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Naslov  

PROFESIONALNI RAZVOJ IN POKLICNO ZADOVOLJSTVO UČITELJEV IN 

UČITELJIC 

Povzetek 

Učiteljski poklic je v sodobni družbi deležen velike pozornosti, predvsem zato, ker 
učitelji izobražujejo in vzgajajo bodoče generacije, ki bodo sledile svetovnim 
spremembam in jih soustvarjale. Evropa in tudi Slovenija pričakujeta vedno bolj 
izobražene in usposobljene ljudi, pri čemer imajo pomembno vlogo šole in učitelji. 
Družba potrebuje kakovostne učitelje, ki se bodo zavedali pomena lastnega 
profesionalnega razvoja. V zadnjih desetletjih so bile opravljene različne raziskave o 
tem, katere kompetence določajo dobrega učitelja, kakšen je njegov profesionalni 
razvoj in kaj vse vpliva na poklicno zadovoljstvo učiteljev. Vloga učiteljev postaja vse 
zahtevnejša, pričakovanja do učiteljeve poklicne vloge vse višja. Zato se morajo 
učitelji ves čas izobraževati, slediti spremembam na svojem področju v domačem in 
mednarodnem  prostoru ter pridobivati nova znanja, spretnosti in sposobnosti.  
 
Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, zakaj so se učitelji od 1. do 9. razreda 
osnovne šole odločili za ta poklic, kdo in kako vpliva na njihov profesionalni razvoj, 
kako oni sami razumejo profesionalni razvoj in kateri dejavniki in v kolikšni meri 
vplivajo na njihovo poklicno zadovoljstvo. Zanimalo nas je tudi, kakšna je razlika v 
odgovorih med učitelji in učiteljicami.  
 
Pridobljeni rezultati raziskovanja so pokazali, da se večina učiteljev odloči za svoj 
poklic po končani srednji šoli in da na to odločitev najbolj vpliva dejavnik veselje do 
dela z otroki. Ugotovili smo tudi, da so pri odločitvi za izbiro poklica ključni notranji 
dejavniki. Za uspešen profesionalni razvoj je po mnenju učiteljev najbolj pomembno 
sodelovanje s sodelavci, pa tudi med dejavnostmi, ki se jih poslužujejo za poklicni 
razvoj, je omenjeno sodelovanje na prvem mestu. Rezultati so pokazali, da se učitelji 
pogosteje poslužujejo tistih dejavnosti, ki spodbujajo profesionalni razvoj in katerim   
hkrati pripisujejo tudi večji pomen. Največji vpliv na zaviranje profesionalnega razvoja  
učitelji vidijo v nenaklonjenosti dodatnim strokovnim izobraževanjem s strani 
ravnatelja in vodstva šole. Učitelji svoje poklicno zadovoljstvo in skrb za profesionalni 
razvoj pedagoških delavcev na šoli, kjer učijo, ocenjujejo zadovoljivo. Ugotovili smo 
tudi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri tem, kako zadovoljni so učitelji s 
svojim poklicem. Dejavnik, ki najbolj vpliva na poklicno zadovoljstvo, so odnosi  s 
sodelavci in vodstvom šole. Raziskali smo, da največ stresa na delovnem mestu 
povzročijo delovna preobremenjenost, vzpostavljanje discipline v razredu in delo s 
starši. Učitelji svoj poklic ocenjujejo kot stresen. Skoraj vsi anketirani učitelji pa bi se 
ponovno odločili za poklic učitelj. 
 
Z raziskavo smo želeli spoznati in kritično opredeliti dejavnike, ki vplivajo na odločitev 
za poklic, na profesionalni razvoj učiteljev, na njihovo poklicno zadovoljstvo in 
stresnost učiteljskega poklica, ter ovrednotiti njihov vpliv na učiteljevo delo.  
 
Naš namen je bil tudi seznaniti osnovnošolske učitelje in javnost s pomembnostjo teh 
dejavnikov, ki pripomorejo k večji uveljavitvi in ugledu učiteljskega poklica. 
 



 

Ključne besede: učitelj, poklicna orientacija, profesionalni razvoj, poklicno 
zadovoljstvo 
 

  



 

Title 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND THE FEELING OF FULFILLMENT 

AMONG TEACHERS 

Abstract 

The teaching profession is getting a lot of attention in today’s society primarily 
because teachers educate and raise the future generations who will observe and co-
create change in the world. In both Europe and Slovenia, the demand for highly 
educated and skilled people is increasing, and this is where teachers and schools 
play an important role. Therefore, there exists a great need for quality teachers who 
will be aware of the importance of their own professional development. Various 
studies have been conducted in recent decades on which competencies are 
essential for good teachers, what their professional development should be like, and 
which factors contribute to teachers’ professional fulfilment. The role of teachers is 
becoming increasingly more demanding, and the expectations put on their profession 
are also getting higher. This is precisely why it is paramount for teachers to 
constantly keep educating themselves, follow changes in their profession both at 
home and internationally, and gain new knowledge, skills, and competencies.  
 
The aim of this thesis was to discover why teachers employed in Slovene primary 
schools decided to pursue this vocation, who and how influences their professional 
development, how they themselves understand professional development, and which 
factors influence their vocational satisfaction and to what extent. We were also 
interested in observing the differences in answers given by male and female 
teachers. 
 
The results have shown that the majority of teachers decide upon their profession on 
completion of their secondary education and that the most prominent deciding factor 
is the joy of working with children. It has also been discovered that the decision is 
most dependent upon internal factors. For the advancement of their professional 
development, teachers claim that cooperation with co-workers is essential and they 
most often engage in activities involving their co-workers. The results have shown 
that teachers will more likely take part in activities beneficial for their professional 
development and will attribute the most value to such activities. Conversely, the 
biggest hindrance to their professional development comes in the form of the 
headteacher and school board’s unwillingness to invest in additional professional 
education and care for the professional development of teachers. Consulted teachers 
marked their work satisfaction and care for the professional development of 
pedagogical workers at the school of their employment as satisfactory. Additionally, it 
has also been observed that there are several statistical differences regarding the 
teachers’ satisfaction. The most influential factor is the relationship with co-workers 
and the school’s governing body. It has been observed that the greatest causes of 
stress in the workplace come in the form of exhaustion, establishing discipline within 
the classroom, and working with parents. Teachers generally assess their vocation 
as stressful. Still, nearly all teachers involved in the survey would, if given the chance 
to go back, still opt for the same vocation.   
The aim of the research was to uncover and critically evaluate the factors influencing 
people’s choice of profession, teachers’ professional development, their satisfaction, 



 

and stress brought about by the teaching profession, as well as to assess the 
influence of the aforementioned factors on teachers’ performance. 
 
The additional goal of this thesis was also to inform primary school teachers and the 
general public about the importance of these factors, which contribute to the 
establishment and reputation of teaching as a profession.  
 
 
Keywords: teacher, vocational orientation, professional development, professional 
fulfilment  
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1. UVOD 

Magistrsko delo obravnava profesionalni razvoj in poklicno zadovoljstvo učiteljev in 
učiteljic1, ki poučujejo v osnovnih šolah. Raziskave kažejo, da se danes od učiteljev 
pričakuje vedno več, njihova vloga pa je vedno zahtevnejša. Hkrati pa je od več 
dejavnikov odvisno njihovo poklicno zadovoljstvo. Govorimo o temi, ki je dandanes 
zelo aktualna. Učitelji se zavedajo, da je profesionalni razvoj pomemben, svoj poklic 
pa opredeljujejo kot stresen. 
 
V teoretičnih izhodiščih magistrskega dela bomo predstavili teorije poklicnega 
odločanja. Avtorji teh teoriji so zapisali, kaj vpliva na posameznika, da se odloči za 
nek poklic, kako se lažje in ustrezneje posameznik odloči za poklic, kakšna je naloga 
svetovalcev za poklic idr. V današnjem času se veliko uporablja tudi pojem poklicna 
orientacija. Pri poklicni orientaciji imajo velik vpliv svetovalci, ki pomagajo 
posamezniku pri izbiri nadaljnjega izobraževanja in kasneje poklica.  
Ko se posameznik odloči za poklic učitelja, se njegov profesionalni razvoj prične že 
na fakulteti. Gre za vseživljenjski proces, v katerem posameznik poklicno in 
osebnostno raste in se razvija. Profesionalni razvoj je širok pojem, ki zajema tako 
kompetence učitelja kot tudi dejavnike, ki vplivajo na profesionalni razvoj 
posameznika.  
V zadnjem delu teoretičnih izhodišč bomo obravnavali poklicno zadovoljstvo učiteljev 
in dejavnike, ki vplivajo na poklicno zadovoljstvo, opisali pa bomo tudi stres na 
delovnem mestu in izgorelost, ki je posledica dlje trajajoče izpostavljenosti stresu. 
 
V empirični raziskavi smo na vzorcu osnovnošolskih učiteljev ugotavljali, kdaj se 
posameznik odloči za učiteljski poklic ter kateri dejavniki vplivajo na to odločitev. 
Raziskali smo tudi, kako učitelji razumejo profesionalni razvoj, kateri dejavniki in v 
kolikšni meri vplivajo na profesionalni razvoj ter kateri dejavniki in v kolikšni meri 
vplivajo na njihovo poklicno zadovoljstvo. 
 
 
 
  

                                                           
1 V nadaljevanju bomo za oba spola pri uporabi izrazov učitelji in učiteljice uporabljali le 
moško obliko. 
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1. TEORIJE POKLICNEGA ODLOČANJA 

Danes pojem poklicna orientacija postaja vedno bolj pomemben. Vsak posameznik 
se znajde pred odločitvijo, kaj bi v življenju počel oz. kateri poklic bi opravljal. 
Pomembno je, da se posameznik spozna z različnimi poklici in vsebinami le-teh čim 
prej in da se znanje in vedenje o poklicu vedno bolj širi. Da bi lažje razumeli, zakaj se 
posameznik odloči za določen poklic oziroma spozna, v katerem poklicu bi bil boljši, 
bolj zadovoljen, uspešnejši ipd., pa obstajajo različne teorije izbire poklica. 
»Zanimanje za vedenje posameznika na delovnem mestu je pravzaprav posledica 
industrijske revolucije v 18. stoletju. Iz tega časa namreč izhajajo prve raziskave o 
človekovih zmožnostih, fizičnih in umskih značilnostih, individualnih razlikah …, ki so 
botrovale rojstvu prvih teorij o karieri in njenem razvoju« (Brečko, 2006, 49). Teorije 
so se nato skozi čas spreminjale in prilagajale družbenim potrebam ter potrebam 
posameznika. Prve teorije so bile bolj statične, kasneje pa so vsebovale tudi druga 
teoretična področja, kot so psihologija, pedagogika, andragogika idr. Sčasoma so se 
raziskovalci preusmerili iz preučevanja notranjih dejavnikov izbire poklica na zunanje 
dejavnike izbire poklica in začeli iskati povezanosti med njimi. Tako so nastale 
različne psihološke in nepsihološke teorije (Brečko, 2006; Hozjan, 2008). 
 

2.1.1. PSIHOLOŠKE TEORIJE 

»Vse psihološke teorije temeljijo na skupni predpostavki, da posameznik svobodno 
izbira svoj poklic ter da lahko v določeni meri vpliva na svojo profesionalno 
prihodnost« (Crites, 1969, 90, po Brančić, 1986, 35). 
 
Izbor kariere oziroma poklicne poti je po psiholoških teorijah odvisen predvsem od 
posameznika in okolja, v katerem ta odrašča in živi. Posameznik lahko izbira vrsto 
poklica glede na svoje sposobnosti in želje, a v veliki meri na odločitev izbire vplivajo 
dejavniki iz okolja. Veliko vlogo pri poklicni orientaciji imajo tudi svetovalni delavci. 
 
V nadaljevanju bomo na kratko opredelili 7 teorij in sicer: teorijo lastnosti in zahtev, 
Ginzbergovo, Ginsburgovo, Axelradovo in Hermovo teorijo, teorijo Anne Roe, teorijo 
Johna L. Hollanda, teorijo Donalda E. Superja, teorije socialnega učenja in 
Hoppockovo eklektično teorijo. 
 

Teorija lastnosti in zahtev 
 

Teorija lastnosti in zahtev je bila prva in temeljna teorija vsem nadaljnjim  teorijam 
poklicne orientacije. Njen utemeljitelj je Parson, njegovo delo so nadaljevali Kotsow, 
Hull in Williamson (Hozjan, 2008). 
 
Parson (po Lapajne, 1997) je opisal poklicno svetovanje kot večstopenjski proces, 
kjer spoznavamo lastnosti posameznika in hkrati analiziramo podatke o poklicih, ki so 
na voljo. Posameznik pride do prave odločitve na podlagi sistematične primerjave 
svojih lastnosti z zahtevami poklica, svetovalec pa posamezniku pomaga s 
strokovnimi, objektivnimi in poglobljenimi podatki o lastnostih in o zahtevah večjega 
števila poklicev. Problem procesa usklajevanja lastnosti in zahtev posameznika je bil 
prepuščen svetovalčevi presoji in je ostal razmeroma zanemarjen. Na to teorijo je 
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vplival tudi razvoj statističnih in psihometričnih metod (Lapajne, 1997). Parsonovo 
teorijo je izboljšal Hull s testi sposobnosti. Pri svojem delu je uporabljal multiplo 
regresijsko analizo, ki na eni strani posamezniku omogoča izbiro najprimernejšega 
poklica, na drugi strani pa omogoča izbiro najprimernejšega posameznika za 
posamezni poklic. Lapajne (1997) teoriji očita nekaj pomanjkljivosti, kot so: lastnosti 
se obravnava statično, ni mogoče analizirati redkih poklicev, ki jih ni še nihče 
opravljal, metoda ne sledi naglim spremembam v zahtevah poklicev idr.  
 

Ginzbergova, Ginsburgova, Axelradova in Hermova teorija 
 

Skupina avtorjev (različnih poklicev: ekonomist, psihiater, sociolog in psiholog) je 
trdila, da dejavnost poklicnih svetovalcev nima teoretičnega temelja. Po njihovem 
mnenju je izbira poklica razvojni proces, pri katerem ne gre le za odločitev, ampak za 
zaporedje odločitev izbire poklica, ki jih človek sprejema v daljšem časovnem 
obdobju. Trdili so, da procesa izbire poklica ni mogoče ponoviti ter da je vsaka 
odločitev odvisna od starosti in razvojne faze posameznika, obstajal pa naj bi tudi 
zelo majhen vpliv psiholoških ovir za spremembo poklicnega načrta ter pritiski 
realnega okolja (Lapajne, 1997). 
 
Lapajne (1997) piše, da se proces odločitev po mnenju avtorjev deli na tri obdobja: 

- Fantazijsko obdobje (6 –11 let): Otrok razmišlja o poklicu v okviru svojih želja in 
predstav o odraslosti, ki so močno odvisne od vplivov okolja; misli in verjame, 
da lahko postane vse, kar si želi. 

- Obdobje poskusov (12–17 let):  Posameznik se zave resnosti izbire bodočega 
poklica in da mora poiskati rešitev, da bo zadovoljil potrebe v prihodnosti; še 
vedno pa je to v okviru interesov, zmožnosti in vrednot, ki so bolj subjektivne. 

- Realistično obdobje (18–odraslega): Na podlagi poskusov in napak iz 
prejšnjega obdobja spozna nujnost kompromisa med željami in stvarnostjo. 
Otroci iz revnejših družin pridejo v to obdobje prej kot otroci premožnejših, saj je 
obdobje odvisno od dolžine šolanja. To obdobje naj bi se delilo na tri faze in 
sicer: fazo eksploracije (začasne izbire preizkusi v praksi in vrednoti rezultate 
poskusov realistično), fazo kristalizacije (jasen poklicni vzorec, ki temelji na 
uspehih in neuspehih iz faze eksploracije) in fazo specifikacije (posameznik 
izbere pozicijo in se poklicno specializira). Proces odločanja se tako konča  s 
kompromisom med tistim, kar si želi, in danimi možnostmi. 

 
Ginzberg je teorijo dopolnil in dejal, da je naloga svetovalcev, da posamezniku 
pomagajo večkrat in ne le enkrat, hkrati pa naj se popolnoma osredotočijo na 
posameznika in na procese, ki se dogajajo pri odločanju za njegov poklic. Ginzberg 
poklicno socializacijo opiše kot vseživljenjski proces (Lapajne, 1997). 
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Teorija Anne Roe 
 

Cvetko (2002) in Lapajne (1997) pišeta, da je A. Roe v svoji teoriji poudarjala pomen 
zgodnjega otroštva in njegovo pomembno vlogo v iskanju zadovoljstva na 
zaposlitvenem področju, saj je struktura potreb pri posamezniku pod močnim vplivom 
zgodnjih frustracij in zadovoljstev v otroštvu.  A. Roe loči tri družinske atmosfere in 
odnos staršev do otroka: emocionalno koncentracijo na otroka (pretirana zaščita ali 
preveč zahtev), izogibanje otroku in pa sprejemanje otroka. Poklic in delo sta vir, ki 
zadovoljuje različne potrebe, stopnja motivacije za dosego poklicnega cilja pa je 
odvisna od zastopanosti in intenzivnosti strukture posameznikovih potreb.  Razlike v 
motivaciji pa pojasnijo različne dosežke oseb z enakimi sposobnostmi (Cvetko, 2002; 
Lapajne, 1997). 
 
Menila je, da se v otroštvu izoblikuje usmerjenost posameznika k ljudem (poklici z 
več medosebnimi odnosi) ali k stvarem, kar je odvisno od tega, kakšno pozornost 
starši posvečajo svojim otrokom. Osebnostno usmerjanje oziroma neosebnostno 
usmerjanje A. Roe deli na osem širših poklicnih kategorij: storitve, stiki s strankami, 
organizacija, proizvodnja, aktivnosti na prostem, znanost, kultura in umetnost. Prav 
tako kot Parson pa A. Roe obravnava izbiro poklica kot enkraten dogodek (Cvetko, 
2002; Lapajne, 1997). 
 

Teorija Johna L. Hollanda 
 
Holland je avtor tipološke teorije poklicev. V svoji teoriji izhaja iz predpostavke, da 
»poklicni interesi izhajajo iz njegove osebnosti, zato posameznik izbira tista delovna 
področja, ki se ujemajo z njegovo osebno usmeritvijo, njegovim karakterjem in 
vrednotami« (Brečko, 2006, 62). Od skladnosti tipa osebnosti in poklicnega področja 
je odvisno tudi posameznikovo zadovoljstvo s poklicem. Lapajne (1997) in D. Brečko 
(2006) pišeta, da se po Hollandovi teoriji  večina posameznikov v naši kulturi razdeli 
v šest tipov osebnosti: 

R: Realistični tip – nedružaben, varčen, neizstopajoč, odkrit, materialist, vztrajen, 
preprost idr.; značilno za tehnične poklice. 

I:  Raziskovalni tip – neodvisen, analitičen, nekomunikativen, intelektualen, kritičen, 
zanima se za znanost idr.; značilno za znanstveno-raziskovalne poklice. 

A: Umetniški tip – se umetniško izraža, je sanjaški, neodvisen, introvertiran, izviren 
idr.; značilno za umetniške poklice, kritike, pedagoge … 

S: Socialni tip – sodeluje z ljudmi, družaben, komunikativen, rad pomaga, 
razumevajoč, odgovoren, prijazen idr.; značilno za učiteljske poklice, socialne 
delavce, zdravnike ipd. 

E: Podjetniški tip – ambiciozen, dominanten, rad tvega, nastopaški, prepričljiv, 
samozavesten idr.; značilno za voditeljske poklice, vodje, samostojne 
podjetnike ipd. 

C: Konvencionalni tip – rešuje naloge z mnogo podatki, vljuden, zadržan, 
metodičen, sistematičen idr.; značilno za poklice, povezane z nadzorom, 
bančniki, tajniki ipd. 

Holland (1977, po Brečko, 2006) zagovarja stališče, da socialno okolje vpliva na 
razvoj osebnosti posameznika in posledično na razvoj kariere, hkrati pa teorija 
podpira zgodnje odkrivanje interesov, manj pa dopušča možnost, da bi posameznik 
kasneje popolnoma spremenil življenjsko usmeritev ter smer in vrsto kariere. 
Hollandovo teorijo je dopolnil Shein s svojo teorijo kariernih sider (Brečko, 2016). 
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Teorija Donalda E. Superja 
 
Superjeva teorija se je razvila iz kritike teorije lastnosti in zahtev. Pod vplivom 
razvojne psihologije in psihologije jaza ter samopodobe je skušal izoblikovati 
dosledno razvojno teorijo poklicnega razvoja. Pri empiričnem raziskovanju so 
upoštevali tudi socialne dejavnike, a je teorija še vedno predvsem psihološka in jo 
zanima predvsem, kako stvarnost postaja del posameznikove kariere ter se vanjo 
vrašča in z njo prepleta (Lapajne, 1997). 
 
Lapajne (1997) piše, da je pri prevodu Superjeve teorije potrebno biti pozoren na 
prevod nekaterih besed. Beseda kariera pri Superjevi teoriji opisuje misli in zaporedje 
opravil in družbenih vlog, ki jih posameznik opravlja v svojem življenju. Pod opravila 
pa spadajo vsa možna opravila od poklicnih do privatnih ipd. Pojem družbene vloge 
zajema poleg družbenih in poklicnih vlog tudi vloge in stanja, kot so otrok, 
upokojenec ipd. Lapajne (1997) doda  tudi nekatere druge pojme, ki jih v svoji teoriji 
uporablja Super, npr.  samopodoba, poklicni razvoj  (en vidik razvoja posameznika), 
poklicna izbira idr. 
 
Stopnje poklicnega razvoja po Superju, (1957, po  Cvetko, 2002) ter po Superju in 
Bohnu (1970, 136–137, po Lapajne, 1997, 32): 

1. Stopnja rasti (od rojstva do 14. leta)  
Zanjo je značilno razvijanje sposobnosti, stališč, interesov in potreb pri 
uresničevanju koncepta o sebi prek identifikacije s ključnimi osebami v družini 
in šoli. Interesi in zmožnosti postajajo pomembnejši v stiku z domačimi, sosedi 
in sošolci.  

2. Stopnja raziskovanja (exploration, 15–24 let)  
Zanjo je značilna faza neodločnosti. V njej posameznik preizkuša ideale o sebi 
in okolju in pri tem zadrži tiste vidike podobe o sebi, ki mu prinašajo 
zadovoljstvo. Mladostnik preizkuša različne vloge odraslih in hkrati preizkuša 
tudi poklicna nagnjenja v šoli,  prostem času in med občasnimi zaposlitvami. 

3. Stopnja osnovanja (establishment, 25–44 let)  
Posameznikov cilj je, da najde primerno življenjsko delo, si zagotovi stabilnost 
in napredovanje. Pride lahko tudi do preizkušnje, ko se človek še premisli in 
spremeni poklic. 

4. Stopnja vzdrževanja (maintenance, 45–64 let)  
Ko si je posameznik ustvaril mesto v svetu dela, mu je zdaj glavna skrb, da bi 
ga obdržal. Ne utira veliko novih poti, ampak nadaljuje v obstoječi smeri. 

5. Stopnja upada (decline, 65 let in več)  
Telesne in duševne zmožnosti upadajo, delovne dejavnosti se spreminjajo in 
postopamo prenehajo. Spremeniti mora vloge, sprva vlogo občasnega 
udeleženca, kasneje pa pogosteje opazovalca kot udeleženca. 

Super je poskušal na podlagi teorije določiti dimenzije poklicne zrelosti in konstruirati 
instrument za merjenje poklicne zrelosti v dvajset let trajajoči raziskavi. Po njegovem 
poklicna zrelost zajema položaj posameznika na razvojni lestvici vedenja od 
»raziskovanja« do »upada« ter dejansko vedenje posameznika glede na njegovo 
kronološko starost. Dimenzije poklicne zrelosti, kot jih navaja Lapajne (1997), naj bi 
po Superju bile: 

1. Usmerjenost posameznika k izbiri poklica: poklicno nezrel posameznik 
vprašanje izbire poklica prelaga na druge, ga odlaga ali se mu izmika, poklicno 
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zrel posameznik svojo dejavnost usmerja na ta problem, za katerega se 
zaveda, da je problem. 

2. Informiranost in načrtovanje poklicnega razvoja in odločitev: poklicno zreli 
posamezniki spoznavajo poklice in razpolagajo z različnimi informacije ter svoje 
ravnanje načrtujejo v skladu s trenutnim stanjem poklicnega razvoja. 

3. Konsistentnost poklicnih referenc vsebuje tri indikatorje: konsistentnost 
poklicnih preferenc znotraj poklicnih področji, znotraj ravni ter v okviru poklicnih 
družin. 

4. Kristalizacija lastnosti posameznika: poklicno zrel posameznik spreminja svoje 
osebnostne lastnosti, da postajajo vse bolj podobne pomembnim lastnostim 
uspešnih pripadnikov te skupine, hkrati pa se zavestno odpoveduje lastnostim, 
ki se ne ujemajo s to poklicno vlogo, ali razvija lastnosti, ki so pri njem manj 
razvite. Poklicno nezreli posamezniki razlike med prevladujočimi lastnostmi 
pripadnikov poklica in osebnih lastnosti pogosteje vzdržujejo ali usmerjajo v 
konflikt. 

5. Modrost poklicnih preferenc vsebuje indikatorje, ki kažejo na skladnost med 
sposobnostmi in preferencami, izmerjenimi interesi in preferencami, med 
izobrazbeno ravnjo izmerjenih interesov in izobrazbeno ravnjo preferenc in 
socialno-ekonomsko dostopnostjo preferenc učencu (prav tam). 

 
Na poklicno zrelost  naj bi vplivalo več skupin dejavnikov in sicer biosocialni dejavniki 
(starost, inteligentnost), dejavniki okolja (izobrazba staršev, stopnja akademskosti 
srednje šole, mestno okolje idr.), poklicni dejavniki, dejavniki osebnosti, dosežki v 
adolescenci (ocene, udeležba pri šolskih in izvenšolskih dejavnostih) (Lapajne, 
1997). 
 
Superjeva teorija je razširila seznam lastnosti posameznika, ki so pomembne pri 
načrtovanju kariere in poklicnem svetovanju, na zadovoljstvo z dejavnostmi, ki jih 
svetovanec opravlja, na delovne vrednote in različne vidike samopodobe. Vseeno pa 
v tej teoriji ni veliko navodil o tem, kako naj svetovanci na različnih ravneh poklicne 
zrelosti skupaj s svetovalcem uporabljajo tolikšno množico informacij. Poklicno 
svetovanje pri Superjevi teoriji zajema več srečanj svetovalca in svetovanca v 
daljšem časovnem obdobju, ki jih svetovalec spodbuja z vabili, anketami in prošnjami 
za pomoč pri dodatnem informiranju mlajših. Tako je bil Super med prvimi, ki je 
opozoril na možnost uporabe računalnika pri spodbujanju poklicnega razvoja in 
poklicnem svetovanju (Lapajne, 1997).  
 

Teorije socialnega učenja 
 
Glavni predstavnik te teorije je Krumboltz, ki bistveno pozornost posveča socialnemu 
učenju posameznika. Posameznikove odločitve v zvezi s kariero so odvisne od 
njegovih življenjskih dogodkov. Krumboltz (1990, po Brečko, 2006) in Lapajne (1997) 
trdita, da so pomembni štirje dejavniki:  

1. genske predispozicije (rasa, spol, telesni videz) in posebne sposobnosti 
(motorične, intelektualne in perceptivno vedenje),  

2. okolje in posebni življenjski dogodki (družbena klima, individualne izkušnje, trg 
dela, izobraževalne možnosti, družbene politike),  

3. učne izkušnje (pridobljene z neposrednim učenjem), 
4. niz sposobnosti (pridobljene delovne navade, sposobnost reševanja konfliktov, 

čustveno odzivanje na dogodke idr.).  
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Iz kombinacije dednosti, okolja, zgodovine učenja in spretnosti lotevanja nalog teorija 
predvideva tri pomembne lastnosti (Lapajne, 1997): 

1. Posledica posplošitve samega sebe (pogled, kako posameznik vidi sebe), kar 
se lahko kaže v obliki interesov. Posameznik bo nagnjen k izražanju preferenc, 
če je pri ukvarjanju z dejavnostjo dobil pozitivne podkrepitve. V primeru 
negativne podkrepitve (kazen) pa bo posameznik dejavnost odklanjal.  

2. Posledica spretnosti, kako se lotiti naloge (posameznik se ukvarja z okoljem, ga 
razlaga in napoveduje).  

3. Posledica izidov ukrepa (sprejemanje odločitev na podlagi opazovanja samega 
sebe in spretnosti odnosa do naloge). Sem spadajo prijave na razpisana 
delovna mesta, udeležba na programih usposabljanja, učenje specifičnih 
delovnih spretnosti. 

 
Krumboltz pa kasneje prehaja na teorijo svetovanja za kariero, kjer poudarja, da 
morajo ljudje razširiti svoje zmožnosti in interese. Ljudje se morajo prilagajati okolju 
in delovnim nalogam ter začeti tržiti same sebe v okviru svojih organizacij, ne pa 
samo ustvarjati nove izdelke in storitve na trgu (prav tam). 
 

Hoppockova eklektična teorija 
 
Hoppock je napisal učbenik o poklicnem informiranju, kjer na razumljiv način 
povzame skupne točke več teoretikov in olajša delo strokovnjakom, ki delujejo na 
področju poklicnega usmerjanja. Pozornost posveča predvsem tistim teoretičnim 
načelom, ki vplivajo na svetovalčevo vsakdanje delo (Lapajne, 1997). 
Avtor izpostavlja, da je pri izbiri poklica pomembno, da ga izbiramo zato, da 
zadovoljimo svoje potrebe, in da izberemo poklic, ki bo najbolj zadovoljil potrebe, ki 
so nam najbolj pomembne. Glede poklicnega razvoja meni, da se začne, ko se prvič 
zavemo, da poklic zadovoljuje naše potrebe. Ko postajamo bolj zmožni 
napovedovati, v kolikšni meri lahko zaželeni poklic zadovolji naše potrebe, napreduje 
poklicni razvoj in izboljšujejo se poklicne izbire (ta zmožnost je odvisna od tega, 
koliko vemo o sebi in o poklicu). Glede na to, koliko se poznamo (kaj želimo in kaj 
zmoremo), je odvisna izbira poklica, hkrati pa je pomembno tudi, kako dobro smo 
informirani o poklicu, saj tako vemo, kateri poklici in v kolikšni meri lahko zadovoljijo 
naše potrebe, kaj določen poklic ponuja in kaj zahteva. Poklicno zadovoljstvo je 
odvisno od tega, v kolikšni meri delo, ki ga opravljamo, zadovoljuje naše potrebe, 
stopnja zadovoljstva pa je odvisna od razmerja med tem, kar imamo, in tistim, česar 
si želimo. Zadovoljni smo lahko zaradi dela, ki ga trenutno opravljamo, ali pa ko 
vemo, da bo delo v prihodnosti prineslo zadovoljstvo. Če mislimo, da bo drug poklic 
bolje zadovoljeval naše potrebe, lahko poklic zamenjamo (Hoppock, 1976, po 
Lapajne, 1997). 
 
Dragoceno pri tem avtorju je, da navede nasvete svetovalcem, ki svetujejo za izbiro 
poklica posameznikom. Avtor meni, da mora svetovalec poskrbeti za vsako 
priložnost, da bo lahko svetovanec opredelil in izrazil svoje potrebe; svetovalec si 
mora zapomniti potrebe svetovanca in mu pomagati pri vseh informacijah, ki jih 
potrebuje o sebi in poklicih; svetovalec naj pomaga svetovancu odkriti poklice, ki 
bodo zadovoljevali njihove potrebe, ter mu pomagati predvideti, v kolikšni meri bo 
poklic, ki si ga je svetovanec zamislil, njegove potrebe zadovoljil. Svetovalci naj bodo 
informirani, naj stojijo ob strani svetovancem nekaj mesecev po vključitvi, da bi videli, 
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kako delo, ki ga opravlja, zadovoljuje potrebe, ki jih je imel svetovanec (Hoppock, 
1976, po Lapajne, 1997). 
 

2.1.2. NEPSIHOLOŠKE TEORIJE 

V nasprotju s psihološkimi teorijami nepsihološke teorije določajo faktorje za izbiro 
poklica zunaj posameznika. Individualnih lastnosti posameznika, kot so inteligenca, 
interesi in druge osebnostne lastnosti, nepsihološke teorije ne upoštevajo kot 
dejavnike pri izbiri poklica. Med nepsihološke teorije spadajo teorija naključij, 
ekonomske in sociološke teorije. 
 

Teorija naključij 
 
Pri teoriji naključij je glavni in edini dejavnik pri izbiri poklica naključje. Kot piše B. 
Brančić (1986), je to ena od najbolj razširjenih in laičnih razlag o tem, kako se 
posamezniki odločajo o izbiri poklica. Po teoriji naključij  je naključje posledica nekih 
slučajnostnih okoliščin in dogajanj, kot je na primer nepričakovano veliko nasledstvo, 
prijateljeva odločitev za šolski poklic, od katerega se noče ločiti ipd. Predstavniki te 
teorije so Miller, Form in Caplow. 
 

Ekonomske teorije 
 
Zagovorniki ekonomskih teorij so ekonomisti, ki pravijo, da je glavni razlog za izbiro 
poklica pri posamezniku zaslužek oziroma dohodek. Višina prihodka je odvisna od 
povpraševanja na trgu delovne sile (bolje so plačani tisti, ki so na trgu dela potrebni 
in iskani). 
B. Brančić (1986) pravi, da bi teorija držala, če bi obstajala popolna svoboda izbire 
poklica. Ta pa je omejena z družbeno-ekonomskimi odnosi. V preteklosti so bili 
določeni poklici dostopni le ljudem iz višjega družbenega sloja, izobraževanje za te 
poklice pa drago in nedostopno številnim »malim« ljudem. Prihodki torej niso edini 
dejavnik pri izbiri poklica. 
 

Sociološke teorije 
 
Zagovorniki te teorije so sociologi in teoretiki sociologije, ki pravijo da sta glavna 
dejavnika za izbiro poklica družbena pripadnost posameznika ter njegov socialni 
položaj v družbi. 
Miller ter Form sociološko teorijo dokazujeta s teorijo naključij. Trdita, da je človeku 
že ob rojstvu določeno, kateri družini, nacionalnosti, družbenemu položaju ipd. bo 
pripadal. Posledično je od tega odvisna tudi možnost izobraževanja in izbire poklica, 
ki je opredeljen s položajem posameznika v družbi. Poklicni cilj in uspeh pa naj bi bila 
odvisna od poskusov in napak. Caplow prav tako pripisuje teoriji naključij velik 
pomen in pravi, da naj bi otroci nadaljevali poklic, ki ga opravljajo njihovi starši, ter s 
tem nadaljevali družinsko tradicijo (po Brančić, 1986). Hollingshead je v svoji 
raziskavi »mladina Elmtowna« dokazal, da se ljudje odločajo med tistimi poklici, ki so 
značilni za pripadnike njihovega družbenega položaja in potrjujejo njihov socialni 
status v družbi. Iščejo poklic, ki bi omogočal njihovo življenje na istem družbenem 
nivoju, kot ga živijo njihovi starši (Caplow, 1994, po Brančić, 1986). 
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Že avtorji psihološki in nepsiholoških teorij so predstavili različne načine, kako lahko 
svetovalci pomagajo posameznikom pri odločitvi za poklic, kaj po njihovem mnenju 
vpliva na odločitev ter kaj vse je potrebno upoštevati, da bi bil posameznik 
zadovoljen v poklicu, ki ga izbere.  
V nadaljevanju bomo natančneje predstavili poklicno orientacijo. Opisali bomo, zakaj 
je poklicna orientacija v današnjem času zelo pomembna in zakaj ji je potrebno 
namenjati veliko časa.  
 

2.2. DEJAVNIKI POKLICNEGA ODLOČANJA (POKLICNA 
ORIENTACIJA) 

»Če imaš rad to, kar delaš, boš uspešen.« (Albert Schweizer) 
 
Poklicni orientaciji danes strokovnjaki pripisujejo velik pomen. Predstavili bomo, kaj 
pojem karierna orientacija pomeni, kaj vse vključuje in zakaj je pomembno, da 
svetovalci za izbiro poklica svoje delo dobro opravljajo.  
 
»Karierna orientacija (v angleščini »career guidance«, pogosto le »guidance«), je 
izraz, ki se v stroki že desetletja uporablja za poimenovanje dejavnosti, ki nudi 
pomoč posamezniku pri izbiri izobraževanja, usposabljanja, poklica in uresničevanja 
kariernih ciljev« (Niklanovič, 2009, 11). Poznamo več vrst orientacij, ki se razlikujejo 
predvsem v različnosti poudarkov ene dejavnosti:  

- poklicno orientacijo (vocational guidance) – poudarek na pripravi posameznika 
za izbiro poklica ter odločitvi o poklicu in izobraževalni poti; 

- izobraževalno orientacijo (educational guidance) – ukvarja se predvsem z 
vprašanji izbire izobraževanja, načrtovanja izobraževalne poti, pomoči pri 
reševanju učnih težav ipd. 

- osebna orientacijo (personal guidance) – ukvarja se z osebnimi težavami 
stranke (socialni problemi, problemi s starši, čustveni in vedenjski problemi, 
problemi odvisnosti ipd.) (Niklanovič, 2009). 

V praksi se težko določi meje med temi tremi orientacijami, saj vsaka služba posebej 
obravnava svojo stranko celostno in vsaka od teh služb je specializirana za  
določeno področje (prav tam).  
 
Karierna orientacija se je pred letom 1990 izvajala predvsem v osnovnih in srednjih 
šolah in se je desetletja imenovala poklicno usmerjanje. Za tem izrazom pa je prišel 
izraz »poklicna orientacija«, ki se danes najbolj pogosto uporablja in je uradno 
nadomestil starega. Na področju izobraževanja odraslih pa se največ uporablja izraz 
informiranje in svetovanje (Niklanovič, 2009). 
 
Poklicna orientacija/karierna orientacija oz. poklicno informiranje in svetovanje 
(angleški prevod: guidance and counselling/information, advice and guidance (IAC): 
Po Muršaku (2012) vključuje »dejavnosti, s katerimi se posamezniku pomaga pri 
sprejemanju izobraževalnih, poklicnih in osebnih odločitev in pri njihovem 
uresničevanju pred vstopom na trg dela in po njem« (Muršak, 2012, 35). 
Avtor ločuje: 

- svetovanje (osebni razvoj ali razvoj kariere, usmerjanje pri izobraževanju); 
ocenjevanje (psihološko ali usmerjeno h kompetencam); 

- seznanjanje s priložnostmi za učenje, z možnostmi na trgu dela in za 
načrtovanje kariere;  
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- svetovanje poklicnih kolegov, sorodnikov ali izobražencev;  
- poklicne priprave (odločitev potrebnih spretnosti/kompetenc in delovnih izkušenj 

pri iskanju delovnega mesta);  
- napotitve (k strokovnjakom za učenje in za karierni razvoj).  

Te dejavnosti se odvijajo lahko v različnih okoljih, kot so šole, centri za 
usposabljanje, na delovnem mestu itd. (Muršak, 2012). 
 

2.2.1. VIDIKI POKLICNE ORIENTACIJE 

Za bolj poglobljeno razumevanje pojma poklicna orientacija in ustrezno vrednotenje 
dejavnosti poklicne orientacije je potrebno predstaviti potrebo poklicnega usmerjanja 
iz različnih (družbenih in strokovnih) vidikov (Sedej, 1997). 
 
Iz družbeno-ekonomskega vidika je pomembno zavedanje, da je napredek družbe 
možen, če so njeni člani učinkoviti pri opravljanju svojega dela ob poklicno-strokovni 
usposobljenosti, ob ustreznem znanju, osebnostnih lastnostih in poklicnem interesu. 
To je uresničljivo takrat, ko so delavci za svoje delo ustrezno pripravljeni, hkrati pa 
mora obstajati usklajenost med poklicnimi željami kandidatov in potrebami (Sedej, 
1997). 
 
Medicinski vidik utemeljuje potrebo po poklicnem usmerjanju in sicer: 

- »V vsa delovna področja oz. naloge so vključene določene telesne aktivnosti. 
- Zahteve po telesnih sposobnostih delavcev se po različnih delovnih mestih 

razlikujejo po kakovosti in količini. 
- Delavci imajo določeno stopnjo zdravstvene primernosti in določene telesne 

sposobnosti, oboje pa se pri različnih delavcih razlikuje po kakovosti in količini« 
(Sedej, 1997, 74). 

Ob tem je potrebno upoštevati, da se delavec ob delu čezmerno telesno ne izčrpava 
in zdravstveno propada. Ta vidik obravnava telesno (morfološka, fiziološka in 
psihološka sposobnost), delovno in zdravstveno primernost delavca (Oman, 1976). 
 
Psihološki vidik daje pomen vrednosti poklicnega usmerjanja za posameznika in za 
družbo kot celoto. Vsak posameznik teži k temu, da izbere poklic, ki bo ustrezal 
njegovemu znanju, sposobnostim, poklicnim interesom in osebnostnim potezam. 
Ljudje se razlikujejo po svojih osebnostnih lastnostih, zato lahko posameznik na 
različnih delovnih mestih delo opravlja različno dobro, čeprav (kot trdi avtor) 
absolutno poklicno nesposobnih posameznikov ni. Različni poklici postavljajo 
različne zahteve, zato je lahko posameznik nekje uspešen, nekje pa ne (Sedej, 
1997). 
 
Pedagoški vidik se ukvarja s preteklimi in bodočimi vzgojnimi vplivi na kandidata, ki 
naj bi pozitivno vplivali na izbiro poklica posameznika. To poklicno usmerjanje 
vrednotimo z dveh pogledov: 

- »V smislu kandidatove vzgojne oblikovanosti ali vzgojenosti glede na vsebino in 
stopnjo dela. 

