM, sem bila glede svoje pripravljenosti nudenja ustrezne obravnave 
tema dvema učencema zelo negotova, saj sem se zavedala tega, da vključitev učencev s SAM 
v večinsko šolo zaradi raznolikosti ter specifičnosti njihovih zmožnosti in potreb predstavlja 
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velik izziv za vse udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa. Menim, da je bil eden izmed 
ključnih dejavnikov, ki so prispevali k ugodni razrešitvi te situacije, neprekinjeno iskanje 
učinkovitih pristopov, saj se je ob vsaki uspešno rešeni dilemi pojavila nova. Tako je tudi 
danes veliko dilem in vprašanj v zvezi z vključevanjem učencev s kompleksnejšimi motnjami v 
običajno osnovno šolo. Rešitve zanje iščemo s pomočjo sodelovalnega pristopa, sprotnega 
spremljanja napredka učencev in lastnega strokovnega izpopolnjevanja.« (Polona, 3 leta 
delovne dobe) 

»Krizo sem doživela sredi ure spoznavanja okolja, ko sem se počutila 
prazno/odvečno/nekoristno. V meni je bila prisotna večna uganka – kako motivirati, 
pritegniti pozornost učencev ter kaj in kako jim prikazat na drugačen, razumljiv način. Po 
psihičnem padcu mi je pomagal pozitiven odziv in komentar spremljevalke gibalno 
oviranega učenca v razredu. Pogovor, v katerem je podala svoje mišljenje in videnje mene 
kot specialne in rehabilitacijske pedagoginje na začetku svoje poklicne kariere, me je 
napolnil in dal moči za novi zagon.« (Urška, 2 leti delovne dobe) 
 

Nekatere sodelujoče so kmalu po začetku poklicne poti spoznale, da sistem, ki naj bi delal v 
dobro otrok, kdaj tudi zataji. Žana je v zvezi s tem opisala naslednjo izkušnjo: 

»Veliko razočaranje in nemoč sem občutila kot pripravnica na šoli s prilagojenim 
programom. Pri enemu učencu se je pokazal sum na spolno zlorabo in smo ga morali 
umakniti iz družine. Deček je imel potem stike z mamo in starimi starši pod nadzorom, zato 
sem morala biti na teh srečanjih zraven. Kot pripravnico me je bilo kar malo strah, saj sem 
se prvič srečala s tem. Po enem letu se je fantek vrnil nazaj v družino. Že res, da je bil samo 
sum in da je te stvari težko dokazati, ampak mislim, da je bil sum utemeljen in da si učenec 
tega ni izmislil. Si pa zelo razočaran, ko vidiš, kako deluje sistem, kako sistem otrok sploh ne 
zaščiti … Pred tem sploh nisem razmišljala o teh stvareh. Ta dogodek me je še dolgo 
»preganjal« in zaposloval. Vidiš, kako si nemočen proti sistemu, ko želiš zaščiti otroka, a ga 
ne moreš. V tistem obdobju mi je najbolj pomagal pogovor z mentorico (svetovalno delavko), 
ki je bila tudi sama vpletena v situacijo in me je najbolje razumela. Še zdaj mi je zelo hudo, 
da se je ta zgodba tako odvila.« (Žana, 10 let delovne dobe)   

Zagnanost in želja po dobro opravljenem delu za vsako ceno sta pri Katarini in Nuši vplivali 
na njuno zdravje in jima povzročili veliko stisko. 

»Varuhinja v oddelku, kjer sem v letošnjem šolskem letu delala, ni opravljala svojih dolžnosti 
oz. mi ni bila v takšno oporo, kot bi si jaz želela. Hkrati pa sem imela v razredu zelo zahtevne 
otroke, ki so vsi potrebovali veliko individualnega dela. V dani situaciji sem delala najboljše, 
kot je bilo mogoče. Mogoče sem želela preveč doseči, učenci so veliko zahtevali, varuhinja pa 
ni bila v oporo ... Jaz sem namreč delavec in delam dokler in kolikor lahko. Izkazalo se je, da 
je bilo to zame preveč. V sredini šolskega leta sem izgorela. Ko se je to zgodilo, mi je bila v 
veliko pomoč svetovalna delavka na šoli in vse kolegice, s katerimi sem si blizu. Kljub temu 
to ni bilo dovolj, zato sem poiskala psihološko pomoč. Obiskujem psihologinjo in se učim … 
Doma neke velike podpore ni bilo. Tudi je težko govoriti o tem, ker ne razumejo.« (Katarina, 
3 leta delovne dobe)   

»Dva meseca po moji diplomi se je v zavodu, kjer sem bila zaposlena, odprla največja enota, 
ki je bila zasnovana za ljudi po pridobljeni možganski poškodbi. Zaupali so mi 
»postavljanje« te enote. Vsa sem se vrgla v to, delala zelo strastno in dobesedno živela za to 
enoto. Že doma so me opozarjali, da naj malo izprežem, a jih nisem poslušala. Zgodilo se je, 
da se je moje telo sesulo. Za krajši čas sem doživela totalno tetraparezo. Največjo stisko sem 
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občutila po tem dogodku. Fizično nisem bila več to, kar sem včasih bila, hiperaktivna in 
polna energije. Telo mi je govorilo, da je dosti, da se moram ustaviti. Pred tem je pri meni 
potekalo vse zelo spontano in na hitro, kar naenkrat pa sem morala svoje življenje začeti 
načrtovati. Počutila sem se kot ujetnik svojih načrtov. Tudi pretvarjanje v službi (tja sem se 
vrnila že po 14 dneh), da je vse vredu, čeprav ni bilo, mi je bilo zelo naporno. Ta huda stiska 
se mi je kazala predvsem v privatnem življenju, v službenem sem jo uspela kompenzirati in 
prikrivati. V službi sem iz sebe iztisnila vse atome moči, doma pa sem se vsaki dan sesula. V 
meni so potekali hudi boji. Najhuje je, ko spoznaš, da ti nekaj, kar imaš rad in kar rad 
opravljaš, škodi. Vedela sem, da me ta služba »ubija«, po drugi strani sem pa vsako jutro z 
velikim veseljem odšla tja. Zelo težko je to sprejeti in se odločiti za spremembo. V tem 
obdobju mi je pomagala družina, se pravi partner in moji starši.« (Nuša, 20 let delovne 
dobe) 

Tudi Jani je največjo stisko in stres povzročilo obdobje poučevanja v razmerah, v katerih 
zaradi okoliščin učencem ni mogla dati vsega tistega, kar bi si želela. 

