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POVZETEK 

 
Profesionalni razvoj učiteljev je nujen del njihovega pedagoškega dela in rasti na področju 

vzgoje in izobraževanja. Eden od dejavnikov tega razvoja je tudi stalno strokovno 

spopolnjevanje, s katerim učitelji razvijajo svoje splošno pedagoške in predmetno specifične 

kompetence. Na področju poučevanja naravoslovja govorimo o naravoslovni pismenosti kot o 

nekakšni skupni besedi vseh kompetenc, saj pomeni posameznikovo sposobnost 

naravoslovnega mišljenja in delovanja v vseh življenjskih situacijah. Učitelji svoje 

kompetence za poučevanje razvijajo tudi z branjem strokovne literature, ki je ena od 

neformalnih oblik strokovnega spopolnjevanja učiteljev. Raziskava je pokazala, da učitelji za 

svoj profesionalni razvoj berejo predvsem poljudnoznanstvene in splošno pedagoške 

strokovne revije, medtem ko strokovne naravoslovne revije berejo manj. Revije največkrat 

berejo doma, med prostim časom, mesečno pa branju v povprečju namenijo od 2 do 4 ure 

svojega časa. Branje strokovnih revij je ena izmed pogostejših oblik dodatnega strokovnega 

spopolnjevanja učiteljev pri nas.  

 

 

Ključne besede: profesionalni razvoj učiteljev, poučevanje naravoslovja, naravoslovna 

pismenost, oblike strokovnega spopolnjevanja, branje strokovnih revij



ABSTRACT 

 

 
Teachers' professional development is an essential part of their work and personal growth in 

the field of education. Continuous professional training, with which the teachers develop their 

general educational and subject-specific competencies, is one of the main factors in this 

development. In the field of natural science teaching we often use the expression “natural 

science literacy” as a common word within all competences, because it represents the 

individual's ability to think and act scientifically in every life situation. One of the informal 

ways of teachers' professional training, by which teachers develop their competencies, is 

reading professional literature. Research has shown that teachers for their professional 

development mainly read popular science and general educational magazines, while they read 

professional science journals to a lesser extent. For reading professional journals and 

magazines teachers on average spend 2 to 4 hours per month, and they most often read at 

home in their free time. Reading professional journals is one of the most common forms of 

supplementary training for primary teachers in Slovenia. 

 

Key words: teacher's professional development, natural science teaching, natural science 

literacy, forms of supplementary professional training, reading of the professional journals
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1 UVOD 

V zadnjem času je postal učiteljev profesionalni razvoj nujen del njegovega pedagoškega dela 

in rasti na področju vzgoje in izobraževanja. Poleg notranjih dejavnikov, ki vplivajo na ta 

razvoj, poznamo tudi zunanje. Eden izmed zunanjih dejavnikov je stalno strokovno 

spopolnjevanje, ki je ena največkrat preučevanih oblik poklicnega spopolnjevanja. S stalnim 

strokovnih spopolnjevanjem učitelji razvijajo svoje splošno pedagoške in predmetno 

specifične kompetence ter ohranjajo zanimanje za poklic (Tancig, 2006).  

Ko govorimo o predmetno specifičnih kompetencah na področju naravoslovja, ne moremo 

mimo izraza naravoslovna pismenost. Glažar in Devetak (2013) pravita, da je cilj učenja in 

poučevanja naravoslovnih vsebin razvijanje naravoslovne pismenosti učencev. Avtorja (prav 

tam) menita, da se morajo za uspešen razvoj tovrstne pismenosti pri učencih najprej 

profesionalno razvijati učitelji. Pri tem še opozarjata, da je potrebno odnos učiteljev 

razrednega pouka do naravoslovja in njegovega poučevanja razvijati že v dodiplomskem 

študiju in tudi pri kasnejšem strokovnem spopolnjevanju. Ravno kompetence, ki naj bi jih 

imel učitelj naravoslovja (tudi učitelj razrednega pouka), omogočajo razvoj naravoslovne 

pismenosti pri učencih.  

Pri razvoju učiteljevih splošno pedagoških in naravoslovnih kompetenc je poleg formalnega 

izobraževanja pomembna tudi ena od oblik neformalnega izobraževanja, tj. branje strokovnih 

besedil. Branje strokovne literature M. Cencič (2004) uvršča med priložnostne oblike 

poklicnega učenja. Po besedah Brookfielda (1995), ki izpostavlja pomen branja strokovne 

literature za učiteljev profesionalni razvoj, ravno branje strokovne literature prispeva k 

razvoju kritične refleksije učitelja.  

Menimo, da ima branje strokovnih revij med učitelji razrednega pouka pomembno vlogo pri 

razvoju njihovih generičnih in specifičnih kompetenc, zato nas zanima, podobno kot avtorici 

M. Commeryras in L. DeGroff (1998): Katere strokovne revije berejo učitelji in kako branje

vpliva na njihovo mišljenje ter način dela? Raziskali smo tudi, kakšne so bralne navade 

učiteljev. Z raziskavo smo skušali ugotoviti, kako pogosto učitelji razrednega pouka za razvoj 

splošnih in predmetno specifičnih naravoslovnih kompetenc, izberejo to obliko strokovnega 

spopolnjevanja – branje strokovnih revij.  
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2  TEORETIČNI DEL 

Teoretični del vsebuje sedem poglavij, ki odgovarjajo na vprašanje pomena učiteljevega 

profesionalnega razvoja za današnjo šolo in vloge, ki jo ima branje strokovnih revij učiteljev 

razrednega pouka pri tem razvoju. Najprej obravnavamo pomen kompetentnosti učiteljev 

razrednega pouka za poučevanje naravoslovja in razvoja naravoslovne pismenosti pri učencih. 

V naslednjih poglavjih so predstavljene značilnosti, oblike in vrste profesionalnega razvoja 

učiteljev, ki je nujen, če želi učitelj ohranjati in nadgrajevati svoje kompetence za poučevanje. 