- V smislu vzgojnih vplivov bodočega dela na kandidata« (Sedej, 1997, 75). 
Sedej (1997) izpostavlja tudi pomen medsebojnega spoštovanja, zaupanja, 
sodelovanja in zdravega tekmovanja. Pomemben del pedagoškega vidika pa je po 
našem mnenju tudi izobraževanje, npr. razvoj kompetenc in zavedanje potrebe po 
vseživljenjskem učenju in razvoju. 
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Psihohigiena se ukvarja s pojmom duševno zdravje, ki ga danes istovetimo s 
pojmom zrele osebnosti, ta pa predstavlja takšno osebnostno strukturo, ki je 
sposobna harmoničnega sožitja in učinkovitega sodelovanja z drugimi ljudmi (Oman, 
1976).  
Med osnovne potrebe zdrave delovne osebnosti prištevamo potrebe po aktivnosti, 
ustvarjalnosti, lastni osebni rasti, osebnem uveljavljanju,  vključevanju v družbene 
skupine,  harmoničnem sožitju v delovni skupini, sodelovanju in soodločanju v 
delovnem procesu, varnosti na delovnem mestu, doseganju uspeha na delovnem 
mestu, priznavanja uspehov od strani sodelavcev itd. (prav tam). 
 
Socialni vidik obravnava različne kategorije in stopnje problematičnosti (učenci šol, 
ženska mladina, invalidne osebe, osebe s prizadetostjo v telesnem razvoju, osebe z 
motnjami v duševnem razvoju) (Sedej, 1997). Posameznik s pravilno izbiro poklica si 
zagotavlja v družbi svoj pozitivni status, saj v uspešnem opravljanju poklica izraža 
svojo koristnost, pomen in svojo družbeno vrednost, zato je pomembno, da imajo vsi 
posamezniki možnost strokovne pomoči poklicnega usmerjanja. Zadovoljstvo pri delu 
zmanjšuje emocionalno napetost in konfliktne situacije. (Oman, 1976).  
 

2.2.2. USMERJANJE V POKLIC IN ODLOČANJE ZA POKLIC 

Konec 19. stoletja so se zaradi razvoja industrije povečevale potrebe po 
zaposlovanju, zato so začeli proučevati navade, sposobnosti, delo pri ljudeh, da bi 
jim svetovali, v kaj naj se usmerijo. V 30. letih prejšnjega stoletja, ko se je začelo 
organizirano usmerjanje mladine v ustrezen poklic in šolanje, je bila ustanovljena 
banovinska svetovalnica in posredovalnica, katere delo je bilo ugotavljati, ali imajo 
osebe ustrezne sposobnosti in nagnjenja za določeno delo, hkrati pa je skrbela tudi 
za boljšo porazdelitev na različna delovna mesta (Hozjan, 2010). Vse od takrat se je 
večalo število svetovalcev in svetovalnih služb. Pojavljati so se začele tudi nove 
metode in tehnike dela o poklicnem usmerjanju. Sprejet je bil enoten program 
poklicnega usmerjanja, s katerim so začeli vključevati v programe cele generacije 
osnovnošolcev. Svetovali so tudi na srednjih šolah in odraslim. Danes pojem 
poklicno usmerjanje vse bolj zamenjuje pojem poklicna orientacija (prav tam). 
 
Izbira poklica je bila že včasih ena prvih in pomembnih odločitev, ki jih je moral 
sprejeti posameznik. Od te odločitve je bilo odvisno nadaljnje šolanje, izobraževanje, 
izpopolnjevanje in delno tudi poklicna pot posameznika. Iz starejših primerov zapisov 
lahko razberemo, da so se velikokrat v imenu svojega otroka za poklic odločili starši 
ali kar cela družina. Pogačnik (1976) v svojem članku opiše, kako so se njegovi 
domači odločili za njegovo nadaljnje šolanje v gimnaziji, da bo imel nekaj let časa več 
za izbiro poklica,  ker se niso mogli sporazumeti, kaj bi bil po poklicu, njega pa niti 
vprašali niso za želje. V zadnjih desetletjih pa se vse bolj pojavlja zavedanje, da 
odločanje za poklic ni enkraten dogodek, ampak lahko svoje odločitve sprejemamo 
od mladosti pa vse do konca aktivnega obdobja. Posameznik se prilagaja družbi in 
njenim potrebam. Glede na trg delovne sile posameznik večkrat zamenja službo. Drži 
pa, da daljšo pot ko je prehodil posameznik za pridobitev poklica, teže bo ta poklic 
zamenjal oziroma bo izbiral poklic, ki je skladen z njegovo izobrazbo in 
usposobljenostjo (Žerovnik, 1997). 
 
Danes je zelo pomembno, da je posameznik strokovno izobražen, saj družba 
pričakuje izobražene delavce. Posledica je individualizacija posameznika in 
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intelektualizacija dela. Pomembnejše od količine znanja, ki ga posameznik ima, je, 
da posameznik zna selekcionirati, kar je pomembno in ustvarjalno ter da zna 
združevati znanja (informacije). Veliko vrednost ima človek, »ki ima dobro 
abstraktno-teoretsko znanje, močno osebno etiko in strokovno avtoriteto« (Ažman 
idr., 2005, 10). 
Če je bila včasih bolj izjema kot pravilo, da so v podjetjih zaposlovali visoko 
izobražene ljudi,  je danes ravno obratno. Trg dela je vedno bolj nasičen z visoko 
izobraženimi ljudmi, novi izobraženci pa ne dobijo možnosti za zaposlitev. In če je 
včasih imel pojem kariera negativen prizvok (npr. oseba je napredovala z nižjih na 
višje nivoje v okviru službe, zato je bila »povzpetna«), je danes načrtovanje kariere 
nekaj zelo pomembnega za posameznika, naj bo to učenec, dijak, študent, odrasla 
oseba ali oseba s posebnimi potrebami. Načrtovanje kariere je pomembno, da bi se v 
današnjem življenju lažje znašli in ker so karierne odločitve med najpomembnejšimi 
življenjskimi odločitvami (Ažman in Zaviršek, 2014). 
 
B. Rupar (2005) izpostavlja, da so imeli v preteklosti svetovalci za izbiro poklica dokaj 
lahko delo, saj je zadostoval enostaven postopek, primerjave lastnosti in sposobnosti 
posameznika z zahtevami poklica in delovnega mesta. »Večinoma so potem delavci 
ostajali na istem delovnem  mestu in v istem podjetju dolga leta, nekateri celo vso 
delovno dobo« (Rupar, 2005, 5). Glede na nasičen trg dela in veliko število ljudi, ki se 
je, ki se in se bo izobraževalo, se je potreba po svetovalnih delavcih povečala, zato 
imamo danes v državi veliko centrov za pomoč oz. svetovanje pri poklicni orientaciji, 
ki pomagajo učencem, dijakom, študentom, mladim, odraslim in otrokom s posebnimi 
potrebami. Ti centri so Zavod za zaposlovanje, h kateremu spadajo tudi Uradi za 
delo, Območne službe in Centri za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS), NCIPS 
(CIPS vključen v Evropsko mrežo), zavod Izida ter šolske svetovalne službe 
(psihologi, pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi in defektologi, ki imajo status 
strokovnih delavcev na šoli). Zavodi med seboj sodelujejo, saj opravljajo enake 
funkcije. Osnovna funkcija pa je: svojim uporabnikom zagotavljati informacije, ki so 
potrebne za načrtovanje posameznikove poklicne poti. Zavodi pomagajo postavljati 
cilje posamezniku in jih tudi dosegati. Pomagajo tudi pri pridobivanju veščin za 
prehajanje v zaposlitev, v izobraževanje ali v usposabljanje (Špiclin, 2005). 
 
Kot v svojem članku pišeta Molan G. in Molan M. (2009), je ustrezna poklicna 
odločitev ena najpomembnejših odločitev v človekovem življenju, ker se določi pot 
posameznikovega izobraževanja za 3 do 8 oziroma 10 let in celotno delovno kariero 
vse tja do 40. leta aktivnega življenja. Gre za odločitev, ki omogoča realizacijo 
posameznikovih želja, potreb, hkrati pa mu zagotavlja socialno in ekonomsko 
varnost. »Le tisti, ki si izbere poklic, poklicno pot, ki bo maksimalno usklajena z njim 
kot posameznikom, z njegovo osebnostjo, zmožnostmi in zdravstvenim stanjem, se 
bo lahko prilagajal in bo kos novodobnim obremenitvam« (Molan, G. in Molan, M., 
2009, 45). 
 
Že v vrtcu se otroci učijo (npr. skozi igro) in razvijajo (kognitivno, čustveno, 
komunikacijsko idr.) v povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem ter v interakciji 
z vrstniki in odraslimi. Otrok spoznava poklice skozi igro, pogovor, slikanice, knjige, 
medije idr. Zelo veliko pa je odvisno od staršev in okolice (npr. vrtca) (Stritar, Usar in 
Zaviršek, 2014). V času osnovne šole otroci spoznavajo odnos staršev do dela, 
njihov poklic  ter počutje in se soočajo z izzivi, izkušnjami ter težavami vsakdana. 
Učenci začnejo pri šolskih predmetih spoznavati tudi svoje sposobnosti, osebnostne 
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lastnosti, želje, cilje in napredek (Ažman in Zaviršek, 2014). V višjih razredih osnovne 
šole učencem pomagajo pri kariernih odločitvah šolski svetovalni delavci, učitelji, 
razredniki in drugi strokovni delavci,  ki se z njimi pogovarjajo,  jih vodijo in pomagajo. 
Molan G. in Molan M. (2009) v svoji raziskavi ugotovita, da učenci ne poznajo dovolj 
dobro različne vrste poklicev (ne vidijo možnosti v redkejših poklicih in poklicih, ki 
šele postajajo aktualni), hkrati pa ne poznajo dovolj dobro vsebine poklica, ki ga 
želijo opravljati. Avtorja ugotovita, da za otrokovimi lastnimi interesi stojijo vplivi 
zunanjih dejavnikov, kot so starši in prijatelji. Vpliv na odločitev pa imata tudi ugled 
poklica, od katerega je odvisen standard življenja, in iskanje zaposlitve. Vse to 
dokazuje, kako pomembno je načrtovanje poklicne orientacije že v osnovni šoli.  
 
Čeprav je pripravljanje na karierno orientacijo postopno, se mora mladostnik na 
koncu vseeno sam odločiti za nadaljnjo pot. Prvič se mladostniki soočijo s poklicno 
odločitvijo v zadnjem razredu osnovne šole in ta izbira je zelo pomembna. »Običajno 
se odločajo med: 

- ali bodo nadaljevali šolanje ali se zaposlili, 
- na kateri stopnji bodo nadaljevali šolanje, 
- ali se bodo opredelili za poklicno, strokovno ali splošno izobraževanje« 

(Žerovnik, 1997, 32). 
 
Učenec izbira med programi, ki se razlikujejo v dolžini trajanja, vrsti zaključka ter po 
tem, ali si v njih pridobijo splošna znanja ali pa imajo njihovi programi poudarek na 
poklicnem in strokovnem znanju. Izbirajo lahko med programi nižjega ter srednjega 
poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja in 
gimnazijskimi programi. Iz zadnjih dveh programov lahko dijaki nadaljujejo 
izobraževanje v višjem in visokem šolstvu oz. na univerzi (Lovšin, Ažman in Zaviršek, 
2014).  
 
S. Pečjak in Zagoričnik (2007) v svojem prispevku raziskujeta težave, s katerimi se 
srečujejo slovenski srednješolci pri odločanju o nadaljnjem izobraževanju. Ugotovila 
sta, da dijaki pri odločanju nimajo večjih težav, kar pomeni, da šolske svetovalne 
službe svoje delo dobro opravljajo. Dijaki imajo zelo malo težav z zunanjimi konflikti 
(ne skrbi jih, da se mnenje njim ljubih oseb ne bi skladalo z njihovimi) in 
pomanjkanjem motivacije (smiselno se jim zdi vlagati čas in trud v karierno 
odločitev). Srednje velike težave imajo s splošno neodločnostjo, ki izvira iz strahu 
pred neuspehom, ali z obvezo k odločitvi. Nekoliko več težav jim povzročata 
disfunkcionalno prepričanje (preveč pričakujejo, da bodo z izbranim študijem izpolnili 
vse svoje želje in pričakovanja oz. da je izbira enkratna) in pomanjkanje informacij o 
poklicih oz. študijskih programih.  
 
»V sodobni družbi je dijaku zelo težko izbrati pravi študij in pravi poklic. Pogosto 
študijski programi, ki študente šolajo za določene poklice, ne dohajajo sprememb, ki 
se v njih dogajajo. Čas šolanja se zaradi visokih zahtev po znanju podaljšuje« 
(Ažman idr., 2005, 13). V Sloveniji nadaljuje šolanje na višjih in visokih šolah 50 % 
srednješolcev, poleg tega pa so bolje zaposljivi tisti, ki študirajo naravoslovje in 
tehniko, ker je diplomantov s področja družboslovja dovolj in preveč (prav tam).  
 
Dijak (bodoči študent) sprejema odločitev za nadaljnjo karierno pot in uspešen 
prehod na trg dela, ki pa je nemalokrat težek. Študentom se priporoča, da so aktivni 
v študijskem procesu, si zastavijo svoje cilje, se povezujejo z drugimi, pridobijo 
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mednarodne izkušnje idr. »Karierna pot posameznika ni nekaj, kar se zgodi. Svojo 
karierno pot moramo namreč  začeti načrtovati dovolj zgodaj, vendar tudi v času 
študija še ni prepozno. Študenti se velikokrat premalo zavedajo, kakšno vlogo igra v 
našem življenju načrtovanje kariere. Na koncu se mnogi znajdejo z diplomo v roki in 
brez najmanjše ideje, kaj bi pravzaprav radi v življenju počeli« (Bašanović idr., 2011, 
35). 
  
Ne glede na to, ali se o nadaljnjem izobraževanju oz. poklicni orientaciji odloča 
učenec, dijak ali študent, je v različnih priročnikih o načrtovanju kariere zapisano kar 
nekaj navodil, kako začeti načrtovati poklicno orientacijo zelo zgodaj. Vsak 
posameznik naj bi najprej dobro spoznal sebe in si naredil profil, razmislil o 
sposobnostih, veščinah, željah, interesih, se vprašal, kako ga vidijo drugi, zapisal 
svoje poklicne interese, razmislil o poklicnih vrednotah, o svojih prednostih ter si 
postavil cilje, ki bi jih dosegel. Pri vsem tem pa si lahko izdela in vodi svoj lasten 
portfolio, ki mu bo pomagal pri iskanju zaposlitve. 
 
Posameznik se tudi kasneje v življenju sreča z različnimi preizkušnjami na svoji 
karierni poti. Včasih ne gre samo za vzpone, ampak tudi za izzive in pridejo obdobja, 
ko je posameznik brezposeln, se izobražuje ob delu, menja poklic ali delovno mesto 
ali pa se upokoji. Z večjimi ovirami se običajno srečujejo ženske, od katerih se 
pričakuje, da bodo namenile gospodinjstvu in skrbstvenemu delo vsaj toliko časa kot 
plačanemu delu, hkrati pa se z materinstvom prekine karierna pot. Poleg žensk imajo 
probleme z načrtovanjem kariere tudi odrasli z različnimi fizičnimi in osebnimi ovirami 
v svojem življenju in otroci s posebnimi potrebami. Vseeno pa se lahko odrasli 
vpišejo v formalno (pridobitev javnoveljavne izobrazbe, poklicno kvalifikacijo ali drugo 
javnoveljavno listino) ali pa neformalno izobraževanje (pridobivanje posodabljanje in 
poglabljanje znanja, spretnosti in kompetenc na različne načine) (Vilič Klenovšek in 
Zaviršek, 2014). 
 
V tretjem življenjskem obdobju se  posamezniki soočajo z novimi vlogami in izzivi. 
Spreminjajo se zdravje, telesna moč, finančni in partnerski status, vseeno pa se 
lahko ljudje v tretjem življenjskem obdobju še vedno izobražujejo in izpopolnjujejo. S 
tem si lahko izboljšujejo zdravje in vitalnost in so bolj zadovoljni.  
 

2.3. PROFESIONALNI RAZVOJ UČITELJEV 

»Možnosti za učenje je treba razvijati, in če je mogoče, povečevati vse življenje. 

Učenje in izobraževanje ni nekaj, kar bi lahko ločili od življenja. Učenje – v kakršni 

koli obliki ali s kakršnim koli namenom, nikoli ne preneha« (Jelenc, 2007, 22). 

 
Profesionalni razvoj ni nekaj, kar bi lahko opisali v nekaj stavkih. Zajema veliko 
definicij, vsebuje dejavnike, ki prispevajo k njegovemu razvoju, vsebuje lastnosti, ki 
jih mora imeti učitelj, da se profesionalno razvija itd., hkrati pa različni avtorji 
profesionalni razvoj raziskujejo skozi faze, po katerih poteka, nekateri se opirajo na 
dejavnike profesionalnega razvoja, nekateri pa dajejo večji pomen oblikam 
poklicnega učenja. Vsekakor pa profesionalni razvoj poteka kot proces 
vseživljenjskega učenja, ki vključuje poklicno, socialno in osebno področje. 
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2.3.1. SPLOŠNA OPREDELITEV PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

B. Marentič Požarnik (1993, po Javornik Krečič, 2008) v svojem delu piše, da se 
spremembe dogajajo na vseh področjih družbenega življenja in te spremembe skupaj 
z izzivi (hitro naraščanje znanja in tehnologije, večja zahtevnost življenja, ki zahteva 
več znanja, spretnosti, pripravljenost idr.) zaradi nenehnega potrjevanja ter iskanja 
novega, boljšega, prinašajo negotovost v poklic. Zavedati se je treba, da »učitelji niso 
zgolj izvajalci učnih načrtov, temveč posamezniki z različnimi osebnostnimi 
lastnostmi, ki se med drugim kažejo tudi v njihovem načinu poučevanja, vodenja 
razreda in komunikacije z učenci« (Peček, 2004, 16). Učitelj mora ustvariti prijazno 
delovno okolje, v katerem učence sprejema takšne, kot so. S tem, ko izžareva svoje 
osebnostne lastnosti, izražene v njegovih sposobnostih, značaju, izkušnjah, vpliva 
učitelj na izbiro metod in oblik dela, ki so kažejo v različnih učnih stilih, prijemih in 
ravnanju. Profesionalni razvoj je povezan »z lastnimi spoznanji, ki izhajajo iz narave 
učiteljevega dela, in z načrtnim pridobivanjem znanja na seminarjih in strokovni 
literaturi. Spoznanja človeka oblikujejo nehoteno, neodvisno od njegove volje, 
uporaba znanja pa je odvisna izključno od posameznikove volje in odločitve, ali bo 
znanje skladiščil ali pa ga bo vključeval v svojo vsakdanjo prakso« (Peček, 2004, 16). 
 
Danes se od učiteljev pričakuje veliko, zato je pomembno, da njihovemu 
izpopolnjevanju posvečamo pozornost, ki bo v skladu s pomembnostjo, 
odgovornostjo in vse večjo zahtevnostjo njihove vloge. Strokovno izpopolnjevanje 
postaja »za učiteljev profesionalni razvoj in širjenje možnosti odločanja nuja, ki mora 
poudarjati razvoj učiteljev iniciativnosti in ustvarjalnosti, predvsem pa mu dati 
priložnost za spoznavanje, odkrivanje« (Slana, 1997, 497). Učitelj je tudi učenec v 
procesu poučevanja in učenja. Ves čas se uči skozi svoje delo in pouk. Stalno razvija 
svoje spretnosti, sposobnosti, znanja in lastnosti. Biti mora v koraku s časom in se 
uspešno spopadati z izzivi, ki mu prihajajo naproti.  
 
Profesionalni razvoj izobraževalca/učitelja »so dejavnosti, ki razvijajo posameznikove 
spretnosti, znanje, strokovnost in druge značilnosti izobraževalca/učitelja; to so v 
najširšem pomenu: začetno izobraževanje, uvajalni programi, stalno strokovno 
izpopolnjevanje, nadaljnje usposabljanje v delovnem okolju« (Javrh, 2011b, 7).  
 
Poklicna profesionalizacija »je vseživljenjski proces, ki se začenja s poklicnim 
usposabljanjem in se krožno nadaljuje z izkustvenim učenjem pri posameznikovi 
poklicni karieri. Ta proces ni izoliran, zaznamujejo ga sodelovanje in kooperativno 
učenje, pomoč sodelavcem, pa tudi spoštovanje lastnega dela in njegova ustrezna 
predstavitev. Poklicni razvoj je torej celosten proces rasti, ki povezuje osebno, 
socialno in poklicno raven« (Javrh, 2011b, 7).  
 
Abbot (1998, po Cvetek, 2005) razlikujejo med pravo profesijo in polprofesijo. Pri 
pravi profesiji gre za skupine strokovnjakov, ki imajo svoje sisteme za izobraževanje. 
Pri njih veljajo določeni pogoji, da lahko vstopijo v poklic. Imajo svoja pravila vedenja, 
za storitve pa dobivajo plačilo, ki je odvisno od uspeha njihove storitve. Sem spadajo 
samostojni in neodvisni praktiki, npr. pravo in medicina. Pri polprofesijah pa so njihovi 
pripadniki zaposleni v organizacijah in pogosto ne ostajajo v isti profesiji vse življenje 
(Cvetek, 2005). Pod polprofesijo spadajo socialno delo, poučevanje, zdravstvena 
nega in knjižničarstvo. Hkrati pa se Abbot ne strinja s prej napisanim, saj je ključnega 
pomena posameznikov odnos do dela, ki pa se spreminja. 
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Muršak (2002) navaja, da je izraz profesija tujka, ki v slovenskem jeziku pomeni 
poklic. V SSKJ-ju profesija pomeni prav tako poklic, npr. »po profesiji je učitelj«, 
profesionalec pa je ta, ki se poklicno ukvarja s čim oziroma kdor strokovno, dobro 
opravlja svoje delo. Slovar angleškega jezika (Hornby, 2005) definira profesijo kot 
plačani poklic, za katerega je potrebna višja stopnja izobrazbe in usposobljenosti, 
npr. medicina, pravo, učiteljska profesija.  
 
Hoyle (1989, po Javornik Krečič, 2008) definira profesionalnost kot »kvaliteto 
profesionalnih znanj, spretnosti in vrednot, vsebovanih v profesionalni praksi« (prav 
tam, 10). Znaki profesije so:  

- »opravljanje pomembne družbene funkcije, 
- visok nivo specifičnih znanj in spretnosti, 
- visokošolsko (tudi podiplomsko) izobraževanje, 
- svoboda in avtonomnost pri izbiri delovnih postopkov, 
- sposobnost delovanja v problemskih in nepredvidljivih situacijah, 

- samoizpopolnjevanje na podlagi razmišljujoče analize lastnih izkušenj, 
- izdelane osnove profesionalne etike, 
- združevanje v profesionalne organizacije, ki zastopajo interese svojih članov in 

varujejo visok nivo storitev« (Javornik Krečič, 2008, 10). 
 
Profesionalni razvoj učiteljev povezuje osebno, socialno in poklicno raven. Sodobne 
teorije (Hargreaves, 2000, po Javrh, 2011a) opredeljujejo štiri obdobja v 
profesionalizaciji poklica: 

1. Predprofesionano obdobje, v katerem učitelj predela predpisano snov z razlago 
ter hkrati vzdržuje pozornost in disciplino učencev. 

2. Avtonomni profesionalizem, pri katerem učitelj postane del univerzitetnega 
študija. Izobraževanje in izpopolnjevanje sta usmerjena v posameznega 
učitelja. 

3. Kolegialni profesionalizem predpostavlja sodelovanje med učitelji pri uvajanju 
novih metod, ki postajajo raznolike (projektno učenje, sodelovalno učenje, 
timsko učenje idr.), šola pa postaja učeča se skupnost. Učitelj je avtonomen in 
ni osamljen. 

4. Postprofesionalno obdobje se je razvilo zaradi vpliva globalizacije 
(tekmovalnost, pritiski mednarodnih primerjanj znanj idr.). Vse več je 
predpisanih kurikulumov, natančno opredeljenih standardov znanja, zunanjih 
preverjanj in sistemskih napredovanj po točkah. To pa ogroža avtonomnost in 
kolegialnost (prav tam).  

 
Pri razvijanju svoje kariere se mora vsak učitelj že na začetku svoje poti vprašati, 
kako si bo organiziral različna življenjska področja, kot so delo, dom in osebni razvoj, 
da bo karierni razvoj čim bolj pozitiven in uspešen. Na vse to vpliva tudi družba. Kako 
bo posameznik organiziral vse skupaj, pa je odvisno od biološkega stanja, otroških 
izkušenj, socializacije, pridobljenih izkušenj in družinskih odnosov (Javrh, 2011a). 
Vsak učitelj ima lahko podporo od zunaj (vodstvo šole, sodelavci, družina), 
pomembna pa je tudi zavest, da je profesionalni razvoj tudi notranji proces. To je 
važen pogoj za razvijanje profesionalnih kompetenc. Učitelj kot posameznik lahko 
zelo veliko pripomore k temu, da je tudi šola kot organizacija uspešnejša in 
učinkovitejša. Hkrati pa se mora šola zavedati, da je skrb za zaposlene zelo 
pomembna, saj imajo zaposleni znanja, veščine, sposobnosti, ki so v prid tudi šoli 
(prav tam). Ob vseh teh pogojih ima posameznik veliko možnost za strokovni, delovni 
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in osebnostni razvoj ter možnost vertikalnega in horizontalnega napredovanja. 
Povečajo se tudi njegove materialne in nematerialne ugodnosti, večja zanesljivost 
zaposlitve, poklicna fleksibilnost ter mobilnost in možnost za poklicno 
samopotrjevanje (Peček, 2009).  
 
Čeprav različni avtorji (Marentič Požarnik, 2000, Goodson, 2000, Hergreaves (po 
Erčulj, 2000); Valenčič Zuljan, 2007, po Hafner, 2013) nimajo enotnega mnenja o 
učiteljevem profesionalizmu, najdejo vseeno pri opredelitvah učiteljeve 
profesionalnosti nekaj skupnih značilnosti: 

- »Sposobnost uporabe znanja na načine, ki privedejo do pravilnih odločitev – 
praktičnih odzivov na konkretno situacijo. To so kvalitativni kazalniki kakovosti 
presoje, razumevanja in odločanja, v katerih se kaže sposobnost ustreznega 
odzivanja na nove in nepredvidljive situacije; 

- vseživljenjsko učenje in skrb za stalni profesionalni razvoj; 
- zmožnost medsebojnega sodelovanja (konstruktivnega reševanja težav) z 

učenci, učitelji, starši in širšim družbenim okoljem; 
- osebna vizija in moralna odgovornost učitelja« (Hafner, 2013, 58). 

 
S. Bubb in Erley (2007, po Bubb, 2013) profesionalni razvoj definirata kot »nenehen 
proces, sestavljen iz formalnih in neformalnih izkušenj učenja, ki zaposlenim v šolah 
omogoča razmišljanje o svojem delu, izboljševanje svojega znanja in spretnosti ter 
načinov dela tako, da se izboljšata učenje in dobrobit učencev« (Bubb, 2013, 20). 
S. Bubb (2013) zapiše, da ima profesionalni razvoj veliko vlogo pri učinkovitosti 
učiteljev in pri njihovem vztrajanju na delovnem mestu. Profesionalni razvoj se ne 
dogaja sam od sebe, zato ga je potrebno voditi in usmerjati, da se doseže pozitiven 
učinek in dobri rezultati. Na resnost pristopa udeležencev in posledično na 
izboljšanje šole vodijo status, znanje in pristop vodij razvoja zaposlenih. Šibka stran 
načrtovanja profesionalnega razvoja so osebe, ki nimajo dovolj časa zaradi 
preobremenjenosti z drugimi vlogami (prav tam). S. Bubb je sestavila tudi svoj model 
cikla profesionalnega razvoja, zgledovala pa se je po različnih avtorjih (Guskey, 
Kirkpatrick, Huberman). Gre za ciklični model, kjer spremembe na enem področju 
lahko vplivajo na spremembe na drugem področju. Model ima devet faz, kjer so vse 
enako pomembne. Če bi zanemarili katerokoli od njih, lahko negativno vpliva na 
končne rezultate. Ciklični model profesionalnega razvoja je sestavljen iz naslednjih 
faz: 1. opredelitve potreb  2. podoba osnovnega stanja  3. cilj  4. načrt  5. 
aktivnost  6. učenje zaposlenih  7. prenos v prakso  8. učenje učencev  9. 
učinkovitost (sledi naprej v) 1. opredelitev potreb ... Te faze so razdeljene v tri 
domene (v skladu z idejo Clarka in Hollingswotha o domenah znotraj njunega 
medsebojno povezanega modela profesionalnega razvoja (2002, po Bubb, 2013):  

- domena priprave (1.– 4. faza) vsebuje: identifikacijo potreb, podobo osnovnega 
stanja, postavljanje cilja in izdelavo načrta za njegovo doseganje; 

- domena učenja (5.– 6. faza) vsebuje: razvojno aktivnost in nastalo novo učenje 
(spretnosti, znanje in odnosi); 

- domena izboljševanja (7.– 9. faza) vsebuj: prenos naučenega v prakso, z 
učinkom na učenju učencev in izboljšanje samoučinkovitosti zaposlenih. 

Pomembno je, da zaposleni identificirajo in analizirajo svoje potrebe. Velika pomoč je 
lahko tudi pogovor, razpravljanje z drugimi. Podpora ter povratna informacija sta 
pomembna, saj pri učitelju dosežeta večjo motivacijo za spremembe (prav tam). 
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M. Valenčič Zuljan in D. Blanuša Trošelj (2014) v svoji raziskavi opisujeta 
tradicionalni in refleksivni model profesionalnega razvoja vzgojitelja (ki velja tudi za 
učitelja). Ta dva pristopa slonita na različnem  razumevanju narave poklica in 
poklicnega učenja, kar se kaže v različnem razumevanju dejavnikov potrebnih za 
učiteljev profesionalni razvoj.  
Različni dejavniki iz vidika tradicionalnega in reflektivnega pristopa: 

- Pojmovanje poklicne vloge: v tradicionalnem pristopu je učitelj pasiven in le 
izvršuje naloge, pri refleksivnem pristopu je učitelj aktiven in razmišljujoč in 
avtonomen profesionalec. 

- Pobuda za poklicno učenje in razvoj: pri tradicionalnem pristopu pobuda prihaja 
od zunaj (ni vzgojiteljeva), pri refleksivnem pristopu pa pobuda prihaja od 
znotraj in je v učitelju. 

- Usmerjenost razvoja: pri tradicionalnem pristopu gre le za učiteljeva ravnanja, ki 
so rutinirana ter pridobljena po nekem modelu; pri reflektivnem pristopu gre 
poleg ravnanj tudi za pojmovanja, ob rutini je pomembna tudi refleksija dela. 

- Socialni vidik: pri tradicionalnem pristopu gre za individualni proces (učitelj 
sam), pri reflektivnem pristopu poteka sodelovalni proces kolegialnega učenja. 

- Časovna dimenzija in didaktična organizacija učenja: pri tradicionalnem 
pristopu postane učitelj profesionalec že z začetnim izobraževanjem in 
občasnimi seminarji za nabiranje novih idej; pri reflektivnem pristopu pa se 
učitelj vseživljenjsko izobražuje, hkrati pa je poudarjen konstruktivistični pristop 
dela (prav tam). 

 
Na začetku je bil profesionalni razvoj pedagoških delavcev razumljen kot 
»spreminjanje posameznikovega ravnanja z dopolnilnim izobraževanjem, ki se ga 
posamezniki udeležijo pogosto na pobudo oz. zahtevo drugih, da bi si bodisi pridobili 
nove informacije ali razvili določene poklicne spretnosti« (Valenčič Zuljan, Vogrinc, 
Cotič, Fošnarič in Peklaj, 2011b, 13). Danes pa je za profesionalni razvoj pomembno 
tudi, da imajo spodbudo od znotraj  in razvito sodelovanje z drugimi strokovnimi 
delavci in sodelavci. P. Peček (2004) zapiše, da je bila včasih skrb za profesionalni 
razvoj posameznika v domeni ravnatelja, danes pa se posameznik sam zaveda 
pomena profesionalnega razvoja in razvija dolžnost do tega. S tem bolj kakovostno 
opravlja svoje delo in ohranja delovno mesto. Prav tako B. Marentič Požarnik (1987) 
piše, da je velikokrat namen dopolnilnega izobraževanja, da učitelji ves čas osvajajo 
nova znanja, ker se znanost stalno spreminja in bogati, hkrati pa je dopolnilno 
izobraževanje pomembno, da zapolni vrzeli v osnovnem izobraževanju, zaradi 
hitrega razvoja znanosti, družbenih odnosov, reform, sprememb, inovacij (v metodah, 
učbenikih, učnih načrtih), da bo učitelj kos novim nalogam. Opozarja tudi na to, da bi 
morali učitelji obiskovati dopolnilno izobraževanje, kjer bi bili tudi sami bolj aktivni in 
bili izpostavljeni konkretni dejavnosti. Svoj profesionalni razvoj lahko učitelj razvija 
tudi ob reševanju problemov s pomočjo kolegov, hkrati pa mora razvijati 
komunikacijo na vseh področjih, ker je pomembna za medsebojno izmenjavo 
izkušenj, mnenj, problemov, rešitev. 
 
B. Marentič Požarnik (2000, po Skok, 2002) opredeljuje profesionalnega učitelja kot 
»razmišljujočega praktika«, M. Valenčič Zuljan (2001, po Skok, 2002) pa kot 
»kritičnega profesionalca«. Razmišljujoč praktik je učitelj, ki se poklicno ukvarja z 
vzgojo in izobraževanjem in sproti razčlenjuje svoje vsakdanje poklicne izkušnje ter 
se iz njih uči (je ustvarjalen in ves čas poskuša nekaj novega). Svoje subjektivne 
teorije o poučevanju, odnosih v razredu, vzrokih raznih pojavov stalno povezuje z 
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znanstvenimi teorijami, ves čas izpopolnjuje svoja znanja ter spretnosti, skrbi za 
kakovostno opravljeno delo (obvlada stroko, ima ustrezno stopnjo izobrazbe in 
delovne izkušnje), pri opravljanju svojega vzgojno-izobraževalnega dela ima 
strokoven pristop, prizadeva si za dosledno uresničitev učnih vsebin (po obsegu in 
kakovosti). Kritični profesionalec se zaveda odgovornosti svojega poklica na ravni 
posameznika in celotne družbe. Sposoben je kritičnega razmišljanja o svoji praktični 
dejavnosti in kontekstu dela, razvito ima implicitno razumevanje praktične situacije, ki 
jo je težko verbalizirati. Pravi eksperti so sposobni ob opazovanju in refleksiji 
rekonstruirati in artikulirati znanje, pridobljeno na ravni izkušenj. Glavni kompetenci, 
ki se povezujeta, sta učinkovitost in odgovornost. Koncept kritičnega profesionalca 
temelji na strokovni avtonomiji (učitelj ima predelano samopodobo, je neodvisen v 
presojanju, a se hkrati zaveda potrebe po medsebojnem koopertivnem sodelovanju 
in konstruktivnem razreševanju konfliktnih situacij) in kritični odgovornosti (prav tam). 
 
V eni od raziskav (Moretti, M., Ropar in Moretti, A., 2013) so ugotavljali, kaj vpliva na 
profesionalni razvoj osnovnošolskih učiteljev. Po njihovem mnenju največja 
odgovornost za profesionalni razvoj učiteljev pripada njim samim v povezovanju z 
ravnateljem in vodstvom šole (82 %).  Najboljši čas za začetek razvijanja razvoja 
kariere je po njihovem mnenju, da moraš imeti 11–20 let delovnih izkušenj (65,1 %). 
75 % anketiranih meni, da je profesionalni razvoj lahko načrtovan, 92 % učiteljev pa 
zavrača idejo, da bi odgovornost za svoj profesionalni razvoj preložili na vodstvo 
šole. Učitelji kot vir podpore za svoj profesionalni razvoj navajajo ravnatelja in 
vodstvo šole (25 %), sodelavci (15 %), družina (22 %), nekateri pa pri izgradnji 
kariere niso potrebovali podpore ali pa si kariere še niso zgradili (ostali). V 
profesionalnem razvoju učitelji navajajo različne pomembne mejnike: vodenje aktiva, 
zagotavljanje zadovoljstva staršev in učencev, napredovanje (nov naziv in višja 
plača), spodbujanj učencev v tekmovanjih, vodenje razvojnega načrta, pridobivanje 
novega znanja z nadaljnjim strokovnim izobraževanjem. Učitelji navajajo tudi faktorje, 
ki spodbujajo in zavirajo njihov profesionalni razvoj. Spodbujajo jih ravnatelj ali 
vodstvo šole, družina, sodelavci, vpeljevanje sprememb v učni proces in prosti čas 
za profesionalni razvoj. Negativni vpliv pa imajo neprimerna zakonodaja glede 
izobrazbe, neprimerna ali nedokončana izobrazba, nezadostno profesionalno znanje 
in ekonomsko stanje v državi. Prihodnji cilji učiteljev so (glede na pomembnost): 
profesionalna rast, dober odnos s starši in učenci, napredovanje, biti dober razrednik, 
vodenje aktiva, pridobitev višje izobrazbe, sprememba delovnega okolja, ravnateljska 
funkcija in podravnateljska funkcija. Glede na dobljene rezultate avtorji predlagajo 
naslednje dolgoročne spremembe za izboljšanje osnovnošolskega učiteljskega 
poklica: spodbujanje vseh oblik sodelovanja med uslužbenci, spodbujanje izobrazbe 
učiteljev, prevzem delne odgovornosti za profesionalni razvoj učiteljev iz strani 
ravnatelja, petletni individualni načrti za profesionalni razvoj učiteljev, omogočanje 
vodstvenih in organizacijskih nalog učiteljem itd. (prav tam). 
 

2.3.2. PROFESIONALNI RAZVOJ KOT VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 

Na razvoj vseživljenjskega učenja vplivajo vsakodnevne spremembe (tehnološke, 
razvoj IKT-ja). Znanja in spretnosti, ki jih pridobivamo od otroštva dalje, ne 
zadostujejo več, zato je pomembno, da se spremembam prilagajamo, jih 
nadgrajujemo in izpopolnjujemo. Cilj vseživljenjskega učenja je, da se izboljšajo 
znanje, spretnosti in veščine. Aktivnosti vseživljenjskega učenja pripomorejo k 
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razvijanju izobrazbenega potenciala, ki vpliva tudi na gospodarsko rast in razvoj in na 
razvoj družbe (Nekrep, Prah, Slana, 2006). 
 
V vseživljenjskem učenju se združijo vse vrste učenja in izobraževanja. Gre za 
aktivnosti, ki potekajo skozi celo življenje (izkušnje, situacije), da bi se znanje, 
spretnosti in veščine izboljšale (Devjak in Polak, 2007). Gre za izkustveno učenje. 
Odvisno do posameznika pa je, kako hitro se bo učil.  
 
»Vseživljenjsko učenje je dejavnost in proces, ki zajema vse oblike učenja, bodisi 
formalno bodisi neformalno in aformalno ter naključno ali priložnostno. Poteka v 
različnih učnih okoliščinah, od rojstva prek zgodnjega otroštva in odraslosti do konca 
življenja, s ciljem, da se zboljšajo posameznikovo znanje in spretnosti. Z učenjem 
pridobivamo tudi interese, značajske poteze, vrednote, odnos do sebe in drugih ter 
druge osebnostne lastnosti« (Jelenc, 2007, 10). Zavedati se je potrebno, da ima vsak 
posameznik svoje interese in potrebe, katerim sledi, hkrati pa se v različnih 
življenjskih obdobjih dogajajo različne situacije.  
 
Pomemben vpliv na učenje in izobraževanje ter posledično na vseživljenjsko učenje 
imajo  posameznikove izkušnje. Pozitivne izkušnje vplivajo na posameznika tako, da 
bo lažje v prihodnosti nadaljeval z izobraževanjem in v določenih stvareh bolj užival, 
kakor če ima negativne izkušnje. Posameznik se lahko na različnih področjih izrazi 
intelektualno, emocionalno ali socialno. Zaželena sta čim bolj pozitivna odnos in 
pristop (Jelenc, 2007). 
 
Učenje in izobraževanje sta povezana pojma. Učenje je ena od možnosti za izpeljavo 
učenja: 

- Pri izobraževanju (bolj formalno učenje) sta vloga in dejavnost posameznika 
določeni od zunaj. Gre za pridobivanje znanj, spretnosti, navad ali pa gre za 
učenje med procesom, ki je praviloma uradno opredeljen s cilji, normiran, 
strukturiran, predmetno usmerjen, organiziran od zunaj. Za proces se strokovno 
organizira in nadzoruje (npr. pouk in učitelj). Določajo ga družbene okoliščine in 
potrebe; 

- Pri učenju  (bolj neformalno učenje) se upoštevajo posameznikove potrebe in 
lastna dejavnost. Običajno poteka povsod, zajema vse položaje, okoliščine in 
priložnosti. Vsebine so prepletene in niso načrtno usmerjene na predmet. 
Postaja vsak dan, vse življenje, drug od drugega, je tudi brez strokovnega 
vodstva. Deli se na organizirano (posameznik ali skupina prevzame 
odgovornost za načrtovanje, izpeljavo in ovrednotenje svojega učenja in 
izobraževanja, pri katerem pomagajo drugi ali ustanove) in priložnostno (poteka 
ne merimo rezultatov) (Jelenc, 2007). 