»Obdobje, ko sem začela poučevati v kombiniranem oddelku, je bilo zame zelo naporno in 
stresno. Saj so kombinacije tudi dobre, ker se otroci lahko drug od drugega učijo, učijo se v 
tišini počakati tisti čas, ko ti skupini nekaj razlagaš, učijo se odnosov ... Ampak ti kot učitelj 
ne moreš dati toliko, kot bi jim lahko in to je tisto, zaradi česar mi je bilo najbolj hudo. 
Zavedati se je potrebno, da to niso bili učenci na redni osnovni šoli. Meni je bilo tako hudo in 
žal, ko sem videla, kako so me potrebovali pa jim nisem mogla pomagati, ker sem morala z 
drugimi delati, saj sem bila časovno omejena. To mi je predstavljalo največjo stisko. 
Varovalni dejavnik so mi v tistem obdobju predstavljali sodelavci in svetovalna delavka. 
Veliko mi je pomenilo, da me je nekdo poslušal, ko sem se počutila nemočno. Tudi ko sem 
bila v OVI-ju in se mi je zdelo, da nikamor ne pridem, da se pri učencih nikamor ne 
premaknem … Takrat mi je pomagalo, da sem lahko šla potožit kakšnemu sodelavcu 
strokovnjaku. Družino s tem nisem obremenjevala. Povedala sem jim za lepe stvari. Tiste 
hude pa mislim, da niti ne bi prav razumeli. Na sodelavce sem se obrnila tudi, ko nisem 
vedela, kaj še narediti. Vedno se je našel nekdo, ki je imel že kdaj podobno situacijo. Potem 
smo se pa usedli in se pomenili. Moraš pa tudi sam zase poskrbeti. Meni je pomagal odhod v 
naravo, kakšna dobra knjiga, ki te bogati, da se lahko razbremeniš. Mislim pa tudi, da vsi 
niso za takšno delo.« (Jana, 39 let delovne dobe) 

Adrijani pa je na poklicni poti predstavljalo največjo stisko opravljanje strokovnega izpita. 

»Dogodek, ki mi je povzročil največjo stisko, je bil strokovni izpit. Opravljat sem ga šla po 
tem, ko sem že 4 leta delala na šoli s prilagojenim programom. Ker sem po naravi zelo 
dosledna in odgovorna, se je to odražalo tudi pri pripravi na ta izpit. Poleg tega sem čutila 
velik pritisk zaradi sodelavk in ravnateljice, ki sem si ga sama ustvarila. One so me vse zelo 
spodbujale pri tem in mi, če je le bilo mogoče, pomagale. Jaz pa sem se zaradi tega še bolj 
obremenjevala. Strah me je bilo, da ga ne bom opravila, ker bi s tem na nek način razočarala 
tudi njih. Lahko rečem, da je to bila stvar, ki mi je na poklicnem področju povzročila do zdaj 
največji stres in predstavljala veliko breme. V obdobju priprave sem doživela še osebno 
izgubo, zato mi je bilo še toliko težje. V tem času mi je najbolj pomagal partner, ki mi je 
vseskozi stal ob strani ter sodelavke in ravnateljica v službi. Izpit sem uspešno opravila, 
vendar se ga še zdaj z grozo spominjam.« (Adrijana, 15 let delovne dobe)  
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4.4 VAROVALNI DEJAVNIKI V TRENUTKIH NAJVEČJE POKLICNE 

KRIZE/STISKE 

Na podlagi opisanih situacij, ki so SRP predstavljale največji izziv ali jim povzročile največjo 
stisko, lahko izpostavimo naslednje varovalne dejavnike, ki smo jih v skladu z razdelitvijo, 
opisano v teoretičnem delu (Beltman idr., 2011), za lažjo predstavo zapisali v tabeli. 

 

Individualni varovalni 
dejavniki 

Deli citatov, ki poimenujejo varovalne dejavnike ali pa kažejo na 
rezilientno delovanje 

Skrb zase raba sprostitvenih tehnik; menjava službe; odhod v naravo; 
dobra knjiga; psihološka pomoč 

Osebnostne značilnosti verjela sem; hotela sem dokazati, da zmorem; vztrajnost; 
doslednost; trma 

Sposobnost 
spoprijemanja 

poizkušanje različnih metod in načinov dela; iskanje pomoči; 
neprekinjeno iskanje učinkovitih pristopov 

Zmožnost profesionalne 
refleksije in rasti 

strokovno izpopolnjevanje; ko otroka sprejmeš takšnega, kot je, 
veliko lažje shajaš z njim 

Kontekstualni 
varovalni dejavniki 

 

Podpora družine podpora sestre; podpora partnerja; podpora staršev 
Podpora prijateljev podpora kolegic 
Podpora vodstva podpora ravnateljice 
Podpora sodelavcev podpora sodelavcev, podpora spremljevalke gibalno oviranega 

učenca, podpora svetovalne delavke, pomoč vzgojiteljev, 
sodelovalni pristop k iskanju rešitev 

Podpora mentorja podpora mentorice 
 

Tabela 2: Individualni in kontekstualni varovalni dejavniki 

Beltman idr. (2011) menijo, da je rezilientnost rezultat dinamičnega razmerja med 
individualni in kontekstualnimi dejavniki ter procesom reševanja kritičnih situacij in 
izgradnjo varovalnih dejavnikov. Kot je razvidno iz citatov, zapisanih v poglavju 4.3 in iz 
tabele, predstavlja največji varovalni dejavnik večini sodelujočih podpora družine in 
sodelavcev.  