V posebnem poglavju je opisana ena izmed neformalnih oblik tega razvoja, in sicer branje 

strokovne literature, med katero spada tudi branje strokovnih revij. Tukaj so zbrani pogledi 

avtorjev na to, kakšna je vloga branja strokovne literature pri učiteljevem profesionalnem 

spopolnjevanju in nasploh pri njegovem pedagoškem delu. Na koncu teoretičnega dela so 

predstavljene strokovne revije, ki jih za namen svojega strokovnega spopolnjevanja lahko 

berejo učitelji razrednega pouka. Revije so urejene po abecednem vrstnem redu in razdeljene 

v tri skupine glede na prevladujočo vsebino in področje, ki ga obravnavajo. Te skupine revij 

so: poljudnoznanstvene in splošno pedagoške strokovne revije, slovenske naravoslovne 

strokovne revije ter tuje (angleške) strokovne naravoslovne revije.  

 

2.1  NARAVOSLOVNO IZOBRAŽEVANJE 

Glažar in Devetak (2013, str. 53) pravita, da je »v informacijski družbi za osebni in 

ekonomski razvoj posameznika pomembno, da razvije sposobnosti prepoznavanja virov 

informacij in poti do njih, razumevanja in kritičnega ovrednotenja informacij ter njihove 

učinkovite in etične uporabe.« Ključ do pozitivnih sprememb v družbi je po njunih besedah v 

naravoslovnem izobraževanju oziroma razvoju naravoslovne pismenosti, ki se na področju 

poučevanja naravoslovja vse bolj uveljavlja kot pomemben cilj in potreba za uspešno 

delovanje posameznika v družbi.  

Pri naravoslovnem izobraževanju se med seboj prepletajo naslednji pojmi: učenje 

naravoslovja, ki pomeni razvijanje razumevanja pojmov, pravil in izrazoslovja; učenje o 

naravoslovju, ki pomeni razumevanje narave naravoslovja in povezav med naravoslovjem, 

družboslovjem in socialnimi odnosi; poučevanje naravoslovja, pri katerem gre za zbiranje in 

organiziranje podatkov, analizo in povezovanje podatkov ter za postavljanje zaključkov in 
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naravoslovno znanje, ki ga avtorja definirata kot skupek dejstev, pojmov in njihove povezave, 

ter stališč, ki se med seboj povezujejo in nadgrajujejo (prav tam). Vsi ti pojmi se med seboj 

prepletajo pri pouku naravoslovja, kjer učitelj kot usmerjevalec in organizator izobraževanja 

pri učencih spodbuja razvoj naravoslovne pismenosti. 

2.1.1 Naravoslovna pismenost 

V okviru raziskav projekta mednarodne organizacije OECD PISA (2015, str. 28) je 

naravoslovna pismenost opredeljena kot: »Zmožnost reflektivnega delovanja posameznika na 

področjih, povezanih z naravoslovnimi vprašanji in dilemami. Naravoslovno pismen 

posameznik se je pripravljen in zmožen vključevati v diskurze o znanosti in tehnologiji, za kar 

mora imeti razvite kompetence in zmožnosti znanstvenega pojasnjevanja in razlaganja 

pojavov, evalviranja in znanstvenega sklepanja ter interpretiranja podatkov.« Gre za 

pridobljeno sposobnost, katere razvoj moramo spodbujati vse od začetnega vključevanja 

otroka v vrtec in šolo. S tem se strinja tudi Krnel (2007), ki pravi, da morajo posamezniki, če 

se želijo kot bodoči državljani uspešno vključiti v družbo, že med šolanjem pridobiti osnove 

naravoslovne pismenosti.  

Poleg formalnega izobraževanja, ki so ga deležni posamezniki, je po besedah Noris in Phillips 

(2003, v Glažar in Devetak, 2013) pomembno tudi njihovo neformalno vseživljenjsko 

izobraževanje in pozitiven odnos do naravoslovja nasploh. Pri tem ne smemo izpustiti 

pomembnega dejstva, da se ta odnos razvija od samega začetka vključevanja posameznikov v 

formalne oblike vzgoje in izobraževanja (vrtec, šola itd.) in je zato odvisen od primarnih 

izkušenj, ki jih imajo z naravoslovjem. Po besedah I. Škulje Erjavec (2012) ima namreč šola 

velik vpliv na življenje in razvoj svojih učencev, saj ti velik del otroštva preživijo v šoli.  

Ko govorimo o naravoslovnem izobraževanju, je pomembno, kakšne so kompetence učiteljev, 

ki poučujejo naravoslovne vsebine. Mlajši kot so učenci, bolj pomembna je vloga učitelja pri 

njihovem naravoslovnem izobraževanju. Njihova kompetentnost za poučevanje naravoslovja 

in odnos do poučevanja naravoslovnih vsebin je ključnega pomena za razvoj naravoslovne 

pismenosti tudi pri učencih. 
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2.1.2  Kompetence učiteljev za poučevanje naravoslovja 

Perrenoud (2002, v Tancig 2006, str. 30) pravi, da je kompetentnost »sposobnost učinkovitega 

delovanja v številnih situacijah, ki temelji na pridobljenem znanju, a ni z njim omejeno«. 

Projekt Tuning, ki se v skladu s smernicami bolonjskega procesa osredotoča na študijske 

dosežke, izražene s kompetencami, pa po besedah S. Tancig (prav tam, str. 19) slednje 

pojmuje kot »sestavljene kapacitete, ki vključujejo tako diskurzivno kot tudi praktično znanje 

in predstavljajo dinamično kombinacijo znanja, razumevanja, spretnosti, sposobnosti in 

vrednot«. Ko govorimo o kompetencah učiteljev, je najprimernejša opredelitev, ki jo podajajo 

Glažar idr., (2006) in sicer, da so učiteljeve kompetence njegove sposobnosti, znanja, 

spretnosti, veščine in kvalifikacije potrebne za realizacijo ciljev predmeta, ki ga poučuje. 