 
T. Devjak in A. Polak (2007) pišeta, da k vseživljenjskemu učenju spada tudi timsko 
delo, pri katerem se razvijajo medsebojna komunikacija, zaupanje, reševanje 
problemov in konfliktov idr. Hkrati timsko delo spodbuja tudi refleksije, kritično 
mišljenje, radovednost, medsebojno spoznavanje idr. Pomembno je tudi sodelovalno 
učenje (podlaga za timsko delo), pri katerem se lahko učitelji učijo drug od drugega 
novih spretnosti, navad, metod dela, načina reševanja problemov, socialnih veščin 
idr. Tudi s tem učitelji rastejo strokovno in profesionalno. Avtorici omenjata tudi 
akcijsko raziskovanje, pri katerem gre za proučevanje socialne situacije za 
izboljšanje kvalitete v njej. Rezultat vseživljenjskega učenja pa je lahko tudi 
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spreminjanje pedagoške prakse, pri kateri morajo imeti učitelji veliko strokovnega 
znanja na več področjih. 
 
V življenju se posameznik sreča z različnimi izzivi. Ti izzivi lahko spodbudijo 
posameznikov razvoj, a je od njega samega odvisno, kolikšen ta razvoj bo, saj je 
pomembno, kako se bo na izziv odzval in kako bo to izkušnjo predelal, osmislil ter 
povezal s svojimi izkušnjami in teoretičnimi spoznanji (Valenčič Zuljan, Vogrinc, 
Cotič, Fošnarič, Peklaj, 2011b). 
 
Danes nam je na voljo velika količina različnih informacij in do njih imamo stalen 
dostop (internet, TV, literatura idr.). Zato je zelo pomembno, da znamo z njimi ravnati 
(presoditi, kaj je bistveno, kako jih povzemati, obdelati, pripraviti za uporabo in jih 
uporabljati). Kvaliteta je boljša od kvantitete, to pa vpliva tudi na naše proceduralno in 
strateško znanje. Zaradi velike količine informacij in prilagoditev le-tem je potrebno 
tudi medsebojno sodelovanje (Razdevšek Pučko, 1997). 
 
Medgeneracijsko sodelovanje je zelo pomembno, pa čeprav so starejši velikokrat 
zapostavljeni zgolj zato, ker so stari. Tudi ti starejši učitelji so morali prehoditi dolgo 
pot pri razvoju poklicne profesionalnosti. Ravno od starejših kolegic se mladi lahko z 
opazovanjem, spremljanjem in sobivanjem marsikaj naučijo. Med mladimi in 
izkušenimi učitelji so velike razlike tudi na področju razvijanja kariere. Starejšim 
učiteljem bi lahko v fazi izpreganja (S-model) omogočili več dela in usposabljanja 
učiteljev novincev in bi tako preprečili marsikatero težavo v karieri mladih učiteljev. 
Starejši učitelji pa bi ob tem dobili motivacijo in novo zadovoljstvo, saj bi se še vedno 
počutili kot pomemben člen ustanove, kjer delajo, in del profesionalne skupnosti, ki ji 
pripadajo (Muršak, Javrh, Kalin, 2011).  
 
Ena od oblik vseživljenjskega učenja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju je 
nadaljnje izobraževanje in usposabljanje. Sistem mora biti v vseh obdobjih 
posamezniku opora na različnih področjih njegove poklicne poti. Prav tako kot morajo 
strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju ves čas nadgrajevati svoje znanje, se 
mora nadgrajevati oziroma posodabljati tudi sistem stalnega strokovnega 
izpopolnjevanja. Sistem mora preverjati, kako različne metode, oblike, načini dela, 
modeli vplivajo in se uveljavljajo ter kakšen učinek imajo na strokovno 
izpopolnjevanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Nekrep, Prah in Slana, 
2006). 
 
M. Horvat (1997) je raziskovala, ali se učitelji razrednega pouka vseživljenjsko 
(permanentno, kontinuirano, nenehno) strokovno izobražujejo, zakaj se izobražujejo 
in kaj jih k temu spodbuja. Raziskovala je tudi, katerih oblik vseživljenjskega 
strokovnega izobraževanja se najpogosteje poslužujejo, kako pogosto ter na katere 
ovire najpogosteje naletijo na poti vseživljenjskega izobraževanja. Rezultati so 
pokazali, da se največ učiteljev in učiteljic razrednega pouka strokovno izobražuje na 
seminarjih in posvetih, malo manj pa ob branju strokovne literature. Najmanj 
anketiranih učiteljic pa si pridobiva znanje  s pomočjo inštrukcij. Večina učiteljic se 
najpogosteje izobražuje zaradi lastne želje po znanju, nekatere se zaradi potreb 
institucije, nekaj pa zaradi želje po napredovanju v višji plačilni razred, najmanj pa 
zaradi želje po ohranitvi sedanjega delovnega mesta. Skoraj polovica anketiranih se 
izobraževanj udeležuje dva- do trikrat letno, malo manjše število pa več kot trikrat v 
šolskem letu. Večina se jih je izobraževanj udeležila prostovoljno.  
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J. Slana (1997) v raziskavi ugotavlja, da si učitelji želijo strokovno izpopolnjevati 
predvsem (več kot polovica anketiranih) zaradi seznanjanja z novostmi na področju 
vzgojno-izobraževalnega dela, dobra četrtina učiteljev ima željo, da se usposobijo za 
uspešnejše reševanje problemov, četrtina pa želi svoje delo izboljšati predvsem na 
didaktično-metodičnem področju. Prav tako kot M. Horvat ugotavlja tudi J. Slana, da 
se strokovnega izobraževanja udeležujejo učitelji predvsem zaradi lastne motivacije. 
Največ anketiranih je odgovorilo, da se odločijo za izbor programa glede na vsebine, 
ki jih program ponuja. Na drugem mestu so metode in oblike dela, ki so predvidene 
na seminarjih, na tretjem pa je anketirancem pomembno, kdo je izvajalec 
izpopolnjevanja. Kljub temu, da naj bi bilo izpopolnjevanje mesto za srečevanje ljudi, 
ki imajo podobne probleme, ni večjih pričakovanj s strani anketirancev, da bi 
strokovno izpolnjevanje v večji meri razvijalo učiteljevo profesionalizacijo tudi ob 
izmenjevanju nasvetov in izkušenj s kolegi. V zvezi z metodami in oblikami dela so 
anketiranci odgovorili, da si želijo predvsem delo v pedagoških delavnicah, najmanj 
pa so priljubljene metode dela, ki zahtevajo veliko individualnega dela, aktivnega 
sodelovanja in sprotnega prilagajanja. Anketiranci so kot ovire za strokovno 
izpopolnjevanje navedli premalo vsebin, ki bi jih želeli in potrebovali, navedli pa so 
tudi potrebo po tem, da bi lahko strokovna izpopolnjevanja vključevala več 
uporabnega za prakso, manj pa naj bi bilo teoretičnih znanj. Največ se udeležujejo 
tridnevnih izobraževanj in izobraževanj, ki potekajo konec tedna.  
 
Da je vseživljenjsko izobraževanje pomembno, ugotavljata tudi M. Obran in M. 
Ivanuš Grmek (2010), saj so v raziskavo vključeni razredni učitelji odgovorili, da se 
zavedajo, da se je treba izobraževati in skrbeti za svoj razvoj sposobnosti, spretnosti, 
učenja in osebnostne rasti. V veliki večini se učitelji zavedajo, da morajo skrbeti tudi 
za svoj profesionalni razvoj, da ne bodo obstali na neki točki, ampak bodo lahko 
postali še boljši. Iz učiteljskih odgovorov o njihovih izkušnjah avtorici ugotovita, da je 
več kot polovica anketiranih učiteljev kljub izkušnjam, ki jih imajo, pripravljena 
spreminjati vzorce poučevanja. 
 

2.3.3. DEJAVNIKI PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

Na profesionalni razvoj vplivajo različni dejavniki. Posamezniki smo si med seboj 
različni, zato tudi različni dejavniki vplivajo na vsakega v različni meri. V nadaljevanju 
bomo opisali nekaj dejavnikov, ki vplivajo na profesionalni razvoj pri poklicu učitelj. 
 

Dodatno strokovno izobraževanje 
 
Med dejavniki, ki profesionalni razvoj zavirajo ali podpirajo, so različna izobraževanja. 
A. Craft (2004) piše o slabostih obiskovanja seminarjev v starejših modelih 
izobraževanja, čeprav kljub vsemu taki seminarji omogočajo stike z drugimi 
udeleženci in posledično prepletanje profesionalne mreže z učitelji iz različnih okolij, 
omogočajo izmenjavo idej med šolami in prinesejo nove izkušnje. 

- Seminarji so potekali na oddaljenih območjih in bili namenjeni predvsem 
posameznikom; 

- vsebine niso povezane s potrebami šole ali posameznih aktivov na šoli; 
- seminarji so prostovoljni in zato ne privlačijo udeležencev, ki imajo na teh 

področjih primanjkljaj; 
- niso vsebinsko usklajeni s potrebami posameznih učiteljev; 
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- imajo omejen vpliv na prakso, saj ne zagotavljajo naslednjih povezanih 
aktivnosti; 

- seminarji potekajo med delovnim časom; 
- možnost za konflikt med prakso in teorijo je pri seminarjih vedno odprta; 
- udeleženci imajo različno raven predznanja in zato seminar ne more zadovoljiti 

vseh udeležencev. 
 
Nove strategije (Craft, 2004) pri profesionalnem razvoju pa ponujajo: 

- večji poudarek, ki je namenjen upoštevanju rezultatov analize potreb v povezavi 
z obstoječo prakso; 

- širše razmišljanje, kaj je profesionalni razvoj v širšem pomenu; 
- zagotovilo, da bomo individualne in skupne potrebe šole lahko uresničevali prek 

skupnih dejavnosti; 
- z letnimi delovnimi načrti in razvojnimi načrti ter letnimi pogovori bomo lažje 

razvijali profesionalni razvoj; 
- evalvacijo; 
- zagotovitev, da je profesionalni razvoj v šolski organizaciji kontinuiran proces. 
 

»Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje je pot, ki pedagoškim delavcem omogoča, 
da svoje poklicne potenciale razvijajo do stopnje eksperta« (Valenčič Zuljan, Vogrinc, 
Cotič, Fošnarič, Peklaj, 2011b). 
 
Da se nekdo rad dodatno izpopolnjuje oziroma uči, morajo biti izpolnjeni trije pogoji: 

- človek mora občutiti potrebo po učenju ali pa ga mora to zanimati, 
- meti mora voljo, motivacijo, željo za učenje in se za to truditi, 
- imeti mora priložnost za učenje (Jelenc, 2007). 

Odrasli imajo za izobraževanje različne motive (prav tam), kot so: 
- povečanje svoje uspešnosti pri delu ali v življenju, 
- osebno zadovoljstvo, 
- doseči stopnjo izobrazbe, 
- drugi motivi. 

Pojavljajo pa se tudi dejavniki, ki zavirajo izobraževanje in učenje posameznika: 
- situacijski (pomanjkanje časa, stroški izobraževanja, družinske razmere, 

oddaljenost od kraja izobraževanja), 
- institucijski (neustrezna ponudba, vpisne zahteve, organiziranost izobraževanja, 

pomanjkljivost informacij), 
- dispozicijski (premajhno zaupanje vase, predsodki, učne navade, premajhne 

zmožnosti za učenje, pomanjkanje zanimanja, stališča do izobraževanja in 
učenja) (prav tam). 

 
Rezultati raziskav o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju v Sloveniji so 
pokazali, da se strokovni delavci v povprečju udeležujejo dveh do treh izobraževanj 
na letu. Gre za krajša izobraževanja, ki trajajo en dan ali dva dni. Skoraj vsi strokovni 
delavci, vključeni v vprašalnik, so odgovorili, da so imeli izobraževanje v celoti 
financirano. Njihovo mnenje je, da je sistem nadaljnjega usposabljanja in 
izobraževanja v Sloveniji dobro urejen. Največ strokovnih delavcev meni, da so 
ponujene teme ustrezne ali pa so po njihovi želji. To pomeni, da so anketirani 
zadovoljni s sistemom nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter s sistemskimi 
rešitvami, malce manj pa so zadovoljni z vsebinami, ki so jim ponujene (Valenčič 
Zuljan, Cotič, Fošnarič, Peklaj in Vogrinc, 2011a). Poleg tega večina anketirancev 
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meni, da so izobraževanja srednje veliko ali veliko vplivala na njihovo znanje za 
nadaljnjo pedagoško prakso. Uspešnost prenosa znanja v svoje pedagoško delo 
ocenjujejo kot dobro in zelo dobro. Strokovni delavci si želijo obiskovati predvsem 
dodatni študij, v katerem bi se usposobili za dodatni tretji predmet, medtem ko jih 
magistrski in doktorski študij zanimata veliko manj. Največ dodatnega znanja bi si 
strokovni delavci želeli pridobiti na področju vzgojne problematike, sledijo pa 
področje otrok s posebnimi potrebami, komunikacijske spretnosti, pedagoško znanje 
in znanje IKT (prav tam). 
Strokovni delavci menijo, da branje strokovne literature, seminarji nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja in sodelovanje v raziskovalnih projektih največ 
doprinesejo k njihovemu strokovnemu razvoju. Potrebno bi bilo izboljšati kakovost 
kolegialnega učenja, kamor spadajo tudi študijske skupine, kolegialne hospitacije ali 
pa hospitacije vodstvenega delavca. 
Ena od raziskav je pokazala, da so udeleženci strokovnih izpopolnjevanj (izvajalec 
Pedagoška fakulteta v Mariboru) zadovoljni z izbranimi vsebinami, organizacijo in 
načinom izvedbe programov ter z izvajalci teh izpopolnjevanj (Marhl, Slana, Nekrep, 
Vovk Korže, Čagran, Otič, Cvetek, Prah in Korže, 2005, po Nekrep, Prah in Slana, 
2006). Hkrati pa so isti anketiranci izrazili željo po izvajanju programov v enotah, ki 
so bližje njihovemu domu, ter povedali, da se težje udeležijo programov, če so 
organizirani v času njihovega rednega  vzgojno-izobraževalnega dela. Problem bi 
lahko rešili z e-izobraževanjem programov stalnega izobraževanja in usposabljanja 
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (prav tam). Raziskava, ki so jo izvedli 
A. Nekrep, Prah in J. Slana (2006), je pokazala, da sta najpomembnejša motivacijska 
dejavnika za sodelovanje v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 
osebna želja po dodatnih znanjih in veščinah in želja po izmenjavi izkušenj. Sledijo 
pa odločitev za program, ki je obvezen in potreben na delovnem mestu, program, ki 
ni obvezen, a potreben za delovno mesto, program, ki so ga priporočili drugi, najmanj 
pa so pomembni motivacijski dejavniki napredovanje v nazive, napotitve vodstva ter 
cena programa. Najbolj aktualno področje, na katerem bi se strokovni delavci, zajeti 
v raziskavo, želeli izpopolnjevati, je pedagoško-didaktično, ki mu tesno sledi 
strokovno področje, najmanj aktualno je vzgojno-svetovalno področje. Anketiranci so 
odgovorili, da jim največjo oviro pri vključevanju v programe stalnega strokovnega 
izpopolnjevanja predstavlja neugoden čas izvedbe programa (zagotovitev 
nadomeščanj), sledijo pa finančne (ne)zmožnosti vzgojno-izobraževalnega zavoda, 
oddaljenost kraja izvajanja programov ter omejeno število dni za strokovno 
izpopolnjevanje (prav tam).  
 

Šolska klima 
 
Pomemben dejavnik profesionalnega razvoja je tudi šolska klima. Če je klima odprta, 
pozitivna in podpirajoča, je za zaposlene v šoli lažje. Velik pomen imajo tudi 
diskusije, sodelovanje in timsko delo, saj tako strokovni delavci, zaposleni v šoli, lažje 
rešujejo probleme. Učitelj najlažje dobi podporo ob zastavljenih vprašanjih, zakaj bi 
spreminjal svoje delo, kaj bi spremenil, kako bi to naredil, s kom bi sodeloval in kako 
bi spremembe vrednotil, v šoli, kjer ima veliko kolegov, ki si zastavljajo podobna ali 
enaka vprašanja. K dobri šolski klimi pa prispeva tudi ravnateljev odnos do 
zaposlenih in odnos, ki ga ima do razvijanja profesionalnega razvoja njegovih 
zaposlenih. 
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Medsebojno sodelovanje 
 
Medsebojno sodelovanje in učenje drug od drugega sta dejavnika, ki veliko 
prispevata k profesionalnem razvoju in k šolski klimi. Salo (1996, v Flores idr., 2007, 
po Muršak, Javrh, Kalin, 2011) navaja, da lahko učenje znotraj organizacije poteka 
na tri načine:  

- »učenje od skupine (posnemanje, socialno učenje, opazovanje drugih ipd.); 
- učenje v skupini (»produkt« šole je izid skupnega in usklajenega prizadevanja 

vseh učiteljev; učitelji imajo svoje specifične vloge v skupnem prizadevanju; 
sodelovanje ipd.); 

- učenje za skupino (cilj učenja je izboljšanje in razvijanje skupnosti učiteljev, 
učitelji si delijo skupno poslanstvo in prizadevanje za cilje)« (Muršak, Javrh, 
Kalin, 2011, 48). 

Na tistih šolah, kjer je šolska klima dobra, se učitelji raje družijo, dobro sodelujejo, 
skupaj delajo in imajo razvito medsebojno spoštovanje in zaupanje (Flores, 2007, po 
Muršak, Javrh, Kalin, 2011). 
 

Mentoriranje 
 
Mentoriranje je proces, v katerem sodeluje, dela, načrtuje več strokovnih delavcev 
iste institucije (šole) hkrati. Vključeni so enakovredno in hkrati v skupnem delu 
pridobivajo nove izkušnje in znanja drug od drugega. Mentoriranje je eden od 
najučinkovitejših načinov učenja iz praktičnih izkušenj. Pri mentoriranju se uporablja 
več oblik sodelovanja, ki so vezane tako na pripravnika kot tudi na druge učitelje, in 
sicer: delitev praktičnega znanja in izkušenj (intervjuji, hospitacije, raziskovanja, 
refleksije idr.), skupno delo (načrtovanje dejavnosti, timsko poučevanje, skupno 
raziskovanje) in dialogi (medosebno komuniciranje, sodelovanje v različnih mrežah, 
skupno sodelovanje in oblikovanje skupnega dialoga) (Muršak, Javrh, Kalin, 2011).  
 
Poklicni začetek pedagoških delavcev je zelo pomemben, saj ima dolgoročen vpliv 
na njihov profesionalni razvoj, poklicno učinkovitost, poklicno zadovoljstvo oziroma 
dolžino njihove poklicne kariere. Da posameznik pridobi visoke kompleksne 
profesionalne spretnosti, je nujna postopnost in ustrezna sistemsko urejena 
povezava med začetnim usposabljanjem, vstopanjem v poklic in nadaljnjimi fazami 
poklicnega delovanja (Valenčič Zuljan, Vogrinc, Cotič, Fošnarič, Peklaj, 2011b). 
 
»Vloga učitelja in vzgojitelja v sodobni šoli postaja vse kompleksnejša in zahtevnejša, 
pričakovanja glede učiteljeve kompetentnosti pa vse večja, kar postavlja tudi 
izobraževalce učiteljev pred številne izzive« (Valenčič Zuljan, Vogrinc, Brank idr., 
2007, 5). Čeprav zaradi spremembe zakonodaje danes ni več pripravništva v taki 
obliki, kot je bil nekaj let nazaj, ima vseeno velik pomen in vpliv na profesionalni 
razvoj učitelja začetnika. Posameznik se s poklicem učitelja sreča že kot učenec, ko 
lahko opazuje in doživlja različne načine poučevanja, metode, didaktična načela idr. 
Na vse to ga vežejo spomini. V ožjem smislu pa se pripravništvo začenja s prvo 
zaposlitvijo pedagoškega delavca v vzgojno-izobraževalni organizaciji. 
 
Za uspešno vodenje pripravnika in njegov profesionalni razvoj mora imeti tudi mentor 
številne kompetence, obvladati mora različne spretnosti in imeti različna znanja 
(andragoško znanje, razumeti potrebe, ponuditi možnost enakopravnega odnosa s 
pripravnikom, znati poučevati v tandemu, biti spreten v medosebnih odnosih, biti 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                 Jera Csipö – magistrsko delo
  

26 
 

organiziran idr.). Učitelj mentor mora imeti sposobnost timskega sodelovanja v 
procesu načrtovanja, izvajanja in vrednotenja pouka. Usposobljen mora biti za 
sistematično opazovanje in analizo pouka ter za posredovanje povratne informacije 
(Valenčič Zuljan, Vogrinc, Brank idr., 2007).  
 

Ravnatelj 
 
Ravnateljeva vloga v šoli je zelo velika. Pomembne so njegova podpora, vzpodbuda 
ter načrtovanje dejavnosti, ki bodo vzpodbujale sodelovalno klimo. Veliko vlogo ima 
tudi pri sprejemanju pripravnikov v šolsko okolje. Od njega se pričakuje 
profesionalnost. Ob dobri sodelovalni kulturi v šoli je motivacija učiteljev večja in 
posledično so boljši tudi učni uspehi učencev (Javornik Krečič, 2008). Ravnateljeve 
naloge so tudi: spodbujanje sodelovanja in soočanja o dolgoročnih in kratkoročnih 
ciljih, prednostnih nalogah in doseganjih le-teh, od sodelavcev naj zahteva 
strokovnost ter visoko kakovost dela, vodi naj z zgledom (izraža pozitivne vrednote, 
obvlada socialne spretnosti, idr.), poznati mora delo vseh delavcev in delo v razredu, 
zagotavljati mora individualno podporo sodelavcem, predvsem pri njihovem 
strokovnem razvoju, znati mora prisluhniti, pohvaliti, spodbujati; znati mora oblikovati 
strukture, ki omogočajo soodločanje itd. (Leithwood, Jantzi in Steinbach, 1998, po 
Erčulj, 2013). Ravnatelj mora imeti veliko znanja in biti tudi sam profesionalec na 
svojem področju. Zavedati se je potrebno, »da so vsi zaposleni nosilci spremembe in 
tako tudi vsi odgovorni za njen uspeh« (Peček, 2004, 15). Ravnatelj naj bi pri 
načrtovanju izobraževanja ugotovil, kateri tip motivacije za izobraževanje ima 
posamezni učitelj: ciljno usmerjeno motivacijo za učenje, motivacijo, usmerjeno v 
izobraževalne dejavnosti ali željo po nadaljnjem učenju. 
Ravnatelj mora biti ob zaključku pripravništva prisoten na izvedenih vsaj petih 
praktičnih nastopih ter oblikovati končno oceno o strokovni usposobljenosti 
pripravnika. Čeprav se danes postavlja vprašanje, ali sta vlogi ocenjevalca in 
svetovalca sploh združljivi in ali imamo sploh kriterije, s pomočjo katerih bi mentorji in 
ravnatelji ocenili pripravnikovo usposobljenost za samostojno opravljeno delo, na 
žalost še vedno nimamo seznama potrjenih uradnih kompetenc, ki jih morajo 
obvladati učitelji za pridobitev licence (Valenčič Zuljan, Vogrinc, Krištof in Bizjak, 
2006). Obdobje pripravništva oz. učitelja začetnika se konča s strokovnim izpitom. 
Strokovni izpit pomeni podelitev končne licence za opravljanje poklica. K 
strokovnemu izpitu lahko pripravnik pristopi z izpolnjenimi določenimi pogoji (MIZS, 
2017). 
Za kakovostno delo morajo organizacije, kot je šola, v svojem zunanjem in notranjem 
okolju pravi čas predvideti spremembe, ki nastajajo, in se nanje odzvati. Tiste šole, ki 
se uspejo hitreje prilagajati spremembam, bodo uspešnejše. Posameznik je nagrajen 
z napredovanjem, ki je lahko formalno (nazivi) ali neformalno (pohvala, priznanje, 
ugled). Zaposleni so nagrajeni za svoj napredek, zmožnost, rezultate dela. Ne 
nagrajujejo se le prizadevanja, ampak tudi učinki in kakovost dela. Vse to predstavlja 
tudi nadaljnjo motivacijo (prav tam). 
 
Pomemben del razvijanja profesionalnega razvoja imajo ravnateljeve hospitacije pri 
urah pouka pri posameznem učitelju. Pomembno je, da učitelj ve, kaj je namen 
ravnateljevih hospitacij, kaj se od njega pričakuje in kako bo ravnatelj spremljal 
njegovo delo. Večinoma učitelji vidijo ravnateljeve hospitacije kot oviro, saj jim 
hospitacije pomenijo nadzor. Prav tako pomemben pa je »ravnateljev odnos do 
spremljanja in usmerjanja učiteljevega dela in zaupanja, ki ga je ali pa ni zgradil v 
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svojih letih vodenja«  (Erčulj, 2013, 58). Namen ravnateljevih hospitacij je opazovanje 
poučevanja in učenja, da pridobi podatke, kako izboljšati učiteljev profesionalni razvoj 
in načrtuje nadaljnje izboljšave na ravni šole. Dobro je, da ravnatelj ob predstavitvi 
ugotovitev  iz spremljanja učiteljevega dela izkoristi priložnost za razpravo o tem, 
kako izboljšati učenje in poučevanje in grajenje politike profesionalnega razvoja. 
Učitelje naj usmerja k branju strokovne literature, udeležbo na delavnicah, delo v 
aktivih in izmenjavo prakse. Ravnateljeva naloga je tudi, da zagotavlja dovolj 
kakovostnih informacij in ustrezno spremljanje učinkov posameznih dejavnosti za 
razvijanje učiteljevega profesionalnega razvoja. 
 
Ravnatelj ima velik vpliv na razvoj profesionalnosti pri učiteljih. Študija P. Javrh 
(2006, po Muršak, Javrh, Klin, 2011) je pokazala, da so večinoma ravnatelji zaviralci 
in ne spodbujevalci dodatnega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev. Učitelji imajo 
veliko ovir, predvsem ko ravnateljev odnos do učiteljevih potreb in želja v zvezi z 
večjo udeležbo v izpopolnjevanju ni pravi. Argument ravnateljev, ki so učiteljem 
omejevali udeležbo na dodatnih strokovnih izobraževanjih, je bil največkrat 
pomanjkanje denarja. 
 

Refleksija in samorefleksija 
 
Eden pomembnejših dejavnikov spodbujanja in razvijanja profesionalnega razvoja je 
refleksija oz. samorefleksija, ki vodi učiteljevo profesionalno rast in je podlaga za 
izkustveno učenje, raziskovanje in analizo pouka. Beseda refleksija (po SSKJ, 2000) 
pomeni premišljanje, razglabljanje ali (filozofski pomen) usmerjanje zavesti 
mislečega osebka na lastne misli in sebe. 
 
Učiteljev poklicni razvoj poteka na dveh ravneh, ki sta v procesu refleksije zelo 
povezani: 

- nivo pojmovanj, stališč in prepričanj, ki jih razumemo 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« 
(Valenčič Zuljan 2004, 530). 

- nivo ravnanj, ki zajema pridobivanje in izpopolnjevanje profesionalnih spretnosti 
in postopno pridobivanje gotovosti in rutine. 

Učiteljeva pojmovanja o pouku, vlogi učitelja, vlogi učenca, učenju, poučevanju, ki si 
jih pridobi v procesu šolanja kot učenec in dijak, imajo zelo pomembno vlogo pri 
oblikovanju prihodnjega učitelja (Javornik Krečič, 2008, 33). Za učitelja je dobro, da 
svoja pojmovanja spreminja, saj lahko s tem napreduje v profesionalnem razvoju. 
 
Zeichner in Liston (1986, po Valenčič Zuljan in Vogrinc, 2007) delita učiteljevo 
refleksijo na tri nivoje: 

- tehnični nivo – prenašanje tehničnega znanja v prakso za doseganje natančno 
določenih ciljev (kako najhitreje doseči zastavljene cilje, katere metode, 
postopki, oblike, pripomočki bodo dali najboljše rezultate, učitelj razmišlja o 
izbiri učne strategije, o poteh do ciljev, hkrati pa so cilji, vsebina pouka, kontekst 
poučevanja natančno predpisani in zunaj dosege učiteljeve refleksije); 

- praktični nivo – širši kontekst poučevanja (razmišljanje o vzrokih in motivih 
učiteljevega lastnega ravnanja (izbira načina, metode, oblike ipd.); gre za 
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osebni, institucionalni, socialni in zgodovinski kontekst, v katerem učitelj 
razmišlja in deluje, odkriva pomen ter vrednosti določenih ciljev); 

- socialni nivo – refleksija usmerjena v širši socialni pedagoški ovir šolanja in 
poučevanja (kritično osvetljevanje ciljev in dimenzij šolskega sistema ter 
vrednotenje lastne prakse z vidika doseganja splošnih prizadevanj šolskega 
sistema; učitelje se spodbuja k osvetljevanju lastne prakse in tujih izkušenj z 
različnih vidikov). 

 
Handal in Lauvas (1987, po Valenčič Zuljan in Vogrinc, 2007) ločita tri nivoje 
refleksije: 

- nivo neposredne prakse: KAJ se je dogajalo in kaj bom napravil v prihodnje; 
- nivo utemeljevanja: ZAKAJ sem ravnal tako in zakaj bom v prihodnje ravnal 

tako (osebni in strokovni razlogi); 
- etični nivo: ČEMU sem ravnal tako in čemu bom v prihodnje ravnal tako (etični 

vidiki, poslanstvo, vizija). 
Rogers (v Husu, Partikainen in Toom, 2008, po Erčulj, 2008) govori o štirih 
najpomembnejših dejavnikih uspešne refleksije: 

- »Refleksija je proces ustvarjanja smisla, ki vodi učitelja od ene izkušnje k novi z 
globljim razumevanjem odnosov in povezav med izkušnjami in zamislimi. 

- Gre za sistematičen in discipliniran način razmišljanja, ki zajema naslednje 
stopnje: interpretacijo izkušnje, opredelitev problema in vprašanj, ki se porajajo 
iz izkušnje, ustvarjanje morebitnih razlag za nastali problem, razvijanje in 
preizkušanje le-teh ter iskanje novih rešitev oziroma odločitev, da ne bomo 
ničesar spremenili. 

- Refleksija se mora dogajati v sodelovanju z drugimi. To je bistvo, saj šele v 
razpravi z drugimi lahko odkrijemo prednosti in slabosti svojega razmišljanja. 

- Zavedati se moramo svojih čustev in stališč, kar je bistvena sestavina refleksije. 
To pa ni dovolj, zavedati se moramo tudi stališč sogovornikov in jih znati 
ovrednotiti« (Erčulj, 2008, 57). 

 
Veliko vlogo pri spodbujanju refleksije pa ima tudi ravnateljevo razumevanje 
učiteljeve vloge. Ravnatelj mora verjeti v možnosti, ki jih ponuja refleksija za učiteljev 
strokovni razvoj, in z zgledom predstaviti izboljševanje svoje lastne prakse, 
strokovnim delavcem mora omogočiti sodelovanje, ga spodbujati in podpirati (prav 
tam). 
 
V eni od opravljenih raziskav med učitelji razrednega pouka sta M. Obran in M. 
Ivanuš Grmek (2010) ugotovili, da se učitelji med seboj pogovarjajo, izmenjujejo 
mnenja, delijo izkušnje in si na tak način pomagajo ter s tem posledično 
profesionalno in osebnostno razvijajo. Pogovarjajo se tudi o dilemah, ki se pojavljajo 
ob učnih snoveh. Ugotovili sta tudi, da večine učiteljev ne moti, če jih učenci 
opozorijo na napake, ker se iz tega lahko tudi kaj naučijo. Učitelji se strinjajo, da se 
lahko veliko naučijo tudi s tem, če opazujejo delo drugih učiteljev. Avtorici sklepata, 
da se učitelji zavedajo, da napake, ki jih pogosto delajo tudi sami, hitreje opazijo pri 
drugih. To pa vodi v poglabljanje in refleksijo svojega dela, iz česar se lahko marsikaj 
naučimo, dodamo ali popravimo (prav tam). 
 
Sposobnost refleksije je potrebno razvijati že med časom študija. Učitelji naj bi bili del 
vseživljenjskega aktivnega učenja, razvijati bi morali spretnosti opazovanja, 
analiziranja in medsebojnega sodelovanja. 
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Kognitivno-konstruktivistični model pouka 
 
Z refleksijo se povezuje tudi kognitivno-konstruktivistični model pouka kot 
spodbujanje učiteljevega profesionalnega razvoja. Učitelj naj bi se že na začetku 
poklicne poti spoznal s konfliktnostjo in nezadovoljivostjo lastnih pojmovanj in začutil 
potrebo po spremembi. Zgoditi se mora (socialno) kognitivni konflikt, ki izhaja iz 
posameznikovih izkušenj (Valenčič Zuljan in Vogrinc, 2007). Izkušnje so lahko na 
različnih nivojih konkretnosti, v različnih časovnih okvirih in globini osebne 
vpletenosti. Če posameznik npr. dobi podatke, ki niso v skladu z njegovimi stališči in 
izkušnjami, dobi drugačen vpogled v situacijo in začne na problem gledati z drugega 
stališča. Posameznik se zave nekonsistentnosti med svojimi prepričanji in to je 
podlaga za nove spremembe in prepričanja pri posamezniku. Fazi kognitivnega 
konflikta sledi faza »modeliranja«, kjer posameznik išče svoj lastni stil poučevanja, ki 
pomeni integracijo pojmovanj in znanstvenih teorij. Sprejetje višjih pojmovanj 
predstavlja notranji kriterij vrednotenja lastnega ali tujega dela in pomembno 
spodbudo k doseganju notranjega standarda (prav tam). 
 
Poleg že naštetih dejavnikov profesionalnega razvoja imajo veliko vlogo pri 
spodbujanju le-tega tudi drugi neformalni vplivi. Velik vpliv ima družina, dogajanje v 
družbi, odločitev za učiteljski poklic idr. Če se nekdo odloči za študij in poklic učitelja 
zavestno in premišljeno, je večja verjetnost, da bo v tem užival, imel notranjo 
motivacijo in tudi vedno bolj napredoval (profesionalno). 
 

Univerzitetno izobraževanje 
 
Veliko avtorjev (Devjak in Polak, 2007; Marentič Požarnik, 1987; Marentič Požarnik, 
Kalin, Šteh, Valenčič Zuljan, 2005; Peklaj, Kalin, Pečjak, Puklek Levpušček, Valenčič 
Zuljan, Ajdišek, 2009) ugotavlja, kako zelo pomemben za bodočega učitelja je 
dodiplomski (danes tudi podiplomski) študij, saj se profesionalni razvoj začenja že 
tam. Tudi zaradi sprememb, šolskih reform in novosti v vzgoji in izobraževanju je 
pomembno, da so bodoči učitelji pripravljeni na vse to. Kakovost profesionalnega 
razvoja je odvisna od izobraževalnih programov in od usposobljenosti njihovih 
izvajalcev (Valenčič Zuljan, Cotič, Fošnarič, Peklaj, Vogrinc, 2011a). 
 
Še preden učitelj postane učitelj, se mora izobraziti. Danes ima večina učiteljev 
fakultetno izobrazbo. V obdobju dodiplomskega in podiplomskega študija imajo na 
posameznika velik vpliv univerzitetni profesorji ter drugi visokošolski učitelji in 
neposredne praktične izkušnje. Praktičnih izkušenj dobijo študenti relativno malo 
(hospitacije, pedagoška praksa, nastopi), a imajo vseeno profesorji velik emotiven 
vpliv nanje (Devjak in Polak, 2007), saj so, kot piše B. Marentič Požarnik (1987), 
metode izobraževanja model didaktičnega ravnanja in sporočilo o odnosih med 
»dajalcem« in »sprejemnikom« znanj, ki močneje vpliva na njegovo poznejše 
razmišljanje in ravnanje. Na posameznika vplivajo že izkušnje iz dni, ko je bil on v 
vlogi učenca in mu je bil učitelj vzor. 
 
»Pedagoški delavci imajo najpomembnejši vpliv na kakovost vzgojno-
izobraževalnega dela, zato je treba k izbiri pedagoškega poklica spodbujati najbolj 
kakovostne in poklicno motivirane posameznike« (Valenčič Zuljan, Vogrinc, Cotič, 
Fošnarič in Peklaj, 2011b, 5). Pomembni so tudi izobraževanje, ki jim mora zagotoviti 
široko razgledanost, pridobitev teoretičnih znanj in ustrezne praktične izkušnje, 
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razvite sposobnosti za vseživljenjsko učenje ter zagotovljeni pogoji za nadaljnje 
izobraževanje ter profesionalni razvoj (prav tam). Zavedati se je potrebno, da so tisti, 
ki se odločijo za študij pedagoškega poklica, izpostavljeni vlogi učenca že prej 
dvanajst let, kar lahko močno vpliva na nadaljnje izobraževanje na fakulteti in 
kasneje. Zato je pomembno, da študenti razvijajo svoje lastno pojmovanje učiteljeve 
in učenčeve vloge, pouka in znanja ter da razumejo in dojemajo, kaj pospešuje in kaj 
ovira njihov poklicni razvoj, kateri dejavniki spodbudno in kateri zaviralno vplivajo 
nanj (Valenčič Zuljan, 2001). 

 

2.3.4. RAZVOJ KARIERE UČITELJEV  

Schein (1978, po Javrh, 2008 in Javrh, 2011a) pravi, da je posameznik vpet v širši 
življenjski cikel, ki se deli na biosocialni, družinski in delovni ciklus (karierni). Cikli se 
med seboj prepletajo. Kako bo posameznik obvladoval naloge posameznega cikla, je 
odvisno od več dejavnikov. Na stopnjo obremenjenosti z biosocialnim razvojem 
vplivajo posameznikova osebnost, zgodovina zgodnjega otroštva, stopnja, do katere 
dejavnost posameznika vsrka. Na stopnjo obremenjenosti z delom vplivajo 
prepletenost z družino (npr. družinsko podjetje), vrsta poklica in zaposlitve ter 
dosežena raven v stroki (emocionalna in kognitivna zaposlenost). Na stopnjo 
obremenjenosti z družinskim življenjem pa vplivajo velikost družine, življenjska faza 
in urejenost medosebnih odnosov; velik vpliv pa imajo tudi čas, ki ga zahteva 
zaposlitev, pogosta odsotnost/oddaljenost od doma, višina dohodka in prestiž ter tip 
dela in čustveno okolje na delovnem mestu. Posamezen cikel lahko poteka mirno, 
lahko pa pridejo obdobja ovir, kriz in preskokov. Vsak cikel ima mejnike (kažejo, kje 
posameznik trenutno je in kaj je dosegel), križišča (trenutek, ko mora izbrati, po kateri 
poti bo šel), cilje (ki jih hoče doseči) ter končno točko. Te stopnje bo posameznik 
moral doseči, so pa odvisne od biološke narave posameznika in kulturnih norm 
okolja (prav tam). 
Karierni procesi tečejo odvisno od posameznikovih ciljev, vrednot in zmožnosti. 
Schein (1978, po Javrh, 2008) piše, da karierni proces teče skozi tri osnovne 
dimenzije, po katerih lahko posameznik napreduje: 

a) hierarhična dimenzija: zaposleni lahko napreduje vertikalno po določeni 
hierarhiji znotraj delovne organizacije, kamor spada tudi napredovanje in 
povišanje plače; 

b) funkcionalna ali tehnična dimenzija: premiki se dogajajo znotraj posameznega 
področja dela ali stroke, lahko pa gre za novo kariero, če gre za večjo 
spremembo vrste dela; napredovanje je horizontalno ali lateralno; 

c) dimenzija vključitve ali članstva: zaposleni napreduje proti notranjim krogom ali 
središču poklica; gre za horizontalni premik novih razsežnosti, kjer posameznik 
dobi status starejšega, zaupanja vrednega člana, dobi posebne odgovornosti in 
dostop do določenih informacij. 

 
Posameznik mora premagati različne ovire, ki jih največkrat postavlja delovna  
organizacija ali kolektiv, v katerem dela, da bi napredoval znotraj posamezne 
dimenzije. S tem kolektivom vzdržuje organizacijsko strukturo, ki ima svoja 
nenapisana pravila, izjeme, nagrade in kazni. Odločilni karierni premiki so pogosto 
združeni s prehodom skozi eno ali več organizacijskih ovir. Glede na to, kako je 
posameznik oviro premagal, bo razvoj kariere potekam pozitivno ali pa negativno. 
Učitelj prehaja skozi več dimenzij in skozi različne nivoje v delovni organizaciji, 
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najbolj pomembno pa je, kako se bo soočil z oviro nezaupanja in postal zaupanja 
vreden član (prav tam). 
 
Goodson (1992) predpostavlja, da so prakse, ki jih uporabljajo učitelji, vpete v njihova 
življenja tudi zunaj učilnice. Poleg tega Goodson navaja tri razloge, zakaj je 
pomembno preučevati življenje učiteljev: 1. razumevanje opuščanja učiteljskega 
poklica pri posamezniku, 2. socializacija učiteljev (izhaja iz tega, da so se učitelji 
prvič srečali s tehnikami poučevanja, ko so bili sami učenci, jih takrat ponotranjili in 
med lastnim treningom začeli te tehnike ponavljati), 3. problem spola (danes je 
potrebno preučevati življenje učiteljev, ker v preteklosti ni bilo veliko literature o 
življenju ter delu učiteljev, saj so bile to večinoma ženske, katerih mnenj se ni 
upoštevalo, bile so zapostavljene (prav tam). 
 