Nekatere sodelujoče (Valentina, Urška in Lučka) dogodek, ki jim je po eni strani predstavljal 
velik izziv oz. jim povzročil veliko stisko po drugi pa jih tudi poklicno najbolj obogatil, 
povezujejo z uspehom svojih učencev ter s sprejetjem teh učencev takšnih, kot so. Tudi M. 
Valenčič Zuljan in V. R. Kiswarday (2017) v svoji raziskavi ugotavljata, da predstavlja 
pomemben vir zadovoljstva pedagoških delavcev napredek oz. uspeh njihovih učencev. S tem 
dobijo tudi potrditev svoje strokovne usposobljenosti in učinkovitosti, ki je glavni vir 
poklicnega zadovoljstva pedagoških delavcev in hkrati osnovna sestavina njihove 
rezilientnosti. Kot razlog, zakaj so prej navedene sodelujoče v raziskavi vztrajale v nastali 
neugodni situaciji in jo na koncu tudi uspešno rešile, sta dve navedli svojo vztrajnost, 
doslednost, trmo, zaupanje vase ter vedoželjnost. To so značilnosti, ki jih Beltman idr. (2011) 
pri individualnih varovalnih dejavnikih štejejo pod osebnostne značilnosti. Ob tem so 
izpostavljale tudi podporo družine in sodelavcev, ki jih Beltman idr. (2011) opredeljujejo pod 
kontekstualne varovalne dejavnike. Ena izmed sodelujočih je kot vir moči za vztrajanje pri 
reševanju težke situacije navedla tudi sprostitvene tehnike, ki jih lahko štejemo pod 
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kategorijo skrb zase. Kot pomemben dejavnik vztrajanja v težki situaciji sodelujoča SRP na 
podlagi samorefleksije, ki jo Beltman idr. (2011) štejejo pod zmožnost profesionalne 
refleksije in rasti in spada pod individualne varovalne dejavnike, ugotavlja, da je bilo za lažje 
shajanje s problematično učenko ključno sprejetje učenke takšne, kot je. 

 
Nekaterim sodelujočim (Špeli, Miši in Katarini) je največji izziv na poklicni poti predstavljal 
dogodek, povezan s sodelavcem. Avtorici M. Valenčič Zuljan in V. R. Kiswarday (2015) 
navajata rezultate merjenja rezilientnosti pri pedagoških delavcih, ki je pokazalo, da 
medsebojno zaupanje med učitelji – sodelavci v največji meri spodbuja njihovo zmožnost, da 
ostanejo rezilientni, predani svojemu delu in učinkoviti v razredu. Iz tega lahko sklepamo, da 
lahko predstavlja neuspešno rešen spor s sodelavcem tudi velik dejavnik tveganja. Reševanja 
nastale situacije so se sodelujoče lotile ob podpori sodelavcev in družine. Ena sodelujoča je 
za reševanje svojih težav poiskala psihološko pomoč, druga pa je menjala službo, kar lahko 
uvrstimo pod skrb zase, ki jo Beltman idr. (2011) štejejo pod individualne varovalne 
dejavnike. 
 
Dvema sodelujočima SRP (Poloni in Urški), ki se nahajata na začetku svoje poklicne poti, so 
največjo stisko povzročile dileme, ki so nastale ob prvih izzivih in zahtevah na delovnem 
mestu. Ena je podporo in spodbudo ob nastali situaciji našla pri sodelavki, druga pa se je 
lotila reševanja problemov z iskanjem učinkovitih pristopov, sodelovanjem s sodelavci in 
lastnim strokovnim izpopolnjevanjem na področju, ki ji je predstavljal izziv. Iskanje 
učinkovitih pristopov lahko uvrstimo pod sposobnost spoprijemanja, ki jo Beltman idr. 
(2011) štejejo pod individualne varovalne dejavnike, lastno strokovno izpopolnjevanje pa 
lahko uvrstimo pod zmožnost profesionalne refleksije in rasti, ki tudi spada pod individualne 
varovalne dejavnike. Strokovno sodelovanje in povezovanje, ki omogoča preverjanje in 
izmenjavanje izkušenj ter mnenj, je med pedagoškimi delavci po mnenju M. Valenčič Zuljan 
in V. R. Kiswarday (2017) eden izmed ključnih varovalnih dejavnikov v procesu razvijanja 
rezilientnosti. Avtorici M. Valenčič Zuljan in B. Marentič Požarnik (2014) pa ob tem še 
navajata, da je zlasti za učitelje začetnike ključnega pomena kultura sodelovanja in 
medsebojnega učenja znotraj kolektiva. 
 
Eni sodelujoči je največjo stisko povzročilo obdobje poučevanja v razmerah, v katerih po 
svoji oceni učencem ni mogla dati vsega tistega, kar bi si želela. Tudi druga sodelujoča SRP 
se je znašla v veliki stiski, ko je ugotovila, da je proti sistemu, ki ni bil sposoben zaščititi 
učenca, povsem nemočna. Pri reševanju težav je, kot menita avtorici M. Valenčič Zuljan in 
V. R. Kiswarday (2017), ključno, da pedagoški delavec poglobljeno analizira situacijo, ki se 
ni razvila v skladu z njegovimi željami in načrti. To mu da pomembne informacije o tem, 
kako v prihodnje bolj kontekstualno načrtovati in kako postati bolj fleksibilen. Kritični 
dogodki tako spodbujajo profesionalni razvoj pedagoških delavcev in gradijo njihovo 
rezilientnost. Kljub temu da jih morajo analizirati in predelati pedagoški delavci sami, pa je 
podpora npr. družine, sodelavcev in vodstva v takšnih situacijah ključna. Prva SRP je pomoč 
in podporo dobila pri sodelavcih, druga pa se je razbremenila ob pogovoru z mentorico. 
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5 SKLEP 
 

»Če hočemo, da bo nekoč v prihodnosti naša družba resnično družba znanja, potem sta 
glavni pogoj in pot, po kateri pridemo do tega cilja, kakovostni izobraževalni sistem, ki 
temelji na dobro usposobljenih, kompetentnih učiteljih. Zato ni naključje, da v vseh 
pomembnih strateških razvojnih dokumentih med najpomembnejšimi cilji najdemo 
»izboljšanje izobraževanja učiteljev in izobraževalcev« (Peklaj, 2007, str. 5). 

Da bi dosegli ta cilj, je ključnega pomena dobro poznavanje faz profesionalnega razvoja 
pedagoških delavcev ter dejavnikov, ki nanj vplivajo. Poznavanje obojega pa ima pomemben 
vpliv tudi na rezilientnost pedagoških delavcev. To potrjujeta tudi M. Valenčič Zuljan in V. 
R. Kiswarday (2017), ki pravita, da je poznavanje faz profesionalnega razvoja pomemben 
temelj rezilietnosti za pedagoške delavce, saj jim omogoča realno samoocenjevanje in realno 
načrtovanje ciljev, kar pa vodi k večjemu profesionalnemu zadovoljstvu in manjši količini 
poklicnega stresa. 