Kompetence in kompetentnost torej pomenijo zmožnost oziroma sposobnost vedeti in 

razumeti, kako vselej delovati in biti. 

Dokumenti projekta Tuning kompetence delijo na splošne ali generične in predmetno 

specifične kompetence. Generične kompetence so prenosljive na različna področja in so 

skupne ne glede na smer študija. Učitelj naj bi imel naslednje generične kompetence: dobro 

didaktično in metodično znanje, usposobljenost za timsko delo in sodelovanje z drugimi 

učitelji ter strokovnimi sodelavci, psihološka znanja, zmožnost usposabljanja učencev za 

vseživljenjsko učenje, zmožnost uporabe informacijske komunikacijske tehnologije in 

razvijanja lastnega profesionalnega razvoja. 

Ključne predmetno specifične kompetence pa se nanašajo na posamezne predmete, pri čemer 

gre večinoma za različne vrste pismenosti. Kot pravijo Glažar idr. (2006, str. 48), naj bi 

učitelji naravoslovja poleg generičnih kompetenc razvijali še naslednje naravoslovne 

kompetence: sposobnost naravoslovnega mišljenja, poznavanje pojmov stroke in njihovih 

povezav, sposobnost povezovanja teorije in eksperimentalnega dela, usposabljanje za 

organizacijo in vodenje eksperimentalnega dela ter varno eksperimentiranje, matematično 

usposobljenost, poznavanje strategije reševanja problemov in specifičnih učnih strategij, 

usposobljenost za uporabo računalnika, pridobivanje informacij, razvijanje vizualizacijskih 

sposobnosti, sposobnost povezovanja naravoslovja in družbe ter poznavanje problematike 

okolja.  
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2.1.3  Vpliv učiteljev na naravoslovno izobraževanje učencev 

H. Sarikay (2004, str. 1) v svojem raziskovalnem delu ugotavlja, da na uspešno poučevanje 

naravoslovja in razvoj naravoslovne pismenosti pri učencih zelo vpliva učitelj in naslednji 

dejavniki, povezani z njim: kompetence in naravoslovno znanje učitelja, učiteljev odnos do 

naravoslovja in učiteljeva prepričanost o učinkovitosti svojega dela.  

Tudi avtorici N. Dolenc Orbanić in P. Furlan (2015) poudarjata pomen učiteljeve vloge pri 

razvoju otrokovih prepričanj, znanja in odnosa do naravoslovja. Po njunih besedah lahko 

namreč »le kompetenten učitelj pri pouku oblikuje pozitiven odnos do naravoslovja in 

poudarja pomen naravoslovnih znanosti za razvoj sodobne družbe« (prav tam, str. 344). 

Mnogi učitelji se namreč, po besedah H. Sarikay (2004, str. 26), zaradi pomanjkanja 

didaktičnega in vsebinskega znanja ne počutijo dovolj usposobljeni za delo. N. Dolenc 

Orbanić in P. Furlan (2015, str. 344) pravita, da takšni učitelji svoje negativne izkušnje pri 

naravoslovju posredno prenašajo na učence.   

Osnovne značilnosti naravoslovnega izobraževanja se tako odražajo s kompetencami, ki naj bi 

jih imeli in nenehno dodatno razvijali učitelji naravoslovja. C. Razdevšek Pučko in Rugelj 

(2006) pravita, da zgolj v študiju pridobljene kvalifikacije ne zadoščajo več, zato se mora 

učitelj, ki želi dobro opravljati svoje delo, po končanem začetnem izobraževanju dodatno 

izobraževati in celo življenje razvijati splošne in predmetno specifične kompetence za delo.
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2.2 PROFESIONALNI RAZVOJ UČITELJEV 

M. Valenčič Zuljan (2012) pravi, da se številne družbene spremembe in velik napredek v

znanosti ter tehnologiji odražajo tudi na področju vzgoje in izobraževanja. V času, ko se tako 

povečujejo pričakovanja do šol in izobraževanja, naj bi učitelji vse bolj delovali na visoki 

profesionalni ravni. Zaradi tega je, po besedah K. Smith (2003), profesionalni razvoj učiteljev 

nujno potreben, saj predstavlja sredstvo za izboljšanje šolstva in ohranjanje osebnega 

zanimanja v poklicu.  

2.2.1 Potreba družbe po učiteljevem profesionalnem razvoju 

B. Marentič Požarnik (2000) piše, da so pojavi uveljavljanja tržnih mehanizmov, naraščajoče

tekmovalnosti med učenci, šolami in nacionalnimi šolskimi sistemi, nova spoznanja na 

področju učnih metod in oblik, raznolikost učencev in težja obvladljivost teh, tisti, ki od 

učiteljev pričakujejo vse višjo stopnjo profesionalnosti. Po besedah M. Kovač Šebart (2016) 

so omenjene družbene spremembe v šolo vnesle še instrumentalen pogled na znanje, znotraj 

katerega je znanje pogosto razumljeno kot nepogrešljivo posameznikovo orodje, ki pa ni del 

temeljev njegove osebnosti. »Tako imamo na eni strani velik napredek v vzgoji in 

izobraževanju, na drugi strani pa mnogokrat napačno razumevanje in pojmovanje znanja kot 

takega, kar še povečuje vrzel med posameznikom in šolskim sistemom.« (prav tam, str. 2)  

Učitelj, ki se kot predstavnik posameznikov, vpetih v ta sistem, in sistema samega,  

mnogokrat znajde v nehvaležnem vmesnem položaju, mora imeti za uspešno »veslanje« med 

obema stranema razvitih veliko različnih kompetenc. Iz tega vidimo, da zgolj začetno 

formalno izobraževanje več ne zadostuje potrebam družbe, ki od učitelja pričakuje, da se 

stalno strokovno izpopolnjuje in se tako profesionalno razvija. 