Butt, D. Raymond, Mccue, Yamagishi (1992) so v svoji raziskavi poudarili, da je bolj 
pomembno učiteljevo lastno doživljanje svoje situacije pri delu in življenju kot tisto, 
kar zunanji opazovalec doživlja kot resnična dejstva. Tisto, kar učitelji doživljajo in v 
kar verjamejo, vpliva na njihovo dejavnost znotraj učilnice. 
V. Vizek Vidović in Šverko pišeta (1995), da hočejo ljudje skozi svoje delo (poklic) 
doseči različne cilje ali vrednote, kot so finančna varnost, materialne nagrade, 
družbena interakcija, družbeni status in samoizpolnitev. Od posameznika pa je 
odvisno, katera od vrednot mu je na določeni točki v življenju pomembnejša (prav 
tam). Vrednote, ki spadajo v skupino uresničitve samopotenciala pri posamezniku, se 
v različnih kulturah nahajajo na samem vrhu vrednot. Te vrednote so osebni razvoj, 
izkoriščenost lastnih sposobnosti in dosežki (Šverko in Super, 1995). Seveda pa si 
učitelji že desetletja prizadevajo za svoje pravice, kot so višja plača, višji status, večja 
avtonomija, samoregulacija, boljši standardi pedagoške prakse (Goodson in 
Hargreaves,1996). 
Spreminjanje lastnega načina poučevanja je proces, ki vključuje nadgrajevanje in 
spremembe predhodnih prepričanj in delovanja glede poučevanja (Widden, Mayers 
Smith, Moon, 1996). Raziskovalci, ki so se ukvarjali z fazami poklicnega razvoja, so 
verjeli, da bi boljše razumevanje faz, skozi katere gredo učitelji, omogočilo zunanjim 
strokovnjakom, določiti tipe znanja, ki bi v določeni fazi učiteljevega razvoja učitelju 
najbolj koristili. Istočasno pa se je pojavil pristop, ki je verjel, da je najboljši pristop za 
izboljšavo šole kot učeče se organizacije, če so v njej učitelji, pri katerih sistem ne 
povzroča stalnih frustracij (prav tam). Že v času po 2. svetovni vojni so spremembe 
kurikuluma ostale pred vrati učilnic, saj so bile velike razlike med snovalci novega 
kurikuluma in med učitelji, ki so morali kurikulum izvajati. Do boljše šole kot učeče se 
organizacije bomo prišli, ko bomo znali uspešno združiti znanje zunanjih 
strokovnjakov in praktične izkušnje učiteljev. Praktične izkušnje učiteljev so 
dinamične, saj se spreminjajo skupaj z učiteljem, ta pa z njimi lahko veliko doprinese, 
saj v različnih fazah svojega poklicnega razvoja spreminja mnenje o tem, kaj je dobro 
poučevanje. Znanje zunanjih strokovnjakov pa je pomembno, ker generira nove ideje 
(prav tam). 
 
A. E. Richert (1997) prav tako ugotavlja, da se mora učitelj neprestano prilagajati 
spremembam (spreminjajo se otroci, skupnosti, iz katerih izhajajo, predmet, učitelji, 
namen šolanja, viri podpore). Čeprav se učitelji ves čas trudijo, da bi se izboljšali, se 
redko ukvarjajo z najbolj osnovnimi vprašanji, kot so, čemu je šola namenjena in kaj 
mora vedeti učitelj. A. E. Richert trdi, da bi morali vse predpostavke, ki jih učitelji 
imajo, neprestano posodabljati. Poleg osnovnih tem, ki naj bi jih učitelji posodabljali 
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(učenci, predmet poučevanja, način poučevanja, kontekst, kurikulum, delovanje šole, 
reševanje konfliktov), A. E. Richert doda še teme, kot so učiteljeva negotovost, 
neizogibnost moralnih odločitev in refleksija (prav tam). Pri izobraževanju učiteljev 
sta pomembni dve stvari: učitelji morajo biti pripravljeni na odlično delo v šolah in se 
hkrati pripraviti na neprestan pogovor in nadgrajevanje predpostavk. Prav tako kot 
Rihert tudi V. Kubler LaBoskey (1997) verjame, da morajo izobraževalci razmišljati o 
svojem delu, kar pomeni posodabljanje prepričanj in predpostavk. Gre za metodo 
refleksije. Njene raziskave kažejo, da se reflektivni učitelji sprašujejo »zakaj?«, npr. 
zakaj učim, kar učim, na tak način? Da bi si na to vprašanje odgovorili, morajo učitelji 
podrobno razmisliti o svojem teoretskem vidiku in povratnih informacijah, ki jih dobijo 
iz konteksta (prav tam). 
 

2.3.4.1. MODELI PROFESIONALNEGA RAZVOJA 
 

Učiteljevo učenje poteka na več ravneh, ki se med seboj prepletajo: 
1. »Pridobivanje novega znanja o predmetu in o tem, kako ga poučevati; 
2. razvijanje pedagoških spretnosti in metakognitivnih spretnosti, povezanih z 

raziskovanjem in samoevalvacijo; 
3. spreminjanje osebnosti v povezavi s poučevanjem in učenjem« (Javornik 

Krečič, 2008, 6). 
 
Učitelj ves čas osmišlja in razvija svoja pojmovanja ter spreminja svojo prakso 
poučevanja. Gre za proces, ki se nanaša na učiteljevo poučevanje ter vključuje 
učiteljevo osebnostno, poklicno in socialno dimenzijo (prav tam). 
 
Profesionalni razvoj lahko raziskujemo z različnimi pristopi. Nekateri se usmerijo v 
raziskovanje faz, po katerih poteka profesionalni razvoj, drugi se usmerijo v 
raziskovanje dejavnikov, ki vplivajo na razvoj, tretje pa bolj zanimajo oblike 
poklicnega učenja (Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014).  
Različni avtorji (Fuller, Huberman, Javrh, Berliner, Dreyfus idr.) so oblikovali svoje 
modele, ki jih sestavljajo faze, po katerih se učitelji profesionalno razvijajo. Model 
pomeni posploševanje in shematizacijo bistvenega, saj je njegov namen enostavnejši 
prikaz temeljnih dejavnikov, ki so med seboj povezani. Zato modelom očitajo 
enodimenzionalnost in zanemarjanje celosti ter medsebojne povezanosti dejavnikov 
znotraj raziskovanja (Valenčič Zuljan, 2012, po Valenčič Zuljan in BlanušaTrošelj, 
2014). Premalo se poudarja kakovost izkušenj, ki jih učitelji dobivajo skozi leta, in 
preveč modeli sledijo časovni dimenziji delovne dobe, ki je dejavnik določanja 
posameznikovega razvoja profesionalnosti (prav tam). Nemogoče je trditi, da se vsi 
učitelji profesionalno razvijajo na enak način (linearno), saj so si vsi posamezniki 
različni med seboj, nanje pa delujejo različni notranji in zunanji dejavniki. Kljub 
pomanjkljivostim pa so modeli veliko prispevali k razumevanju učiteljevega 
profesionalnega razvoja. M. Valenčič Zuljan (2012) opiše prispevek faznih modelov v 
opredelitvi elementov, v katerih se učitelj poklicno razvija in napreduje in v poskusih 
konkretiziranja teh elementov za različne stopnje razvoja. 
 
Dejavniki (pojmovanje učiteljeve vloge, pobuda za poklicno učenje in razvoj, 
usmerjenost razvoja, socialni vidik, časovna dimenzija in didaktična organizacija 
učenja), ki so potrebni za profesionalni razvoj, se pojavljajo v tradicionalnem in 
reflektivnem modelu učiteljevega profesionalnega razvoja (natančneje smo ju opisali 
v prejšnjem poglavju, str. 26) (Valenčič Zuljan in BlanušaTrošelj, 2014). 
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Učiteljev profesionalni razvoj opredeljuje M. Valenčič Zuljan kot »proces 
signifikantnega in vseživljenjskega učenja, pri katerem (študenti) učitelji osmišljajo in 
razvijajo svoja pojmovanja ter 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« 
(Valenčič Zuljan, 2001, 131). 
 
V nadaljevanju bomo natančneje opisali štiri fazne modele. Hubermanov fazni model 
in S-model Petre Javrh sta oblikovana po fazah glede na učiteljeve dileme in skrbi, 
Berlinerjev fazni model opisuje značilnosti učiteljev od začetnika do eksperta na 
podlagi kognitivnih shem, Chickeringov model pa povezuje učiteljev profesionalni 
razvoj s posameznikovim osebnostnim dozorevanjem. S-model Petre Javrh je 
razširjen v slovenskem prostoru, zato je opisan najbolj natančno. 
 

Hubermanov fazni model 
 
Huberman je švicarski raziskovalec, ki je sodeloval tudi z ZDA in s sodelavci izpeljal 
obsežno raziskavo, v kateri je podatke lahko posplošil. V svojem faznem modelu je 
prikazal prehode in stopnje, skozi katere na poti poklicnega razvoja prehaja učitelj. 
Njegov model je nastal v kombinaciji s spoznanji njegovih sodobnikov in s 
kakovostno obdelanimi in izčrpnimi empiričnimi podatki (Javrh, 2008). 
Kot piše P. Javrh (2011b), je pomen Hubermanovega modela v tem, da opozori na 
kritične točke v razvoju kariere, kjer lahko učitelj zdrkne v smer, ki si je ne želijo ne on 
sam (postane zagrenjen, kritizerski, ne najde smisla) in ne delodajalec (izgubi 
dejavnega, ustvarjalnega delavca) kot tudi družbeno okolje (npr. učeči). 
 
1–3 leta poučevanja – vstop v kariero, faza preživetja in odkrivanja: 

To fazo spremljajo profesionalni entuziazem, uživanje v opravljanju profesionalnih 
nalog in ponos pripadnosti poklicu, hkrati pa se posameznik sprašuje o svoji 
profesionalni ustreznosti in učinkovitosti (Valenčič Zuljan, 2012). 
 
4–6 let poučevanja – faza stabilizacije in utrditve: 

Huberman (1993, po Javrh, 2008) loči dva nivoja stabilizacije. Prvi predstavlja 
stabilizacijo v procesu razvoja učiteljeve kariere, kjer je odločilna točka, ko se 
posameznik odloči za poklic učitelj. Gre za zavezo k temu poklicu in administrativno 
dejanje, formalno zaposlitev. Drugi nivo pa predstavlja stabilizacijo pri delu 
(poučevanju), pri katerem gre za neformalen vstop v poklicno strokovno skupnost. 
Kaže se v večji gotovosti posameznika, fleksibilnosti pri izbiri načinov poučevanja, v 
večjem samozaupanju, v razvijanju spretnosti vodenja pouka. 
 
Najuspešnejši pogoji za stabilizacijo so: 

- posameznik se zaveže k poklicu za vsaj nekaj let; 
- zaposli se formalno (podpiše pogodbo); 
- prepozna, kaj najraje poučuje (stopnja in predmet); 
- doseže mojstrstvo v osnovnih spretnostih, ki so potrebne za poučevanje 

(disciplina, priprave, didaktični materiali idr.); 
- ustvari si krog sodelavcev/prijateljev, s katerimi sodeluje profesionalno tudi v 

prostem času; 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                 Jera Csipö – magistrsko delo
  

34 
 

- biti mora zmožen poiskati ravnovesje med obremenitvijo, delovnim časom in 
družino, predvsem ko ima sam majhne otroke.  

 
Če katera ali več nalog ni uspešno zaključena, ima lahko posameznik v kasnejših 
obdobjih anksioznost ali pa je nezadovoljen (Javrh, 2008; Valenčič Zuljan, 2012). 
 
7–18 let poučevanja – faza poklicne aktivnosti ter eksperimentiranja in faza 
negotovosti/revizije: 

V fazi poklicne aktivnosti lahko učitelj analizira in preizkuša različne načine svojega 
ravnanja in svoj vpliv na učence. Še vedno je predan poklicu, razmišlja o nadaljnjem 
študiju, postaja suveren. Stopnjujejo se značilnosti, ki so tudi v drugi fazi (Valenčič 
Zuljan, 2012). 
 
V fazi negotovosti/revizije se lahko pri učitelju pojavi občutek rutine in krize zaradi 
odločitve za svoj poklic. Učitelj se lahko znajde v »krizi zrelih let«, vendar ne 
dobesedno. Huberman karakterizira to besedno zvezo kot trenutek samoevalvacije 
kot miren prehod v naslednjo fazo. V tej fazi učitelj sprejeme dejstvo, da bo učiteljski 
poklic opravljal do konca delovne sposobnosti ali pa je zadnji čas, da poklic zamenja 
(Huberman, 1993, po Javrh, 2008). 
 
19 – 30 let poučevanja – faza vedrine ter distance in faza konservatizma: 

Učitelji so bolj sproščeni, imajo varen občutek identitete, večjo strpnost ter distanco in 
toleranco v sprejemanju sebe in drugih. Posameznik manj vlaga v profesionalnost in 
več v družino in prosti čas. Potrebe po dokazovanju se zmanjšajo, učitelji si 
postavljajo bolj dosegljive cilje, kar posledično pomeni večje zadovoljstvo 
(Huberman, 1993, po ValenčičZuljan, 2012).  
V fazi konservatizma prihaja do zmanjšanja profesionalnih ambicij, do večje 
previdnosti, odpornosti do sprememb in skeptičnosti do šolskih reform. Učitelji 
postanejo zagrenjeni, doživijo osebno krizo.  Učitelj dela lastno revizijo, ki jo razreši 
tako, da se preda, opusti načrte in ima odpor do novosti. Po drugi strani pa obstajajo 
učitelji, ki so bili zelo uspešni in v dobrih odnosih z vsemi, a so se na koncu zaradi 
pritiskov tako izčrpali, da so prišli v fazo konservatizma (Huberman, 1993, po Javrh, 
2008). 
 
31 – 40 let poučevanja – faza izpreganja: 

Ta faza je lahko sproščena in vedra ali pa zagrenjena. Učitelj lahko svojo 
profesionalno pot zaključi zadovoljen ali pa nezadovoljen.  
Huberman (1993, 126, po Javrh, 2008) opisuje, da učitelj v tej fazi izprega v smislu 
postopnega umikanja pri delu, več časa nameni zasebnim potrebam in reflektivnim 
temam. Misli tudi, da je izpreganje sociološki pojav, saj se učitelj upokoji tudi zaradi 
znanjih vplivov in naredi prostor mlajšim učiteljem. Učitelj je v tem obdobju lahko 
dobro angažiran za svoje delo, le da je angažiranost drugačna (kvalitetna, 
poglobljena, veliko bere, sodeluje z manj kolegi idr.). 
 
V Hubermanovih raziskavah so učitelji svoj umik opisali kot »vedri umik«, pri katerem 
svojo energijo usmerijo vse bolj v zunajslužbeni čas, v službi pa so nagnjeni bolj k 
specializiranim oblikam dela. Nekateri so opisali »zagrenjeni umik«, ki se začne že v 
prejšnjih fazah, ko so nezadovoljni z razvojem otrok, s starši, z vodstvom ter s 
politiko, zadnji pa se opišejo kot »izdani«, saj so v prejšnjih fazah v svoje delo vložili 
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veliko truda in energije, na koncu pa so izčrpani, izžeti in opeharjeni. V tej fazi v delo 
usmerjajo minimalno energije (prav tam). 
 
Pri Hubermanu je učitelj »nosilec odgovornosti za svojo kariero, izobraževanje 
odraslih oz. stalno strokovno izpopolnjevanje pa v funkciji pomoči njegovim osebnim 
prizadevanjem, hkrati pa je spodbujevalec pozitivnih procesov v ustanovi, kjer dela« 
(Javrh, 2011b). 
 
Najboljša pot za učitelja je tista, kjer si sledijo faze poklicna aktivnost in 
eksperimentiranje – sproščenost – umirjeno izpreganje. Problematična pa je tista pot, 
ki gre po ostalih fazah. Določene faze lahko učitelj preskoči ali pa se vrne kasneje na 
fazo nazaj. 
 

Fazni S-model razvoja kariere (Petra Javrh) 
 
Model kariernega cikla učiteljev, ki prikazuje razvoj učiteljske kariere, loči naslednje 
komponente: pripravništvo, indukcijo, razvoj kompetenc, entuziazem in rast, karierno 
frustracijo in stagnacijo, opuščanje ter konec kariere. Koliko časa nekdo ostane v 
posamezni fazi, je odvisno od posameznika (Javrh, 2011b). 
 
Slovenski model oblikovanja kariere učiteljev, kot ga opisuje Petra Javrh, je zelo 
podoben Hubermanovemu. Že pri Hubermanovemu modelu se ločita desna 
»zaželena« in leva »nezaželena« stran modela, pri S-modelu pa je vključena tudi 
sredinska »nevtralna« pot. Nevtralna pot predstavlja ugodno oz. optimalno 
uravnotežitev vseh izkušenj v zrelem obdobju (Javrh, 2008). Te tri poti predstavljajo 
tri tipične učitelje, ki jih lahko opredelimo v zreli karieri, to so kritični entuziast 
(ohranja mladostno aktivnost), se povezuje v širše okolje, je družbeno kritičen), zrel 
sproščen učitelj (se osredotoča na delo v razredu, goji strokovno odličnost) in 
nemočen, vse bolj zagrenjen učitelj (čim prej želi izpreči in zapustiti poklic). 
 
Raziskovalci, ki so preučevali razvoj kariere učiteljev, so se osredotočali predvsem 
na zgodnje obdobje razvoja kariere, medtem ko sta srednje in pozno obdobje manj 
raziskana. Hkrati pa so velike razlike med kariernimi modeli (Javrh, 2011b). 
 
1. ZGODNJE OBDOBJE KARIERE 

1–3 leta poučevanja – faza preživetja in odkrivanja: 

Na začetku gre za »preživetje«. Splošne značilnosti tega obdobja so začasne 
odločitve, preizkušanje različnih vlog v okviru poklica. Posameznik se sooči z 
realnostjo v začetnem letu, se ukvarja s samim seboj, svojim položajem in z občutki 
neustreznosti ter z veliko razliko med zahtevami in zmožnostjo uresničiti jih v 
razredu, pojavljajo se neustrezne priprave, nihanja v poučevanju, skrb za disciplino 
idr. Posameznik raziskuje in vstopa v nov svet dela. Obdobje »odkrivanja« pomeni 
entuziazem za poučevanje, uživanje v posredovanju znanja, ponos ob pripadnosti 
strokovnemu timu. Obe skrajnosti se izmenjujeta in pomagata prebroditi prvi šok 
(Javrh, 2008). 
 
V tem obdobju je pomembno tudi, kako so učitelji sprejeti v svoj poklic s strani 
ravnatelja in sodelavcev, saj ima lahko negativna izkušnja vpliv na kasnejšo 
samopodobo posameznika.  Mlade učiteljice, ki v tem obdobju poleg službene vloge 
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vstopijo tudi v vlogo mlade mamice in gospodinje, se v prihodnosti hitreje odrečejo 
graditvi kariere. Veliko vlogo v tem obdobju imajo mentorji, ki so tudi vzorniki in 
mladega učitelja vpeljejo v učiteljski poklic (prav tam). 
 
4–6 let poučevanja – faza stabilizacije:  

Novinec po eni strani dobi formalno zaposlitev za dlje časa, da lahko začne graditi 
kariero in se v neki šoli »zasidra«, po drugi strani pa se pri nekaterih notranja kariera 
ne razvija, ker ima novinec tudi druge želje in hrepeni tudi po drugih kariernih poteh. 
 
Učitelji v tej fazi že pridobijo nekaj suverenosti in samozavesti, nekateri tudi 
uveljavljajo svoje zahteve. Slovenski učitelji možnost suverenosti in samozavest 
pridobijo takoj, ko dobijo poklic, saj se morajo takoj znajti sami v poklicu in velikokrat 
tudi brez večje pomoči. Na slabšo suverenost vplivajo nesodelovanje s kolektivom, 
konflikti z vodstvom šole idr. 
 
Veliko učiteljev v tem obdobju menjava šole, da bi našli pravi tip šole. Nekateri 
razmišljajo o nadaljnjem študiju, saj imajo še veliko ambicij. Poleg tega v tem 
obdobju upada vloga mentorjev, raste pa vloga sodelavcev in položaj novinca v 
zbornici. Novinec se raje umakne v učilnico in se izogiba konfliktom z vodstvom šole 
ali sodelavcev (Javrh, 2008). 
 
2. SREDNJE OBDOBJE KARIERE 
 
P. Javrh (2008) to obdobje razdeli na štiri posamezne faze. Možne so različne poti, ki 
jih učitelj dosega. Pri faznem S-modelu je najboljše razvijanje kariere po fazah 
preživetje/odkrivanje, stabilizacija, poklicna aktivnost/eksperimentiranje, kritična 
odgovornost ali sproščenost in na koncu izpreganje, ki je sproščeno. Če učitelj po 
fazi stabilizacije sledi v faze negotovosti/revizije, nemoči ter zagrenjenega izpreganja, 
bo med razvijanjem kariere ali pa na koncu nezadovoljen. 
 
7–18 let poučevanja – faza živahne aktivnosti in eksperimentiranja (zaželena pot): 

V tej fazi so učitelji posebej aktivni. Še vedno razmišljajo o nadaljevanju študija, 
hkrati pa niso več začetniki, ampak postajajo učitelji, ki imajo svoja pravila, zahteve in 
mesto na šoli. Postajajo vedno bolj suvereni, postavljajo pravila staršem in učencem, 
se znajo upreti ravnatelju, sodelujejo tudi s širšim okoljem. Ti učitelji bodo 
najverjetneje napredovali po zaželeni strani modela (Javrh, 2008). 
 
Nekateri učitelji v tej fazi doživijo konflikte, ki so lahko zelo slaba izkušnja, ki vpliva na 
učitelja na daljši rok. Konflikt je lahko z učenci ali s starši, z ravnateljem, s sodelavci 
iz različnih razlogov. Na učitelja lahko pade »slaba luč« in izgubi strokovno avtoriteto. 
Izgubi lahko zaupanje vase, strah, negotovost in izolacija pa lahko načenjajo njegovo 
samopodobo. Negotovost vpliva na odnose tako v službi (med sodelavci) kot doma 
(v zasebnem življenju).  
 
Tisti, ki bo krizo uspešno rešil in prebrodil, se bo najprej v tej fazi usidral in ko jo bo 
izčrpal, bo lahko nadaljeval v fazo na željeni strani modela. Če krize ne bo uspešno 
prebrodil, bo nadaljeval v fazo revizije ali dvoma (prav tam).  
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Učitelji v tej fazi eksperimentirajo pri poučevanju in vlagajo vanj veliko truda. 
Povežejo se s svojimi učenci in se nanje navežejo. Dosegajo neverjetne rezultate. 
Kljub temu, da se z učenci zelo dobro ujamejo, imajo lahko še vedno slabe odnose s 
sodelavci (nimajo podpore) in vodstvom šole (strah pred novo napako). To jih vodi v 
dvom ter izolacijo, posledično pa bodo napredovali v fazo negotovosti/revizije 
(neželena pot). 
 
Mladi ambiciozni učitelji se lahko v tej fazi odločijo, ali bodo ostali v razredu in 
poučevali ter dodatno energijo usmerili drugam ali pa mogoče napredovali v funkcijo 
ravnatelja. Nekateri učitelji omenjajo prve znake izgorelosti zaradi naporov, česar pa 
v Hubermanovem modelu ne zasledimo (prav tam). 
 
7–18 let poučevanja – faza nezaželenega drsenja v negotovost/revizijo (nezaželena 
pot) 

To je lahko samostojna faza, v katero napreduje učitelj po fazi stabilizacije, lahko pa 
zdrkne v to fazo iz faze eksperimentiranja, ko se mu sprožajo različni konflikti, 
dileme, negativna občutja ter stališča, strah pred rutino in splošno nezadovoljstvo. 
Učitelji v tej fazi so lahko izgoreli ter nimajo moči, da bi zamenjali poklic. Postanejo 
zagrenjeni. Doživijo lahko zlom (nepričakovan in nesrečen poseg v razvoj kariere), ki 
vpliva zelo negativno. Posledica je učitelj, ki dvomi vase ter v sistem, pogosto ga je 
strah. V praksi poučevanja se lahko pojavijo disciplinski problemi, zaradi katerih je 
učitelj prisiljen v razmislek ali evalvacijo svojega dela in načel. V tem primeru ima 
pomembno vlogo ravnatelj, ki lahko dobro vpliva na učitelja. Če odnosi med 
vodstvom šole in učiteljem niso dobri, pa lahko učitelja to potiska v še globlje v 
dvome ter nezaupanje (Javrh, 2008). 
 
Učitelji se ne predajo zlahka ter poskušajo izboljšati situacijo. Nekateri osmislijo svoje 
življenje na drugih področjih z dodatnimi aktivnostmi, dodatnim zaslužkom ter 
postanejo manj angažirani v šoli ter vanjo vlagajo svoj minimum (prav tam). 
 
3. ZRELO OBDOBJE KARIERE 

19–30 let poučevanja – faza sproščenosti: 

Medtem ko Huberman ugotavlja, da učitelji v fazi sproščenosti uporabljajo manj 
energije, so bolj mirni, vedri in imajo več občutka zaupanja in sprejemanja samega 
sebe, P. Javrh (2008) ugotavlja, da so nekateri učitelji v tem obdobju še vedno zelo 
eksperimentalno in poklicno aktivni, le da iščejo vedno nove načine. Ob tem pa so 
bolj umirjeni kot v fazi eksperimentiranja. So bolj izkušeni in zato bolj sproščeni v 
uporabi metod, pristopov, gradiv in tehnik. So bolj avtonomni in dinamični pri 
poučevanju. Že na začetku te faze želijo vstopiti v notranje kroge odločanja, ker 
imajo velik vpliv na kolektiv. Stik z učenci je še vedno zelo živ (v primerjavi s 
Hubermanovimi raziskavami) (Javrh, 2008). 
 
Učitelji z več leti izkušenj govorijo o staranju in se mu začnejo prilagajati (daljši 
odmori in več počitka). Ob koncu kariere se učiteljeve karierne ambicije manjšajo in 
vedno več se posveča družini, osebnemu razvoju ter prostemu času. Še vedno želijo 
ostati aktivni (prav tam).  
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19–30 let poučevanja – faza nemoči: 

V tej fazi se pojavijo zlomljeni učitelji, ki so se v njej znašli po obdobju dvoma, kaj 
storiti, ko so doživeli konflikt v fazi eksperimentiranja oziroma poklicne aktivnosti. 
Učitelj se sooča z mislijo, kaj naj počne in kako bi bilo v drugem poklicu. Vedno bolj 
je nemotiviran za delo, vse bolj nepristen ter poln nelagodja in strahu pred novo 
napako. Lahko izgubi stik z učenci ali pa s sodelavci ter z vodstvom šole, npr. zaradi 
slabe izkušnje (Javrh, 2008). 
 
Sem spadajo tudi ambiciozni, uspešni učitelji, ki so v svoji karieri veliko naredili, bili 
angažirani in uspešni, a so zaradi negativne izkušnje izgubili zaupanje vase, voljo do 
dela in zagona. Nekateri še vedno razmišljajo o menjavi poklica (razlika med H-
modelom). Socialne odnose imajo še, a jih selekcionirajo (družijo se s tistimi, ki jih 
podpirajo) (prav tam). 
 
19–30 let poučevanja – faza kritična odgovornost (nova faza): 

Faza kritične odgovornosti je nova faza, saj je v Hubermanovem modelu ni. 
 
Vstop v to fazo določata »angažiranost« ter »pozitivna kritičnost«. Angažiranost 
pridobi učitelj, ki je izkušen in opaža pomanjkljivosti. Učitelj ima tako stopnjo 
avtonomije, da deluje mimo navad, pričakovanj in ovir ter v skladu s svojimi 
vrednotami. Pozitivna kritičnost se kaže v tem, da učitelj vidi napake na različnih 
nivojih, a ga to ne privede do pasivnosti. Privede ga k razmisleku, prevzemanju 
stališč in odgovornosti do širših vprašanj. Deluje v skladu z višjimi vrednotami, ker je 
prepričan, da je biti učitelj njegovo glavno poslanstvo, in ne pristaja na politične in 
ekonomske interese. Zaradi številnih potrditev na svoji poklicni poti je suveren in se 
zaveda pomena in cene poklica tudi navzven. Ne boji se konfliktov in želi 
zahtevnejše naloge. 
Učitelj je postal zelo strokoven, saj ima veliko izkušenj in posega v globlje nivoje 
pouka (išče ter preizkuša nove stvari in razmišlja o novih vsebinah). Je kritičen in še 
vedno zna zavzeti vlogo učenca in poslušalca. V tej fazi je značilno za učitelje tudi to, 
da načrtno spodbujajo kolege in se angažirajo, da bi stvari izboljšali, ko opazijo, da 
na šoli ni prave vizije. V družbi se jim ni problem izpostaviti, ker jemljejo to kot del 
svoje poslanstva in so pripravljeni tudi na negativne reakcije (Javrh, 2008). 
31–40 let poučevanja – faza izpreganja: 

Učitelji ob koncu kariere začnejo izpregati v svojem poklicu. Začnejo opuščati in 
izstopati iz prvih vrst, večjih obveznosti ne prevzemajo, prav tako ne obremenitev in 
odgovornosti. 
 
Učitelji, ki so del sproščenega izpreganja, vidijo pomanjkljivosti v šolskem sistemu in 
so konstruktivno kritični. Zato predlagajo veliko izboljšav ter ukrepov. Sodelujejo s 
širšim okoljem. Ti učitelji so tudi na koncu kariere profesionalni, saj še vedno 
uporabljajo svojo moč ter energijo in svoje delo kakovostno opravljajo. Še vedno 
imajo stik z učenci in eksperimentirajo, pri čemer uživajo in uporabljajo različne 
spretnosti, ki so jih razvijali skupaj s kariero. Radi se vključujejo v šolske projekte, a 
se pomikajo v ozadje, čeprav so zelo zaželeni kot izkušeni strokovni delavci. Radi 
sodelujejo z ravnateljem. Pomirjeni so, ko vedo, kdo ga bo nasledil in svoje znanje 
radi prenašajo na mlade učitelje. 
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Učitelji, ki so del zagrenjenega izpreganja, prav tako vidijo pomanjkljivosti v šolskem 
sistemu, so kritični, a ne vidijo rešitev. Ti učitelji so izčrpani in utrujeni, žalujejo za 
preteklostjo in ne zaupajo mlajšim generacijam. Težave imajo z utrujenostjo, 
nespanjem, zanemarjanjem domačih obveznosti, kar vpliva tudi na stres. Stik z 
učenci se zmanjša, problem imajo z disciplino v razredu in zunaj njega. Počutijo se 
prezrti in nespoštovani od sodelavcev. Sodelovanju z ravnateljem se izogibajo ali pa 
veliko kritizirajo. Nekateri se odmaknejo od obveznosti, ki niso nujne, in čakajo, da se 
končno upokojijo. (Javrh, 2008).  
 

Fazni model po Berlinerju 
 
Berliner profesionalni razvoj opredeljuje glede na kognicije, ki usmerjajo učiteljevo 
odločanje in ravnanje v razredu (1988, 1992, po Valenčič Zuljan, 2012). Razvoj 
učitelja poteka v naslednjih korakih: 

1. Učitelj novinec (1–2 leti profesionalnega delovanja): pridobiva nekatere 
spretnosti poučevanja. Njegovo ravnanje je togo in nefleksibilno. 

2. Učitelj začetnik (2–3 leta profesionalnega delovanja): gre za integracijo 
posameznikovih izkušenj z verbalnim znanjem. Ko prejšnja znanja, izkušnje ter 
posamezne sestavine poveže v celoto, se njegovo znanje razvije v strateško. 
Učitelj spozna, da pravila nimajo univerzalne vrednosti, ampak je pomemben 
kontekst (npr. nekomu pripomore pohvala, drugemu graja). Običajno v tej fazi 
še ne loči bistvenega od nebistvenega in nima razvitega poglobljenega občutka 
odgovornosti. 

3. Usposobljen učitelj (3–4 leta profesionalnega delovanja): Zavestno in 
premišljeno načrtuje svoja ravnanja, usmerjena  k jasnim ciljem. Že loči 
bistveno od nebistvenega in ve, čemu mora dati prednost. V ravnanju vseeno 
še ni hiter in fleksibilen. 

4. Uspešen učitelj ( po 5 letih poučevanja): njegova ravnanja usmerjajo intuicija in 
znanje (zna napovedati izide svojega odločanja). Še vedno je pri odločanju 
analitičen in zelo previden. 

5. Ekspert: te faze ne dosežejo vsi učitelji. Zanj je značilno, da dojema razmere 
intuitivno in njegovo odločanje v večini ni analitično. Poučevanje in delovanje v 
razredu sta tekoča, potekata brez vidnega napora, učitelj upravlja pouk z 
avtomatičnimi in standardiziranimi rutinami. 

Fazni model po Chickeringu 
 
Chickering (1991, po Valenčič Zuljan, 2012) povezuje profesionalni razvoj učitelja z 
osebnostnim razvojem ali dozorevanjem. Razvoj razdeli v pet faz: 

1. Samovarovalna faza:  

 usmerjenost izobraževanja in razvoja: gre za zadovoljevanje učiteljevih 
trenutnih potreb in razjasnjevanje tekočih problemov; 

 pojmovanje znanja: obvladanje znanja mu omogoča uresničitev 
zastavljenih ciljev, zato lahko ravna ritualno, vir znanja je zunanja 
avtoriteta; 

 proces učenja in poučevanja: poteka po modelu učenja s posnemanjem, 
gre za pridobivanje informacij (zgolj zapomnitev znanja); 

 metode poučevanja: predavanja in izpiti;  

 odnosi: učitelj je le prenašalec, strokovnjak in razsodnik, učenec pa je 
prejemnik informacij in njegovih razsodb. 
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2. Konformistična faza: 
Učitelju je pomembno, da je sprejet od drugih, da pripada skupini, ima 
ustrezen zunanji videz. Učitelj sprejema pravila od zunaj, od nadrejenih, brez 
kritičnega razmišljanja, in trpi zaradi občutkov krivde, če jih prekrši. 

 usmerjenost izobraževanja in razvoja: pomembna mu je zunanja 
motivacija, pridobiti si želi vtis in zadostiti pričakovanjem in standardom 
pomembnih ljudi; 

 pojmovanje znanja: znanje mu pomeni fond splošnih informacij, ki so 
potrebne, da opravlja družbeno vlogo; 

 proces učenja in poučevanja: poteka receptivno (zapomnitev). 

 metoda poučevanja: podajanje navodil, informacij, pojmov, pravil ter 
natančno sestavljene in vnaprej predpisane učne situacije. 

 odnosi: učitelj je zgled za študentovo identifikacijo. 

3. Faza vestnosti:  
Pri učitelju se poveča sposobnost za sprejemanje socialne odgovornosti, 
poveča se zanimanje za čustva drugih ter empatija učitelja.  

 usmerjenost izobraževanja in razvoja: poveča se notranja motivacija, želja 
po dosežkih, pojavi se samokritičnost, osebna odgovornost, izboljšajo se 
komunikacijske spretnosti in sodelovanje z učenci in sodelavci; 

 pojmovanje znanja: pomembne so spretnosti reševanja problemov in 
izobrazba za kompetentno opravljanje poklica in družbene vloge; 

 proces učenja in poučevanja: za odgovore uporablja različne znanstvene 
metode in logične analize; 

 metode poučevanja: programirana ali samostojna oblika pouka, video 
pouk in strukturirani programi, ki ponujajo konkretne spretnosti in 
informacije; 

 odnosi: učitelj se umakne za sistem. 

4. Avtonomna faza: 
Učitelj ima razvito intelektualno in osebnostno samostojnost. Noče ugajati za 
vsako ceno. Zaveda se protislovji, konfliktov, dilem v poklicnem in osebnem 
življenju, jih sprejema in jih želi razreševati. Svojih rešitev ne vsiljuje drugim.  

 usmerjenost izobraževanja in razvoja: poglobljeno spoznava sebe in 
obstoječi svet, pridobiva sposobnosti za usmerjanje in vodenje lastne 
usode, je intelektualno neodvisen, razvija samostojnost v načrtovanju, 
izvedbi in evalvaciji pouka itd.; 

 pojmovanje znanja: uporablja znanje o sebi in spoznanja o razvoju za 
preoblikovanje samega sebe in realnosti okoli sebe; 

 proces učenja in poučevanja: rekonstruira in povezuje izkušnje na podlagi 
novih spoznanj; 

 metode poučevanja: s sodelavci načrtuje cilje, čas aktivnosti, ocenjevanje 
ipd., veliko razmišlja in se samostojno odloča; 

 odnosi: partnersko sodelovanje. 
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5. Integrirana faza 
Ta faza se loči od avtonomne po tem, da še bolj poudarja učiteljevo 
samostojnost in neodvisnost v procesu izobraževanja in lastnega razvoja. 
 

Vsi štirje modeli, ki prikazujejo profesionalni razvoj učitelja, so pomembni pri 
osvetljevanju profesionalnih poti pedagoških delavcev. Čeprav jih večina razvoj 
opisuje skozi leta delovne dobe, se dopušča možnost, da posamezni učitelj lahko 
hitreje ali pa počasneje napreduje skozi faze. V S-modelu Petre Javrh ima veliko 
vlogo pri profesionalnem razvoju delavca tudi ravnatelj, ki lahko na delavca vpliva 
spodbudno ali mu je v pomoč, ko se znajde na kateri od neželenih poti. Zavedanje, 
kaj vse vpliva na naš poklicni razvoj, lahko prispeva k učinkovitejšemu načrtovanju 
lastne profesionalne poti, realnejšemu vrednotenju poklicnih situacij, večjemu 
poklicnemu zadovoljstvu in manjši stresnosti.  
 

2.4. POKLICNO ZADOVOLJSTVO UČITELJEV 

»Le delo, ki je doživeto kot tisto, ki zagotavlja možnosti za uresničenje številnih 
potreb in vrednot, je lahko vir resničnega delovnega zadovoljstva in intristične 
delovne motivacije« (Šverko, Vizek Vidović 1995, 19).  
 
Zadovoljstvo posameznika je tisto, kar si lahko vsak posameznik na delu želi in je 
hkrati predpogoj za to, kar lahko doseže. Zadovoljni posamezniki sestavljajo 
organizacijo, v kateri lahko skupaj veliko dosežejo. To pa je tudi želja vsakega vodje. 
Strokovna definicija zadovoljstva zaposlenih je »izrazito pozitivno emocionalno stanje 
posameznika, ki je rezultat načina doživljanja dela, pojmovanja in ocenjevanja stanja 
delovnega okolja, izkušenj pri delu ter načina občutenja vseh elementov dela in 
delovnega mesta« (Mihalič, 2008, 4). O zadovoljstvu na delovnem mestu lahko 
govorimo, ko se posameznik z veseljem odpravi na delo, se veseli novih izzivov, se 
rad vrača med sodelavce, se dobro počuti pri opravljanju dela itd. Vse skupaj lahko 
pri posamezniku sproži prijetne občutke, lepe spomine na pretekle dogodke pri delu 
in povzroča tudi optimističen pogled na lastno karierno prihodnost (prav tam). 
Podobno poklicno zadovoljstvo opisuje tudi P. Javrh (2011b), ki pravi, da je poklicno 
zadovoljstvo močno povezano tudi z različnimi dejavniki, ki nanj vplivajo. Učiteljeva 
profesionalna pot je dolga in na njej se marsikaj nauči. Da je učitelj zadovoljen, mora 
v karieri doživljati uspeh. Ves čas mora raziskovati, kaj ga v različnih obdobjih, fazah 
in sekvencah zadovoljuje. Učitelj na svoji profesionalni poti prepotuje več stopenj, 
prehajanje iz ene stopnje na drugo ter izkušnje pa vplivajo na njegovo zadovoljstvo. 
Dejavniki so vezani predvsem na sodelavca, fizične pogoje dela, možnosti 
strokovnega in osebnega razvoja, delovno okolje, nadrejene, plačo, načine dela ipd. 
(prav tam). 
 
V karieri se znajdemo na različnih križiščih. To so presečišča več hkratnih procesov, 
ki delujejo v posameznikovem življenju, običajno pa se prepletajo osebni 
psihosocialni, družinski in karierni cikel (Javrh, 2011c). Tisti, ki se izobražuje, dojema  
uspešno kariero kot povezavo z napredovanjem, izobraževanjem, ponudbami in 
osebnim zadovoljstvom. Neuspešno kariero pa povezuje z nazadovanjem, težavami, 
propadom med zahtevami dela in družine, z lenostjo. 
 
Že Schein (1978, po Javrh, 2011a) je predstavil perspektivo, ki kariero obravnava kot 
nenehen proces razvoja obeh poglavitnih akterjev, posameznika in organizacije. 
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Čeprav na njiju vplivata družba in kultura (vrednote, merila uspeha, poklicne 
spodbude in omejitve), morajo med njima ves čas potekati usklajevalni procesi 
(rekrutiranje in izbira, usposabljanje in razvoj, delovne priložnosti in povratne 
informacije, napredovanje, nadzor, karierno svetovanje, nagrajevanje), da je odnos 
obojestransko koristen, kar je pogoj za razvoj uspešne kariere. Rezultati za 
organizacijo so produktivnost, kreativnost, daljnosežne posledice, rezultati za 
posameznika pa so poklicno zadovoljstvo, varnost, optimalni osebnostni razvoj in 
optimalna integracija dela in družine (Javrh, 2011a). 
 
Profesionalnega zdravja ne moreš doseči sam, ampak le v primeru, če je na 
delovnem mestu dobra klima in medsebojno sodelovanje ter podpiranje. Nekaj 
principov dobre komunikacije: opisovanje namesto razlaganja in obsojanja, 
poročanje o stvareh, ki se jih da spremeniti, izogibanje pretirani količini povratnih 
informacij (te morajo pomagati in ne biti same sebi namen), poudarek naj bo na 
alternativah in informacije, ki jih podajamo, naj bodo uporabne naslovniku in ne 
tistemu, ki govori (Gold in Roth, 1993 115). 
 