Navedeni citat še dodatno podkrepi namen našega magistrskega dela, ki je bil raziskati, 
katera so prelomna obdobja na poklicni poti SRP in kakšen vpliv imajo na njihov 
profesionalni in osebnostni razvoj.  

Kot navajajo številni modeli profesionalnega razvoja, je tudi naša raziskava pokazala, da so 
sodelujoče SRP na svoji poklicni poti prehajale skozi različne faze profesionalnega razvoja, 
ki jih različni modeli različno poimenujejo.  

Prvo pomembno obdobje, ki ga kot obdobje idealnih predstav omenja le Fullerjev model 
profesionalnega razvoja, je obdobje dodiplomskega izobraževanja. Vse sodelujoče SRP so se 
dodiplomsko izobraževale na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, ki je edina fakulteta v Sloveniji, 
na kateri je mogoče vpisati dodiplomski in podiplomski študij specialne in rehabilitacijske 
pedagogike. Sam študijski program se je skozi leta spreminjal. Doživljal je prenove v skladu 
z novimi spoznanji na področju specialno-pedagoških, psiholoških, pedagoških in drugih ved. 
Posledično se je spreminjalo tudi poimenovanje študija in naziv, ki so ga ob zaključku študija 
sodelujoče v raziskavi pridobile. Sedem SRP je obiskovalo fakulteto pred bolonjsko prenovo, 
šest pa po njej. Tri SRP, ki so obiskovale študij ravno v času sprememb, so v svojih 
avtobiografijah izpostavile, da so prenove vplivale na slabšo kvaliteto izvedbe njihovega 
študija. Mlajše SRP so bile presenečene nad količino obveznosti na fakulteti po uvedbi 
bolonjskega študija. Izpostavljajo predvsem obremenjenost s seminarskimi nalogami, 
portfolijami, nastopi ipd.  

Vse SRP so v svojih avtobiografijah omenile tudi pedagoško prakso kot pomemben del 
(praktičnega) usposabljanja v času študija. Če med sabo primerjamo pogled na količino 
pedagoške prakse SRP, ki so obiskovale študijski program pred bolonjsko prenovo, in tistih, 
ki so ga obiskovale po prenovi, vidimo, da so predvsem SRP, ki se zdaj nahajajo že na koncu 
svoje poklicne poti, tekom študija bile deležne bistveno manj ali v enem primeru celo nič 
pedagoške prakse v primerjavi s kasnejšimi generacijami. V največjem obsegu so je bile 
deležne SRP, ki so študij obiskovale po bolonjski prenovi. Večina SRP je bila s svojo 
pedagoško prakso zadovoljna. Kot je razvidno iz citatov, je zadovoljstvo s pedagoško prakso 
bilo v veliki meri povezano z njihovim zadovoljstvom z mentorjem. Podpora učitelja 
mentorja in mentorja na fakulteti je eden izmed elementov, ki ga poleg medsebojne podpore 
in ustvarjanja učeče skupnosti v svojem modelu poudarja Rosie Le Cornu (2009, v 
Kiswarday in Drljić, 2015). Avtorica je mnenja, da so našteti elementi pomembni za 
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izgrajevanje rezilientnosti pri študentih. Ena SRP je v svoji avtobiografiji zapisala, da je 
obseg prakse in število nastopov še vedno premajhen. Dve SRP sta si pri pridobivanju 
dodatnih izkušenj pomagali z opravljanjem prostovoljnega dela. Večina sodelujočih SRP 
ocenjuje, da jim je študij dal veliko teoretičnega znanja, praktičnega znanja pa po njihovi 
oceni še vedno premalo. Tri SRP so mnenja, da je imel študij pomemben vpliv na njihovo 
razumevanje in sprejemanje oseb s posebnimi potrebami. 

Naslednje prelomno obdobje na poklicni poti, ki ga izpostavljajo sodelujoče SRP, je obdobje 
pripravništva oz. obdobje uvajanja v poklic. Več kot polovica sodelujočih SRP pripravništva 
ni opravljala. Tiste, ki so ga pa, v svojih zapisih izpostavljajo pomen dobrega mentorja. 
Sodelujoče SRP, ki pripravništva in mentorstva niso bile deležne, so zapisale, da bi ga v 
obdobju, ko so se prvič podale na poklicno pot, nujno potrebovale. Kljub temu da lahko v 
literaturi zasledimo poudarjanje pomena ravnatelja v obdobju pripravništva (Valenčič Zuljan 
idr., 2006), ga nobena od sodelujočih, ki so opravljale pripravništvo, v tem delu ni omenila. 
Možen razlog za to vidimo v tem, da mogoče ravnatelj tekom pripravništva na njih ni naredil 
omembe vrednega vtisa oz. se v njihov proces pripravništva morda sploh ni vključeval. 

Naslednji pomemben mejnik, ki ga na svoji poklicni poti izpostavljajo nekatere sodelujoče 
SRP, je strokovni izpit. Le ena SRP ocenjuje, da je zelo vplival na njen profesionalni razvoj, 
saj se je nato lahko zaposlila za nedoločen čas. Večina sodelujočih je mnenja, da strokovni 
izpit ni imel oz. je imel majhen ali srednje velik vpliv na njihov profesionalni razvoj. Sem so 
štete tudi SRP, ki ga še niso opravljale.  