2.2.2 Pojmovanje učiteljevega profesionalnega razvoja 

Clark (1995, v Valenčič Zuljan, 2001a) pravi, da je bil učitelj v tradicionalnem pojmovanju 

poklica in njegovega razvoja pojmovan kot pasivni objekt, ki ga je bilo potrebno prisiliti k 

razvoju in ki naj bi se popolnoma razvil že do diplome. V današnjih časih pa mora, po 

besedah A. Ivajnšič in M. Ivanuš Grmek (2009b), pobuda za razvoj priti od znotraj, iz 

učitelja, saj je njegova vloga, da je aktiven, razmišljujoč in avtonomen profesionalec, ki sebe 
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v tem vseživljenjskem procesu vedno znova vidi tudi kot učenca. Tudi M. Javornik Krečič 

(2008) profesionalni razvoj učiteljev razume kot vseživljenjski proces nenehnega učenja in 

razvoja, za katerega morajo učitelji sprejeti osebno odgovornost. Po besedah M. Valenčič 

Zuljan (2001a) danes prevladuje t. i. kritično refleksivno pojmovanje učiteljskega poklica in 

razvoja. Značilnosti le-tega so: 

 okvir učiteljevega razvoja je kognitivno-konstruktivistični model pouka, 

 profesionalizacija je vseživljenjski proces učenja, 

 učitelj je aktivni oblikovalec in usmerjevalec svojega poklicnega razvoja, 

 poklicni razvoj je celosten proces rasti, ki zajema osebno, socialno in poklicno raven, 

 učiteljev poklicni razvoj zajema proces sodelovanja in kooperativnega učenja, ki 

obsega tako razvoj posameznika kot tudi razvoj institucije, 

 poklicni razvoj vključuje povezovanje učiteljevih pojmovanj in spretnosti ravnanj in 

 učitelj je pojmovan kot kritični in avtonomni profesionalec (str. 131–135). 

 

B. Marentič Požarnik (2000) meni, da se profesionalnost učiteljev znotraj kritično 

refleksivnega pojmovanja kaže v njihovi zmožnosti poglobljene in ustrezne strokovne presoje 

posameznih situacij ter obvladanju širokega repertoarja metod in pristopov. Najpogostejše 

sestavine učiteljevega profesionalnega jaza, ki se morajo med seboj prepletati, so po B. 

Marentič Požarnik (prav tam): vsebinsko (predmetno, strokovno) znanje, psihološko znanje, 

splošno pedagoško znanje, specialno didaktično znanje, kurikularno znanje in praktično 

oziroma situacijsko znanje.  

Lastnosti učiteljev profesionalcev, ki se uspešno odzivajo na zahteve in pričakovanja 

spreminjajoče se družbe, naj bi bile po besedah B. Marentič Požarnik (1993a, str. 350): »da so 

gotovi v odločanju, samozavestni in samostojni v razmišljanju ter delovanju in so zavzeti za 

dobrobit svojih učencev«. Po Schönu (1983, v Marentič Požarnik, 1993b) takšne učitelje 

imenujemo tudi »razmišljujoči praktiki«.  

 

2.3  MODELI UČITELJEVEGA PROFESIONALNEGA RAZVOJA  

Učitelji gredo v procesu svojega profesionalnega razvoja skozi določena obdobja, ki jih 

opisujejo številni teoretični (fazni) modeli različnih avtorjev: F. Fuller, Huberman, Berliner, 



8 

Dreyfus, Chickering, Sheckley in Allen, Kolb, Fullan, Fox, Scardamalia in Bereiter, Terhart, 

Zuzovsky in P. Javrh (Javornik Krečič, 2008; Valenčič Zuljan, 1999, 2012).  

M. Valenčič Zuljan (2001a, str. 130) pravi: »Faznim modelom poklicne rasti očitajo različne

pomanjkljivosti, kot so enodimenzionalnost, zanemarjanje celosti in medsebojne povezanosti 

dejavnikov znotraj raziskovanega pojava. Kljub omenjenim slabostim pa so fazni modeli 

pomembno prispevali k osvetljevanju učiteljevega profesionalnega razvoja predvsem z 

opredelitvijo elementov, v katerih se učitelj razvija (v načinu zaznavanja in presojanja 

situacije, v načinu vodenja razreda, v stopnji zavestnosti učiteljevih odločitev in ravnanj) in s 

poskusom konkretiziranja teh elementov za različne stopnje razvoja«. 

V nadaljevanju bodo predstavljeni trije fazni modeli. Prvi je model po F. Fuller, ki je med 

prvimi opisovala učiteljev profesionalni razvoj. Drugi je Hubermanov model, ki je svoje delo 

utemeljil na modelu F. Fuller ter ga dopolnil. Tretji pa je slovenski S-model, avtorice Petre 

Javrh, ki je utemeljen na Hubermanovem modelu in raziskavi med slovenskimi učitelji. 

2.3.1 Model učiteljevega profesionalnega razvoja po F. Fuller 

M. Valenčič Zuljan (2012) piše, da gre pri tem modelu za enega prvih poskusov

opredeljevanja profesionalnega razvoja učiteljev in da je F. Fuller ta razvoj povezala s 

spreminjanjem učiteljevega razmišljanja o poklicnih dilemah. Poteka v treh fazah, ki med 

seboj niso izolirane, temveč se prepletajo.  

Prva je faza preživetja, ko se učitelj prvič sreča z vodenjem razreda in se ukvarja predvsem s 

svojim položajem in vlogo. Za to fazo je značilna, kot piše M. Valenčič Zuljan (prav tam), 

učiteljeva obremenjenost z lastno profesionalno ustreznostjo in teženje k vzpostavitvi dobrih 

odnosov z učenci, starši, drugimi učitelji in ravnateljem.  