M. Valenčič Zuljan (2001, po Valenčič Zuljan in Kiswarday, 2015) definira učiteljev 
profesionalni razvoj kot povezavo med ozkimi profesionalnimi, osebnimi in 
družbenimi aspekti z modelom treh virov rezilientnosti (=odpornosti). Vsak od njih 
prispeva različne varovalne dejavnike, ki vključujejo veje: 

- imam – varovalni dejavniki, ki izhajajo iz zunanjih virov moči: zaupanje med 
učiteljem in njegovimi kolegi; 

- sem – varovalni dejavniki, ki izhajajo iz notranjih virov moči: samoučinkovitost 
- znam – varovalni dejavniki, ki izhajajo iz kompetenc: dosežki učencev, 

stimulativno okolje, občutek, da je njegovo delo cenjeno, dogodki, projekti, 
reforme in inovacije. 

 
Kljub dobri izobrazbi se lahko učitelj sooči s previsokimi zahtevami s strani 
sodelavcev, staršev, kolegov itd. in na tej točki se mora zavedati meja svojih 
zmožnosti. Pri tem mu pomaga dobro poznavanja faz profesionalnega razvoja, s 
pomočjo katerega si postavi realistične cilje in pričakovanja. Vse varovalne dejavnike 
se mora razvijati že med študijem (prav tam). 
V nadaljevanju bomo opisali nekaj dejavnikov, ki vplivajo na poklicno zadovoljstvo. 
Najprej je to že sama izbira poklica, kasneje pa tudi dejavniki, s katerimi se srečujejo 
učitelji v času opravljanja svojega poklica. 
 

2.4.1. DEJAVNIKI POKLICNEGA ZADOVOLJSTVA 

Stalno strokovno izpopolnjevanje lahko pri učiteljih spodbudi zadovoljstvo, saj 
lahko pridobijo nova znanja, veščine, spretnosti idr. in postanejo bolj samozavestni. 
Javrh (2011b) pa ugotavlja, da vplivajo okoliščine s stalnim strokovnim 
izpopolnjevanjem na učitelja negativno, če je učitelj v neko izobraževanje prisiljen, 
saj to le stopnjuje njegovo nezadovoljstvo, izolacijo in mu daje občutek, da je talec 
svojega poklica. Seminarji niso prilagojeni vsakemu učitelju posebej (starost, počutje, 
karierno obdobje idr.), zato lahko učitelje izčrpava tudi to.  
 
Z dodatnimi strokovnimi izpopolnjevanji in izobraževanji ter aktivnostmi pa lahko 
učitelj napreduje v nazivih in hkrati tudi v plačilnih razredih, kar pomeni večjo 
finančno stabilnost in večje učiteljevo zadovoljstvo. Hkrati je učitelj deležen tudi 
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podpore, pohval sodelavcev in širšega okolja. Postane bolj spoštovan in daje dober 
zgled drugim. 
 
Zelo velik vpliv na poklicno zadovoljstvo ima dobra klima v šoli in med sodelavci. Če 
ima učitelj veliko podpore v svojem kolektivu, če se dobro razume z vodstvom šole in 
širšim socialnim okoljem, je bolj zadovoljen in posledično bolj učinkovit delavec. K 
temu pripomore tudi vključevanje posameznika v procese in aktivnosti znotraj 
organizacije (šole), npr. podaja predloge, ideje, zamisli ter se s tem vključuje v delo. 
Posledično so učitelji bolj aktivni in pripravljeni za sodelovanje vnaprej (Mihalič, 
2008). 
 
Že v prejšnjem poglavju smo opisali pomen ravnateljeve vloge in njegov vpliv na 
učitelja. Po S-modelu bi moral biti že v zgodnjem obdobju kariere ravnatelj prvi 
neformalni mentor, ki bi novincu dajal občutek opore in profesionalne kolegialnosti, 
predvsem ko ta v svojem eksperimentiranju naredi kako strokovno napako. V 
srednjem obdobju želi biti učitelj opažen, si želi razprav, dogovarjanja, pogovarjanja – 
želi enakopraven odnos z ravnateljem. V poznem obdobju pa nastajajo večje 
praznine v tem odnosu. Zrele učitelje ravnatelj prepušča samim sebi, ker smatra, da 
so si pridobili že veliko izkušenj, da ne želijo več poseganja v svoje delo ter da ne 
želijo biti več v prvih vrstah. 
 
Dobra komunikacija z ravnateljem, njegova podpora in spodbujanje zaposlenih imajo 
velik vpliv na poklicno zadovoljstvo. Če ravnatelj pedagoške delavce na šoli dobro 
pozna, bo uvajanje novosti prilagodil njihovim sposobnostim, interesom, željam in s 
tem ustvaril ustrezno ozračje, v katerem bodo ti delavci uspešni in zadovoljni. 
Posledici bosta tudi njihova večja ustvarjalnost in inovativnost v šoli. Če so delavci 
zadovoljni, so motivirani za delo in posledično bolj uspešni. Za vse to sta potrebna 
kolegialnost in zaupanje med ravnateljem in pedagoškimi delavci (Budnar, 1997).  
Ravnatelj jim mora zagotoviti osnovno varnost in sprejetost. Potrebna je odprta 
komunikacija, da lahko zaposleni govorijo o svojih doživetjih, razmišljanjih, težavah, 
ter da so poslušani in razumljeni. Ravnatelj mora biti pozoren, da svojega 
zaposlenega spodbuja, podpira, mu pomaga pri preverjanju doseženega in mu daje 
povratne informacije. Vloga ravnatelja je prevladujoč dejavnik, ki »močno vpliva na 
učiteljevo doživljanje sebe in svojega dela« (Javrh, 2011c, 30). Ravnatelji se premalo 
zavedajo, da je od njih odvisno, kje zaposleni je in kam bo šel. 
 
L. Evans (1998, po Javrh, 2011c) v svoji raziskavi odkriva, da je za učitelje 
pomembno, da »doživljajo občutek uspeha«, ki je pogoj za delovno izpolnitev, moralo 
in motivacijo posameznika. Ravnatelj naj bi vodil šolo motivacijsko, kar zajema:  

- usmerjenost na posameznika (ko so vsakemu učitelju priznane njegove 
potrebe), 

- priznanja (kot najpomembnejši motivator), 
- pregled (nad tem, kaj  se na šoli godi z vsakim učiteljem posebej), 
- izražen interes (za njegovo delo, kar pomaga doživeti učiteljevo 

izpolnitev/potrditev), 
- transparentno ravnateljevo pedagoško vizijo in usmeritev na podlagi vrednot, ki 

jih najbolj ceni (prav tam). 
 
V S-modelu se iz faze v fazo spreminja pogled učiteljev na ravnateljevo vlogo. Ob 
slabih odnosih z ravnateljem učitelji postajajo oportunisti, postajajo zagrenjeni in se 
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počutijo opeharjene. Nekateri učitelji se v fazi preživetja/odkrivanja zaradi slabih 
odnosov z ravnateljem umaknejo in poiščejo delo na drugi šoli (Javrh, 2011c). Želja 
po menjavi šole se poveča še bolj, če se učitelj ne razume niti s svojimi sodelavci, pa 
tudi če imajo dobre odnose z učenci (Evans, 1998, po Javrh, 2011c). V kasnejših 
fazah se lahko počutijo nemočne, izdane in nimajo občutka varnosti. Posledice so 
kritiziranje, izolacija ali pa oportunizem, ki se kažejo kot minimalno opravljeno delo z 
učečimi s strani učiteljev. Nasprotno pa učitelji, ki imajo dobre izkušnje in odnose z 
ravnateljem, vstopajo v notranje kroge odločanja in postajajo zaupanja vredni 
sodelavci. Poklicno pot bodo najverjetneje zaključili kot vedri in sproščeni učitelji 
(Javrh, 2011c).  
 
Pomemben dejavnik poklicnega zadovoljstva je učiteljeva avtonomija. Stopnja 
učiteljeve notranje avtonomije vpliva na njegovo notranjo motivacijo in na občutek 
odgovornosti za rezultate lastnega dela. Če je preveč zunanjih pritiskov in birokratske 
kontrole, lahko postanejo učitelji apatični in brezbrižni (Marentič Požarnik, idr., 2005). 
Avtonomija ima »notranje« in »zunanje« meje. Med »notranje« meje spadata 
učiteljeva odgovornost in profesionalna sposobnost, med »zunanje meje« pa spadajo 
zakoni, pravilniki ter izvajanje nadzora naj njimi. Prihaja do konflikta, saj imajo po eni 
strani učitelji metodično svobodo, po drugi strani pa je vse večja vloga pravilnikov, 
nadzora, eksternega preverjanja, ki učitelju pokažejo, kaj mora učence naučiti. Zaradi 
podajanja večje količine gotovih znanj zmanjšuje uporabo problemskega pouka, 
dialoga, raziskav, referatov učencev, skupinsko učno delo, ekskurzije idr. (Marentič 
Požarnik, 2005). »Avtonomni pedagoški delavec je ozaveščen o sebi kot 
profesionalcu, je neodvisen v presojanju, a se obenem zaveda potrebe po 
medsebojnem sodelovanju in konstruktivnem reševanju konfliktov« (Valenčič Zuljan, 
Vogrinc, Cotič, Fošnarič, Peklaj, 2011b, 15, 16). 
»Pedagoški poklic je visokokvalificiran poklic, ki zahteva ustrezno izobrazbo« 
(Valenčič Zuljan, Vogrinc, Cotič, Fošnarič, Peklaj, 2011b, 6). Za strokovno 
avtonomnost mora učitelj: 

- biti seznanjen z različnimi znanstvenimi disciplinami in teoretičnimi usmeritvami 

na področju vzgoje in izobraževanja učitelja, 

- znanja, ki jih pridobi, znati povezati, vgraditi v svoja ravnanja in uporabiti pri 

svojem izobraževalno-vzgojnem delovanju; 

- poznati učno področje in pedagoška spoznanja ter ravnati na njih; 

- biti pripravljen na sodelovanje z drugimi institucijami in strokovnjaki; 

- znati razvijati pedagoški poklic in prevzemati nove naloge; 

- znati se odzivati na spremembe družbe; 

- svoje delo prilagajati značilnostim otrok/učencev. 

Z vsemi zgoraj naštetimi nalogami se lahko učitelj spopada pozitivno ali negativno. 
Če učitelj čuti preveliko preobremenjenost, lahko pride do stresa. 
 
V koncept učitelja kot »kritičnega in avtonomnega profesionalca« se povezujeta 
strokovna učinkovitost in etična odgovornost, ki sta močno povezani. Za nujno 
uresničevanje morajo biti izpolnjeni notranji (v posamezniku) in zunanji pogoji (proces 
šolanja, kultura šole in širša družba). Poleg kognitivne sfere (informiranje in 
razumevanje, sposobnost videnja, zaznavanje in konceptualizacija problemov) je 
pomembna tudi konativna dimenzija (značajske poteze): odločnost in motiviranost. 
Poleg vsega tega pa mora imeti avtonomni učitelj predelano samopodobo (je 
ozaveščen o sebi kot osebnosti in profesionalcu), biti mora neodvisen v presojanju, a 
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se hkrati zavedati potrebe po medsebojnem kooperativnem sodelovanju in 
konstruktivnem reševanju konfliktnih situacij (Valenčič Zuljan, 2001). 
 
V raziskavi, ki so jo naredile B. Marentič Požarnik, Kalin, Šteh in Valenčič Zuljan 
(2005) v  času učitelja v prenovi (spremembah na vzgojno-izobraževalnem področju) 
je razvidno, da učitelji pojmujejo avtonomijo na različne načine. 22% jih vidi 
avtonomijo kot svobodo in neodvisnost, 23 % poudarja svobodo izbora učnih vsebin, 
metod in obojega, 24 % se ob vsem zaveda tudi določenih omejitev (učni načrti, cilji, 
učbeniki), 31 % učiteljev pa avtonomijo razume kot višjo raven, saj jo povezujejo z 
odgovornostjo in strokovnostjo (večina od teh jo poveže s stalnim strokovnim 
izobraževanjem, osebnostno rastjo, timskim sodelovanjem, z upoštevanjem učencev, 
staršev ter odgovornim zastavljanjem učnih ciljev). V raziskavi so sodelovali razredni, 
predmetni in gimnazijski učitelji, med katerimi razredni učitelji doživljajo najvišjo 
stopnjo avtonomije. Raziskale so tudi pojmovanje učiteljeve vloge, ki je po mnenju 
večine učiteljev predvsem v učitelju kot »vodniku« (vodenje, usmerjanje, svetovanje 
učencem oziroma koordiniranje in usmerjanje pouka), na drugem mestu je učitelj kot 
vzgojitelj, sledijo pa vloge prenašanje znanja in pravil ter obvladanje svoje stroke, 
skrb za ustrezno vzdušje in odnose, usposabljanje učencev za njihovo samostojnost, 
motiviranje učencev. Najmanj vidijo svojo vlogo v upoštevanju značilnosti učencev, 
ustvarjalnosti in inovativnosti ter pestrem izboru metod in postopkov, sodelovanju  s 
starši, učitelji idr., osebno rast in skrb za disciplino. 
 
Za zaposlene je pomembno, da so stalno prisotni razni (pozitivni) izzivi, saj 
spodbujajo aktivno opravljanje dela, visoko stopnje delovne in umske aktivnosti, 
večjo pozornost pri opravljanju del, zadovoljstvo pri delu ter motivacijo. Dobro je, če 
so naloge, ki jih opravljajo zaposleni, v skladu in malenkost nad njegovimi 
sposobnostmi. Poskrbeti je potrebno tudi, da delo ne postane monotono. Zaželeno 
je, da lahko delavec tudi napreduje, kar privede delavca do tega, da dela bolj 
kakovostno, z manj napakami, lažje ter hitreje (Mihalič, 2008). 
 
Pri posamezniku povzroča tudi zadovoljstvo spodbujanje ambicioznosti, saj razvija 
željo po dosežkih, vodstvo pa naj vliva voljo in moč, da postanejo še boljši, 
posledično pa imajo večje samozaupanje in boljšo samozavest. Zaželene so 
pohvale, nagrajevanje doseženih uspehov, pogovori o doseženih uspehih, novih in 
višjih ciljih (prav tam). 
 
Delovno okolje in prostor pripomoreta k produktivnosti, zadovoljstvu in uspešnosti. 
Sem spadajo poleg prej opisanih dobrih medsebojnih odnosov tudi fizične lastnosti 
delovnega okolja (svetli in zračni prostori, dostopna tehnologija in pripomočki, 
čistoča, sprejemljiv nivo hrupa), pa tudi delovni čas. Dobro je, da zaposleni ne 
ostajajo na delovnem mestu dlje, kot je predpisano, in da se jih ne zaposluje dodatno 
z drugimi nalogami (Mihalič, 2008). Pomembno je, da zaposleni svoje delo in naloge 
opravi kvalitetno v svojem delovnem času. K dobremu počutju pa prispevajo tudi 
redni odmori, občasna sprostitev, zdrava prehrana v šoli, odpravljanje monotonosti, 
humor na delovnem mestu. 
 
Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja je danes vse težje, saj se svet 
spreminja, zahteve in pogoji dela so vse večji. Če se družinsko in poklicno življenje 
ne skladata, lahko pride do vrste težav v socialnem, duševnem in zdravstvenem 
prilagajanju posameznika (Gošnjak, 2012). Uspešnost usklajevanja je odvisna od 
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prepletanja različnih dejavnikov: družbena raven (nacionalna zakonodaja in 
institucionalni okvir), organizacijska raven (praksa in politika delodajalcev) in 
individualna raven (strategije zaposlenih). 
 
V raziskavi Slivar (2009, po Slivar, 2013) ugotovi, da so učitelji najmanj zadovoljni s 
tistimi dejavniki, ki so povezani s plačilom za delo (višina plače, nezadovoljstvo z 
redkim in predolgimi časovnimi obdobji povišanj, občutkom podcenjenosti), najbolj pa 
so zadovoljni z naravo dela (pomembnost lastnega dela, uživanje v delu ipd.). 
Anketiranim so zelo pomembni tudi komunikacija, sodelavci ter priznanja in nagrade. 
Med vsemi anketiranimi pa se pokaže, da so učitelji, ki so pod stresom, manj 
zadovoljni s svojim poklicem kot tisti, ki niso pod stresom. 
Čeprav si vsak učitelj želi, da bi bil deležen vseh zgoraj naštetih in že v prejšnjih 
poglavjih omenjenih dejavnikov, je realno stanje precej drugačno. V okoljih, kjer 
dejavniki poklicnega zadovoljstva niso udejanjeni v veliki meri, so učitelji lahko 
nezadovoljni, kar pogosto privede do stresa, ta pa posledično do izgorelosti. Zato 
bomo v nadaljevanju opisali stres in izgorelost, vzroke, posledice ter načine 
spopadanja z njima. Stres je lahko pozitiven ali negativen, kratkotrajen ali 
dolgotrajen; ko je negativen, lahko osebo pahne v stanje neravnovesja. Izgorelost pa 
je rezultat neizpolnjenih potreb in pričakovanj, nastopi postopoma po daljšem 
časovnem obdobju in vpliva na samopodobo (Gold in Roth, 1993). 
 

2.4.2. STRES 

Obstajajo različne definicije stresa. Selič (1999, po Pastirk, 2012) stres opredeljuje 
kot doživetje psihosocialne narave, katere posledica je psihično trpljenje in za 
organizem neprijetne ogrožajoče fiziološke procese. Vse skupaj pa deluje na bio-
psiho-socialno naravo človeka. Po Y. Gold in Roth (1993) je stres »stanje 
neravnovesja v intelektualnem, čustvenem in fizičnem stanju posameznika; 
povzročajo ga posameznikova dojemanja situacije, ki se kažejo v fizičnem in 
čustvenem odzivu. Lahko je pozitiven ali negativen, glede na lastno interpretacijo« 
(Gold in Roth, 1993, 17). Lazarus (2004, po Pastirk, 2012) pravi, da moramo biti 
pozorni na značilnosti osebe, na drugi strani pa na okolico in njene značilnosti. 
Pomembno je tudi posameznikovo subjektivno zaznavanje stresa. 
Stres je lahko notranji ali zunanji. Notranji stres nastaja v posamezniku samem 
oziroma nastaja iz njegovih odzivov in interpretacij sveta okoli njega; zunanji stres pa 
povzročajo pri posamezniku zunanji dejavniki.  
 
Huberman (1993, po Javrh, 2011b) je v svoji raziskavi ugotovil, da se da napovedati 
učiteljevo karierno izpolnitev po 12 do 15 letih učiteljevanja. Mogoče je napovedati 
»zadovoljne« ali »nezadovoljne« učitelje ob koncu njihove kariere. Tudi v slovenskih 
raziskavah o kariernem razvoju učiteljev (Javrh, 2006, 2008, po Javrh 2011b) so se 
Hubermanove trditve potrdile. Vseeno pa Hubermanov model in S-model razvoja 
kariere napovedovalce navajata  malo drugače. Pri Hubermanovem modelu so 
poglavitni napovedovalci: a) odnos z učenci, saj so povezani z motivacijo, skrbjo, 
težavami, krizami in zadovoljstvom, b) permanentno preizkušanje novosti, c) 
skrb/prizadevanje razviti učinkovitost in kakovost pri poučevanju; drugi napovedovalci 
pa: a) magična generacija ali najboljša leta, b) izjemni uspehi v razredu, c) 
spremembe stopnje, predmeta (da se izognejo rutini). Pri S-modelu pa so poglavitni 
napovedovalci a) preveč ovir – mogoča je osebnostna kriza, b) zadovoljstvo, c) čut, 
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da si uspešen pri delu v razredu, drugi napovedovalci pa a) odkriti medsebojni 
odnos, b) motivacijsko okolje, c) moralni imperativ. 
Vsak posameznik lahko pride do točke v lastni karieri, ko je verjetnost ali motivacija 
za karierno napredovanje nizka – temu rečemo karierni plato. Profesionalni plato pa 
je točka, ki jo posameznik doseže, ko ni več ustreznega razvoja spretnosti in 
sposobnosti, hkrati pa so na voljo redke možnosti za profesionalni razvoj ali 
ohranjanje in povečanje zaposljivosti (Javrh, 2011c). Pri platojih gre za posamezna 
obdobja stagnacije ali mirovanja v karieri. Posledici sta zmanjšana dejavnost in 
učinkovitost, ki lahko pripeljeta do frustracije in korenite spremembe ali pa do izstopa 
iz aktivne karierne poti. Da je posameznik plato dosegel, se kaže v pomanjkanju 
notranje motivacije, odsotnosti zunanjih potrditev/nagrad, stresu, zgodnjih znakih 
izgorevanja ter zastoju v napredovanju. Če posameznik želi oditi iz stanja platoja, je 
najbolje, da pride do manjše spremembe pri delu, popestritve dela, novih kariernih 
načrtov, vizij prihodnosti, posvetovanj s strokovnjaki za razvoj kadrov, izobraževanj 
ali opustitve trenutne karierne poti. Karierni plato ima lahko tudi pozitivne učinke, saj 
posamezniku omogoča čas za iskanje, hkrati pa ga spodbuja k raziskovanju novih 
možnosti in omogoča prevzem novih dolžnosti. Za spopad s platojem lahko 
posameznik uporabi različne strategije, kot so obramba (problem želi le zmanjšati in 
ne išče izvora problema – neugodje, nezadovoljstvo, običajno krivdo prenaša na 
druge), pretehtavanje (poskus zmanjšati razočaranje s pomočjo sprememb po 
potrebah ali vrednotah, večji pomen da dejavnikom osebnega življenja) in 
sprememba/prehod (sprememba vloge v organizaciji ali zunaj nje) (prav tam). 
V slabem delovnem okolju se ustvarjajo tri vrste stresa oziroma pritiska: fizični, 
finančni in organizacijski. Fizični dejavniki so slabo zgrajena stavba, visok nivo hrupa, 
šole z učilnicami v različnih stavbah; finančni so pomanjkanje denarja za opremo, 
učbenike, premeščanje učiteljev, omejevanje kariernega napredovanja; organizacijski 
pa so napeti odnosi med zaposlenimi, kar privede do pomanjkanja podpore, slabega 
sodelovanja, medoddelčnih konfliktov (Dunham, 1992). 
 
Stresu na delovnem mestu se ne moremo izogniti, je pa pomembno, da se z njim 
soočamo in ga obvladujemo. Dobremu stresu pravimo tudi evstres, slabemu stresu 
pa distres (Dolenc, 2012). Stres, ki je povezan z delom, opredelimo kot »odziv, ki se 
pojavi takrat, ko zahteve in pritiski dela niso skladni z znanji, zmožnostmi in nasploh 
resursi zaposlenih, da bi se približali tem zahtevam« (Pastirk, 2012, 8). »Največkrat 
problem ni le v posameznem potencialnem stresorju, ampak predvsem v našem 
doživljanju in oceni tega stresorja; torej, v kolikšni meri predstavlja za nas grožnjo« 
(Dolenc, 2012, 10). Kyriacou in Sutcliffe (1978, po Slivar, 2013) stres opišeta kot 
»čustveno negativen odgovor (npr. jeza in depresivnost), ki ga ponavadi spremljajo 
potencialno bolezenske fiziološke in biokemične spremembe (npr. povišan srčni 
utrip) in je posledica specifičnosti učiteljskega poklica« (Slivar, 2013, 14). Avtorja 
govorita o potencialnih in aktualnih stresorjih (dejavniki, ki povzročajo stres). 
Potencialni stresorji iz učiteljevega okolja so tisti, »ki lahko na podlagi procesa 
zaznavanja in ocenjevanja postanejo aktualni stresorji, in sicer takrat, kadar jih učitelj 
oceni kot grožnjo njegovemu samospoštovanju ali dobremu počutju« (Kyriacou in 
Sutcliffe, 1978, po Slivar, 2013,16, 17). Potencialni poklicni stresorji so lahko 
psihološki (npr. zahteve po visoko kakovostnem delu, medosebni odnosi) ali pa 
fizični (močan hrup, neustrezni delovni prostori). Kadar se potencialni stresorji 
spremenijo v aktualne stresorje, se aktivira mehanizem spoprijemanja, ki pa je 
odvisen od individualnih značilnosti učitelja. Poznamo pa tudi potencialne stresorje 
zunaj službenega okolja, ki prav tako vplivajo na delo učitelja, npr. življenjska kriza, 
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družinske težave. Kako velik je stres, učitelj ocenjuje tako, da razvršča okoliščine in 
dogodke ter njihove različne pojavnosti glede na njihov pomen za posameznikovo 
dobro. Gre za proces evalvacije ali stresne ocene, ki je lahko premišljen, preudaren 
in poteka na ravni zavednega, lahko pa je tudi intuitiven, samodejen in nezaveden. 
Učitelj oceni neko stanje ali okoliščine, ki lahko predstavljajo grožnjo njegovi 
samopodobi ali dobremu počutju, in to sproži stres. Učiteljem grožnjo  predstavljajo 
npr. nasilje več oblik (med učenci, starši nad učiteljem itd.) ali pa vodenja roditeljskih 
sestankov, ocenjevanje znanja itd. Da učitelj zaznava nekaj kot grožnjo, drugi pa ne, 
je odvisno od učiteljevega prepričanja in njegove podobe o sebi kot učitelju, od 
pomembnosti spoprijemanja z določeno okoliščino in pomembnostjo posledic za 
učitelja ter od uspešnosti izida spoprijemanja z okoliščino (prav tam).  
Stresorji (dejavniki, ki povzročajo stres) so lahko vsakodnevni, ti so ponavljajoči, 
dolgotrajni in običajno na meji zavestnega zaznavanja. Poznamo pa tudi kritična 
življenjska dogajanja in dramatične dogodke, ki so prav tako velik izvor stresa. 
  
Glede na to, katere kompetence vse mora učitelj imeti in kaj vse je učiteljeva naloga 
in vloga, so učitelji pod velikim stresom. Učitelj je v šolskem sistemu ujet v tri različne 
relacije, ki določajo njegov položaj in vlogo, in sicer učitelj kot uslužbenec, učitelj kot 
strokovnjak in učitelj kot oseba in osebnost (Resman, 1990, po Slivar, 2013). Vse te 
ravni se morajo pri učitelju prepletati in se ne smejo izključevati. Delovale naj bi 
usklajeno. Če tega ni, je lahko učitelj razdvojen ali pa med ravnmi nastane 
individualni konflikt. Učitelj je deležen tudi psihofizičnih obremenitev:  

- pouk zahteva aktivno angažiranje celotne osebnosti, 
- visoka stopnja koncentracije med poukom, 
- visoka čustvena obremenjenost in hkrati čustvene reakcije, ki jih učitelj ne more 

izraziti povsem sproščeno, 
- hrupno okolje. 

 
Poleg tega je zapleten in poseben odnos tudi na ravni učitelj – učenec, saj se lahko 
zaradi različnih problemov učitelj počutiti nelagodno, kar posledično pomeni breme. 
Poučevanje ponuja vsakodnevne priložnosti za stresne okoliščine, saj je v vsakem 
razredu veliko učencev, vsak od njih pa je edinstvena oseba z različnimi pričakovanji, 
problemi, nagnjenji, odpori, ki zahtevajo učiteljevo pozornost. 
 
Slivar (2003, po Muršak, Javrh, Kalin, 2011) v svoji raziskavi ugotovi, da 66 % 
gimnazijskih učiteljev meni, da je njihovo delo stresno, med glavnimi stresorji pa so: 
nedomišljene spremembe šolske zakonodaje, preveč dijakov v razredu, 
preobremenjenost z delom, trditev, da biti dober učitelj ne zadošča za napredovanje, 
različni psihični pritiski (večinoma ravnateljev). Vse skupaj postopoma vodi v 
izgorelost. 
 
Avtorji več raziskav po Evropi in svetu (glej Slivar, 2013) ugotavljajo, da je učiteljski 
poklic med najbolj stresnimi poklici. Večina anketiranih učiteljev stres na delovnem 
mestu opisuje kot  stresen ali izjemno stresen. Tudi Slivar (2009, po Slivar, 2013) je v 
svoji raziskavi ugotovil, da slovenski učitelji večinoma ocenjujejo, da so pod stresom 
oziroma pod izjemnim stresom. Nekateri avtorji raziskav navajajo, da veliko stresnost 
učiteljevemu poklicu prinaša uvajanje novih kurikularnih sprememb. 
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Znaki stresa 
 
Znaki prekomernega stresa na delovnem mestu so: občutek tesnobe, razdražljivost, 
potrtost, apatičnost, izguba interesa za delo, težave s koncentracijo in sprejemanjem 
odločitev, težave s spanjem, povečana utrujenost, nezmožnost, da se sprostimo, 
socialni umik, telesni znaki (mišična napetost, glavobol, prebavne težave) idr. 
(Dolenc, 2012). 
 

Vzroki poklicnega stresa 
Dejavniki poklicnega stresa so pričakovanja drugih (učnih zahtev, nadzora, odnos z 
učencem). Nekaj pritiska je tudi od slabe opreme v razredu, velikega števila učencev 
v razredu, dodatnih šolskih in kurikularnih obveznosti itd. Glede na kakovost med 
odnosom učenec - učitelj je lahko učitelj nagrajen ali pa je slab odnos vir izčrpanosti 
in neugodnih izkušenj (Slivar, 2013). Vzroki so lahko tudi slaba šolska klima, 
neustrezno vodenje šole, neučinkovita organizacija dela, pomanjkanje 
administrativne podpore, slabi materiali in delovni pogoji, nasilje v šoli, povečane 
zahteve do učiteljev in fragmentacija dela (učitelj mora narediti veliko različnih 
aktivnosti hkrati na različnih ravneh, npr. vzpostavljati disciplino v razredu, 
individualizirati delo, ocenjevati itd.). Poleg prej naštetih vzrokov poklicnega stresa 
poznamo tudi stresorje, ki na učitelja in na njegovo učinkovitost delujejo posredno in 
dolgoročno. Kažejo se v zmanjšanju motivacije in občutku nemoči, imajo zelo 
negativen učinek na učiteljevo samopodobo in njegova stališča do poklica ter 
povzročajo identitetno krizo (npr. protislovje med učiteljevimi vlogami, spremenjen 
odnos družbe do učiteljev, zmanjšanje pomena učiteljskega poklica itd.) (prav tam). 
Pomemben stresor v širšem kontekstu so tudi šolske reforme, ki se nanašajo na 
spremembe zakonodaje in njihovih podzakonskih aktov, sprememb učnih načrtov, 
učbenikov, načinov poučevanja ipd. (Cox, Boot, Cox in Harrison, 1988, po Slivar, 
2013). Če so spremembe uvajane premišljeno, lahko učitelji to doživijo kot izziv in 
pozitiven stres, lahko pa jim te spremembe predstavljajo grožnjo, ker prinašajo nove 
vloge, povzročajo negotovost glede ciljev šole, lahko spodbujajo občutek 
nekompetentnosti, vplivajo na občutek nemoči, pomenijo kognitivni in emocionalni 
izziv itd. (Smylie, 1999, po Slivar, 2013). 
 
Poznamo primarne in sekundarne dejavnike, ki povzročajo stres. Primarni 
neposredno učinkujejo na učitelja v razredu in se kažejo kot napetost, občutljivost in 
negativna čustva (npr. neustrezni materialni in delovni pogoji, nasilje, povečane 
zahteve učiteljev, fragmentacija dela). Sekundarni dejavniki pa so dejavniki okolja ter 
učinkujejo na okoliščino, v kateri se je učitelj nahajal. Na učitelja vplivajo tako, da 
zmanjšujejo motivacijo. Velik vpliv imajo tudi na učiteljevo samopodobo, stališča do 
poklica in lahko sprožajo identitetno krizo. 
 
Vsakodnevni stresorji so (Slivar, 2013): 

1. Lastnosti poklica oziroma delovnega mesta: stres povzročajo hrup, 
temperatura, svetloba, vonjave ter drugi dražljaji, povezani s čutili, ki vplivajo na 
duševno in telesno zdravje, preveliko število delavcev v majhnem prostoru (v 
razredu, zbornici), pomanjkanje gradiv  in tehnologije, neustrezno pohištvo, 
ogrevanje, poleg tega pa tudi pravilniki, ki se jih morajo učitelji držati, standardi, 
normativi, urnik, interna pravila, delovna preobremenjenost, uvajanje novih 
tehnologij in uporaba le-teh, dolg delavnik (tudi doma), administrativno delo ipd. 
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2. Vloge posameznika v organizaciji: učitelj se lahko znajde v nejasni vlogi, 
konfliktu vlog, lahko je zaradi vsega tega preobremenjen z vlogami (posledica 
so časovne stiske in negotovost glede nastopanja v vseh vlogah). Poleg tega 
pa ima učitelj veliko odgovornost (tudi za uspeh in obnašanje učencev). 

3. Medosebni odnosi v organizaciji: odnosi z nadrejenimi (ko uveljavljajo svojo 
avtoriteto na neprimeren način), s podrejenimi in odnosi s sodelavci so lahko 
zelo stresni (Cartwright in Cooper, 1997, po Slivar, 2013). Med njimi lahko 
prihaja tudi do psihosocialnega trpinčenja - motena komunikacija, ki je izrazito 
obremenjena s konflikti med sodelavci ali med podrejenimi in nadrejenimi, pri 
tem pa je napadena osebna v podrejenem položaju in izpostavljena 
sistematičnim in dlje časa trajajočim napadom ene ali več oseb z namenom, da 
se jo izrine iz delovne sredine (Leyman, 2000, po Slivar, 2013). Pojavlja se 
lahko tudi trpinčenje - mobing (ponižanje, šikaniranje, omalovaževanje, 
namerno preobremenjevanje z drugimi nalogami). Vir stresa so lahko tudi 
neprimerna tekmovalnost in osebni konflikti, nepodpora sodelavcev. Prav tako 
lahko velik stres povzročajo odnosi z učenci. Neprimerno vedenje do učitelja 
(nesramnost, žaljivost v komunikaciji ter različne nevšečnosti) in odnos učencev 
do pouka oziroma do šole in slaba motivacija so med dejavniki, ki povzročajo 
največji stres. 

4. Razvoj kariere: stres lahko povzroča strah pred izgubo službe, napredovanje in 
novi nazivi pa spodbujajo razvijanje kariere, saj so povezani z dodatnimi 
finančnimi sredstvi in povečanim ogledom posameznika v njegovem okolju.  

5. Organizacijski dejavniki: če v komunikaciji prevladujejo negativna mnenja o 
lastnosti zaposlenih, cinizem vodstva, uresničevanje lastnih interesov na račun 
drugih, nezaupanje, se pojavi stres. Prav tako slabo vplivata na učitelja slaba 
organizacijska klima in možnost izgube službe. Tudi tukaj ima veliko vlogo 
ravnatelj, ki lahko s slabo komunikacijo, dialogom, nepodporo slabo vpliva na 
zaposlene. 

6. Povezava med poklicnim in zasebnim življenjem: če pride do konflikta med 
tema dvema področjema, je stres zelo velik, predvsem pri ženskah, zaposlenih 
starših in parih, kjer si oba želita zgraditi karieri (Cooper, Dewe in O´Driscoll, 
2001, po Slivar, 2013). Stres se lahko prenese tudi iz zasebnega življenja na 
poklicno. 

 
Stres povzroča tudi obnašanje otrok, ki ga učitelji (ki so v raziskavi poročali 
Dunhamu) opišejo kot moteče, problematično, agresivno. Gre za zelo širok opis 
obnašanja, ki sega od preprostega nesodelovanja do neposredne agresije. Nekaj 
primerov neprimernega obnašanja otrok: zamujanje, pogosti odhodi na stranišče, 
namerno izostajanje od pouka, nesramne opazke, nedelo, metanje stvari, domačih 
nalog itd. Ko se ta obnašanja primerja z bolj resnimi primeri, se morda na prvi pogled 
zdijo nepomembna, a njihovo vsakodnevno ponavljanje učiteljem povzroča veliko 
stresa (Dunham, 1992). Ko se učitelji soočajo s takšnim obnašanjem, je velik del 
stresa njihova negotovost, ki se še poveča z nepredvidljivostjo učenčevega 
obnašanja. Poleg tega pa učitelji niso ravnodušni do teh otrok in jim želijo pomagati, 
kar jih spravlja v še dodaten stres, saj se počutijo nemočne. Problematičen učenec ni 
tak samo v šoli, ampak se je najverjetneje srečal tudi z drugimi javnimi organi 
(socialno delo, policija ipd.), komunikacija med temi organi pa ni učinkovita (prav 
tam). 
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Slivar (2013) je v svoji raziskavi (opravljena leta 2003), ki jo je delal med 
gimnazijskimi in osnovnošolskimi učitelji, ugotovil, da največ stresa pri 
osnovnošolskih učiteljih povzroča nesramno vedenje učencev do učiteljev, sledijo pa 
še pogovor s težavnimi starši, vmešavanje staršev v pedagoško delo, konflikti s starši 
in nasilje med učenci. Leta 2009 pa je Slivar v drugi raziskavi ugotovil, da učitelji na 
prvo mesto uvrščajo kot največji stresor nesramno vedenje učencev. 
 

Posledice stresa 
Na začetku poklicne poti učitelji razvijejo tehnike zmanjševanja stresa. Če te tehnike 
ne delujejo, sledi vrsta čustvenih in umskih odzivov, kot so frustracija, jeza, tesnoba, 
strah, izguba spomina. Če pa se stres nadaljuje, razvijejo hude fizične reakcije (srčni 
napad, želodčna razjeda, kožna obolenja). Posledica dlje trajajočega stresa je 
izgorelost. Dunham (1992) omenja tudi načine, s katerimi si učitelji pomagajo pri 
soočanju s stresom. Razdeli jih v štiri skupine:  

- osebne – pozitiven odnos do dela, odmori, jasna hierarhija prioritet, išče 
pozitivne stvari, ukvarjanje s športom in domačimi živalmi; 

- medosebne – dobri medosebni odnosi, pogovor s človekom, ki ti je blizu, a ni v 
istem poklicu, zadovoljujoče spolno življenje; 

- organizacijske – gre za določeno podporo nadrejenih  (a učitelji poročajo, da jim 
več pomenijo dobri odnosi s sodelavci) 

- skupnostne – skupinski športi in druženje v prostem času. 
 
Pokazatelji stresa »se razlikujejo od posameznika do posameznika in se odražajo na 
različnih področjih življenja in dela« (Slivar, 2013,47). Ta področja so npr. odnosi s 
sodelavci, vedenje in emocionalni kazalniki, zdravstveno stanje. Depolli (1999, po 
Slivar, 2013) je pri slovenskih osnovnošolskih učiteljih ugotovila, da se največkrat kot 
posledica stresa pojavljajo: utrujenost in pomanjkanje energije, izčrpanost, 
nezmožnost, da bi prenehal premišljevati o problemih in dogodkih preteklega dne, 
občutek prevelike odgovornosti, nezmožnost zavrniti neko prošnjo, pretirana 
razdražljivost ob najmanjših stvareh, nezmožnost, da bi se zvečer sprostil, potlačena, 
zadušena jeza, močna napetost, težave s spanjem, redno zbujanje ponoči ali v 
zgodnjih jutranjih urah (prav tam). Pri učiteljicah so simptomi stresa pogostejši, 
starejši učitelji imajo več težav s spanjem, razredniki so pogosteje izčrpani in imajo 
občutek prevelike odgovornosti in so pogosto pretirano razdražljivi. Učitelji, ki 
govorijo o večjem stresu, so veliko bolj nezadovoljni  s svojim poklicem. Učitelji, ki so 
pod stresom, se nagibajo k rutinskemu poučevanju in k povprečnosti podajanja 
vsebine in izvedbe učnega procesa (Blase, 1986, po Slivar, 2013). 
Slivar (2009, po Slivar, 2013) je v svoji raziskavi ugotovil, da so učitelji, ki so pod 
stresom, ocenili, da so bistveno manj učinkoviti na področju angažiranja učencev, 
ravnanja z razredom in splošni učinkovitosti, kot učitelji, ki niso pod stresom. 
Največja razlika je pri učinkovitosti ravnanja z razredom. Slivar je v svoji raziskavi 
ugotovil tudi, da skoraj polovica anketiranih učiteljev, ki so pod stresom, občasno 
razmišlja o tem, da bi zapustili poklic, pogosto pa jih o tem razmišlja 11 odstotkov. 
  
Posledice se kažejo na več nivojih in sicer:  

- pri posamezniku -  telesni nivo (različne bolezni), kognitivni nivo (motnje 
pozornosti, disfunkcionalna razmišljanja, idr.), čustveni nivo (povečana 
anksioznost); posledice so lahko kratkoročne ali dolgoročne; 

- v delovni organizaciji - povečano število bolniških odsotnosti z dela, povečana 
mera zapuščanja organizacije s strani kadrov, znižana učinkovitost zaposlenih, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                 Jera Csipö – magistrsko delo
  

52 
 

upad morale zaposlenih ter lojalnosti do organizacije – kar pomeni povečanje 
stroškov in organizacijske težave;  

- v širšem socialnem okolju (Pastirk, 2012). 
 
Posledice poklicnega stresa pri učiteljih so: zmanjšan trud učitelja, manjša 
udeleženost, manjše vlaganje moči pri načrtovanju in izvajanju pouka. Če je učitelj 
pod velikim stresom, lahko začne kritizirati učence, ti pa lahko spremenijo svojo 
percepcijo učitelja v negativnem smislu (Slivar, 2013).  
 