Več kot polovica v raziskavi sodelujočih SRP se je zaposlila še preden je diplomirala, kar 
kaže na veliko potrebo po SRP. Številne so zaradi pomanjkanja izkušenj, številnih zahtev in 
pričakovanj, ob odsotnosti vodenja in podpore mentorja doživljale številne profesionalne 
dvome in stiske. Za rezilientnost učiteljev začetnikov je bistveno zavedanje, da se v tem 
obdobju s podobnimi težavami in dilemami soočajo tudi drugi učitelji in da sledi fazi 
preživetja nato večja profesionalna gotovost (Valenčič Zuljan in Kiswarday, 2017). Ob tem 
opozarja Jarvis (1983, v Cvetek, 2004), da od začetnika, ki je šele stopil na poklicno pot, 
nikakor ne moremo pričakovati, da bo deloval enako kompetentno na vseh področjih, ki jih 
obsega njegov poklic. Meni pa, da mora imeti učitelj prihodnji profesionalec po končanem 
začetnem izobraževanju osnove, na katerih bo v prihodnosti lahko gradil kompetentno 
prakso. Zato je pomembno, da že sam koncept izobraževanja, ki ima za cilj usposobljenost 
posameznika za opravljanje poklica, integrira tudi razvoj tistih sposobnosti pri študentih, ki 
jim bodo kasneje, ko bodo zaključili formalno izobraževanje, omogočale nadaljnje 
izobraževanje in posledično ohranjanje usposobljenosti (Cvetek, 2004). Tudi sami smo 
mnenja, da je kvalitetna teoretična in praktična osnova, pridobljena tekom dodiplomskega 
izobraževanja, ključna, saj SRP omogoča uspešno nadgradnjo znanja s področja, kjer opravlja 
svoje delo. Kvaliteta pridobljenih osnov tekom študija pa je po našem mnenju v veliki meri 
odvisna od študentov samih, od njihove vedoželjnosti in motivov za odločitev za ta poklic. 
Sam študij nikakor ne more nuditi poglobljen vpogled v prav vsa področja dela bodočih SRP. 
Menimo, da je po zaposlitvi bistvena notranja motivacija in občutek odgovornosti SRP 
začetnika, da se poglobi v področje, na katerem opravlja svoje delo. 

Kot izpostavljajo SRP, so jim v tem obdobju (vstop v poklic) pomemben vir podpore 
predstavljali sodelavci. Iz zapisov SRP je razvidno, da je njihova podpora pomembno olajšala 
prve poklicne korake SRP začetnic. V Špelinem primeru pa vidimo, da lahko sodelavci 
predstavljajo tudi velik dejavnik tveganja. Pomen sodelavcev so SRP izpostavljale tudi v 
kasnejših obdobjih zaposlitve. Tudi med varovalnimi dejavniki so poleg družine največkrat 
omenjale ravno podporo sodelavcev. S tem se strinjata tudi M. Valenčič Zuljan in V. R. 
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Kiswarday (2015), ki poudarjata medosebne poklicne odnose kot zelo pomembne za razvoj 
učiteljeve rezilientnosti. Day idr. (2006) pa v prvem obdobju zaposlitve omenjajo ključno 
vlogo podpore vodstva šole. Nekatere, predvsem začetnice, pogrešajo večjo podporo s strani 
ravnatelja. Katarina je v avtobiografskem delu zapisala: »Vidim, da me ima ravnateljica še 
vedno za »ta mlado«. Mislim, da ji povem stvari, ki so utemeljene, a vseeno pogosto dobim 
občutek, da moje besede nimajo takšne teže, kot bi jo imele, če bi jih izrekel nekdo 10 let 
starejši.« Nekatere začetnice pa so s podporo ravnatelja zadovoljne. 

Mnoge sodelujoče (8) so kot naslednji prelomni dogodek na svoji poklicni poti izpostavile 
menjavo službe ali spremembo delovnega mesta. Številne SRP so po uzakonitvi integracije 
otrok s posebnimi potrebami v redne osnovne šole začele opravljati delo mobilne učiteljice za 
dodatno strokovno pomoč. Mnogim je razdvojenost med matično šolo in šolami, ki so jih 
obiskovale kot mobilne učiteljice za dodatno strokovno pomoč, povzročala stisko in stres. 
Nekaterim pa je menjava delovnega mesta dala nov zagon.  

Kot prelomne dogodke, krize in obremenitve na poklicni poti tri sodelujoče SRP omenjajo 
(pre)dolgo obdobje opravljanja istega dela, ki je pri njih povzročil občutek stagnacije ali 
otopelosti. Dve od njih sta zaradi tega razmišljali tudi o opustitvi pedagoškega poklica. Štiri 
SRP pod tem poglavjem izpostavljajo preobremenjenost z izpolnjevanjem dokumentacije, 
pisanjem priprav, pripravo didaktičnega materiala ipd. Številne navajajo pogosto 
razdvojenost med službo in družino. Mnoge SRP (6) so poleg poklicnih sprememb, ki jih je 
pri njih povzročilo delo z osebami s posebnimi potrebami, pri sebi opazile in v zapisih 
izpostavile tudi notranje spremembe, saj je kot pravi M. Cencič (2004, str. 98) »poklicno 
učenje le en vidik vseživljenjskega učenja, ki pa je neposredno povezan z razvojem na drugih 
področjih, posebno z osebnostnim razvojem.«  

Dve SRP sta do področja napredovanja v nazive zelo kritični. Menita, da način napredovanja 
na podlagi točk zbranih z udeležbo na seminarjih ni ustrezen, saj razna potrdila niso realni 
pokazatelj kvalitete dela SRP. Zanimivo je, da predvsem starejše SRP navajajo, da so 
profesionalno najbolj napredovale ob izvajanju vzornih nastopov in kolegialnih hospitacijah, 
ki so bile v preteklosti veliko bolj prisotne na šolah kot pa danes. Mlajše SRP pa poročajo, da 
se kolegialne hospitacije na šolah, kjer so zaposlene, sploh ne izvajajo. Podobno v svoji 
raziskavi ugotavlja tudi M. Valenčič Zuljan (2017). 

Tri sodelujoče SRP navajajo kot zadnje prelomno obdobje zaključevanje svoje poklicne poti. 
Vse tri menijo, da so izbrale pravi poklic, ki jih je tudi osebnostno zelo obogatil. Iz njihovih 
avtobiografij je mogoče razbrati, da še vedno z veseljem opravljajo svoje delo. Day idr. 
(2006) v svojem modelu ugotavljajo, da je v obdobju po 30 ali več letih delovne dobe pri več 
kot polovici učiteljev prisotna visoka motivacija in zavzetost. Huberman pa v svojem modelu 
loči dva načina izpreganja iz poklica, in sicer sproščeno ali zagrenjeno (Javrh, 2011). Na 
podlagi zapisov vseh treh sodelujočih SRP lahko sklepamo, da gre v njihovem primeru za 
sproščeno izpreganje iz poklica.  