Sledi faza usposobljenosti oziroma izkušenosti, za katero sta značilni rutina in tradicionalno 

poučevanje. Učitelj je usmerjen v sam proces poučevanja, ki vključuje naloge poučevanja in 

razredno situacijo. Po ugotovitvah Fesslerja, Unruha in Turnerja (Kremer Hayon, 1991, v 

Valenčič Zuljan, 2012), v tem obdobju učitelji postanejo bolj gotovi vase, oprimejo se rutine 

in predvidljivih metod, zato imajo tudi nekakšen strah pred novostmi.  

Tretjo fazo Veenman (1984, v Javornik Krečič, 2008) imenuje faza profesionalizma oziroma 

ponovne odprtosti za spremembe, ko je učitelj že toliko zrel, da razmišlja o vpeljavi novosti in 
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se jih tudi ne boji preizkusiti. V tej fazi razmišlja o vplivu, ki ga ima njegovo ravnanje na 

učence in njihove značilnosti. M. Valenčič Zuljan (2012) pravi: »Značilnost najvišje in 

najbolj zrele faze v učiteljevem razvoju je sposobnost rutinskega vodenja učnega procesa, ki 

učitelju omogoči, da se lahko osredotoči na posameznega učenca« (str. 20). 

2.3.2 Model učiteljevega profesionalnega razvoja po Hubermanu in P. Javrh 

Huberman je svoj model profesionalnega razvoja učiteljev (shema 1) oblikoval na podlagi 

ugotovitev švicarske študije, v kateri je preučeval razvoj 160 učiteljev (Javornik Krečič, 2008; 

Javrh, 2011). P. Javrh (2011) pravi, da so v Hubermanovem modelu prikazani najpogostejši 

prehodi in faze, skozi katere prehaja učitelj.  

Shema 1: Učiteljev profesionalni razvoj po Hubermanu (Huberman, 1992, str. 127; 

Huberman, 1993, v Valenčič Zuljan, 2012, str. 22)  

Leta delovnih izkušenj Faza poklicnega razvoja 

1‒3 

4‒6 

7‒18 

19‒30 

30‒40 

vstop v poklic, 

faza preživetja in odkrivanja 

poklicna stabilizacija in utrditev 

 poklicna aktivnost,   vnovična ocenitev lastnega 

  eksperimentiranje  dela, negotovost 

 vedrina,  konzervatizem 

 distančni odnosi 

 poklicno slovo 

  vedrina, umirjenost  zagrenjenost 
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Učitelj je znotraj njegovega modela pojmovan kot nosilec odgovornosti za svojo kariero, 

stalno strokovno spopolnjevanje pa kot pomembno sredstvo profesionalnega razvoja. Faze v 

modelu so opredeljene glede na leta poučevanja, posebnost tega modela pa je tudi zakonitost 

»harmonične« in »problematične« poti razvoja učiteljeve kariere, ki potekata vsaka po svoji

strani modela (Javrh, prav tam). »V slovenskem prostoru je na obsežnem vzorcu učiteljev 

Hubermanov model preizkusila Petra Javrh (shema 2). Oblikovala je t. i. S model, ki ga bomo 

opisali ob posameznih fazah Hubermanovega modela« (Valenčič Zuljan, 2012, str. 22). 

Shema 2: Učiteljev profesionalni razvoj po P. Javrh (Javrh, 2011, str. 24) 

Leta poučevanja Faze S-modela 

1‒3 

4‒6 

7‒18 

19‒30 

31‒40 

     preživetje in odkrivanje 

    stabilizacija 

 poklicna aktivnost/eksperimentiranje  negotovost/revizija 

 kritična odgovornost   sproščenost  nemoč 

    izpreganje 

 sproščeno ali zagrenjeno 
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M. Valenčič Zuljan (2012) pravi, da je za prvo obdobje poučevanja v Hubermanovem modelu

značilna faza odkrivanja, ki jo spremlja začetniško navdušenje za opravljanje poklica in pa 

tudi spraševanje učitelja o svoji profesionalni učinkovitosti in ustreznosti. V ospredju so, kot 

piše P. Javrh (2011), predvsem odnosi, ki jim učitelj začetnik namenja veliko pozornosti.  

Druga faza se imenuje faza stabilizacije, pri čemer po besedah M. Valenčič Zuljan (2012) 

avtorica P. Javrh razlikuje med stabilizacijo v karieri in pri pouku. Slednja se kaže v vse večji 

gotovosti učitelja in njegovi fleksibilnosti pri izbiri metod dela ter vodenju pouka. Tako 

Huberman in P. Javrh omenjata enega izmed pomembnih pogojev za uspešno stabilizacijo 

novinca, ki je v pravem razmerju med domom in delom (Valenčič Zuljan, prav tam). Po 

besedah P. Javrh (2011, str. 26) se namreč: »V tej fazi zahteve kariere in družinske obveznosti 

pogosto prekrivajo, kar od učitelja zahteva nenehne izbire.«.  

Tretja faza razvoja učitelja se pri obeh avtorjih deli na dve podetapi, ki sta med seboj 

povezani. M. Valenčič Zuljan (2012) piše, da nekateri učitelji iz druge faze preidejo v fazo 

aktivnosti in eksperimentiranja, v kateri preizkušajo različne načine dela, uvajajo novosti, se 

sprašujejo po vplivu, ki ga imajo na učence in iščejo nove izzive. Gre za fazo, za katero je 

značilna povečana fleksibilnost, avtonomnost, zavzetost in učna izkušenost učiteljev. Po 

besedah P. Javrh (2011) je pomemben dejavnik te faze tudi študij ali stalno strokovno 

spopolnjevanje. Nekateri učitelji, dodaja M. Valenčič Zuljan (2012), pa lahko iz faze 

stabilizacije preidejo v fazo negotovosti in vnovičnega samovrednotenja. P. Javrh (2011) 

pravi, da ti učitelji običajno občutijo naraščajoče nezadovoljstvo, ki lahko izvira iz različnih 

vzrokov, npr. konflikti znotraj razredne skupnosti ali med sodelavci, nizek ugled poklica v 

družbi, nezanimanje vodstva, nizke denarne nagrade ipd. 