Spopadanje s stresom 
 
Dunham (1992) priporočila za krepitev osebnih in medosebnih načinov spopadanja s 
stresom razdeli na: 

- sprejemanje stresa – je težko, ker priznati, da si pod stresom, je še vedno 
stigmatizirano (predvsem pri moških) 

- pomen stresa – to, da je učitelj pod stresom, ne pomeni, da je nesposoben za 
delo in šibek, mora pa ugotoviti, kaj to pomeni, 

- identificiranje pritiska in odzivov – ljudje pogosto nočejo priznati, da so njihovi 
odzivi posledica stresnih situacij, ampak krivijo druge za svoje težave, 

- identificiranje načinov spopadanja s stresom – še posebej je potrebno 
pogledati, katero dejavnost je oseba pustila zaradi stresa na delu, 

- razvoj programov za zmanjševanje stresa – učitelj naj razvije način zase ali pa 
skupaj s sodelavci. 

 
Pomembno je, da pri spopadanju s stresom lahko posamezniku pomaga tudi vodstvo 
in to tako, da izbira zaposlene, ki dobro sodelujejo, jih dobro pripravi na določeno 
delo oziroma na zahteve dela in jim kasneje ponudi podporo in možnosti 
izboljševanja (Dunham, 1992). 
 
Ljudje se različno odzivajo na različne stresorje in stresne okoliščine, ki imajo ob tem 
na posameznika tudi različne učinke. Na potek in izide procesa spoprijemanja s 
stresom in obvladanje psihičnih obremenitev deluje veliko različnih dejavnikov 
osebnosti in okolja: starost, spol, genetski dejavniki, temperament, sposobnost 
reševanja problemov in življenjskih nalog, socialne veščine, socialna podpora itd. 
(Slivar, 2013). Poleg teh dejavnikov pa so velika ovira tudi obseg grožnje in ovire, ki 
izhajajo iz osebnosti in so povezane s kulturnimi vrednotami in stališči. 
Dobro je, da posameznik ve, kaj je stres in kaj ga povzroča, da ga bo lahko zmanjšal 
ali odpravil. Običajno stres obvladamo na treh področjih: 

1. pri stresorju, ki ga lahko zmanjšamo, se mu izognemo ali popolnoma izključimo, 
če ga prepoznamo; potrebno je samoopazovanje; 

2. pri organizmu, ki ga lahko krepimo in razbremenimo na različne načine; 
3. pri stresni reakcij, da identificiramo tiste metode, ki so za posameznika najbolj 

učinkovite in sprejemljive (Kramar, 2004, po Pastirk, 2012). 
 
Dunham (1992) navede različne vrste odzivov na stres pri učiteljih in jih razdeli na 
štiri skupine: 

- vedenjski –  kajenje, prehitra vožnja, nezmožnost sedenja pri miru; 
- čustveni – splošen občutek, da se ne more soočiti s količino dela, občutek, da 

zapravlja čas; 
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- mentalni – neprestana potreba po samokontroli, težko sprejemanje odločitev, 
pomanjkanje časa za potreben razmislek o težavi; 

- fizični – glavoboli, nespečnost, prebavne težave, srčna aritmija. 
 
Lazarus in Folkman (1984, po Slivar, 2013) ločita dva načina spoprijemanja s šolskim 
stresom: »spoprijemanje, ki je usmerjeno na reševanje ali spreminjanje problemov, ki 
povzročajo stres – usmerjenost na problem, in spoprijemanje, ki je usmerjeno v 
uravnavanje emocionalnih odgovorov – usmerjenost v čustva« (prav tam, 76). Pravi 
način je tisti, ki privede do najboljšega možnega izida. Pri spoprijemanju, usmerjanju 
na problem, poskuša oseba v težavah spremeniti položaj tako, da »opredeli problem, 
išče alternativne rešitve, tehta rešitve glede na negativne in pozitivne posledice, išče 
informacijo o tem, kako naj ukrepa, se vzdržuje impulzivnih in nezrelih reakcij, se 
sooča z osebami ali osebo, ki so povzročile drugemu težave itd.« (Slivar, 2013, 77). 
Blase (1986, po Slivar, 2013) je proučeval spoprijemanje  s stresom, ki ga povzročajo 
učenci. Opisal je strategije soočanja in strategije prilagajanja. Pri strategijah soočanja  
je namen zmanjšanje pomena zaznanih zunanjih virov stresa ali pa odstranjevanje 
virov stresa (npr. odstranitev učenca iz razreda, pogovor o vedenju, ignoriranje, 
klicanje staršev ipd.). Strategije prilagajanja pa so usmerjene k ravnanju s 
posledicami za učitelja (opuščanje določenih dejavnosti pri pouku, angažiranje pri 
delu ipd.). Veliko avtorjev (gl. Slivar, 2013) je v svojih raziskav ugotovilo, da se učitelji 
s stresom spopadajo tudi tako, da se pogovarjajo s sodelavci, izmenjujejo izkušnje 
itd., saj jih oni lažje razumejo (večina pozna situacijo). 
 
Najbolje je poskrbeti za preventivne ukrepe, ki prinašajo dolgotrajen učinek, a morajo 
biti izvedeni sistematično, postopno in na dolgi rok. Preventivni ukrepi so usmerjeni 
na področje prilagajanja dela in zahtev delavcem in odnosom, vloge zaposlenih in 
podpore (Pastirk, 2012). Zase lahko poskrbimo tudi z redno gibalno aktivnostjo, s 
skrbjo za zdravo in uravnoteženo prehrano ter z zagotavljanjem zadostne količine 
spanja (Dolenc, 2012). P. Dolenc (2012) navede še nekaj priporočil spopadanja s 
stresom na delovnem mestu: zaposleni naj si sestavijo seznam nalog glede na 
njihovo pomembnost, ne naložimo si preveliko delovnih obveznosti naenkrat, 
načrtujmo si redne odmore, razdelimo odgovornost (tudi na druge), ustvarimo si 
uravnotežen urnik zasebnega in poklicnega življenja. Če želimo biti uspešni in 
zadovoljni pri delu, moramo uspešno upravljati s čustvi – jih pri sebi in drugih 
prepoznati, sprejemati in izražati na konstruktiven način (ne smemo jih zanikati ali 
potlačiti, uporabljajmo neverbalne znake komunikacije, uporabljajmo humor v 
stresnih situacijah itd.) (prav tam). 
Slivar (2013) opiše še nekaj načinov zmanjševanja stresa in vzpostavljanja dobrega 
počutja na šoli. Pomembno je, da se ukrepi za zmanjševanje stresa ne usmerjajo le 
na posameznike, ampak tudi na organizacijo. Vsaka šola lahko pripravi sama svoj 
model obvladovanja stresa in mu sledi. Idealna šola zajema naslednje cilje (Kyriacou, 
2000, po Slivar, 2013): jasna vizija in cilji šole, odličen sistem komuniciranja, občutljiv 
pristop do časa, končnih rokov in preobremenjenosti, prijetno delovno okolje, nizka 
stopnja obolevnosti med zaposlenimi in nizka stopnja absentizma, pozitivna slika 
šole v lokalni skupnosti in širše, malo konfliktov med zaposlenimi itd. Poleg vsega 
prej naštetega  se lahko stres pri učiteljih zmanjša s povečano strokovno avtonomijo, 
povratno informacijo o delu (samoevalvacija – je del profesionalnega razvoja in 
deluje spodbudno) in nadzorom na delovnimi okoliščinami (učiteljev tempo, naloge, 
vsebine dela, izbor delovnih ciljev). Zelo veliko vlogo pri izboljšanju dobrega počutja 
zaposlenih ima ravnatelj, ki mora poskrbeti za natančno opredelitev vlog učitelja, 
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avtonomijo učitelja, izboljšanje vodenja šole, selekcijo kadrov, sprejem novih 
delavcev, strokovno izpopolnjevanje, delovno okolje itd. Prav tako je ravnatelj 
odgovoren za vzdrževanje razumnega ravnotežja med delovnimi zahtevami in 
zasebnim življenjem. Tako bodo tudi učitelji bolj učinkoviti in zadovoljni, kar ima 
podobne učinke pri učencih. 
 

2.4.3.  IZGOREVANJE 

Večina definicij prepozna, da je izgorelost povezana z občutkom nemoči, depresije, 
izčrpanosti in še posebej razočaranja. Različni viri navajajo, da se izgorelost 
najpogosteje pojavi kot končni korak neuspešnih poskusov spopadanja s stresom, še 
posebej, ko posameznik nima podpore ljubečih ljudi. Posamezniki pogosto opisujejo 
občutek ujetosti. V najhujših oblikah posameznik ne more delovati v službi ali v 
odnosih (Gold in Roth, 1993). 
 
Izgorevanje je povezano z individualnimi psihofizičnimi lastnostmi posameznika ter 
organizacijskimi dejavniki na delovnem mestu. Pri soočanju s stresom morata 
sodelovati tako posameznik kot organizacija, kjer dela (Hribar, 2012). Izgorelost je 
sindrom, ki ga sestavljajo emocionalna izčrpanost, depersonalizacija in zmanjšan 
občutek osebne izpolnitve (Maslach in Leiter, 1997, po Slivar, 2013). 
 
V S-modelu (ki ga opisuje Petra Javrh) se pokaže, kdaj izobraževalci prvič poročajo o 
izgorevanju in posledicah. Učitelji poročajo o pravem izgorevanju že na začetku 
srednjega obdobja razvoja kariere, saj se v tem obdobju največ vključujejo v delo in 
se razdajajo. Glede na S-model se učitelji ločijo na dve skupini: na tiste, ki se do 
konca iztrošijo in kmalu občutijo negativne posledice, in tiste, ki jim kljub izgorevanju 
uspe doseči zdravo ravnotežje (Javrh, 2011b). 
 

Vzroki za izgorelost 
 
Učitelji že dlje časa kot velik problem izpostavljajo disciplino. Že leta 1979 so v eni od 
raziskav v Ameriki ugotovili, da skoraj tri četrtine učiteljev meni, da slaba razredna 
disciplina vpliva na učinkovitost njihovega poučevanja (Gold in Roth, 1993). Poleg 
učencev pa so velik vir stresa tudi starši. Poznamo starše, ki se ne zanimajo za 
šolanje otrok, in pa take, ki verjamejo, da je učitelj nesposoben in morajo delo 
opravljati namesto njega. Profesionalno zdravje Y. Gold in Roth (1993) delita na tri 
vrste potreb. Pomembno je, da učitelj spozna, katera od potreb ni zadovoljena in jo 
zna poiskati.  
Vrste potreb: 

- čustveno-fizične: varnost, samozavest, energija, mir, zdravje, fizična aktivnost; 
- psiho-socialne: občutek pripadnosti, sprejemanje, uspeh, ljubezen, prijateljstvo, 

čustvena podpora, dobri odnosi; te potrebe se lahko zadovoljijo tako, da se 
ustanovijo podporne skupine za učitelje, pomembno je, da posameznik stopi v 
stik z ljudmi in si najde družbo ljubečih ljudi, ki ga podpirajo, posameznik mora 
imeti priložnost za izražanje med ljudmi, ki ga sprejemajo; 

- osebno-intelektualne: odkrivanje, nove ideje, kreativnost, intelektualna 
stimulacija, intelektualni izzivi, kritično mišljenje, samoanaliza, spodbujanje. 
(Veliko učiteljev si ta poklic izbere, ker mislijo, da jim bo vsak dan prinesel nekaj 
novega, in na začetku jih veliko želi vnesti v delo nove ideje, a že po nekaj 
mesecih učitelji pogosto poročajo o občutkih razočaranja. Zmanjkuje jim časa 
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za kreativne nove ideje in udejstvovanja v drugih dejavnostih, ki jih veselijo). Y. 
Gold in Roth (1993) priporočata, da si učitelj za določene obveznosti poišče 
pomoč in si tako sprosti čas za intelektualno in kreativno udejstvovanje (prav 
tam). 

 
Kasnejše študije so pokazale, da so učitelji z jasno izraženo motivacijo bolj odporni 
na izgorelost. Razočarani učitelji se začnejo spraševati po razlogih delovanja v 
svojem poklicu in ali sploh lahko kaj ponudijo učencem. Takrat pa so bolj 
izpostavljeni izgorelosti (prav tam). 
 

Posledice izgorelosti 
 
Izgorevanje privede do posledic, ki se kažejo v:  

- emocionalni izčrpanosti - občutki izpraznjenosti, izrabljene emocionalne zaloge, 
utrujenost, oslabljenost, občutek preobremenjenosti, pomanjkanje energije, 
zgaranost, 

- depersonalizaciji - kaže se v odnosu do drugih ljudi – cinizem, preobčutljivost, 
razdražljivost, pomanjkanje idealizma, negativen in neoseben odnos do soljudi, 

- zmanjšanem občutku osebne izpolnitve - negativna ocena samega sebe pri 
delu, znižan občutek osebne kompetentnosti, uspešnega doseganja ciljev, 
učinkovitosti in občutek nezmožnosti spoprijemanja z zahtevami delovnega 
mesta. 

Glede na to, katera/e komponenta/e prevladuje/jo in s kakšno močjo, se določi raven 
izgorelosti. Rezultati slovenskih učiteljev kažejo, da 60 % (OŠ in SŠ učitelji) doživlja 
nizko izgorelost, 30 % zmerno in 10 % visoko izgorelost (Slivar, 2009, po Slivar, 
2013). Prav tako je opazna razlika med spoloma. Učiteljice pogosteje doživljajo 
čustveno izčrpanost kot učitelji, hkrati pa učiteljice v večji meri doživljajo občutke 
osebne izpolnitve. Učitelji pogosteje kot učiteljice doživljajo stanje depersonalizacije, 
ki se kaže v ravnanju z učenci na neoseben, omalovažujoč in ciničen način. 
 

Kako se spopadati z izgorelostjo 
 
Izgorelost zmanjšajo dejavniki zadovoljstva na delovnem mestu, npr. dobri 
medsebojni odnosi, jasnost vloge (dolžnosti), možnost odločanja, realni časovni roki, 
ustrezno in redno plačilo, obogatitev dela (ni monotono), konstantno izobraževanje 
vodstvenega kadra idr. Je pa izgorelost povezana tudi s številom nadur, dolžino 
odmorov, jasnostjo komunikacije, individualno odpornostjo pri stresu, strukturo 
vrednot, organizacijsko klimo, zahtevnostjo dela, pa tudi z osebnim slabim počutjem, 
kot je slabo fizično počutje, fizična izčrpanost, nespečnost, zakonske in družinske 
težave (Hribar, 2012).   
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJI 

Iz pregleda različnih raziskav s področja učiteljeve profesionalnosti, dejavnikov 
odločanja za poklic učitelj ter poklicnega zadovoljstva je razvidno, da gre za aktualno 
področje, ki zahteva nadaljnje raziskovanje. Pri poklicu učitelja je zelo pomemben 
njegov profesionalni razvoj, saj so učitelji »prenašalci« znanja bodočim generacijam 
otrok. Da lahko učitelj svoje delo dolgoročno opravlja kakovostno, morajo biti 
izpolnjeni tudi določeni dejavniki poklicnega zadovoljstva. Raziskati smo želeli, zakaj 
so se učitelji odločili za učiteljski poklic, kaj vpliva na njihov profesionalni razvoj ter 
kateri dejavniki so tisti, zaradi katerih so učitelji v poklicu zadovoljni.  
 

3.2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Postavili smo si štiri sklope raziskovalnih vprašanj. Zanimalo nas je: 

1. Zakaj se učitelji odločijo za poklic? Ali prevladujejo notranji ali zunanji 
dejavniki? 

2. Kolikšen pomen učitelji pripisujejo profesionalnemu razvoju? Kaj spodbuja in 
kaj ovira njihov profesionalni razvoj? 

3. Kako učitelji ocenjujejo lastno zadovoljstvo v poklicu in kateri dejavniki vplivajo 
na učiteljevo zadovoljstvo v poklicu?  

4. Kako učitelji ocenjujejo stresnost poklica in kateri dejavniki povzročajo stres? 

 

3.3. METODE DELA  

Pri raziskovalnem delu smo uporabili kvantitativni raziskovalni pristop. Uporabljeni 
sta bili kavzalna neeksperimentalna in deskriptivna metoda pedagoškega 
raziskovanja. 
 

3.4. OPIS VZORCA 

Vzorec je bil slučajnostno namenski in je vključeval učitelje in učiteljice osnovnih šol. 
Vprašalnik so reševali učitelji in učiteljice od 1. do 9. razreda osnovne šole. Vzorec je 
zajemal 204 učiteljev in učiteljic s področja celotne Slovenije. Za lažje razumevanje 
pri opisu podatkov bomo za učitelje in učiteljice uporabljali le moško obliko. 
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Graf 1: Vzorec glede na spol 

 

V raziskavi je sodelovalo 186 žensk in 18 moških, kar pomeni 91,2 % žensk in 8,8 % 
moških. 
 

 

Graf 2: Vzorec glede na število let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju 

 

V vzorcu učiteljev, ki so bili vključeni v raziskavo, je največ takih, ki imajo 1–3 leta 
delovne dobe v vzgoji in izobraževanju (32,4 %), sledijo tisti, ki imajo 7–18 let 
delovne dobe (25,5 %), nato 19–30 let delovne dobe (21,1 %), 31–40 let delovne 
dobe (12,7 %) in 4–6 let delovne dobe (5,4 %). Najmanj učiteljev, vključenih v vzorec, 
ima več kot 40 let delovne dobe (2,9 %). 
Pri določitvi intervalov za leta delovne dobe smo se opirali na obdobja razvoja kariere 
učiteljev po S-modelu Petre Javrh. S-model upošteva slovenske posebnosti razvoja 
kariere učiteljev (Javrh, 2008). 
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Graf 3: Vzorec glede na smer poučevanja 

 

V vzorcu je sodelovalo 158 učiteljev razrednega pouka (77,5 %) in 46 učiteljev 
predmetnega pouka (22,5 %). 
 
 

 

Graf 4: Vzorec glede na naziv 

 

Med anketiranimi je največ takih, ki so brez naziva (40,8 %), sledijo anketirani z 
nazivom svetovalec (28,4 %) in mentor (19,4 %). Najmanj anketirancev ima naziv 
svetnik (11,4 %). 
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Graf 5: Vzorec glede na vrsto šole 

 

Iz grafa je razvidno, da 62,2 % anketiranih poučuje na matični šoli, 26,9 % na 
podružnični šoli, 10,9 % pa na matični in podružnični šoli hkrati.  
 

3.5. OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Podatke smo zbirali z anketnim vprašalnikom, ki ni bil standardiziran in smo ga 
sestavili izključno za namene raziskave. Vsi anketiranci so imeli enake pogoje za 
izpolnjevanje vprašalnikov in lestvic, s čimer smo zadostili objektivnost anketnega 
vprašalnika. Vprašalnik se je izpolnjeval anonimno in prostovoljno. Distribucija se je 
opravlja s pomočjo interneta (spletna anketa 1KA).  Vseboval je 17 vprašanj, od tega 
se je prvih pet nanašalo na splošna vprašanja o anketirancu (spol, leta delovne dobe, 
smer poučevanja, naziv in vrsta šole). Vprašanja so bila zaprtega, odprtega in 
kombiniranega tipa. 6 vprašanj je bilo zaprtega tipa z enim možnim odgovorom, eno 
vprašanje kombiniranega tipa in eno vprašanje odprtega tipa. Uporabili smo tudi 9 
lestvic stališč. Pri lestvicah stališč pa so imeli anketiranci možnost dodati tudi svoj 
komentar. 
 

3.6. POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Podatke, ki smo jih dobili, smo obdelali s pomočjo programa SPSS 20 (Statistical 
Package for the Social Sciences 20). Za opis vzorca in spremenljivk (pridobljene s 
pomočjo anketnega vprašalnika) smo uporabili osnovno deskriptivno statistiko 
(frekvence, odstotke, povprečje, mediano, modus, standardni odklon). Za analizo 
anketnega vprašalnika smo uporabili še ANOVO, Levenov test homogenosti varianc, 
Post-hoc test (LSD), t-test in Spermanov korelacijski koeficient. 
 

3.7. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V nadaljevanju bomo predstavili pridobljene podatke v obliki tabel in grafov. 
Analizirali smo štiri sklope raziskovalnih vprašanj in posamezna vprašanja znotraj 
njih. 

62,2 %

26,9 %

10,9 %

Matični šoli

Podružnični šoli

Matični in podružnični šoli



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                 Jera Csipö – magistrsko delo
  

60 
 

3.8.1.  IZBIRA POKLICA PRI UČITELJIH 

Glede na to, da se trg dela ves čas spreminja in da ni več zanesljivosti o tem, kaj 
bomo v prihodnje delali, kaj se bomo morali učiti in kako bomo preživeli sebe in 
družino, je pomembno vodenje karierne poti (Ažman in Lovšin, 2014). Načrtovanje 
kariere ima že od nekdaj velik pomen. Odločitev za poklic se lahko razvije v različnih 
obdobjih življenja. Sčasoma so strokovnjaki iz preučevanja notranjih dejavnikov 
poklicne izbire prehajali na zunanje dejavnike, nastale so psihološke in nepsihološke 
teorije (Brečko, 2006; Hozjan, 2008). 
 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kdaj se posameznik odloči za poklic učitelj ter v 
kolikšni meri posamezni dejavnik vpliva na odločitev za poklic. Zanimalo nas je, ali pri 
odločitvi za poklic učitelj prevladujejo notranji ali zunanji dejavniki. Raziskali smo tudi, 
ali se pojavljajo statistično pomembne razlike med tem, kdaj so se anketirani odločili 
za svoj poklic glede na vpliv zunanjih in notranjih dejavnikov. 
 

• Zanimalo nas je, kdaj so se anketirani odločili za poklic učitelj. 
 

 

Graf 6: Vzorec anketiranih glede na čas odločitve za poklic učitelj 

 
Največ učiteljev (49,3 %) se je za svoj poklic odločilo po končani srednji šoli, nekaj 
manj (42,3 %) pa v osnovni šoli. Najmanj anketiranih (8,5 %) se ni odločilo za poklic 
učitelj niti v osnovni niti po končani srednji šoli. Trije učitelji so se odločili za poklic 
med študijem, trije po končani fakulteti, trije pred osnovno šolo, trije pa v času 
obiskovanja srednje šole.   
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• Zanimalo nas je, v kolikšni meri našteti dejavniki vplivajo na 
posameznikovo  odločitev za poklic. Anketirani so ocenjevali pomembnost 
dejavnikov za izbiro poklica učitelj na 5-stopenjski lestvici (od 1 - sploh ni 
pomemben do 5 - zelo pomemben). 

 

 

Graf 7: Vzorec glede na pomembnost dejavnika za izbiro poklica učitelj 

 
Iz dobljenih rezultatov smo  ugotovili, da na anketirance med naštetimi dejavniki za 
izbiro poklica z oceno 4,80 najbolj vplival dejavnik »veselje do dela z otroki«, sledi 
mu povprečje ocene 4,62 »želja biti učitelj« in dejavnik »moje zmožnosti« s 
povprečno oceno 4,19. Tem dejavnikom sledijo dejavnik »možnost zaposlitve« (M = 
3,85), »finančna varnost« (M = 3,81), »redni osebni dohodek« (M = 3,71), 
»zanimivost študija« (M = 3,61), »možnost napredovanja« (M = 3,38), »status poklica 
v družbi« (M = 2,92), »vpliv staršev« (M = 2,42), »vpliv prijateljev« (M = 2,17) in 
»družinska tradicija« (M = 1,90). Najmanjši vpliv pri izbiri poklica učitelj pri 
anketirancih pa so imeli »mediji« (M = 1,76). 
 
Nekaj učiteljev je zapisalo tudi svoj komentar. Ena od učiteljic je zapisala, da so jo 
starši usmerjali v drug poklic. Podoben primer navaja tudi Pogačnik (1976) v svojem 
članku. Nekaj učiteljev je zapisalo, da v času, ko so se odločali za poklic, niso 
razmišljali o vseh teh dejavnikih, večinoma je prevlada želja do dela z otroki, saj 
imajo izkušnje od doma (igra z brati in sestrami). Učiteljem se zdi pomembno, da so 
lahko boljši učitelji učencem v primerjavi z učiteljicami, ki so njih učile v osnovni šoli.   
Zapisali so: 
 

• Nadalje nas je zanimalo, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike med 
tem, kdaj so se anketirani odločili za svoj poklic glede na vpliv zunanjih in 
notranjih dejavnikov. 
 

Dejavnike smo razdelili na notranje dejavnike (moje zmožnosti, veselje do dela z 
otroki, želja biti učitelj) in na zunanje dejavnike (zanimivost študija, redni osebni 
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dohodek, možnost napredovanja, možnost zaposlitve, finančna varnost, status 
poklica v družbi, vpliv prijateljev, vpliv staršev, družinska tradicija, vpliv medijev). 
Najprej smo oblikovali tabelo, ki prikazuje razlike v povprečjih, kdaj so se anketirani 
odločili za poklic učitelj glede na zunanje in notranje dejavnike. 
 
Tabela 1: Opisna statistika, ki prikazuje razlike v povprečjih, kdaj so se anketirani odločili za 
poklic učitelj glede na zunanje in notranje dejavnike 

 

N 
Povprečje Mediana Modus Standardni 

odklon Minimum Maksimum 
Veljavni Manjkajoči 

Notranji 
dejavniki 

V osnovni šoli 74 4,63 0,41 0,05 4,54 4,73 2,67 5,00 

Po končani 
srednji šoli 89 4,52 0,42 0,04 4,43 4,61 3,00 5,00 

Drugo 16 4,38 0,56 0,14 4,08 4,67 3,33 5,00 

Skupaj 179 4,55 0,43 0,03 4,49 4,62 2,67 5,00 

Zunanji 
dejavniki 

V osnovni šoli 73 2,89 0,72 0,08 2,72 3,06 1,50 4,50 

Po končani 
srednji šoli 89 3,05 0,49 0,05 2,94 3,15 1,60 4,60 

Drugo 17 2,56 0,67 0,16 2,21 2,91 1,40 3,50 

Skupaj 179 2,94 0,63 0,05 2,84 3,03 1,40 4,60 

 
Nato smo uporabili Levenov preizkus, s katerim smo preverili, ali so variance skupin 
homogene. Ker so bile variance skupin homogene (p-vrednost2 je večja kot 0,05), 
smo lahko v nadaljevanju uporabili ANOVO. 
 
Tabela 2: Levenov test homogenosti varianc za notranje in zunanje dejavnike 

 
Levenova statistika df1 df2 Asimp. p-vrednost 

Notranji dejavniki 3,035 2 176 ,051 

Zunanji dejavniki 9,861 2 176 ,055 

 
Tabela 3: ANOVA glede na razlike med zunanjimi in notranjimi dejavniki 

 
Vsota 

kvadratov 
df 

Povprečje 
kvadratov 

F Asimp. p-vrednost 

Notranji dejavniki 1,069 2 ,534 2,889 ,058 

Zunanji dejavniki 3,670 2 1,835 4,880 ,009 

 
Ugotovili smo, da je α < 0,05 pri zunanjih dejavnikih. Zanje lahko rečemo, da 
obstajajo statistično pomembne razlike glede na to, kdaj so se anketiranci odločili za 
učiteljski poklic. Ker smo želeli izvedeti, kateri skupini se med seboj razlikujeta, smo 
uporabili Post Hoc Test (LSD), ki je prikazal razlike med časom za poklicno odločitev 
glede na vpliv zunanjih dejavnikov. 
 

                                                           
2 V nadaljevanju bomo p-vrednost označevali z α. 
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Tabela 4: Post Hoc Test (LSD) v razlikah med časom za poklicno odločitev glede na vpliv 
zunanjih dejavnikov 

Odvisna spremenljivka 
Razlika 

povprečij  (I-J) 
Std.napaka 

Asimp. p-
vrednost 

95% interval 
zaupanja 

Nizki Visoki 

Zunanji 
dejavniki 

V osnovni 
šoli 

Po končani 
srednji šoli 

-,15678 ,09683 ,107 -,3479 ,0343 

Drugo ,33159* ,16514 ,046 ,0057 ,6575 

Po končani 
srednji šoli 

V osnovni šoli ,15678 ,09683 ,107 -,0343 ,3479 

Drugo ,48837* ,16232 ,003 ,1680 ,8087 

Drugo 

V osnovni šoli -,33159* ,16514 ,046 -,6575 -,0057 

Po končani 
srednji šoli 

-,48837* ,16232 ,003 -,8087 -,1680 

 
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 9,861, g1 = 2, g2 = 176, α 
= 0,055) je enosmerna analiza variance ANOVA v vzorcu med tistimi, ki so se odločili 
za poklic učitelj v osnovni šoli, po končani srednji šoli in ob drugem času glede na 
zunanje dejavnike, pokazala statistično pomembne razlike glede na vpliv 
zunanjih dejavnikov pri izbiri poklica. Post Hoc Test (LSD) je pokazal statistično 
pomembne razlike med anketiranimi, ki so se odločili za poklic učitelj v osnovni 
šoli ter med tistimi, ki so se odločili ob drugem času/priložnosti (α=0,046), in 
med anketiranimi, ki so se odločili za poklic učitelj po končani srednji šoli ter 
med tistimi, ki so se odločili za poklic ob drugem času/priložnosti (α=0,003). 
Tudi v osnovni množici zunanji dejavniki pri odločitvi za poklic učitelj prevladujejo pri 
tistih, ki so se za poklic odločili v osnovni šoli (M=0,72), najmanj pa pri tistih, ki 
so se odločili za poklic po končani srednji šoli (M=0,49). 
 

• Raziskati smo želeli tudi, ali se pojavljajo statistične razlike med zunanjimi in 
notranjimi dejavniki glede na njihovo pomembnost pri odločitvi za izbiro 
poklica učitelj. 
 

Najprej smo oblikovali tabelo, ki prikazuje razlike v povprečjih glede na zunanje in 
notranje dejavnike. 
 
Tabela 5: Opisna statistika povprečja ocen za zunanje in notranje dejavnike 

Skupina N Povprečje Standardni odklon Napaka povprečja 

Dejavniki 
Notranji dejavniki 179 4,55 0,43 0,03 

Zunanji dejavniki 179 2,94 0,63 0,05 

 
Nato smo uporabili Levenov preizkus, s katerim smo preverili, ali bomo uporabili 
navaden ali aproksimativen t-test.  Ker je α < 0,05, smo ugotovili, da moramo 
uporabiti aproksimativen t-test.  
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Tabela 6: t-test za preverjanje razlik med notranjimi in zunanjimi dejavniki glede na njihovo 
pomembnost 

 

Levenov test za 
enakost varianc 

t-test za enakost povprečij 

F 
p-

vrednost 
t df 

Asimp. 
p-

vrednost 
(2-

stranska) 

Razlika v 
povprečjih 

Napaka 
razlike v 

povprečjih 

95% Interval 
zaupanja 

Nizki Visoki 

Dejavniki 

Predpostavljene so 
enake variance 

20,433 ,000 28,328 356 ,000 1,61 0,06 1,50 1,73 

Enake variance niso 
predpostavljene   

28,328 317,096 ,000 1,61 0,06 1,50 1,73 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti variance (F = 20,433, α = 0,00) nam je 
aproksimativen t-test pokazal statistično pomembne razlike med notranjimi in 
zunanjimi dejavniki glede na pomembnost pri izbiri poklica učitelj (t = 28,328, 
g1 = 317, g2 = 096, α = 0,000). Iz vzorčnih aritmetičnih sredin je razvidno, da so 
notranji dejavniki bolj pomembni pri odločitvi za poklic učitelj (M = 4,55). S 
tveganjem 0,1 %  trdimo, da se v osnovni množici pojavljajo statistično pomembne 
razlike  med notranjimi in zunanjimi dejavniki glede na njihovo pomembnost pri 
izbiri poklica učitelj. 
 

3.8.2. PROFESIONALNI RAZVOJ UČITELJEV 

Profesionalni razvoj učiteljev se ne more zgoditi v trenutku, ampak traja celo življenje. 
Pravimo, da gre za vseživljenjski proces, ki zajema poklicno, socialno in strokovno 
področje. Učitelji bistvo profesionalnega razvoja opisujejo na različne načine - glede 
na to, kaj jim profesionalni razvoj predstavlja. K profesionalnemu razvoju pripomorejo 
različne dejavnosti, ki so učiteljem na razpolago, obstajajo pa tudi dejavniki, ki 
profesionalni razvoj zavirajo. Profesionalni razvoj pa ima tudi različne učinke na 
dejavnike.  
 

• Zanimalo nas je, kaj je po mnenju anketiranih bistvo profesionalnega razvoja. 
Njihove odgovore smo razdelili v tri skupine: na odgovore, ki zajemajo notranje 
dejavnike učiteljevega profesionalnega razvoja, odgovore, ki zajemajo zunanje 
dejavnike  učiteljevega profesionalni razvoja, in odgovore, ki zajemajo notranje 
in zunanje dejavnike. 

 

V skupino NOTRANJIH DEJAVNIKOV smo uvrstili štiri kategorije: veselje do dela in 
motivacija, osebnostna rast, želja »po več« in odgovore, ki vsebujejo več elementov 
notranjih dejavnikov.  
 
Veselje do dela in motivacija: 
Anketirani so v svojih odgovorih zapisali, da je za njih bistvo profesionalnega razvoja 
»dar, da delaš z otroki«, »zavzetost in predanost delu«, »veselje do dela«, ljubezen 
do otrok in do poklica. Veliko učiteljem se zdita pomembni tudi motivacija in 
samoiniciativnost. Torej »če nekaj delaš z veseljem, potem tudi spremljaš in iščeš 
nova znanja«. 
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Osebnostna rast: 
Pet učiteljev je velik pomen pripisalo osebnostni rasti kot bistvu profesionalnega 
razvoja ter navajalo »vedoželjnost, sprejemanje idej, spremljanje novosti". 
 
Želja »po več«: 
Nekaj več kot dvajsetim učiteljem bistvo profesionalnega razvoja predstavlja želja, da 
bi dosegli nekaj več, se »vedno znova učili in poglabljali ter širili svoje znanje«, se 
»nikoli ne odnehali zanimati za svet okoli sebe«, radi bi bili vztrajni, spremljali učence 
in iskali nove načine, da bi bili skupaj z njimi uspešni. Učitelji si želijo izboljšanja 
poučevanja, nadgrajevanja svojih znanj, želijo biti dovzetni za novitete in iskati nove 
poti v procesu vzgoje in izobraževanja. Poudarjajo pa tudi stalno samoizobraževanje. 
 
Več elementov notranjih dejavnikov: 
Nekateri anketirani so v svojih odgovorih zapisali več notranjih dejavnikov. Predanost 
poklicu, fleksibilnost, kompetentnost motiviranost, osebnostni razvoj ter »želja po 
novitetah, novih pristopih, izzivi in reševanje le teh vsak dan. Na prvem mestu pa 
predvsem veselje in zadovoljstvo pri delu z otroki«. 
 
V skupino ZUNANJIH DEJAVNIKOV smo uvrstili štiri kategorije: dodatna 
izobraževanja in pridobivanje znanj, sledenje novostim in spremembam, odgovore, ki 
zajemajo več elementov zunanjih dejavnikov ter drugo. 
 
Dodatna izobraževanja in pridobivanje znanj: 
Nekaj več kot deset učiteljev je velik pomen pripisalo dodatnim izobraževanjem in 
pridobivanjem znanj. Učitelji naj bi se stalno izobraževali in nadgrajevali znanje, s 
tem pa dosegali »večjo učinkovitost dela ter večjo kakovost poučevanja«. Učitelj se 
dodatno izobražuje tudi s »praktičnimi izkušnjami« in z »veliko branja«. Nekdo od 
anketirancev je poudaril, da je potrebno »nenehno izobraževanje in izpopolnjevanje 
na področjih, ki te veselijo in so ti izziv«. 
 
Sledenje novostim in spremembam: 
Iti v korak s časom se zdi pomembno tudi učiteljem, ki so zapisali, da je pri njihovem 
profesionalnem razvoju bistvo »spremljanje novosti in poučevanje v skladu z novimi 
izsledki«. Učiteljem se zdi pomembno slediti novim smernicam v vzgoji in 
izobraževanju, na področju komunikacije in učenja ter aktualnim temam. Pomembno 
je tudi, da učitelj »sprotno spremlja in registrira pedagoške, družbene novosti in 
stanja mladih družin v družbi«. 
 
Več elementov zunanjih dejavnikov: 
Devet učiteljev je v svoje odgovore zajelo več elementov zunanjih dejavnikov. Poleg 
nujnega sledenja napredku na področju vzgoje in izobraževanja je po mnenju 
anketiranih pomembno tudi, »da o strokovnih temah razpravlja s sodelavci in si 
izmenjuje ideje, strategije, da spreminja delo z učenci, preizkuša teorijo« ter 
»pridobivanje najučinkovitejših metod za poučevanje učinkovita komunikacija s 
težavnimi starši, učinkovito reševanje težav v razredu«.  
 
Drugo: 
Štirje učitelji so navedli kot bistvo profesionalnega razvoja »strokovnost«, »prakso«, 
»izkušnje« in »vseživljenjsko učenje«. 
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NOTRANJI IN ZUNANJI DEJAVNIKI:  
 
Največ učiteljev je v odgovor vključilo tako notranje kot zunanje dejavnike, ki jim 
predstavljajo bistvo profesionalnega razvoja. Ti odgovori dokazujejo, da učitelji na 
profesionalni razvoj gledajo širše in vedo, da vključuje več dejavnikov in ne samo 
enega. Bistvo profesionalnega razvoja je »to, da učitelj skrbi za stalno strokovno 
izpopolnjevanje, da spremlja novosti in da jih je pripravljen vnašati v svoje vsakdanje 
delo, da o strokovnih zadevah debatira s sodelavci, da bere strokovno literaturo ...«, 
predvsem pa, da ne »zaspi in da ne dela vso delovno kariero po enem in istem 
kopitu«. Učitelji poudarjajo strokovni in osebnostni razvoj. Poleg tega pa je za učitelja 
pomembno, da »skrbi za svoje psihofizično stanje«, ki lahko vpliva tudi na poklicno 
zadovoljstvo. Velik pomen pripisujejo delu z učenci. Pomembna sta tudi 
»samoevalvacija lastnega dela,  lastnih vzgojnih prijemov v skupini ter nadgradnja le-
teh na izobraževanjih« in »razvoj zmožnosti sodelovanja s starši ter znotraj 
kolektiva«. Za učitelja, ki se hoče profesionalno razvijati, je pomembno »da nenehno 
raziskuje, se sprašuje, analizira in vrednoti svoje delo, išče drugačne, nove pristope, 
si upa biti drzen in narediti kaj drugače, kot ostali, da se izobražuje, vendar vse 
slišano jemlje z določeno mero kritičnosti in »po zdravi pameti«, da zna v svoje delo 
vnesti svojo osebno noto in častno ustvarjalnost«.  
 
V odgovorih, kaj učiteljem predstavlja bistvo profesionalnega razvoja, lahko opazimo, 
da veliko učiteljev bistvo vidi v notranjih dejavnikih, ki vključujejo osebni razvoj, 
veselje do poklica, motiviranost za različne stvari in željo, da dosežejo več. Med 
zunanjimi dejavniki pa učitelji vidijo bistvo v dodatnih izobraževanjih, sledenju 
sprememb v družbi ter vzgoji in izobraževanju in sodelovanju s kolektivom. Veliko 
odgovorov učiteljev je zajemalo tako notranje kot zunanje dejavnike. V teh odgovorih 
najdemo poleg že prej opisanih bistev profesionalnega razvoja tudi poudarek na 
zdravju, zadovoljstvu, uspehih učencev in vseživljenjskem učenju. Združujejo 
izpopolnjevanje na osebnem, socialnem in poklicnem področju. Razberemo lahko, da 
nekateri učitelji podajo bolj splošne odgovore, drugi opisujejo v odgovorih napredek, 
ki ga želijo na več področjih, veliko učiteljev pa profesionalni razvoj opisuje kot 
kakovostno pedagoško delo. 
 

• Raziskali smo, kako pomembne so določene dejavnosti za učiteljev 
profesionalni razvoj. Anketirani so ocenjevali pomembnost posamezne 
dejavnosti za razvoj posameznikove profesionalnosti na 5-stopenjski lestvici (od 
1 - sploh ni pomembna do 5 - zelo pomembna). 
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Graf 8: Vzorec glede na pomembnost dejavnikov, ki vplivajo na učiteljev profesionalni razvoj 

 
Iz zgornjega grafa lahko razberemo, da s povprečno oceno 4,59 na profesionalni 
razvoj učiteljev najbolj vpliva »sodelovanje s sodelavci znotraj aktiva«, sledijo pa 
dejavnosti opravljanje »samorefleksije« (M = 4,31), »branje strokovne literature« (M 
= 4,20), »šolske aktivnosti« (M = 4,13), »udeležba na seminarjih« (M = 4,11), 
»medsebojne kolegialne hospitacije« (M = 3,99), »formalno izobraževanje ob delu« 
(M = 3,97), »mentorstvo« (M = 3,94),  »udeležba na domačih konferencah« (M = 
3,87) in »udeležba na mednarodnih konferencah« (M = 3,71). Najmanjši pomen za 
profesionalni razvoj učitelji pripisujejo »hospitacijam ravnatelja« (M = 3,20), 
»podiplomskemu študiju« (M = 2,92) in »drugemu« (M = 2,85) kamor spadajo 
možnosti, ki jih v anketi nismo navedli. 
 

Med komentarji so učitelji zapisali, da so zelo pomembni medsebojni odnosi v 
kolektivu ter biti pošten, razumevajoč in korekten učitelj. Velik pomen dajejo učitelji 
tudi mentorstvu učencem na različnih področjih, tako na učnem kot tudi 
tekmovalnem. 
 