V nadaljevanju nas je zanimalo, kateri dejavniki profesionalnega razvoja so po ocenah 
sodelujočih najbolj vplivali in še vplivajo na njihov profesionalni razvoj. Raziskava je 
pokazala, da največ sodelujočih SRP meni, da na njihov profesionalni razvoj poleg stalnega 
strokovnega izpopolnjevanja v največji meri vpliva vzpodbudna klima na šoli. Ob tem so 
mnoge izpostavile velik pomen vodstva. Njihovi pogledi na vodstvo so zelo različni. Kot že 
omenjeno, predvsem nekatere začetnice pogrešajo večjo podporo s strani ravnatelja. Med 
kvalitetami, ki jih cenijo pri ravnatelju, je izpostavljeno predvsem zaupanje, podpora ter 
dobro poznavanje specialno-pedagoške stroke. Kar nekaj sodelujočih namreč pri svojih 
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ravnateljih pogreša poznavanje njihove stroke. Iz tega razloga sodelujoče v raziskavi tudi 
hospitacije s strani ravnatelja ocenjujejo kot dejavnik, ki ima v povprečju le srednje velik 
vpliv na njihov profesionalni razvoj. Menijo namreč, da jim ravnatelj, ki ne pozna njihove 
stroke, ne more dati dovolj konstruktivne kritike glede njihovega dela. Takšnega mnenja so 
predvsem starejše SRP, ki so imele izkušnjo hospitiranja s strani ravnateljice, ki je izhajala iz 
iste stroke kot one. Nekatere sodelujoče SRP so izpostavile ravnatelja kot pomembnega 
soustvarjalca dobre klime na šoli in kot spodbujevalca profesionalne rasti pri svojih 
zaposlenih. Spodbudno delovno okolje je tudi po mnenju M. Valenčič Zuljan in B. Marentič 
Požarnik (2014) eno izmed zelo pomembnih varovalnih dejavnikov pedagoških delavcev. M. 
Valenčič Zuljan idr. (2007) navajajo, da igra ravnatelj ključno vlogo pri ustvarjanju 
sodelovalne kulture, ki je za profesionalni razvoj pedagoških delavcev bistvena. Sodelovalna 
kultura in pozitivna zbornična klima sta pomembni tudi za spodbujanje učiteljeve 
rezilientnosti. Iz tega vidika je pomembno kulturo sodelovanja razvijati že pri študentih – 
bodočih učiteljih. To se spodbuja z izkustvenim navajanjem študentov na delo v skupini (npr. 
izdelava seminarskih nalog v paru ali skupini, priprava učne ure v paru, timsko poučevanje v 
času pedagoške prakse ipd.). Vzporedno s tem mora potekati analiza lastnih pojmovanj 
profesionalnega razvoja in ravnanj v določenih situacijah. Ob tem je pomembno tudi 
usvajanje različnih znanj in spretnosti, kot so socialne spretnosti, sodelovanje s širšim 
okoljem, dajanje povratnih informacij ipd. (Kiswarday in Valenčič Zuljan, 2015). Ena 
sodelujoča je v avtobiografskem delu izpostavila ravno ta problem medsebojnega sodelovanja 
študentov pri skupinski pripravi seminarskih nalog in tudi prepoznala vrednost urjenja 
spretnosti sodelovanja za svoje kasnejše delo. Sklepamo, da študentje nad to obliko dela niso 
preveč navdušeni, verjetno tudi zato, ker jim nihče ni predstavil prave vrednosti oz. ozadja 
tako zastavljenega sodelovanja. 

Vlogo ravnatelja so mnoge SRP omenjale tudi, ko so govorile o izobraževanju. Številne (6) 
navajajo, da je možnost obiskovanja seminarjev in usposabljanj v veliki meri odvisna od 
ravnateljevega posluha in zavedanja pomembnosti stalnega izobraževanja učiteljskega kadra. 
Iz citatov nekaterih sodelujočih je razvidno, da imajo njihovi ravnatelji tudi posluh za 
predloge učiteljev, ko organizirajo seminarje na šoli. Kot pravijo M. Valenčič Zuljan idr. 
(2007) je uspešen razvoj šole v največji meri odvisen od uspešnega razvoja učiteljev, česar bi 
se moral zavedati vsak ravnatelj. 

Kot dejavnik, ki zelo vpliva na njihov profesionalni razvoj, sodelujoče SRP izpostavljajo tudi 
notranjo motivacijo za učenje ter branje strokovne literature. Tudi M. Cencič (2004) na 
podlagi opravljene raziskave poudarja vedno večji pomen razvoja neformalnega in 
priložnostnega učenja. Pri tem pa bolj kot poudarjanje rezultatov, ki se kažejo v potrdilih in 
certifikatih poudarja rezultate učenja, ki se kažejo v spremembah poklicnega delovanja, 
vedenja, odnosu in stališčih. 

Večina sodelujočih je mnenja, da na njihov profesionalni razvoj pomembno vplivajo tudi 
njihova družina in učenci s posebnimi potrebami, raziskovanje, hospitiranje učiteljem v 
razredu ter refleksija lastnega dela. Da je refleksija lastnega dela pomemben dejavnik 
profesionalnega razvoja učiteljev, v svoji raziskavi ugotavlja tudi M. Valenčič Zuljan (2017). 

Med dejavnike, ki na njihov profesionalni razvoj nimajo vpliva, štejejo sodelujoče SRP 
pripravništvo, saj ga kot že omenjeno, več kot polovica sploh ni imela. Prav tako jih večina 
meni, da je imel strokovni izpit na njihov profesionalni razvoj majhen vpliv oz. ga sploh ni 
imel. Rezultati raziskave kažejo, da je izobraževanje ob delu (magistrski študij, doktorat, 
specializacija) precej vplivalo na profesionalni razvoj le ene sodelujoče, ki trenutno 
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zaključuje podiplomski študij specialne in rehabilitacijske pedagogike, na profesionalni 
razvoj ostalih sodelujočih pa ni imelo vpliva.  