Kot pravi M. Valenčič Zuljan (2012), Huberman tudi četrto fazo deli na dve podetapi. Prva je 

faza jasnosti, vedrine in odnos distance, ki »najpogosteje izvira iz faze eksperimentiranja, 

lahko pa se pojavi tudi po fazi samoocenjevanja in negotovosti« (prav tam, str. 25). V tej fazi 

gre običajno za zmanjšanje profesionalnega vlaganja in obračanje k družini in prostem času. 

Prav tako pa gre po besedah Hubermana (v Valenčič Zuljan, 2012) za čas, ko si učitelji 

postavijo bolj dosegljive cilje, s tem pa doživljajo večje poklicno zadovoljstvo. P. Javrh 

(2011) piše, da je posebnost slovenskega S-modela v učiteljih, ki so že vstopili v to fazo, a so 

še vedno zelo profesionalno aktivni. Ti učitelji preizkušajo novosti, pri tem pa niso več tako 

neizkušeni kot v prejšnjih fazah, svoje predloge skušajo zato posredovati drugim brez strahu 

pred zavrnitvijo. P. Javrh (prav tam) zato v svojem S-modelu vpeljuje etapo kritične 

odgovornosti, ki je vzporedna etapama sproščenosti in nemoči in izraža značilnosti tovrstnih 
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slovenskih učiteljev. Druga podetapa je faza konzervatizma. Kot pravi M. Valenčič Zuljan 

(2012, str. 2), se ta: »kaže v zmanjšanih profesionalnih ambicijah, odpornosti do sprememb in 

previdnosti do šolskih reform«. Avtorica slovenskega modela, P. Javrh (2011), to fazo 

imenuje faza nemoči, znotraj katere se po njenih ugotovitvah znajdejo učitelji, ki so zaradi 

travmatičnih izkušenj izgubili voljo in zagon za delo. M. Valečnič Zuljan (2012) pravi, da gre 

v teh primerih velikokrat za učitelje, ki so bili nekoč zelo ambiciozni in uspešni, vendar so 

zaradi izgorelosti doživeli osebni ali profesionalni zlom.  

Zadnja faza, ki jo navaja M. Valečnič Zuljan (prav tam) po Hubermanu, je faza poklicnega 

slovesa, ki se lahko zgodi na dva načina, oba sta vidna tudi v slovenskem S modelu, tj. 

sproščeno in zagrenjeno izpreganje. P. Javrh (2011) pravi, da »izpregajo učitelji, ki so 

napredovali na zaželeni strani modela, pa tudi tisti, ki so zdrknili v nemoč« (str. 28). M. 

Valenčič Zuljan (2012) še dodaja, da gre pri obojih za enako postopno poslavljanje in 

zmanjševanje zavzetosti za delo, a na kakovostno različnem nivoju. 

 

2.4  DEJAVNIKI IN OBLIKE UČITELJEVEGA PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

M. Javornik Krečič (2008) pravi, da na posameznikov profesionalni razvoj vplivajo različni 

dejavniki, ki jih lahko razdelimo na notranje in zunanje. »Med notranje dejavnike spadajo 

predvsem osebna učiteljeva prepričanja, pojmovanja in subjektivne teorije. Med zunanje 

dejavnike pa prištevamo različne oblike formalnega izobraževanja in izpopolnjevanja 

učiteljev, uvajanje novosti, spremembe v šolskem sistemu ter tudi neformalne vplive, kot so 

branje literature, klima na šoli, vplivi staršev, odločitev za poklic« (prav tam, str. 31). 

 

2.4.1  Notranji dejavniki 

Učiteljeva pojmovanja ter prepričanja, ki jih uvrščamo med notranje dejavnike učiteljevega 

profesionalnega razvoja, M. Valenčič Zuljan (2001b) razume kot oseben konstrukt v življenju 

posameznika. Po njenih besedah gre za nekakšen skupek vseh posameznikovih preteklih 

izkušenj, doživetij, spoznanj in deluje kot orientacija v njegovem življenju. Vse te izkušnje se 

nato kažejo v načinih posameznikovega razumevanja, interpretiranja situacij in delovanja. 

Velik vpliv na oblikovanje posameznika kot učitelja imajo po mnenju M. Valenčič Zuljan 
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(1999) pojmovanja o pouku in o vlogi učitelja ter učenca, ki jih bodoči učitelj pridobi v času 

lastnega šolanja in odraščanja. Kot namreč pravita Clark in Peterson (1986, v Valenčič Zuljan 

idr., 2006), so učiteljeva ravnanja in pojmovanja recipročno povezana med seboj. Zato je 

pomembno, da učitelji ta pojmovanja prepoznavajo in jih tudi zavestno spreminjajo (Valenčič 

Zuljan, 1999). 

S. Keiny in Dreyfus (1989, v Valenčič Zuljan idr., 2006) pravita, da gre učitelj pri

spreminjanju teh pojmovanj skozi tri faze. Prva faza je učinek šoka, ko spozna, da ni zadosti 

usposobljen za reševanje problemov, s katerimi se sooča. Gre za fazo odmrznitve. Sledi druga 

faza, tj. refleksija prakse in spreminjanja, ko učitelj poglobljeno analizira svoj način dela. V 

tej fazi imajo pomembno vlogo učiteljevi »prijatelji kritiki«. Vse do tretje faze pridobivanja 

novega znanja, ko učitelj v praksi in učnem procesu preizkuša različne metode, oblike dela in 

uvaja inovacije ter tako postaja razmišljujoč praktik. Tudi v tej fazi je pomembna vloga tretje 

osebe, ki učitelju nudi podporo in ga strokovno usmerja. M. Javornik Krečič (2008) prvim 

trem fazam dodaja še četrto, in sicer fazo utrditve sprememb, ki poudarja pomembnost 

utrditve spremenjenih načinov ravnanja. Ves ta proces naj bi po mnenju avtorjev M. Valenčič 

Zuljan, Vogrinc, C. Bizjak, Z. Krištof in J. Kalin (2007) potekal v skladu s kognitivno-

konstruktivističnim modelom pouka, ki predpostavlja kognitivni konflikt, izhajajoč iz 

posameznikovih izkušenj. Šele posameznik, ki se zave pomanjkljivosti in razlik med svojimi 

pojmovanji učnih situacij ter realnostjo, s katero je soočen, se lahko zavestno odloči za 

spremembo glede načina izvajanja svojega dela. 