Ugotovili smo, da na profesionalni razvoj učiteljev po njihovi lastni presoji najbolj 
vpliva sodelovanje s sodelavci znotraj aktiva. Prav tako sta tudi M. Obran in M. 
Ivanuš Grmek (2010) v svoji opravljeni raziskavi med učitelji razrednega pouka 
ugotovili, da se učitelji med seboj pogovarjajo, izmenjujejo mnenja, delijo izkušnje in 
si na tak način pomagajo in s tem posledično profesionalno in osebnostno razvijajo. 
M. Valenčič Zuljan, M. Cotič, Fošnarič, C. Peklaj in Vogrinc (2011a)  so v svoji 
raziskavi ugotovili, da strokovni delavci menijo, da branje strokovne literature, 
seminarji nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja in sodelovanje v raziskovalnih 
projektih največ doprinesejo k njihovemu strokovnemu razvoju. Potrebno bi bilo 
izboljšati kakovost kolegialnega učenja, kamor spadajo tudi študijske skupine, 
kolegialne hospitacije ali pa hospitacije vodstvenega delavca.  
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• Zanimalo nas je, kako pogosto se učitelji poslužujejo dejavnosti za svoj 
profesionalni razvoj. Anketirani so ocenjevali pogostost posluževanja 
posamezne dejavnosti za profesionalni razvoj na 5-stopenjski lestvici (od 1 - 
nikoli do 5 - zelo pogosto). 
 

 

Graf 9: Vzorec glede na pogostost udeležbe dejavnosti za profesionalni razvoj učiteljev 

 
Učitelji najbolj pogosto sodelujejo s sodelavci znotraj aktiva, tu je povprečna 
ocena 4,55. Glede na pogostost posluževanja dejavnosti za profesionalni razvoj 
učiteljev sledijo »šolske aktivnosti« (M = 4,27), »samorefleksije« (M = 3,93), »branje 
strokovne literature« (M = 3,86), »udeležba na seminarjih« (M = 3,78), »udeležba na 
domačih konferencah« (M = 3,41), »formalno izobraževanje ob delu« (M = 3,24) in 
»medsebojne kolegialne hospitacije« (M = 2,83). Najmanj pogosto se učitelji 
poslužujejo »mentorstva« in »hospitacij ravnatelja« (pri obeh M = 2,68), »udeležbe 
na mednarodnih konferencah« (M = 2,35), dejavnosti, ki jih nismo našteli in so pod 
odgovorom »drugo« (M = 2,10) ter »podiplomskega študija« (M = 1,71). 
 

M. Horvat (1977) je v svoji raziskavi med drugim raziskovala tudi, kako se učitelji 
razrednega pouka največkrat izobražujejo. Rezultati so pokazali, da se največ 
učiteljev in učiteljic razrednega pouka strokovno izobražuje na seminarjih in posvetih, 
malo manj pa ob branju strokovne literature. Najmanj anketiranih učiteljic pa si 
pridobiva znanje  s pomočjo inštrukcij. Prav tako kot M. Horvat (1997) tudi J. Slana 
(1997) ugotavlja, da kljub temu, da naj bi bilo izpopolnjevanje mesto za srečevanje 
ljudi, ki imajo podobne probleme, ni večjih pričakovanj s strani anketirancev, da bi 
strokovno izpolnjevanje v večji meri razvijalo učiteljevo profesionalizacijo tudi ob 
izmenjevanju nasvetov, izkušenj s kolegi. V naši raziskavi pa so anketiranci na prvo 
mesto postavili sodelovanje delavcev znotraj aktiva. 
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• Nadalje smo se vprašali, ali se učitelji pogosteje poslužujejo dejavnosti za 
spodbujanje profesionalnega razvoja glede na pomen, ki jim ga pripisujejo. 

Ker nas je zanimala povezanost med spremenljivkama, smo uporabili Spearmanov 
korelacijski koeficient. 
 
Tabela 7: Spearmanov korelacijski koeficient povezanosti med pogostostjo odločitve za poklic 
in pomenom, ki ga učitelji pripisujejo dejavnikom profesionalnega razvoja 

 
Pomen 

dejavnikov 
Udeležba na 
dejavnostih 

Spearman's 
rho 

Pomen   
dejavnikov 

Koeficient korelacije 1,000 ,515** 

Asimp. p-vrednost  (2-stranska) 
 

,000 

N 90 75 

Udeležba na 
dejavnostih 

Koeficient korelacije ,515** 1,000 

Asimp. p-vrednost  (2-stranska) ,000 
 

N 75 86 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Iz pridobljenih rezultatov smo ugotovili, da Spearmanov korelacijski koeficient znaša 
0,515, kar pomeni, da je statistično značilen (α = 0,000). Med obema 
spremenljivkama obstaja pozitivna povezanost, ki je visoka. To pomeni, da se 
učitelji pogosteje poslužujejo tistih dejavnosti, ki spodbujajo profesionalni 
razvoj in katerim učitelji  hkrati pripisujejo tudi večji pomen. 
 

• Zanimalo nas je, kolikšen pomen učitelji prepisujejo učinkom profesionalnega 
razvoja. Anketirani so ocenjevali pomembnost posamezne dejavnosti na 5-
stopenjski lestvici (1-sploh ni pomemben do 5 zelo pomemben). 
 

 

Graf 10: Vzorec glede na pomembnost učinka profesionalnega razvoja pri učiteljih 

 
Graf 10 prikazuje, kolikšno pomembnost učitelji pripisujejo določenemu učinku 
profesionalnega razvoja. Najbolj pomembno vpliva profesionalni razvoj na 
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»osebnostni razvoj učiteljev« (M = 4,67). Glede na pomembnost sledijo učinki 
»strokovni razvoj« (M = 4,53), »poklicna fleksibilnost in mobilnost« (M = 4,22), 
»poklicno samopotrjevanje« (4,09), »večja zanesljivost zaposlitve« (M = 4,07) in 
»možnost kariernega napredovanja« (M = 95). Najmanj pomembno profesionalni 
razvoj vpliva na »povečanje nematerialnih ugodnosti« (M = 3,89), na »povečanje 
materialnih ugodnosti« (M = 3,80) in na tisto, česar nismo navedli in so odgovorili pod 
možnostjo »drugo« (M = 2,70). 
 
Učiteljem se zdi pomembna tudi povratna informacija na seminarjih in pa refleksija 
učencev, staršev, sodelavcev, vodstva šole in lokalnega okolja. Vse to po njihovem 
mnenju močno vpliva na profesionalni razvoj. 

 
• Vprašali smo se, v kolikšni meri našteti dejavniki zavirajo učiteljev 

profesionalni razvoj. Anketirani so ocenjevali vpliv posameznega dejavnika na 
5-stopenjski lestvici (od 1 - sploh ne vpliva do 5 - zelo vpliva). 

 

 

Graf 11: Vzorec glede na vpliv dejavnikov, ki zavirajo profesionalni razvoj pri učiteljih 

 
Iz grafa 11 je razvidno, da ima največji vpliv na zaviranje profesionalnega razvoja 
»ravnateljeva nenaklonjenost izobraževanjem« s povprečno oceno 4,00. Glede 
na vpliv dejavnikov, ki zavirajo profesionalni razvoj, sledijo »slabi odnosi s sodelavci« 
(M = 3,99), »pomanjkanje časa zaradi povečanega obsega dela« (nadomeščanja, 
druge zadolžitve in naloge ob rednem delu) (M = 3,85), »pomanjkanje časa zaradi 
usklajevanja zasebnega in službenega časa« (M = 3,83), »plačljiva izobraževanja« 
(M = 3,69) in »zakonske spremembe v vzgoji in izobraževanju« (M = 3,57). Najmanjši 
vpliv na zaviranje profesionalnega razvoja imajo »premajhen nabor izobraževanj, ki 
bi se jih učitelji radi udeležili« (M = 3,55), »pomanjkanje notranje motivacije« (M = 
3,34) in »drugo« (M = 2,5). Pod odgovor »drugo« spadajo dejavniki, ki jih v anketi 
nismo navedli. 
 
Tako kot se je pokazalo v naši raziskavi, sta tudi M. Horvat (1977) in J. Slana (1977) 
v svoji raziskavi pri svojih anketirancih ugotovili, da je na razpolago premalo vsebin, 
ki bi si jih želeli in potrebovali, navedli pa so tudi potrebo po tem, da bi lahko 
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strokovna izpopolnjevanja vključevala več uporabnega za prakso, manj pa naj bi bilo 
teoretičnih znanj. Razlika je le v tem, da so v naši raziskavi temu dejavniku pripisali 
učitelji zelo majhen vpliv. 
 
Tudi M. Moretti, Ropar in A. Moretti (2013) so v svoji raziskavi ugotavljali, kaj vpliva 
na profesionalni razvoj osnovnošolskih učiteljev. Učitelji med dejavniki, ki spodbujajo 
profesionalni razvoj, navajajo ravnatelja ali vodstvo šole, družino, sodelavce, 
vpeljevanje sprememb v učni proces in prosti čas za profesionalni razvoj. Negativni 
vpliv po mnenju učiteljev pa imajo neprimerna zakonodaja glede izobrazbe, 
neprimerna ali nedokončana izobrazba, nezadostno profesionalno znanje in 
ekonomsko stanje v državi (prav tam).  
 

3.8.3. POKLICNO ZADOVOLJSTVO UČITELJEV 

Ko se posameznik odloči za poklic, lahko na svoji poti doživlja vzpone in padce, 
srečuje se z različnimi dejavniki, ki lahko bolj ali manj vplivajo na njegovo poklicno 
zadovoljstvo. 
 
V nadaljevanju nas je zanimalo, kako so učitelji zadovoljni s skrbjo za profesionalni 
razvoj na šoli, kjer učijo, ter kako ocenjujejo lastno poklicno zadovoljstvo. Za boljši 
vpogled v ocene zadovoljstva so učitelji utemeljevali svoje odločitve.  
Raziskali smo tudi, ali obstajajo statistično pomembne razlike med leti delovne dobe 
glede na zadovoljstvo s skrbjo za profesionalni razvoj pedagoških delavcev, kjer 
učitelji učijo, in z njihovim poklicnim zadovoljstvom. Zanimalo nas je tudi, v kolikšni 
meri posamezni dejavniki vplivajo na učiteljevo poklicno zadovoljstvo in ali obstajajo 
razlike med spoloma glede na to, kateri dejavniki vplivajo na poklicno zadovoljstvo. 
 
Učiteljem smo predstavili dve trditvi, pri katerih so anketirani ocenjevali svoje 
zadovoljstvo na pet-stopenjski lestvici (od 1 - zelo nezadovoljen do 5 - zelo 
zadovoljen). 
 

• Zanimalo nas je, kako učitelji ocenjujejo svoje poklicno zadovoljstvo in 
kako so zadovoljni s skrbjo za profesionalni razvoj na šoli, na kateri učijo.  
 

 

Graf 12: Vzorec glede na oceno lastnega poklicnega zadovoljstva in skrbi za profesionalni 
razvoj pedagoških delavcev na šoli, kjer učijo 
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Iz grafa 12 lahko razberemo, da učitelji svoje poklicno zadovoljstvo ocenjujejo s 
povprečno oceno 4,22 in skrb za profesionalni razvoj pedagoških delavcev na šoli, 
kjer učijo, s povprečno oceno 3,99. Na osnovi dobljenih rezultatov lahko sklepamo,  
da so zadovoljni tako s poklicem kot tudi s skrbjo za profesionalni razvoj pedagoških 
delavcev na šoli, kjer učijo. 
Od učiteljev smo želeli tudi utemeljitve njihovih odločitev, ki jih bomo v nadaljevanju 
prikazali ločeno glede na trditev. Utemeljitve učiteljev, zakaj so svoje zadovoljstvo 
ocenili na pet-stopenjski lestvici kot 1-zelo nezadovoljen in 2-nezadovoljen, smo 
združili v kategorijo nezadovoljnega učitelja glede na poklicno zadovoljstvo oziroma 
skrb za profesionalni razvoj pedagoških delavcev na šoli kjer učijo. Utemeljitve 
učiteljev, zakaj so svoje zadovoljstvo ocenili na pet-stopenjski lestvici kot 3-niti 
nezadovoljen, niti zadovoljen, smo obravnavali samostojno. Utemeljitve učiteljev, 
zakaj so svoje zadovoljstvo ocenili na pet-stopenjski lestvici kot 4-zadovoljen in 5-
zelo zadovoljen, smo združili v kategorijo zadovoljnega učitelja glede na poklicno 
zadovoljstvo oziroma skrb za profesionalni razvoj pedagoških delavcev na šoli kjer 
učijo. Kategorije zadovoljnega učitelja smo razdelili še na podkategorije za lažjo 
preglednost odgovorov. 
 
V nadaljevanju navajamo utemeljitve učiteljev, ki  svoje poklicno zadovoljstvo 
ocenjujejo kot zadovoljivo: 
 
Veselje do dela: 
V večini anketirani učitelji navajajo, da uživajo v poklicu, da jih delo veseli, da imajo 
»veselje do tega dela«, ki jih »zadovoljuje« in se v njem odlično počutijo. Ena od 
učiteljic je navedla, da poklic ustreza njeni »osebnosti in interesom«. Ena od učitelji 
je zapisala: »V svojem poklicu se odlično počutim, rada hodim v službo, služba mi je 
skoraj kot hobi«. 
 

Možnost profesionalnega razvoja in pogoji dela: 
Učitelji so v poklicu zadovoljni, ker imajo dobre pogoje za delo in profesionalni razvoj, 
na kar vpliva tudi možnost obiskovanja izobraževanj in seminarjev. Omenjajo tudi 
pogovore s sodelavkami. 
 
Osebni razvoj 
Dva anketirana sta navedla zadovoljstvo v poklicu zaradi možnosti osebnega razvoja 
v povezavi s poklicnim razvojem s pomočjo izobraževanj. 
 

Delo z učenci in njihovi uspehi: 
Pomemben dejavniki, ki vpliva na poklicno zadovoljstvo, je »napredek v znanju 
učencev«. Zadovoljstvo je večje ob »učnih uspehih učencev, uspehih učencev na 
tekmovanjih, sodelovanju na konferencah in tako predstavljanje šole, discipliniranih 
in spoštljivih učencev«. 
 
Dobri odnosi s kolektivom: 
Na zadovoljstvo vpliva dobra klima v šoli, kjer učitelji učijo. Na poklicno zadovoljstvo 
vplivajo tudi »dobri odnosi in sodelovanje v kolektivu, stalna možnost 
izpopolnjevanja, pohvale s strani ravnatelja«.  
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Več dejavnikov: 
Večina učiteljev, ki so v svojem poklicu zadovoljni, je v svoje utemeljitve vključila več 
dejavnikov, ki vplivajo na njihovo poklicno zadovoljstvo. Navajajo, da na njihovo 
poklicno zadovoljstvo vplivajo dobri pogoji dela (tudi fizični) in dobrega sodelovanja. 
Poklic jim je pomagal »zgraditi osebnostne lastnosti in notranje zadovoljstvo«. Delo 
jih veseli, radi hodijo v službo in se ukvarjajo še z drugimi aktivnostmi. Poleg 
poučevanja poklic »omogoča nenehno vpetost v okolje, projekte, spremembe«, kar 
vpliva tudi na razvoj socialnih veščin in razvijanje medsebojne komunikacije s širšim 
družbenim okoljem. Učitelji pa navajajo tudi dejavnike, ki jih ovirajo pri popolnem 
poklicnem zadovoljstvu. Eden od anketirancev je zapisal, da ga motijo 
»zbirokratizirani šolski sistem, čedalje večje zahteve z vseh strani, iz leta v leto 
obilica sprememb, ki jim že kar težko slediš (vendar ne nujno na bolje) ter absolutno 
preobsežen, neživljenjski učni načrti, ki ubijajo voljo do učenja učencem, 
marsikateremu učitelju pa tudi voljo do poučevanja«. 
 
Drugo: 
Učitelji, ki zadovoljivo ocenjujejo svoje poklicno zadovoljstvo, so vseeno zapisali 
nekaj pripomb kot so: »lahko bi bilo bolje«, »vedno je nekaj, na čemer lahko delaš«, 
moti pa jih tudi delo v OPB-ju. 
 
Učitelja, ki nezadovoljivo ocenjujeta svoje poklicno zadovoljstvo, sta kot razlog 
navedla izpostavljenost stresu, pritiskom s strani staršev in »nespoštovanje učiteljev, 
občutek manjvrednosti, vtikljivi in nesramni starši«. 
 
Nekaj učiteljev ocenjuje svoje poklicno zadovoljstvo niti kot nezadovoljen, niti 
kot zadovoljen, kar utemeljujejo s pomanjkanjem izkušenj in premajhno 
samozavestjo, s premajhno količino povratnih informacij s strani staršev in učencev, 
da delajo dobro. 
Dva učitelja pa sta navedla, da se nista odločila za pravi poklic. 
 

Iz navedenih odgovorov učiteljev, ki ocenjujejo svoje poklicno zadovoljstvo kot 
zadovoljivo, lahko razberemo, da imajo učitelji veselje do svojega dela in da v poklicu 
uživajo. Na to, da so učitelji v svojem poklicu zadovoljni, pa vplivajo tudi dobri odnosi 
s kolektivom (tudi vodstvom šole), veselje do dela z otroki ter učni uspehi učencev. 
Učitelji v svoje utemeljitve za svoje poklicno zadovoljstvo vključujejo tudi možnost 
profesionalnega razvoja (seminarji) ter osebnostnega razvoja. Učitelji, ki v svojem 
poklicu niso zadovoljni, kot razloge navajajo, da niso izbrali pravega poklica, da imajo 
premalo izkušenj ter da dobijo premalo dobrih povratnih informacij za svoje 
opravljeno delo s strani staršev in učencev. Učitelja, ki se nista mogla opredeliti, ali 
sta ali nista zadovoljna v poklicu, sta navedla razloge stres, pritiske s strani staršev 
ter občutek manjvrednosti.  
 
Utemeljitve učiteljev, zakaj zadovoljivo ocenjujejo skrb za profesionalni razvoj 
pedagoških delavcev na šoli, kjer učijo: 
 
Naklonjenost vodstva in ravnatelja dodatnim izobraževanjem: 
Večina učiteljev, ki je skrb za profesionalni razvoj pedagoških delavcev ocenila 
zadovoljivo, je največji pomen pripisala naklonjenosti vodstva in ravnatelja dodatnim 
izobraževanjem in izpopolnjevanjem (tudi finančna podpora). Anketirani so zapisali, 
da so zadovoljni, ker ima vodstvo šole pozitiven odnos in podpira tudi možnost 
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uporabe sodobnih učnih pripomočkov. Na nekaterih šolah ravnatelji organizirajo 
skupna izobraževanja in zaposlene seznanjajo z novostmi ter jih »spodbujajo k 
dejavnostim, ki omogočajo napredovanje«. Zaposleni se lahko zaradi podpore s 
strani vodstva vključujejo v različne projekte. Če ravnatelj podpira profesionalni 
razvoj, imajo anketirani tudi večjo motivacijo. Nekaj anketirancev omeni, da jih 
vodstvo (ravnatelj) pohvali za njihovo delo in jih nenehno vzpodbuja. Učitelji so 
zadovoljni tudi, ker vodstvo posluša njihove želje in jih poskuša v večini uresničiti. 
Eden od anketiranih je zapisal, da je zadovoljen s skrbjo za profesionalni razvoj 
pedagoških delavcev na šoli, kjer uči, ker »je nadrejenim pomembno, kako se 
počutimo in ker zanje nismo le številka«.  
 
Več dejavnikov: 
Veliko anketiranih zadovoljivo ocenjuje skrb za profesionalni razvoj pedagoških 
delavcev na šoli, kjer učijo, z vključevanjem več dejavnikov, ki vplivajo nanje. Poleg 
tega, da vodstvo šole podpira dodatna izobraževanja, je anketiranim pomembno tudi 
dobro medsebojno sodelovanje in medpredmetno povezovanje. Tudi pomoč in 
skupni pogovori so dejavniki, ki pri anketiranih pozitivno vplivajo na profesionalni 
razvoj. Poleg tega navajajo, da  imajo   »odprte možnosti udeležbe na seminarjih, 
podporo vodstva pri napredovanju v nazive in plačne razrede, v šoli organizirajo 
izobraževanja za vse delavce«. Poleg rednih izobraževanj imajo učitelji tudi »redne 
hospitacije ravnatelja, redne tedenske konference«. Učitelji pa so zadovoljni tudi, ko 
skrb za profesionalni razvoj na njihovi šoli »poteka načrtovano, usmerjeno, brez 
razlik med zaposlenimi«. 
 
Učitelji, ki svojo skrb za profesionalni razvoj pedagoških delavcev na šoli, kjer 
učijo, ocenjujejo nezadovoljivo, pa to menijo zato, ker je na njihovi šoli premalo 
poudarka na dodatnih izobraževanjih, ni spodbude s strani vodstva in ker ni denarja 
za izobraževanja. Tista izobraževanja, ki so zastonj, pa so daleč od njihovega doma. 
 
Utemeljitve učiteljev, zakaj ocenjujejo skrb za profesionalni razvoj pedagoških 
delavcev na šoli, kjer učijo, niti kot nezadovoljen, niti kot zadovoljen: 
 
Razlogi učiteljev, ki niso niti nezadovoljni niti zadovoljni, so različni. Dve anketiranki 
sta na začetku svoje poklicne poti in z razmerami na tem področju še nista najbolje 
seznanjeni. Nekateri omenjajo problem plačljivosti izobraževanj s strani šole in 
premajhno število strokovnih konferenc na šoli, kjer učijo. Na enega od anketirancev 
pa vpliva tudi neodločnost ravnateljice glede naklonjenosti izobraževanjem.  
 
Učitelji skrb za profesionalni razvoj pedagoških delavcev na šoli, kjer učijo, ocenjujejo 
zadovoljivo predvsem zaradi tega, ker vodstvo šole in ravnatelj podpirajo in 
omogočajo dodatna izobraževanja, organizirajo različne konference, plačujejo 
izobraževanja, na nekaterih šolah pa tudi sami organizirajo seminarje, ki so 
namenjeni njihovi pedagoškim delavcem. Učitelji navajajo tudi druge dejavnike, 
zaradi katerih so zadovoljni s skrbjo za profesionalni razvoj, in sicer možnost 
napredovanja, dobrega medsebojnega sodelovanja znotraj kolektiva, sodelovanje na 
konferencah in možnost sodelovanja s krajani. Učitelji, ki niso zadovoljni z skrbjo za 
profesionalni razvoj pedagoških delavcev na šoli, kjer učijo, pa to utemeljujejo s tem, 
da daje šola premalo poudarka na dodatna izobraževanja, da ni spodbude s strani 
vodstva, da ni denarja za dodatna izobraževanja in da so izobraževanja, ki niso 
plačljiva, predvsem v Ljubljani (daleč od šole, kjer poučujejo). Učitelji, ki se niso mogli 
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opredeliti med zadovoljivo in nezadovoljivo skrbjo za profesionalni razvoj pedagoških 
delavcev, navajajo finančne ovire s strani vodstva, premalo skrbi s strani vodstva 
šole, premalo organiziranih strokovnih konferenc znotraj šole in neenakomerno 
naklonjenost zaposlenim s strani vodstva. Dva učitelja pa se nista mogla opredeliti, 
ker sta v učiteljski poklic šele vstopila in nimata dovolj izkušenj na tem področju. 

Medtem ko so naši rezultati pokazali, da ravnatelji/ravnateljice zelo podpirajo in 
spodbujajo profesionalni razvoj pri svojih zaposlenih, pa je študija P. Javrh (2006, po 
Muršak, Javrh, Klin, 2011) pokazala, da so večinoma ravnatelji zaviralci in ne 
spodbujevalci za dodatno strokovno izpopolnjevanje učiteljev. Učitelji imajo veliko 
ovir, predvsem ko ravnateljev odnos do učiteljevih potreb in želja v zvezi z večjo 
udeležbo v izpopolnjevanju ni pravi. Največkrat je  bil argument ravnateljev, ko so 
učiteljem omejevali udeležbo na dodatnih strokovnih izobraževanjih, pomanjkanje 
denarja.  
 

• Raziskali smo, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v letih delovne 
dobe glede na zadovoljnost s skrbjo za profesionalni razvoj pedagoških 
delavcev na šoli, kjer učitelji učijo, in z njihovim poklicnim zadovoljstvom. 

 
Najprej smo oblikovali tabelo, ki prikazuje leta delovne dobe glede na oceno za skrb 
za profesionalni razvoj pedagoških delavcev na šoli, kjer učijo, in poklicno 
zadovoljstvo učiteljev. 
 
Tabela 8: Opisna statistika let delovne dobe glede na oceno za skrb za profesionalni razvoj 
pedagoških delavcev na šoli, kjer učijo, in poklicno zadovoljstvo učiteljev 

 

N 

Povprečje Mediana Modus 
Standardni 

odklon 
Minimum Maksimum 

Veljavni Manjkajoči 

Skrb za 
profesionalni 

razvoj 
pedagoških 
delavcev na 

šoli, kjer 
učite 

1–3 50 3,82 ,919 ,130 3,56 4,08 2 5 

4–6 6 4,50 ,837 ,342 3,62 5,38 3 5 

7–18 39 3,95 ,826 ,132 3,68 4,22 1 5 

19–30 38 4,00 ,615 ,100 3,80 4,20 3 5 

31–40 25 4,24 ,663 ,133 3,97 4,51 3 5 

več kot 40 5 4,20 ,447 ,200 3,64 4,76 4 5 

Skupaj 163 3,99 ,790 ,062 3,87 4,12 1 5 

Vaše 
poklicno 

zadovoljstvo 

1–3 49 4,08 ,759 ,108 3,86 4,30 1 5 

4–6 6 4,50 ,548 ,224 3,93 5,07 4 5 

7–18 38 4,03 ,592 ,096 3,83 4,22 2 5 

19–30 39 4,28 ,647 ,104 4,07 4,49 3 5 

31–40 23 4,52 ,511 ,106 4,30 4,74 4 5 

več kot 40 5 5,00 0,000 0,000 5,00 5,00 5 5 

Skupaj 160 4,23 ,672 ,053 4,12 4,33 1 5 

 
Nato smo uporabili Levenov preizkus, s katerim smo preverili, ali so variance skupin 
homogene. Ker so bile variance skupin homogene pri poklicnem zadovoljstvu (α > 
0,05), smo lahko v nadaljevanju uporabili ANOVO. 
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Tabela 9: Levenov test homogenosti varianc za skrb za profesionalni razvoj pedagoških 
delavcev na šoli, kjer učijo, in poklicno zadovoljstvo 

 
Leveneova statistika df1 df2 Asimp. p-vrednost 

Skrb za profesionalni razvoj pedagoških 
delavcev na šoli, kjer učite 

2,745 5 157 ,051 

Vaše poklicno zadovoljstvo 2,205 5 154 ,057 

 
Tabela 10: ANOVA glede na razlike med skrbjo za profesionalni razvoj pedagoških delavcev na 
šoli, kjer učijo, in poklicno zadovoljstvo učiteljev 

 
Vsota 

kvadratov 
df 

Povprečje 
kvadratov 

F 
Asimp. p-
vrednost 

Skrb za profesionalni razvoj 
pedagoških delavcev na šoli, kjer učite 

4,856 5 ,971 1,586 ,167 

Vaše  poklicno zadovoljstvo 8,116 5 1,623 3,919 ,002 

 
Rečemo lahko, da obstajajo statistično pomembne razlike glede na leta delovne 
dobe učiteljev. Ker smo želeli izvedeti, katere skupine se med seboj razlikujejo, smo 
uporabili Post Hoc Test (LSD). 
 
Tabela 11: Post Hoc Test (LDS) v razlikah med leti delovne dobe glede na oceno poklicnega 
zadovoljstva učiteljev 

Odvisna spremenljivka 
Razlika 

povprečij   
(I-J) 

Std.napaka Asimp. p-vrednost 

95% Interval 
zaupanja 

Nizki Visoki 

Vaše poklicno 
zadovoljstvo 

1–3 

4–6 -,418 ,278 ,135 -,97 ,13 

7–18 ,055 ,139 ,691 -,22 ,33 

19–30 -,200 ,138 ,149 -,47 ,07 

31–40 -,440* ,163 ,008 -,76 -,12 

več kot 40 -,918* ,302 ,003 -1,52 -,32 

4–6 

1–3 ,418 ,278 ,135 -,13 ,97 

7–18 ,474 ,283 ,096 -,08 1,03 

19–30 ,218 ,282 ,441 -,34 ,78 

31–40 -,022 ,295 ,941 -,60 ,56 

več kot 40 -,500 ,390 ,201 -1,27 ,27 

7–18 

1–3 -,055 ,139 ,691 -,33 ,22 

4–6 -,474 ,283 ,096 -1,03 ,08 

19–30 -,256 ,147 ,083 -,55 ,03 

31–40 -,495* ,170 ,004 -,83 -,16 

več kot 40 -,974* ,306 ,002 -1,58 -,37 

19–30 

1–3 ,200 ,138 ,149 -,07 ,47 

4–6 -,218 ,282 ,441 -,78 ,34 

7–18 ,256 ,147 ,083 -,03 ,55 

31–40 -,240 ,169 ,159 -,57 ,09 
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več kot 40 -,718* ,306 ,020 -1,32 -,11 

31–40 

1–3 ,440* ,163 ,008 ,12 ,76 

4–6 ,022 ,295 ,941 -,56 ,60 

7–18 ,495* ,170 ,004 ,16 ,83 

19–30 ,240 ,169 ,159 -,09 ,57 

več kot 40 -,478 ,318 ,134 -1,11 ,15 

več kot 40 

1–3 ,918* ,302 ,003 ,32 1,52 

4–6 ,500 ,390 ,201 -,27 1,27 

7–18 ,974* ,306 ,002 ,37 1,58 

19–30 ,718* ,306 ,020 ,11 1,32 

31–40 ,478 ,318 ,134 -,15 1,11 

 
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 2,205, g1 = 5, g2 = 154, α 
= 0,057) je enosmerna analiza variance ANOVA v vzorcu med tistimi, ki imajo 1–3 let 
delovne dobe , 4–6 let delovne dobe, 7–18 let delovne dobe, 19–30 let delovne dobe, 
31–40 let delovne dobe in več kot 40 let delovne dobe, pokazala statistično 
pomembne razlike glede na to, kako so zadovoljni s svojim poklicem. Post Hoc Test 
(LSD) je pokazal statistično pomembne razlike med učitelji z 1–3 let ter 31–40 
let delovne dobe (α = 0,008), med učitelji z 1–3 ter več kot 40 let delovne dobe 
(α =  0,003), med učitelji z 7–18 ter 31–40 let delovne dobe (α = 0,004), med 
učitelji z 7–18 let ter več kot 40 let delovne dobe (α = 0,002) in med učitelji z 19–
30 let ter več kot 40 let delovne dobe (α = 0,020). Tudi v osnovni množici so 
najbolj zadovoljni v svojem poklicu učitelji z 1–3 let delovne dobe (M = 0,759), 
najmanj pa so zadovoljni v svojem poklicu učitelji z 31–40 let delovne dobe (M = 
0,511). 
 
Sklepamo lahko, da so učitelji, ki so na začetku svoje poti, polni zagnanosti, 
motivacije in volje po učenju novega, medtem ko tisti z 31–40 leti delovne dobe 
prihajajo v fazo izpreganja (po Javrh, 2008), ko jim lahko upadeta volja in energija. 
 

• Zanimalo nas je, v kolikšni meri posamezni dejavniki vplivajo na učiteljevo 
poklicno zadovoljstvo. Anketirani so ocenjevali vpliv posameznega dejavnika 
na učiteljevo poklicno zadovoljstvo na 5-stopenjski lestvici (od 1 - sploh ne 
vpliva do 5 - zelo vpliva). 
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Graf 13: Vzorec glede na vpliv dejavnikov na poklicno o zadovoljstvo učiteljev 

 
Na učiteljevo poklicno zadovoljstvo najbolj vplivajo »odnosi s sodelavci« (M = 4,49) 
in »odnosi z vodstvom šole« (M = 4,46). Glede na vpliv jima sledijo »napredek v 
znanju učencev« (M = 4,41), »pouk« ( M = 4,34), »sodelovanje s starši« (M = 4,29), 
»organizacija dela« (M = 4,10), »stalnost zaposlitve« (M = 4,06), »število učencev v 
razredu« (M = 4,01), »povečan obseg dela (nadomeščanja, druge zadolžitve in 
naloge)« (M = 3,95), »delo z učenci s posebnimi potrebami« (M = 3,89), »delovni 
čas« (M = 3,86), »delo z nadarjenimi učenci« (M = 3,83), »usklajevanje med 
zasebnim in poklicnim« (M = 3,82), »dopust« (M = 3,77), »dosežki učencev na 
tekmovanjih« (M = 3,73), »fizične delovne razmere« (M = 3,71) in »možnost 
kariernega napredovanja« (M = 3,67). Najmanjši vpliv na poklicno zadovoljstvo imata 
»osebni dohodek« (M = 3,65) in odgovor »drugo« (M = 2,60), ki označuje tisto, česar 
nismo navedli. 
 
Nekaj učiteljev je navedlo svoje komentarje. Tudi iz le-teh je bilo razbrati, da je za 
učitelje najbolj pomembno dobro sodelovanje z aktivom, kjer lahko govorijo o težavah 
in rešujejo probleme. Nekdo od anketirancev pa je zapisal, da »osebni dohodek ni 
primerljiv z ostalimi javnimi uslužbenci. Karierno napredovanje se ustavi pri nazivu 
svetnik. Ni napredovanja, kaj to pomeni, da si vse dosegel. Nedorečeno. Za 
nadomeščanja in ostale naloge, kot so sodelovanja v projektih, dejavnostih, ki 
potrebujejo usklajevanja ... ni ovrednoteno. Dodatno opravljene ure niso plačane, 
urejanje birokracije za projekte, dejavnosti niso ovrednotene (plačane). Delovni čas 
je nedorečen, ker to ustreza Sindikatu, Ministrstvu. Če bi imeli preverjanje delovnega 
časa, nam bi morali izplačevati nadure, tako nam jih ni treba. Dopust ni dopust, 
ampak kolektivni dopust. Zame bi bil dopust takrat, ko bi si ga izbrala sama. Tako si 
ga ne morem, ker je pač narava dela takšna. Zato je nepotrebno, da nabiramo ure za 
čas poletnih počitnic. Med ostalimi počitnicami pa itak delamo.« To lahko razumemo 
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kot opozorilo na vrzeli v učiteljskem poklicu, ki lahko zmanjšujejo učiteljevo poklicno 
zadovoljstvo. 
 
V raziskavi Slivar (2009, po Slivar, 2013) ugotovi, da so učitelji najmanj zadovoljni s 
tistimi dejavniki, ki so povezani s plačilom za delo (višina plače, nezadovoljstvo z 
redkim in predolgimi časovnimi obdobji povišanj, občutkom podcenjenosti), najbolj pa 
so zadovoljni z naravo dela (pomembnost lastnega dela, uživanje v delu ipd.). 
Anketiranim so zelo pomembne tudi komunikacija, sodelavci ter priznanja in nagrade. 
V naši raziskavi pa učitelji ne pripisujejo velikega vpliva osebnemu dohodku, velik 
vpliv pa imajo odnosi s sodelavci in z vodstvom šole. 
 

• Raziskati smo želeli tudi, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike med 
spoloma glede na to, kateri dejavniki vplivajo na poklicno zadovoljstvo. 

 

Najprej smo oblikovali tabelo, ki prikazuje razlike v povprečjih glede na spol in 
dejavnike, ki vplivajo na poklicno zadovoljstvo. 
 
Tabela 12: Opisna statistika razlik v spolu glede na dejavnike, ki vplivajo na poklicno 
zadovoljstvo 

Spol N Povprečje 
Standardni 

odklon 

Napaka 
povprečja 

Število učencev v razredu 
Ženski 144 4,02 0,79 0,07 

Moški 16 3,88 0,72 0,18 

Napredek v znanju učencev 
Ženski 139 4,40 0,62 0,05 

Moški 16 4,44 0,51 0,13 

Dosežki učencev  na tekmovanjih 
Ženski 140 3,71 0,92 0,08 

Moški 16 3,88 0,72 0,18 

Delo z učenci s posebnimi potrebami 
Ženski 140 3,93 0,73 0,06 

Moški 16 3,56 0,81 0,20 

Delo z nadarjenimi učenci 
Ženski 140 3,84 0,68 0,06 

Moški 16 3,75 0,77 0,19 

Odnosi s sodelavci 
Ženski 139 4,53 0,62 0,05 

Moški 16 4,19 0,54 0,14 

Odnosi z vodstvom šole 
Ženski 139 4,50 0,64 0,05 

Moški 16 4,19 0,75 0,19 

Sodelovanje s starši 
Ženski 137 4,36 0,69 0,06 

Moški 16 3,69 0,79 0,20 

Pouk 
Ženski 139 4,37 0,72 0,06 

Moški 16 4,13 0,62 0,15 

Osebni dohodek 
Ženski 139 3,67 0,91 0,08 

Moški 16 3,44 0,81 0,20 

Stalnost zaposlitve 
Ženski 139 4,09 0,75 0,06 

Moški 16 3,81 0,75 0,19 

Možnost kariernega napredovanja 
Ženski 137 3,69 0,84 0,07 

Moški 16 3,56 0,73 0,18 

Organizacija dela 
Ženski 137 4,10 0,61 0,05 

Moški 16 4,06 0,68 0,17 
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Povečan obseg dela (nadomeščanja, 
druge zadolžitve in naloge) 

Ženski 138 3,99 0,88 0,07 

Moški 16 3,63 0,72 0,18 

Usklajevanje med zasebnim in poklicnim 
Ženski 138 3,83 0,95 0,08 

Moški 16 3,75 0,77 0,19 

Delovni čas 
Ženski 138 3,87 0,91 0,08 

Moški 16 3,81 0,83 0,21 

Dopust 
Ženski 138 3,76 0,96 0,08 

Moški 15 3,87 0,99 0,26 

Delovne razmere (fizične) 
Ženski 138 3,75 0,86 0,07 

Moški 16 3,38 0,72 0,18 

Drugo 
Ženski 66 2,58 1,25 0,15 

Moški 7 2,86 0,69 0,26 

 
Nato smo uporabili Levenov preizkus, s katerim smo preverili, ali bomo uporabili 
navaden ali aproksimativen t-test.  Ker je α < 0,05, smo ugotovili, da moramo 
uporabiti aproksimativen t-test.  
 
Tabela 13: Levenov test in t-test za preverjanje razlik med moškimi in ženskami glede na vpliv 
dejavnikov na poklicno zadovoljstvo 

 

Levenov test 
za enakost 

varianc 
t-test za enakost povprečij 

F p-vred 
nost t df 

Asimp. p-
vrednost 

(2-
stranska) 

Razlika v 
povpreč-

jih 

Napaka 
razlike v 
povpreč-

jih 

95% Interval 
zaupanja 

Nizki Visoki 

Število 
učencev v 

razredu 

Predpostavljene 
so enake 
variance 

,012 ,913 ,707 158 ,480 ,146 ,206 -,261 ,553 

Enake variance 
niso 

predpostavljene   
,762 19,245 ,455 ,146 ,191 -,254 ,546 

Napredek v 
znanju 

učencev 

Predpostavljene 
so enake 
variance 

,950 ,331 -,214 153 ,831 -,035 ,162 -,354 ,285 

Enake variance 
niso 

predpostavljene   
-,250 20,463 ,805 -,035 ,139 -,323 ,254 

Dosežki 
učencev  na 
tekmovanjih 

Predpostavljene 
so enake 
variance 

3,765 ,054 -,678 154 ,499 -,161 ,237 -,629 ,308 

Enake variance 
niso 

predpostavljene   
-,821 21,003 ,421 -,161 ,196 -,568 ,246 

Delo z učenci 
s posebnimi 
potrebami 

Predpostavljene 
so enake 
variance 

2,167 ,143 1,887 154 ,061 ,366 ,194 -,017 ,749 

Enake variance 
niso 

predpostavljene   
1,722 17,837 ,102 ,366 ,213 -,081 ,813 

Delo z 
nadarjenimi 

učenci 

Predpostavljene 
so enake 
variance 

1,019 ,314 ,509 154 ,611 ,093 ,182 -,267 ,453 

Enake variance 
niso 

predpostavljene   
,460 17,756 ,651 ,093 ,202 -,332 ,518 
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Odnosi s 
sodelavci 

Predpostavljene 
so enake 
variance 

2,800 ,096 2,094 153 ,038 ,338 ,161 ,019 ,656 

Enake variance 
niso 

predpostavljene   
2,317 19,738 ,031 ,338 ,146 ,033 ,642 

Odnosi z 
vodstvom 

šole 

Predpostavljene 
so enake 
variance 

,310 ,578 1,793 153 ,075 ,309 ,172 -,032 ,649 

Enake variance 
niso 

predpostavljene   
1,582 17,617 ,131 ,309 ,195 -,102 ,720 

Sodelovanje 
s starši 

Predpostavljene 
so enake 
variance 

,433 ,511 3,601 151 ,000 ,670 ,186 ,302 1,038 

Enake variance 
niso 

predpostavljene   
3,238 17,785 ,005 ,670 ,207 ,235 1,105 

Pouk 

Predpostavljene 
so enake 
variance 

2,379 ,125 1,283 153 ,201 ,242 ,189 -,131 ,614 

Enake variance 
niso 

predpostavljene   
1,453 20,036 ,162 ,242 ,167 -,105 ,589 

Osebni 
dohodek 

Predpostavljene 
so enake 
variance 

,095 ,758 ,972 153 ,333 ,232 ,238 -,239 ,702 

Enake variance 
niso 

predpostavljene   
1,064 19,604 ,300 ,232 ,218 -,223 ,686 

Stalnost 
zaposlitve 

Predpostavljene 
so enake 
variance 

,015 ,903 1,418 153 ,158 ,281 ,198 -,110 ,673 

Enake variance 
niso 

predpostavljene   
1,419 18,633 ,172 ,281 ,198 -,134 ,696 

Možnost 
kariernega 

napredovanja 

Predpostavljene 
so enake 
variance 

,135 ,713 ,565 151 ,573 ,124 ,219 -,308 ,556 

Enake variance 
niso 

predpostavljene   
,633 19,957 ,534 ,124 ,195 -,284 ,531 

Organizacija 
dela 

Predpostavljene 
so enake 
variance 

,176 ,675 ,243 151 ,808 ,040 ,163 -,282 ,362 

Enake variance 
niso 

predpostavljene   
,223 17,932 ,826 ,040 ,178 -,334 ,413 

Povečan 
obseg dela 

(nadomeščan
ja, druge 

zadolžitve in 
naloge) 

Predpostavljene 
so enake 
variance 

,027 ,869 1,617 152 ,108 ,368 ,227 -,082 ,817 

Enake variance 
niso 

predpostavljene   
1,890 20,536 ,073 ,368 ,195 -,037 ,773 

Usklajevanje 
med 

zasebnim in 
poklicnim 

Predpostavljene 
so enake 
variance 

1,190 ,277 ,308 152 ,758 ,076 ,247 -,412 ,564 

Enake variance 
niso 

predpostavljene   
,363 20,628 ,721 ,076 ,210 -,361 ,513 

Delovni čas 
Predpostavljene 

so enake 
variance 

,090 ,765 ,239 152 ,811 ,057 ,239 -,414 ,529 
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Enake variance 
niso 

predpostavljene   
,256 19,393 ,800 ,057 ,222 -,408 ,522 

Dopust 

Predpostavljene 
so enake 
variance 

,113 ,738 -,406 151 ,685 -,106 ,261 -,621 ,409 

Enake variance 
niso 

predpostavljene   
-,394 16,959 ,698 -,106 ,268 -,672 ,460 

Delovne 
razmere 
(fizične) 

Predpostavljene 
so enake 
variance 

,114 ,736 1,654 152 ,100 ,371 ,225 -,072 ,815 

Enake variance 
niso 

predpostavljene   
1,913 20,376 ,070 ,371 ,194 -,033 ,776 

Drugo 

Predpostavljene 
so enake 
variance 

6,504 ,013 -,582 71 ,562 -,281 ,483 -
1,245 ,682 

Enake variance 
niso 

predpostavljene   
-,929 10,812 ,373 -,281 ,303 -,950 ,387 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 2,800, α = 0,096) nam je t-
test za neodvisni vzorec pokazal statistično pomembne razlike med moškimi in 
ženskami glede na dejavnik »odnosi s sodelavci« (t = 2,094, g = 153, α = 0,038). 
S tveganjem, manjšim od 3,8 %, trdimo, da se v osnovni množici pojavljajo statistično 
pomembne razlike med moškimi in ženskami glede na dejavnik »odnosi s 
sodelavci«. Tudi v osnovni množici bi dejavnik odnosi s sodelavci bolj vplival na 
ženske (M=4,55). 
 