Želeli smo tudi ugotoviti, kateri prelomnimi dogodki so SRP na poklicni poti najbolj 
obogatili in kateri so jim predstavljali največji izziv oz. jim povzročili največjo stisko. 
Raziskava je pokazala, da so med dogodki, ki so jih poklicno najbolj obogatili najpogostejši 
tisti, ki so povezani z učenci s posebnimi potrebami ter s starši teh učencev. Sodelujoče 
govorijo zlasti o pozitivnih odzivih in povratnih informacijah, ki so jih z njihove strani dobile 
o svojem delu. Tudi M. Valenčič Zuljan in V. R. Kiswarday (2017) v svoji raziskavi 
ugotavljata, da so za pedagoške delavce poleg povratnih informacij s strani sodelavcev in 
vodstva še posebej dragocene tiste s strani staršev in učencev, saj pomenijo potrditev 
njihovega dobrega dela. Med dogodki, ki so jim na poklicni poti predstavljali največji izziv 
oz. povzročili največjo stisko, pa so najpogostejši tisti povezani s sodelavci, z učenci s 
posebnimi potrebami ter dogodki, povezani s prvimi izzivi in zahtevami na začetku poklicne 
poti.  

Ob tem nas je zanimalo, kateri so tisti varovalni dejavniki, ki so SRP pomagali v obdobju 
največje poklicne krize/stiske in kažejo na njihovo rezilientno delovanje. Kot varovalni 
dejavnik v trenutkih največje poklicne krize/stiske SRP najpogosteje navajajo podporo 
družine in podporo sodelavcev, ki jih štejemo pod kontekstualne varovalne dejavnike. Tudi 
učitelji sodelujoči v raziskavi M. Valenčič Zuljan in V. R. Kiswarday (2017) so izpostavili 
delovno okolje, znotraj katerega vlada medsebojno spoštovanje, zaupanje in motiviranost za 
medsebojno učenje kot pomemben dejavnik kakovosti profesionalnega razvoja učiteljev in 
njihove rezilientnosti. 

Izvedena raziskava je kvalitativna, kar pomeni, da zbrane podatke nikakor ne moremo 
posploševati. Njena vrednost je v tem, da nam omogoča globlji vpogled v poklicno zgodbo 
posameznih SRP. Vidimo, da sta rezilientnost in sposobnost profesionalnega razvoja v vseh 
kariernih obdobjih za vsakega pedagoškega delavca zelo pomembni, saj predstavljata enega 
izmed pomembnih predpogojev za kakovostno pedagoško delo. Menimo, da lahko z 
raziskavo pridobljeni podatki pomagajo dodatno osvetliti področje profesionalnega razvoja in 
rezilientnosti SRP. Koristijo lahko tako SRP kot spodbuda za razmislek o lastnem 
profesionalnem razvoju, institucijam kot osnova vodstvu za spodbujanje profesionalnega 
razvoja zaposlenih, prav tako pa so lahko zanimivi za študente – bodoče SRP kot eden izmed 
elementov za njihovo pripravo na poklicno delovanje. 

Na podlagi analize zbranih podatkov in predelane literature predlagamo za spodbujanje 
profesionalnega razvoja in rezilientnosti posameznika nekatere v nadaljevanju navedene 
usmeritve.   

Kot dejavnik, ki je po mnenju predvsem starejših SRP pomembno vplival na njihov 
profesionalni razvoj, so bile izpostavljene kolegialne hospitacije in vzpodbudna klima na šoli. 
Menimo, da bi ravnatelji morali oboje v večji meri spodbujati. Ob tem bi bilo potrebno 
ravnatelje še dodatno ozavestiti o pomembnosti vloge, ki jo odigrajo zlasti pri dajanju 
podpore in spodbude ter razumevanja SRP na začetku njihove poklicne poti. Delo z učenci s 
posebnimi potrebami je tudi zaradi pogosto prisotnih čustvenih in vedenjskih težav teh 
učencev še posebej zahtevno. Ob soočanju z npr. težavnim razredom je podpora ravnatelja 
ključna. To nam kaže tudi primer izgorelosti v raziskavi sodelujoče SRP. Omenjena 
sodelujoča ni bila edina, ki je poročala o stiskah, ki jih je doživljala, ker ji je kot začetnici 
bilo naloženo zelo zahtevno delo, katerega je želela za vsako ceno odgovorno opraviti. 
Menimo, da lahko zavedanje in priznavanje svojih zmožnosti ter poznavanje faz 
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profesionalnega razvoja tako začetnika kot ravnatelja pomembno pripomore k zastavitvi 
realnejših ciljev in pričakovanj ter zmanjša težo odgovornosti in obremenitev.   

Tudi stalno strokovno izpopolnjevanje in branje strokovne literature sta dejavnika, za katere 
SRP menijo, da pomembno vplivata na njihov poklicni razvoj. Spodbujanje branja strokovne 
literature, tudi tuje, bi se moralo še v večji meri spodbujati že v času študija in potem 
nadaljevati tudi na delovnem mestu, kjer bi ga moral z organizacijo npr. okroglih miz, 
predstavitev novih pristopov na šolskih konferencah, spodbujati ravnatelj. Glede na rezultate 
raziskave vidimo, da se SRP začetnice običajno lahko udeležujejo predvsem brezplačnih oz. 
cenejših in krajših izobraževanj. Menimo, da bi ravnatelji morali znati izkoristiti zagnanost in 
vedoželjnost začetnikov (njihovo notranjo motivacijo, ki med sodelujočimi SRP velja za zelo 
pomemben dejavnik profesionalnega razvoja) ter jim dati možnost udeležbe tudi na kakšnih 
dlje časa trajajočih in dražjih seminarjih.  

Pripravništvo je bilo v raziskavi ocenjeno kot dejavnik, ki ne vpliva na profesionalni razvoj 
SRP. Kot smo že omenili, sklepamo, da je rezultat takšen, ker ga večina SRP ni bila deležna. 
Ob doživljanju stisk in dilem na začetku poklicne poti so številne SRP izrazile potrebo 
predvsem po mentorju. Menimo, da bi bilo potrebno SRP ob prvi zaposlitvi zagotoviti vsaj 
neformalnega mentorja oz. osebo, na katero bi se lahko obračali po pomoč in podporo. Zaradi 
pomembnosti vpliva na posameznikov kasnejši profesionalni razvoj pa bi morala oseba, ki 
prevzame mentorstvo tako študentu kot pripravniku oz. začetniku, opraviti dodatna 
izobraževanja in usposabljanja za izvajanje te vloge. 