2.4.2   Zunanji dejavniki 

Evropski Memorandum o vseživljenjskem učenju (2000) zunanje dejavnike profesionalnega 

razvoja učiteljev deli na formalne oblike učenja in neformalne oziroma priložnostne oblike 

učenja.  

2.4.2.1  Formalne oblike učenja 

Začetno izobraževanje učiteljev, s katerim si učitelj pridobi formalno izobrazbo in primerno 

strokovno, tj. predmetno, pedagoško, psihološko in didaktično znanje, se je do danes precej 

spremenilo. Wallace (1991, v Javornik Krečič, 2008) izmed različnih klasifikacij modelov 

izobraževanja učiteljev našteva tri modele: »predtehnokratski model ali model mojstrskega 

usposabljanja; tehnokratski model ali model uporabne znanosti in postehnokratski ali 
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reflektivni model« (str. 34). M. Javornik Krečič (prav tam) piše, da je bil prvi model v 

preteklosti značilen za učiteljišča na pedagoških akademijah. V središču izobraževanja je bil 

izkušen učitelj kot zgled modrosti, pri čemer je bil glavni cilj izobraževanja oblikovati na 

zunaj vidne načine obnašanja, ne pa spodbujati učiteljevega razmišljanja. Pri drugem modelu 

je bilo oziroma je pomembno predvsem to, da si študent pridobi zadostno teoretično znanje iz 

stroke, ki jo bo poučeval, in pedagoško-psihološko znanje o značilnostih učenca, metodah 

dela in ocenjevanja. Osnovno načelo tretjega modela pa je princip situacijskega razumevanja, 

pri čemer praksa temelji na interpretaciji posameznih situacij kot celoti. Izobraževanje 

učiteljev je v tem modelu mišljeno kot razvijanje učiteljevih zmožnosti za situacijsko 

razumevanje. Temeljna izhodišča tega modela navaja tudi B. Marentič Požarnik (1993b), ko 

govori o akcijskem raziskovanju kot o sredstvu razvijanja učiteljeve praktične modrosti, ki je 

v profesionalni praksi vse bolj potrebna lastnost učitelja. Tako mora po mnenju M. Javornik 

Krečič (2008) dodiplomsko izobraževanje učiteljem omogočiti podlago za nadaljnjo rast, in 

sicer tako, da oblikuje kakovostne programe in situacije za razvoj tovrstnih spretnosti. 

Uvajanje v delo, ki zajema pripravništvo, mentorstvo in strokovni izpit, ima za profesionalni 

razvoj posameznika poseben pomen. B. Marentič Požarnik (2004) navaja, da je to obdobje 

najbolj občutljivo in odločilno v vsej učiteljevi poklicni socializaciji. B. Marentič Požarnik 

(2004) opozarja, da se kljub dobrim željam in jasnim smernicam glede kakovostnega 

usposabljanja učiteljev pripravnikov v praksi v večini primerov srečujemo z realnostjo, ko se 

mora začetnik sam spoprijeti s celotnim obsegom pedagoškega dela, čeprav naj bi bilo to 

zgolj izjema. 

Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju (2004, 2. člen), ki ureja področje stalnega strokovnega izpopolnjevanja pri nas, 

pravi, da je: »cilj nadaljnjega izobraževanja in stalnega strokovnega izpopolnjevanja 

zagotavljanje strokovne usposobljenosti za poučevanje določenega predmeta oziroma 

opravljanja določenega strokovnega dela podpiranje profesionalnega in strokovnega razvoja 

strokovnih delavcev, razvoja javnega vrtca in šole ter razvoja celotnega sistema vzgoje in 

izobraževanja in s tem povečanje njegove kvalitete in učinkovitosti.« V A. Ivajnšič in M. 

Ivanuš Grmek (2009b, str. 110) beremo, da: »Stalno strokovno izpopolnjevanje vodi 

Ministrstvo za šolstvo in šport, ki vsako leto izda obsežen katalog, s pomočjo katerega lahko 

učitelji izbirajo programe za izpopolnjevanje«. V Sloveniji imamo dobro vzpostavljen tudi 

sistem napredovanja, ki je neposredno povezan s stalnim strokovnim izpopolnjevanjem 

učiteljev, vendar pa pri tem obstaja nevarnost, kot opozarja C. Razdevšek Pučko (2000b), da 
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se udeleževanje teh izpopolnjevanj sprevrže v zbiranje točk za napredovanja v nazive učitelja, 

ne pa v zbiranje novih znanj, spretnosti in veščin za profesionalni razvoj. Ves čas se postavlja 

tudi vprašanje, ki so ga v okviru evalvacijske raziskave z naslovom Strokovna avtonomija in 

odgovornost pedagoških delavcev raziskovale B. Marentič Požarnik, J. Kalin, B. Šteh in M. 