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,433, α = 0,511) nam je t-
test za neodvisni vzorec pokazal statistično pomembne razlike med moškimi in 
ženskami glede na dejavnik »sodelovanje s starši« (t = 3,601, g = 151, α = 0,00). 
S tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da se v osnovni množici pojavljajo statistično 
pomembne razlike med moškimi in ženskami glede na dejavnik »sodelovanje s 
starši«. Tudi v osnovni množici bi dejavnik »sodelovanje s starši« bolj vplival na 
ženske (M = 4,55). 
 
Ob upoštevanju predpostavk o homogenosti varianc pa nam t-test ni pokazal 
statistično pomembnih razlik pri nobenem od ostalih navedenih dejavnikov. 
 

3.8.4. STRES PRI POKLICU UČITELJ 

V nadaljevanju smo se vprašali, kolikšen vpliv imajo posamezni dejavniki na stres pri 
učiteljih. Nadalje nas je zanimalo tudi, ali obstajajo razlike med razrednimi in 
predmetnimi učitelji glede na dejavnike, ki povzročajo stres pri učiteljih. 
 
Učitelje smo vprašali, kako ocenjujejo stresnost poklica in če bi se ponovno odločili 
za poklic učitelj. 
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• Vprašali smo se, kolikšen vpliv imajo našteti dejavniki na povzročanje stresa 
pri učiteljih na delovnem mestu. Anketirani so ocenjevali vpliv posameznega 
dejavnika na stresnost poklica učitelj na 5-stopenjski lestvici (od 1 - sploh ne 
vpliva do 5 - zelo vpliva). 

 

 

Graf 14: Vzorec glede na vpliv dejavnika, ki povzroča stres pri učiteljih na delovnem mestu 

 
Iz grafa lahko razberemo, da največ stresa pri učiteljih na delovnem mestu 
povzročajo dejavniki »delo s starši« (M = 4,23), »delovna preobremenjenost« (M 
= 4,21) in »vzpostavljanje discipline v razredu« (M = 4,16). Glede na stresnost jim 
sledijo »odgovornost« (M = 4,14), »odnosi s sodelavci« (M = 4,06), »vodstvo šole« 
(M = 3,98), »pomanjkljiva usposobljenost za delo z učenci s posebnimi potrebami« 
(M = 3,92), »administrativna dela« (M = 3,90), »preverjanje in ocenjevanje« (M = 
3,79), »zakonske spremembe v vzgoji in izobraževanju« (M = 3,70), »pomanjkljiva 
usposobljenost za delo z nadarjenimi učenci« (M = 3,63), »usklajevanje službenega 
in zasebnega časa«  (M = 3,62) in »delovno okolje« (fizične lastnosti) (M = 3,58). 
Najmanjši vpliv na stresnost pri učiteljih na delovnem mestu pa imajo »urnik dela« (M 
= 3,52), »načrtovanje dela« (M = 3,48), »osebni dohodek« (M = 3,34), »dodatna 
izobraževanja« (M = 3,29) in »napredovanje v nazive«, ki ima povprečno oceno 3,22. 
 

• Nadalje smo se vprašali, ali obstajajo statistično pomembne razlike med 
razrednimi in predmetnimi učitelji glede na dejavnike, ki povzročajo stres pri 
učiteljih. 

 
Oblikovali smo tabelo, ki prikazuje razlike v povprečjih glede na smer poučevanja in 
vpliv posameznega dejavnika, ki povzroča stres. 
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Tabela 14: Opisna statistika smeri poučevanja glede na vpliv dejavnika, ki povzroča stres 

Stopnja N Povprečje 
Standardni 

odklon 

Napaka 
povprečja 

Delovna preobremenjenost 

Učitelj razrednega 
pouka 

122 4,20 ,771 ,070 

Učitelj predmetnega 
pouka 

37 4,24 ,796 ,131 

Vzpostavljanje discipline v razredu 

Učitelj razrednega 
pouka 

119 4,12 ,772 ,071 

Učitelj predmetnega 
pouka 

36 4,31 ,668 ,111 

Pomanjkljiva usposobljenost za delo z 
učenci s posebnimi potrebami 

Učitelj razrednega 
pouka 

119 3,93 ,831 ,076 

Učitelj predmetnega 
pouka 

37 3,89 ,737 ,121 

Pomanjkljiva usposobljenosti za delo z 
nadarjenimi učenci 

Učitelj razrednega 
pouka 

119 3,62 ,911 ,084 

Učitelj predmetnega 
pouka 

37 3,68 ,709 ,117 

Odnosi s sodelavci 

Učitelj razrednega 
pouka 

117 4,05 ,972 ,090 

Učitelj predmetnega 
pouka 

37 4,08 ,682 ,112 

Vodstvo šole 

Učitelj razrednega 
pouka 

119 3,97 ,991 ,091 

Učitelj predmetnega 
pouka 

37 4,03 ,763 ,125 

Delo s starši 

Učitelj razrednega 
pouka 

116 4,36 ,678 ,063 

Učitelj predmetnega 
pouka 

37 3,81 ,811 ,133 

Preverjanje in ocenjevanje 

Učitelj razrednega 
pouka 

117 3,79 ,943 ,087 

Učitelj predmetnega 
pouka 

37 3,76 ,830 ,136 

Načrtovanje dela 

Učitelj razrednega 
pouka 

117 3,48 ,952 ,088 

Učitelj predmetnega 
pouka 

37 3,49 ,804 ,132 

Administrativna dela 

Učitelj razrednega 
pouka 

118 3,94 ,981 ,090 

Učitelj predmetnega 
pouka 

37 3,76 ,983 ,162 

Osebni dohodek 

Učitelj razrednega 
pouka 

116 3,31 ,964 ,089 

Učitelj predmetnega 
pouka 

37 3,43 ,929 ,153 

Urnik dela 

Učitelj razrednega 
pouka 

118 3,44 1,026 ,094 

Učitelj predmetnega 
pouka 

37 3,76 ,895 ,147 

Napredovanje v nazive 

Učitelj razrednega 
pouka 

118 3,18 1,067 ,098 

Učitelj predmetnega 
pouka 

37 3,35 ,889 ,146 

Odgovornost 

Učitelj razrednega 
pouka 

118 4,13 ,957 ,088 

Učitelj predmetnega 
pouka 

37 4,16 ,727 ,120 

Delovno okolje (fizično) 
Učitelj razrednega 

pouka 
117 3,54 ,943 ,087 
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Učitelj predmetnega 
pouka 

37 3,73 ,871 ,143 

Zakonske spremembe v vzgoji in 
izobraževanju 

Učitelj razrednega 
pouka 

116 3,72 ,871 ,081 

Učitelj predmetnega 
pouka 

37 3,62 ,893 ,147 

Dodatna izobraževanja 

Učitelj razrednega 
pouka 

117 3,21 ,905 ,084 

Učitelj predmetnega 
pouka 

37 3,54 ,767 ,126 

Usklajevanje službenega in zasebnega 
časa 

Učitelj razrednega 
pouka 

116 3,61 1,045 ,097 

Učitelj predmetnega 
pouka 

36 3,64 ,961 ,160 

 
Nato smo uporabili Levenov preizkus, s katerim smo preverili, kolikšna je α. 
 
Tabela 15: Levenov preizkus in t-test za preverjanje razlik med smerema poučevanja glede na 
vpliv dejavnikov, ki povzročajo stres 

 

Levenov test 
za enakost 

varianc 
t-test za enakost povprečij 

F 
p-

vred
nost 

t df 

Asimp. p-
vrednost 

(2-
stranska) 

Razlika v 
povpreč-

jih 

Napaka 
razlike v 
povpreč-

jih 

95% Interval 
zaupanja 

Nizki Visoki 

Delovna 
preobremenje-

nost 

Predpostavljene 
so enake 
variance 

,558 ,456 -,263 157 ,793 -,038 ,146 -,326 ,250 

Enake variance 
niso 

predpostavljene 
  

-,258 57,987 ,797 -,038 ,148 -,335 ,259 

Vzpostavljanje 
discipline v 

razredu 

Predpostavljene 
so enake 
variance 

,027 ,870 
-

1,318 
153 ,190 -,188 ,143 -,470 ,094 

Enake variance 
niso 

predpostavljene 
  

-
1,424 

65,780 ,159 -,188 ,132 -,451 ,076 

Pomanjkljiva 
usposobljenost 

za delo z učenci s 
posebnimi 
potrebami 

Predpostavljene 
so enake 
variance 

,237 ,627 ,268 154 ,789 ,041 ,152 -,260 ,342 

Enake variance 
niso 

predpostavljene 
  

,286 66,866 ,776 ,041 ,143 -,245 ,327 

Pomanjkljiva 
usposobljenosti 

za delo z 
nadarjenimi 

učenci 

Predpostavljene 
so enake 
variance 

4,490 ,036 -,329 154 ,742 -,054 ,163 -,377 ,269 

Enake variance 
niso 

predpostavljene 
  

-,375 76,307 ,708 -,054 ,143 -,339 ,232 

Odnosi s 
sodelavci 

Predpostavljene 
so enake 
variance 

3,479 ,064 -,173 152 ,863 -,030 ,172 -,370 ,310 

Enake variance 
niso 

predpostavljene 
  

-,207 86,089 ,836 -,030 ,144 -,316 ,256 

Vodstvo šole 

Predpostavljene 
so enake 
variance 

2,606 ,109 -,342 154 ,733 -,061 ,177 -,411 ,290 

Enake variance 
niso 

predpostavljene 
  

-,391 77,154 ,697 -,061 ,155 -,369 ,248 

Delo s starši 

Predpostavljene 
so enake 
variance 

,115 ,735 4,103 151 ,000 ,551 ,134 ,286 ,817 

Enake variance 
niso   

3,739 52,993 ,000 ,551 ,147 ,256 ,847 
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predpostavljene 

Preverjanje in 
ocenjevanje 

Predpostavljene 
so enake 
variance 

,304 ,582 ,220 152 ,826 ,038 ,173 -,304 ,380 

Enake variance 
niso 

predpostavljene 
  

,235 67,842 ,815 ,038 ,162 -,285 ,361 

Načrtovanje dela 

Predpostavljene 
so enake 
variance 

1,392 ,240 -,045 152 ,964 -,008 ,173 -,350 ,335 

Enake variance 
niso 

predpostavljene 
  

-,049 70,752 ,961 -,008 ,159 -,324 ,309 

Administrativna 
dela 

Predpostavljene 
so enake 
variance 

1,362 ,245 ,995 153 ,322 ,184 ,185 -,181 ,549 

Enake variance 
niso 

predpostavljene 
  

,993 60,169 ,325 ,184 ,185 -,186 ,554 

Osebni dohodek 

Predpostavljene 
so enake 
variance 

,001 ,982 -,677 151 ,500 -,122 ,180 -,479 ,234 

Enake variance 
niso 

predpostavljene 
  

-,690 62,640 ,493 -,122 ,177 -,476 ,232 

Urnik dela 

Predpostavljene 
so enake 
variance 

3,241 ,074 
-

1,684 
153 ,094 -,316 ,188 -,687 ,055 

Enake variance 
niso 

predpostavljene 
  

-
1,809 

68,226 ,075 -,316 ,175 -,665 ,033 

Napredovanje v 
nazive 

Predpostavljene 
so enake 
variance 

,627 ,430 -,895 153 ,372 -,173 ,194 -,556 ,209 

Enake variance 
niso 

predpostavljene 
  

-,985 71,426 ,328 -,173 ,176 -,524 ,178 

Odgovornost 

Predpostavljene 
so enake 
variance 

2,150 ,145 -,205 153 ,838 -,035 ,171 -,373 ,303 

Enake variance 
niso 

predpostavljene 
  

-,236 78,584 ,814 -,035 ,148 -,331 ,260 

Delovno okolje 
(fizično) 

Predpostavljene 
so enake 
variance 

,989 ,321 
-

1,095 
152 ,275 -,191 ,175 -,536 ,154 

Enake variance 
niso 

predpostavljene 
  

-
1,141 

64,863 ,258 -,191 ,168 -,526 ,143 

Zakonske 
spremembe v 

vzgoji in 
izobraževanju 

Predpostavljene 
so enake 
variance 

,066 ,797 ,620 151 ,536 ,103 ,165 -,224 ,429 

Enake variance 
niso 

predpostavljene 
  

,612 59,434 ,543 ,103 ,168 -,233 ,438 

Dodatna 
izobraževanja 

Predpostavljene 
so enake 
variance 

,815 ,368 
-

2,033 
152 ,044 -,335 ,165 -,661 -,010 

Enake variance 
niso 

predpostavljene 
  

-
2,216 

70,448 ,030 -,335 ,151 -,637 -,034 

Usklajevanje 
službenega in 

zasebnega časa 

Predpostavljene 
so enake 
variance 

,385 ,536 -,137 150 ,891 -,027 ,196 -,414 ,360 

Enake variance 
niso 

predpostavljene 
  

-,143 62,833 ,887 -,027 ,187 -,401 ,347 

 
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,815, α = 0,368) nam je t-
test za neodvisni vzorec med učitelji razrednega in predmetnega pouka pokazal 
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statistično pomembne razlike glede na vpliv dejavnika »dodatna 
izobraževanja« (t = -2.033, g = 152, α = 0,044). S tveganjem, manjšim od 4,4 %, 
trdimo, da se v osnovni množici pojavljajo statistično pomembne razlike med 
razrednimi in predmetnimi učitelji glede na vpliv dejavnika »dodatna izobraževanja«. 
Tudi v osnovni množici bi dejavnik »dodatna izobraževanja« bolj vplival na 
predmetne učitelje (M = 3,54). 
 
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,115, α = 0,735) nam je t-
test za neodvisni vzorec med učitelji razrednega in predmetnega pouka pokazal 
statistično pomembne razlike glede na vpliv dejavnika »delo s starši« (t = 4,013, 
g = 151 , α = 0,001). S tveganjem, manjšim od 0,1, % trdimo, da se v osnovni 
množici pojavljajo statistično pomembne razlike med razrednimi in predmetnimi 
učitelji glede na vpliv dejavnika »delo s starši«. Tudi v osnovni množici bi dejavnik 
»delo s starši« bolj vplival na razredne učitelje (M = 4,36). 
 
Ob upoštevanju predpostavk o homogenosti varianc pa nam t-test ni pokazal 
statistično pomembnih razlik pri nobenem od ostalih dejavnikih, ki so bili navedeni. 
 

• Zanimalo nas je, kako učitelji ocenjujejo stresnost poklica. 
 
Tabela 16: Frekvenčna razdelitev anketiranih glede na raven stresa 

 
Sploh ni stresen Ni stresen 

Niti  ni stresen, niti 
je stresen 

Je stresen 
Zelo 

stresen 
Skupaj 

Raven stresa 
0 5 21 101 35 162 

0% 3% 13% 62% 22% 100% 

 
Tabela 17: Povprečna vrednost, kako učitelji ocenjujejo stresnost poklica 

 

N 
Povprečje Mediana Modus 

Standardni 
odklon 

Minimum Maksimum 
Veljavni Manjkajoči 

Kako bi ocenili 
stresnosti 

učiteljskega 
poklica za Vas? 

162 42 4,02 4,00 4 0,69 2 5 

 
Iz zgornjih tabel razberemo, da 62 % učiteljev ocenjuje svoj poklic kot stresen. 22 % 
učiteljev opisuje svoj poklic kot zelo stresen, 13 % učiteljev se ne more opredeliti, ali 
je ali ni stresen, 3 % učiteljev pa trdi, da njihov poklic ni stresen. Noben učitelj ni 
opisal poklica učitelj kot sploh ni stresen. Povprečna ocena stresnosti poklica učitelj 
je 4,02. 
 
Avtorji več raziskav po Evropi in svetu (glej Slivar, 2013) ugotavljajo, da je učiteljski 
poklic med najbolj stresnimi poklici. Večina anketiranih učiteljev stres na delovnem 
mestu opisuje kot  stresen ali izjemno stresen. Tudi Slivar (2009, po Slivar, 2013) je v 
svoji raziskavi ugotovil, da slovenski učitelji večinoma ocenjujejo, da so pod stresom 
oziroma pod izjemnim stresom. Nekateri avtorji raziskav navajajo, da veliko stresnost 
učiteljevemu poklicu prinaša uvajanje novih kurikularnih sprememb. Tudi v naši 
raziskavi so je večina učiteljev poklic ocenila kot stresen ali zelo stresen. 
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• Učitelje smo na koncu vprašali, ali bi se ponovno odločili za poklic učitelj. 
Izvedeti smo hoteli, kako zadovoljni so s svojim poklicem. V primeru, da bi 
rezultat pokazal, da se večina od anketiranih ne bi ponovno odločila za poklic, 
bi sklepali, da so učitelji popolnoma nezadovoljni. 

 
 

 

Graf 15: Vzorec učiteljev glede na ponovno odločitev za poklic učitelj 

 
Iz zgornjega grafa je razvidno, da bi se skoraj vsi učitelji (92 %), ki so na vprašanje 
odgovorili, ponovno odločili za poklic učitelj, zelo majhen delež učiteljev pa se za 
svoj poklic ne bi ponovno odločil (8 %). 
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3.8. SKLEP 
 

Rezultati naše raziskave so pokazali, da se večina posameznikov odloči za poklic 
učitelj po končani srednji šoli (49,3 %), kar je tudi razumljivo, saj takrat vstopajo v 
proces priprave za poklic.  Visok delež anketiranih se za poklic odloči osnovni šoli 
(42,3 %). Najmanj (8,5 %) se jih odloči za poklic učitelj ob drugem času in 
priložnostih (spontano, želja iz otroštva, po fakulteti itd.)  
 

Zanimalo nas je, koliko so določeni dejavniki vplivali na odločitev za poklic učitelj. 
Rezultati so pokazali, da je na odločitev najbolj vplival dejavnik »veselje do dela z 
otroki«, najmanj pa so na odločitev vplivali mediji. Dejavnike smo razdelili na notranje 
in zunanje in se vprašali, ali obstajajo pri anketiranih učiteljih razlike med notranjimi 
ter zunanjimi dejavniki glede na čas njihove odločitve za poklic. Ugotovili smo, da 
obstajajo statistično pomembne razlike glede na vpliv zunanjih dejavnikov pri izbiri 
poklica. Statistično pomembne razlike so se pojavile med anketiranimi, ki so se 
odločili za poklic učitelj v osnovni šoli ter med tistimi, ki so se odločili ob drugem 
času/priložnosti, in med anketiranimi, ki so se odločili za poklic učitelj po končani 
srednji šoli ter med tistimi, ki so se odločili za poklic ob drugem času/priložnosti. Tako 
smo ugotovili, da pri odločitvi za poklic najbolj prevladuje notranji dejavnik in da ne 
obstajajo statistično pomembne razlike glede na vpliv notranjih dejavnikov pri izbiri 
poklica. 
 

Raziskati smo želeli, ali se pojavljajo razlike med zunanjimi in notranjimi dejavniki 
glede na njihovo pomembnost pri odločitvi za izbiro poklica učitelj. Rezultati so tu 
pokazali statistično pomembne razlike. Povprečna vrednost je pokazala, da so 
notranji dejavniki pomembnejši pri odločitvi za poklic kot zunanji dejavniki. 
 

V drugem sklopu, ki se navezuje na profesionalni razvoj učiteljev, nas je zanimalo, 
kaj učiteljem predstavlja bistvo profesionalnega razvoja. Učitelji so v svojih odgovorih 
dajali pomen notranjim dejavnikom (osebni razvoj, veselje do poklica, motiviranost in 
želje, da dosežejo več) ali zunanjim dejavnikom (dodatna izobraževanja, sledenje 
spremembam in sodelovanje s kolektivom), velikokrat pa so v svoje odgovore vključili 
tako notranje kot zunanje dejavnike (poleg prej naštetih tudi zdravje, uspehi učencev, 
delo z učenci, zadovoljstvo in vseživljenjsko učenje). 
 

Vprašali smo se tudi, kako pomembni so določeni dejavniki za profesionalni razvoj 
učiteljev. Ugotovili smo, da je za učitelje najbolj pomemben dejavnik profesionalnega 
razvoja »sodelovanje s sodelavci«. Najmanj pomembna pa sta jim »podiplomski 
študij« in tisto česar nismo navedli, a so lahko označili pod možnostjo »drugo«. Tudi 
M. Obran in M. Ivanuš Grmek (2010) sta v eni od raziskav med učitelji razrednega 
pouka ugotovila, da učitelji med seboj dobro sodelujejo ter komunicirajo in s tem 
profesionalno in osebnostno razvijajo. M. Valenčič Zuljan, M. Cotič, Fošnarič, C. 
Peklaj in Vogrinc (2011a)  pa so ugotovili, da bi bilo kakovost kolegialnega učenja 
potrebno izboljšati. 
 

Nadalje nas je zanimalo, kako pogosto se učitelji poslužujejo različnih dejavnosti z 
namenom, da se profesionalno razvijajo. Učitelji so odgovorili, da najbolj pogosto 
sodelujejo s sodelavci, najmanj pogosto pa se udeležujejo podiplomskega študija.  
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Zanimalo nas je tudi, ali se učitelji pogosteje poslužujejo tistih dejavnosti za 
spodbujanje profesionalnega razvoja, ki jim pripisujejo višji pomen. Rezultati so 
pokazali pozitivno in visoko povezanost med spremenljivkama. 
 

Učitelje smo vprašali, v kolikšni meri določeni dejavniki zavirajo profesionalni razvoj. 
Iz odgovorov smo razbrali, da profesionalni razvoj najbolj zavira ravnateljeva 
nenaklonjenost izobraževanjem. Najmanjši vpliv pa učitelji pripisujejo pomanjkanju 
notranje motivacije in odgovoru pod možnostjo drugo (dejavniki, ki jih v anketi nismo 
navedli). 
 

Učitelji so morali oceniti skrb za profesionalni razvoj pedagoških delavcev na šoli, 
kjer poučujejo,  in svoje poklicno zadovoljstvo. Rezultati so pokazali, da so učitelji 
zadovoljni tako s skrbjo za profesionalni razvoj pedagoških delavcev na šoli, kjer 
učijo, kot tudi z lastnim poklicnim zadovoljstvom.  
 

Učitelji so v svojih utemeljitvah navedli, da so s skrbjo za profesionalni razvoj 
zadovoljni, ker vodstvo šole in ravnatelj podpirajo in omogočajo dodatna 
izobraževanja, organizirajo različne konference, plačujejo dodatna strokovna 
izobraževanja in organizirajo strokovne konference. Učitelji so zadovoljni tudi zaradi 
dobrega medsebojnega sodelovanja v kolektivu, zaradi možnosti napredovanja, 
sodelovanja na konferencah in možnosti sodelovanja s krajani. Tisti, ki so 
nezadovoljni, pa navajajo razloge, kot so premajhen poudarek dodatnim strokovnim 
izobraževanjem s strani šole, nespodbujanje profesionalnega razvoja s strani 
vodstva, neplačljivost dodatnih izobraževanj s strani vodstva in oddaljenost 
neplačljivih dodatnih izobraževanj. Čeprav naši rezultati kažejo, da ravnatelji zelo 
podpirajo in spodbujaj profesionalni razvoj svojih zaposlenih, pa je P. Javrh (2006, po 
Muršak, Javrh, Klin, 2011) v svoji raziskavi ugotovila, da so ravnatelji glavni zaviralci 
za dodatno strokovno izpopolnjevanje učiteljev. Največkrat je bil izgovor ravnateljev 
pomanjkanje denarja za plačevanje dodatnih strokovnih izobraževanj. 
 

Zadovoljivo so učitelji opisovali lastno poklicno zadovoljstvo zaradi dobrih odnosov s 
kolektivom in vodstvom šole, izpostavili so veselje do dela z otroki ter učne uspehe 
učencev. Vpliv na njihovo zadovoljstvo imata tudi možnost razvijanja profesionalnega 
razvoja in osebnostnega razvoja. Učitelji, ki niso zadovoljni, pa navajajo razloge kot 
npr. napačna izbira poklica ter slabe povratne informacije s strani učencev in staršev 
za svoje opravljeno delo. 
 

Nadalje so nas zanimale morebitne razlike med učitelji v zvezi z njihovim 
zadovoljstvom s skrbjo za njihov profesionalni razvoj na šolah, kjer učijo, in  leti 
delovne dobe. Ugotovili smo, da obstajajo statistično pomembne razlike glede na to, 
kako zadovoljni so učitelji s svojim poklicem. Razlike se pojavljajo med učitelji z 1–3 
let ter 31–40 let delovne dobe, med učitelji z 1–3 ter več kot 40 leti delovne dobe, 
med učitelji z 7–18 ter 31–40 let delovne dobe, med učitelji z 7–18 let ter več kot 40 
leti delovne dobe in med učitelji z 19–30 let ter več kot 40 leti delovne dobe. Med 
vsemi učitelji so najbolj zadovoljni v svojem poklicu tisti z 1–3 leti delovne dobe, 
najmanj pa tisti z 31–40 let delovne dobe. Sklepamo lahko, da so učitelji, ki so na 
začetku svoje poti, polni zagnanosti, motivacije in volje po učenju novega, medtem 
ko tisti z 31–40 let delovne dobe prihajajo v fazo izpreganja (po Javrh, 2008), ko jim 
lahko upadeta volja in energija. 
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Vprašali smo se, v kolikšni meri posamezni dejavniki vplivajo na učiteljevo poklicno 
zadovoljstvo. Dejavnik, ki najbolj vpliva na poklicno zadovoljstvo, so odnosi s 
sodelavci in vodstvom šole, najmanjši vpliv pa ima osebni dohodek. Drugačno sliko  
pa je pokazala raziskava Slivarja (2009, po Slivar 2013), v  kateri so bili učitelji 
najmanj zadovoljni z dejavniki, ki so povezani s plačilom za delo, najbolj pa so bili 
zadovoljni z naravo dela. Veliko pomembnost pa so pripisovali komunikaciji, 
sodelavcem in priznanjem. 
 

Želeli smo tudi raziskati, ali se pojavljajo razlike med spoloma glede na to, kateri 
dejavniki vplivajo na poklicno zadovoljstvo. Rezultati so pokazali, da obstajajo 
statistično pomembne razlike med moškimi in ženskami glede na dejavnik odnosi s 
sodelavci saj ta dejavnik bolj vpliva na ženske kot na moške. Prav tako so nam 
rezultati pokazali, da se pojavljajo razlike med moškimi in ženskami tudi glede na 
dejavnik sodelovanje s starši, ki prav tako bolj vpliva na ženske. 
 

Dandanes se veliko govori o stresu, zato nas je zanimalo, kolikšen vpliv imajo našteti 
dejavniki na povzročanje stresa pri učiteljih na delovnem mestu. Ugotovili smo, da 
največ stresa na delovnem mestu povzročajo delovna preobremenjenost, 
vzpostavljanje discipline v razredu in delo s starši. Najmanjši vpliv na stresnost pa 
ima po presoji anketiranih napredovanja v nazive. 
 

Nadalje nas je zanimalo, če obstajajo razlike med razrednimi in predmetnimi učitelji 
glede na dejavnike, ki povzročajo stres pri učiteljih. Rezultati so pokazali statistično 
pomembne razlike med razrednimi in predmetnimi učitelji glede na vpliv dejavnika 
dodatnega izobraževanja. Ta dejavnik bolj vpliva na predmetne učitelje. 
 

Raziskati smo želeli, kako stresen se učiteljem zdi njihov poklic. Največ učiteljev je 
ocenilo svoj poklic kot stresen (62 %), nekaj manj pa kot zelo stresen (22 %). Enake 
rezultate so dobili tudi različni avtorji po Evropi in svetu (glej Slivar, 2013). Tudi oni so 
ugotovili, da je učiteljski poklic med najbolj stresnimi poklici, saj ga ocenjujejo kot 
stresnega ali izjemno stresnega. Tudi Slivar (2009, po Slivar, 2013) je v svoji 
raziskavi ugotovil, da slovenski učitelji večinoma ocenjujejo, da so pod stresom 
oziroma pod izjemnim stresom. 
 

Na koncu smo učitelje vprašali, ali bi se ponovno odločili za poklic učitelj, in ugotovili 
smo, da bi se skoraj vsi anketirani učitelji ponovno odločili za poklic učitelj (92 %). 
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5. PRILOGE 

5.1. PRILOGA 1 – ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovane učiteljice in učitelji! Sem Jera Csipö in zaključujem študij na Pedagoški fakulteti v 
Ljubljani, smer Poučevanje na razredni stopnji. V okviru magistrskega dela želim izvesti raziskavo. 
Prosim Vas za sodelovanje. Vprašalnik je anonimen, podatki bodo uporabljeni izključno v raziskovalne 
namene. Za sodelovanje se Vam že v naprej zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam.  
 
Q1 - Spol:   

 Ženski  

 Moški  
 
Q2 - Leta delovne dobe: 

 1–3  

 4–6  

 7–18  

 19–30  

 31–40  

 več kot 40  
 
Q3 - Sem učitelj/-ica: 

 razrednega pouka.  

 predmetnega pouka.  
 
Q4 - Moj naziv je: 

 Brez naziva  

 Mentor  

 Svetovalec  

 Svetnik  
 
Q5 - Trenutno učim na: 

 matični šoli.  

 podružnični šoli.  

 matični in podružnični šoli.  
 
Q6 - Kdaj ste se odločili za poklic učitelj? 

 V osnovni šoli.  

 Po končani srednji šoli.  

 Drugo:  
 
Q25_2 - Koliko so Vam bili pri izbiri poklica pomembni spodaj navedeni dejavniki? Pri vsaki 
trditvi izberite eno možnost,  od 1-sploh ni pomemben do 5-zelo pomemben dejavnik.  
 

 Sploh ni 
pomemben 

Ni 
pomemben 

Niti 
nepomemben

-niti 
pomemben 

Pomemben Zelo 
pomemben 

Moje zmožnosti (nadarjenost)      
Veselje do dela z otroki      
Zanimivost študija      
Želja biti učitelj      
Redni osebni dohodek      
Možnost napredovanja      
Možnost zaposlitve      
Finančna varnost      
Status poklica v družbi      
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 Sploh ni 
pomemben 

Ni 
pomemben 

Niti 
nepomemben

-niti 
pomemben 

Pomemben Zelo 
pomemben 

Vpliv prijateljev      
Vpliv staršev      
Družinska tradicija      
Mediji      
 
Q7 - V kolikor imate kakšen komentar glede zgornjega vprašanja, trditve v njem itd., ga, prosim, 
navedite.  
 

  

 
 
Q8 - Kaj je po Vašem mnenju bistvo učiteljevega profesionalnega razvoja? 
 

  

 
 
Q9 - Kako pomembne so po Vašem mnenju spodaj naštete dejavnosti za razvoj posameznikove 
profesionalnosti? Pri vsaki trditvi izberite eno možnost,  od 1-sploh ni pomembna do 5-zelo 
pomembna dejavnost.  
 

 Sploh ni 
pomembna 

Ni 
pomembna 

Niti 
nepomembna

- niti 
pomembna 

Pomembna Zelo 
pomembna 

Udeležba na seminarjih      
Mentorstvo      
Formalno izobraževanje ob delu      
Šolske aktivnosti      
Branje strokovne literature      
Medsebojne kolegialne hospitacije      
Hospitacije ravnatelja      
Udeležba na domačih konferencah      
Udeležba na mednarodnih konferencah      
Sodelovanje s sodelavci znotraj aktiva      
Samorefleksije      
Podiplomski študij      
Drugo      
 
 
Q10 - V kolikor imate kakšen komentar glede zgornjega vprašanja, trditve v njem itd., ga, 
prosim, navedite.  
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Q11 - Kako pogosto se poslužujete spodaj naštetih dejavnosti za Vaš profesionalni razvoj? Pri 
vsaki trditvi izberite eno možnost,  od 1-nikoli do 5- zelo pogosto.   
 

 Nikoli Redko Občasno Pogosto Zelo 
pogosto 

Udeležba na seminarjih      
Mentorstvo      
Formalno izobraževanje ob delu      
Šolske aktivnosti      
Branje strokovne literature      
Medsebojne kolegialne hospitacije      
Hospitacije ravnatelja      
Udeležba na domačih konferencah      
Udeležba na mednarodnih konferencah      
Sodelovanje s sodelavci znotraj aktiva      
Samorefleksije      
Podiplomski študij      
Drugo      
 
Q12 - V kolikor imate kakšen komentar glede zgornjega vprašanja, trditve v njem itd., ga, 
prosim, navedite.  
 

  

 
Q13 - Spodaj so navedeni različni možni učinki profesionalnega razvoja. Vsakega ocenite glede 
na to, kako pomemben je za Vas? Pri vsaki trditvi izberite eno možnost,  od 1-sploh ni pomemben 
do 5-zelo pomemben učinek.  
 

 Sploh ni 
pomemben 

Ni 
pomemben 

Niti 
nepomemben

- niti 
pomemben 

Pomemben Zelo 
pomemben 

Strokovni razvoj      
Osebnostni razvoj      
Možnost kariernega napredovanja      
Povečanje materialnih ugodnosti      
Povečanje nematerialnih ugodnosti 
(pohvala, ugled)      

Večja zanesljivost zaposlitve      
Poklicna fleksibilnost in mobilnost      
Poklicno samopotrjevanje      
Drugo      
 
Q14 - V kolikor imate kakšen komentar glede zgornjega vprašanja, trditve v njem itd., ga, 
prosim, navedite.  
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Q15 - Spodaj so našteti različni dejavniki, ki lahko zavirajo profesionalni razvoj. V kolikšni meri 
vplivajo na Vas?  Pri vsaki trditvi izberite eno možnost,  od 1-sploh ne vplivajo do 5-zelo vplivajo.  
 

 Sploh ne 
vpliva 

Ne vpliva Niti ne 
vpliva- niti 

vpliva 

Vpliva Zelo vpliva 

Plačljiva izobraževanja      
Slabi odnosi s sodelavci      
Ravnateljeva nenaklonjenost izobraževanju      
Premajhen nabor izobraževanj, ki bi se jih radi 
udeležili      

Pomanjkanje časa zaradi povečanega obsega 
dela (nadomeščanja, druge zadolžitve in naloge 
ob rednem delu) 

     

Pomanjkanje časa zaradi usklajevanja 
zasebnega in službenega časa      

Zakonske spremembe v vzgoji in izobraževanju      
Pomanjkanje notranje motivacije      
Drugo      
 
Q16 - V kolikor imate kakšen komentar glede zgornjega vprašanja, trditve v njem itd., ga, 
prosim, navedite.  
 

  

 
Q17 - Kako ocenjujete spodnji trditvi? Pri vsaki trditvi izberite eno možnost,  od 1-zelo nezadovoljen 
do 5-zelo zadovoljen.   
 

 Zelo 
nezadovoljen 

Nezadovoljen Niti 
nezadovoljen-
niti zadovoljen 

Zadovoljen Zelo 
zadovoljen 

Skrb za profesionalni razvoj 
pedagoških delavcev na šoli kjer učite      

Svoje poklicno zadovoljstvo      
 
 
IF (1) Q17a = [1, 2]   
Q18 - Prosimo, navedite, zakaj niste zadovoljni s skrbjo za profesionalni razvoj na vaši šoli. 
 

  

 
 
IF (2) Q17a = [4, 5]   
Q19 - Prosimo, navedite, zakaj ste zadovoljni s skrbjo za profesionalni razvoj na vaši šoli.  
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IF (3) Q17a = [3]   
Q20 - Prosimo, navedite, zakaj ste izbrali odgovor "niti niti" pri zadovoljstvu  s skrbjo za 
profesionalni razvoj na vaši šoli?  
 

  

 
 
IF (4) Q17b = [1, 2]   
Q21 - Prosimo, navedite, zakaj nezadovoljivo ocenjujete svoje poklicno zadovoljstvo? 
 

  

 
 
IF (5) Q17b = [4, 5]   
Q22 - Prosimo, navedite, zakaj zadovoljivo ocenjujete svoje poklicno zadovoljstvo? 
 

  

 
 
IF (6) Q17b = [3]   
Q23 - Prosimo, navedite, zakaj ste izbrali odgovor "niti niti" pri poklicnem zadovoljstvu?  
 

  

 
Q24 - V kolikšni meri spodaj našteti dejavniki vplivajo na Vaše poklicno zadovoljstvo? Ocenite, 
v kolikšni meri vplivajo na Vas. Pri vsaki trditvi izberite eno možnost,  od 1-sploh ne vplivajo do 5-
zelo vplivajo.  
 

 Sploh ne 
vpliva 

Ne vpliva Niti ne 
vpliva- niti 

vpliva 

Vpliva Zelo vpliva 

Število učencev v razredu      
Napredek v znanju učencev      
Dosežki učencev  na tekmovanjih      
Delo z učenci s posebnimi potrebami      
Delo z nadarjenimi učenci      
Odnosi s sodelavci      
Odnosi z vodstvom šole      
Sodelovanje s starši      
Pouk      
Osebni dohodek      
Stalnost zaposlitve      
Možnost kariernega napredovanja      
Organizacija dela      
Povečan obseg dela (nadomeščanja, druge 
zadolžitve in naloge)      

Usklajevanje med zasebnim in poklicnim      
Delovni čas      
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 Sploh ne 
vpliva 

Ne vpliva Niti ne 
vpliva- niti 

vpliva 

Vpliva Zelo vpliva 

Dopust      
Delovne razmere (fizične)      
Drugo      
 
Q25 - V kolikor imate kakšen komentar glede zgornjega vprašanja, trditve v njem itd., ga, 
prosim, navedite.  
 

  
 
  

 
Q26 - Spodaj so našteti različni dejavniki, ki lahko povzročajo stres na delovnem mestu. 
Ocenite, v kolikšni meri vplivajo na Vas. Pri vsaki trditvi izberite eno možnost,  od 1-sploh ne 
vplivajo do 5-zelo vplivajo.  
 

 Sploh ne 
vpliva 

Ne vpliva Niti ne 
vpliva-niti 

vpliva 

Vpliva Zelo vpliva 

Delovna preobremenjenost      
Vzpostavljanje discipline v razredu      
Pomanjkljiva usposobljenost za delo z učenci s 
posebnimi potrebami      

Pomanjkljiva usposobljenosti za delo z 
nadarjenimi učenci      

Odnosi s sodelavci      
Vodstvo šole      
Delo s starši      
Preverjanje in ocenjevanje      
Načrtovanje dela      
Administrativna dela      
Osebni dohodek      
Urnik dela      
Napredovanje v nazive      
Odgovornost      
Delovno okolje (fizično)      
Zakonske spremembe v vzgoji in izobraževanju      
Dodatna izobraževanja      
Usklajevanje službenega in zasebnega časa      
 
Q27 - V kolikor imate kakšen komentar glede zgornjega vprašanja, trditve v njem itd., ga, 
prosim, navedite.  
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Q28 - Kako bi ocenili stresnosti učiteljskega poklica za Vas?  
 

 Sploh ni 
stresen 

Ni stresen Niti  ni 
stresen, 

niti je 
stresen 

Je stresen  Zelo 
stresen 

Raven stresa      
 
Q29 - Ali bi se znova odločili za učiteljski poklic?    
 

 Da  

 Ne  
 

 
 