Številni avtorji (Beltman idr., 2012; Price idr., 2012; Kiswarday in Valenčič Zuljan, 2015) 
poudarjajo, da bi bilo potrebno delati na izgrajevanju rezilientnosti pri bodočih pedagoških 
delavcih že v času študija. Tako bi bilo potrebno pri študentih že v tem obdobju razvijati 
veščine sodelovanja, komuniciranja ipd. Kot je razvidno iz zapisov mlajših SRP, študij 
specialne in rehabilitacijske pedagogike po bolonjski prenovi že predvideva veliko več 
skupinskega dela pri izvedbi npr. seminarskih nalog, nastopov. Študente bi bilo ob tem 
potrebno ozavestiti, zakaj se od njih zahteva delo v skupini in kaj to dolgoročno pomeni za 
njihov profesionalni razvoj. 

Glede na to, da so v tej raziskavi sodelovale le specialne in rehabilitacijske pedagoginje, bi 
bilo zanimivo isto raziskavo izpeljati še s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi. Kot 
lahko sklepamo iz zapisov sodelujočih, je družina dejavnik, ki pomembno vpliva na poklicno 
pot in sam profesionalni razvoj sodelujočih specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj. 
Zanimivo bi bilo dobiti še moški pogled na profesionalno pot.  

Potrebno se je zavedati, da so za gradnjo rezilientnosti zelo pomembne poklicne kvalifikacije 
ter sposobnost profesionalnega samoocenjevanja in kritične ocene stanja. Učitelj je namreč 
lahko zelo dobro usposobljen, a zaradi nerealnih ciljev, nalaganja prevelike odgovornosti za 
uspeh učencev ipd. doživlja občutke neuspeha in dvoma vase. Ključnega pomena je njegova 
sposobnost analize vpliva, ki ga ima s svojimi dejavnostmi na učence ter zavedanje različnih 
omejitev lastnega strokovnega delovanja (Valenčič Zuljan in Kiswarday, 2017). Navedeno je 
zlasti aktualno za SRP, saj delajo s populacijo oseb, pri katerih je napredek kljub veliki 
količini vloženega truda, pogosto zelo majhen. Za zaključek navajamo enega izmed 
dejavnikov, ki varujejo pred tem in ga v svojem citatu zelo lepo opiše Lučka: 

»Če znaš pri otroku videti majhne korake in se jih veseliti, potem je to delo zate in boš v njem 
uživala.«  
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7 PRILOGE 
 

Priloga 1 

REKA POKLICNEGA RAZVOJA 

Večina sodelujočih v raziskavi je Reko poklicnega razvoja, ki je predstavljala prvi del naloge, 
narisala. Tri sodelujoče, ki so poklicno biografijo poslale po elektronski pošti, pa so si svojo 
poklicno pot predstavljale v mislih in jo z besedami opisale. V nadaljevanju je tako poleg 6 
narisanih rek citirana tudi SRP, ki je reko svojega poklicnega razvoja zelo slikovito opisala. 
 



 
 

 

 

Adrijanina reka poklicnega razvoja



 
 

 

Žanina reka poklicnega razvoja



 
 

 

Natašina reka poklicnega razvoja



 
 

 

Lučkina reka poklicnega razvoja 



 
 

 

Špelina reka poklicnega razvoja



 
 

 

Katarinina reka poklicnega razvoja  



 
 

POLONIN OPIS REKE POKLICNEGA RAZVOJA 

»Na začetku je reka ravna. Tok je šibek. Ob vstopu v službo namreč ne vemo, kaj nas čaka. 
Smo polni negotovosti, dvomov, celo strahu, hkrati pa tudi polni pričakovanj. Kmalu zatem 
postaja tok vedno bolj močen. Pričnemo se soočati s prvimi izzivi. Vedno večjimi. Reka 
postaja precej vijugasta. Naletimo tudi na ovire, ki se nam zdijo nepremagljive. Takrat želimo 
iz reke na varno. Nekateri obupajo. Opustijo službo ali ne prevzemajo subjektivne 
odgovornosti zanjo. Nekateri ob spodbudi družine in ožjega okolja vztrajamo pri reševanju 
ovir, vendar se pogosto najdemo pred prepadom. Izzivov je vse več, vse bolj so zahtevni, vera 
vase, v svoje zmožnosti in znanje pa je vedno šibkejša. Trudimo se na vse moči, vendar ne 
vemo, ali plavamo v pravo smer. Zdi se nam, da plavamo proti toku. Ne vemo, ali smo za 
otroka izbrali pravi pristop. Ne vemo, kako bo naša izbira vplivala na njegov razvoj. Vse bolj 
se zavedamo tudi odgovornosti svojega dela. Takrat pademo. Pademo, vendar ugotovimo, da 
smo preživeli. Še vedno smo v rekli, vendar smo močnejši. Ob naslednjem prepadu bomo že 
vnaprej vedeli, da bomo preživeli. Pridobili smo izkušnjo, ki nam bo v pomoč pri reševanju 
naslednjih izzivov. Vedno manj nas je strah in vedno bolj smo prepričani vase. Ugotovimo, 
da je reka pot znanja. Ugotovimo, da sta za učinkovito delo z učenci pomembni predvsem dve 
stvari: pretekle izkušnje in stalno izpopolnjevanje svojega znanja. Menim, da bo reka tudi v 
prihodnje ostala ista. Včasih mirna, včasih polna vijug in prepadov. Pri svojem delu se 
srečujemo z različnimi učenci s posebnimi potrebami. Plavalci smo tisti, ki se spreminjamo. 

Največji izziv predstavlja iskanje učinkovitih pristopov glede na njihove aktualne potrebe in 
zmožnosti, vendar smo na osnovi preteklih izkušenj in nenehnega strokovnega 
izpopolnjevanja, vedno bolj prepričani v svojo kompetentnost in suvereni pri svojem delu, pri 
čemer se zavedamo, da so nam v pomoč tisti, ki plavajo pred nami, mi pa lahko pomagamo 
tistim, ki so za nami.« (Polona, 3 leta delovne dobe)  

 

 

 

 

 

 