Valenčič Zuljan (2000, v Marentič Požarnik, 2004a, str. 45) in sicer: »Ali učiteljevo 

strokovno spopolnjevanje res privede do zaželenih sprememb v načinu razmišljanja in 

delovanju učitelja?« Ugotovitve omenjene evalvacijske študije, ki je zajela osnovnošolske 

učitelje, namreč kažejo, da je 77 % vprašanih učiteljev mnenja, da so jim izpopolnjevalni 

seminarji dali predvsem teoretično znanje in seznanitev z novostmi, le slabih 13 % vprašanih 

pa tudi v praksi uporablja to, česar so se novega naučili. B. Marentič Požarnik (prav tam) tako 

ugotavlja: »da je bila podpora učiteljevi strokovnosti v profesionalnem razvoju še premalo 

sistematična in bolj usmerjena v kvantiteto kot kvaliteto, bolj v izpopolnjevanje v vsebinah 

kot v širjenje njegovega akcijskega repertoarja« (str. 45). 

 

2.4.2.2  Neformalne oblike učenja 

V Memorandumu EU o vseživljenjskem učenju (2000, str. 8) piše, da: »neformalno učenje 

poteka vzporedno s formalnim in navadno ne vodi do formalnega potrdila ali certifikata. Gre 

za učenje na delovnem mestu, v različnih organizacijah in skupinah. Priložnostno učenje pa 

vključuje vse tiste učne aktivnosti, ki jih ne moremo uvrstiti v formalno ali neformalno 

izobraževanje. Priložnostno učenje navadno spremlja vsakdanje življenje in ni nujno, da je to 

učenje z določenim namenom, zato ga posamezniki velikokrat niti sami ne prepoznajo kot 

prispevek k svojemu znanju in spretnostim«. Neformalne in priložnostne oblike 

profesionalnega razvoja in učenja učiteljev so po ugotovitvah raziskave, ki jo je o oblikah 

poklicnega učenja naših učiteljev leta 2003 izvedla avtorica M. Cencič (2004), naslednje:  

 branje strokovne literature, 

 timsko delo,  

 obiskovanje konferenc,  

 usposabljanje v šolah in drugih institucijah,  

 študijske skupine,  

 supervizija,  

 klima na šoli in druge oblike (str. 93–97).  
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2.5  BRANJE STROKOVNE LITERATURE 

Branje strokovne literature je ena izmed pogostejših oblik strokovnega spopolnjevanja 

učiteljev. Raziskava o oblikah stalnega strokovnega spopolnjevanja, avtoric A. Ivajnšič in M. 

Ivanuš Grmek (2009), je namreč pokazala, da izmed 96 učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi, 

strokovno literaturo bere 19,8 % učiteljev, kar je takoj za udeleževanjem stalnih strokovnih 

izpopolnjevanj, ki se jih udeležuje 51 % vseh vprašanih učiteljev. Rezultati v raziskavi T. 

Devjak in A. Polak (2007) pa so pokazali celo to, da so učitelji izmed najbolj vplivnih 

dejavnikov na svojo poklicno rast izpostavili ravno branje strokovne literature. 

 

2.5.1  Pomen branja strokovne literature za učiteljev profesionalni razvoj 

T. Rupnik Vec (2006) pravi, da branje strokovne literature učitelju omogoča, da razume svoje 

izkušnje pri delu, jih poimenuje in tako razvija svojo kritično samorefleksijo, ki je temelj 

učiteljevega profesionalnega razvoja in rasti. Brookfield (1995, v T. Rupnik Vec, 2006, str. 

455456) omenja pet načinov, s katerimi branje spodbuja razvoj kritične refleksije pri 

učitelju: 

1 Omogoča, da učitelj »poimenuje« svojo prakso, ko v literaturi najde ubesedene osebne 

uvide v obliki teoretskih principov in tako lastne sklepe uveljavlja bolj odločno. 

2 Teorija prekinja krog »domačnosti«, ko učitelj prebira ideje, dejavnosti in teorije ter 

tako izstopa iz kroga lastne prakse.  

3 Teorija nadomešča odsotne kolege v primerih, ko učitelj nima možnosti sodelovati v 

razpravah z drugimi kolegi, kjer se razgrinjajo alternativne interpretacije. Tako je 

pisana beseda zanje edini vir alternativnih stališč. 

4 Teorija preprečuje skupinsko razmišljanje in izboljšuje komunikacijo s kolegi. 

Skupinsko mišljenje je namreč nekritično sprejemanje določenih formalnih prepričanj 

in neformalno oblikovanih norm.  

5 Teorija umešča dejavnost učitelja v socialni kontekst. Branje strokovne literature 

učitelju razkriva vpogled v lastno vpetost v raznovrstne sisteme (npr. politični in 

kulturni). 

 

Kirsch in Guthrie (1984, v M. Cencič, 2004) ugotavljata, da večina učiteljev strokovno 

literaturo bere zato, da rešijo trenutne probleme, s katerimi se soočajo pri delu in tudi zato, ker 
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pri tej obliki strokovnega spopolnjevanja ne porabijo veliko časa za sprejemanje novega 

znanja. Branje je po njunih besedah namreč zelo praktična oblika dodatnega spopolnjevanja, 

saj lahko poteka ob različnem času in na različnih krajih.  

 

2.5.2  Vrste strokovne literature 

Bibliotekarski terminološki slovar (2009) pojem strokovna literatura pojasnjuje kot literaturo, 

ki obravnava določena strokovna področja na poljudnem, poljudnoznanstvenem ali 

znanstvenem nivoju. Med strokovno literaturo tako uvrščamo:  

 almanahe (publikacije s prispevki več avtorjev, tudi zborniki in letopisi),  

 enciklopedije in leksikone (dela, ki dajejo zaokrožen pregled vse človeške vednosti), 

 priročnike (publikacije, ki na pregleden način vsebujejo podatke, navodila o čem), 

 slovarje (knjige, v katerih so besede razvrščene po abecedi in pojasnjene), 

 monografije (znanstvena dela, ki obravnavajo po eno vprašanje ali eno temo),  

 znanstvene in strokovne revije (periodično izhajajoče publikacije s specializirano 

vsebino). 

 

2.6  STROKOVNE REVIJE  

D. Skribe - Dimec (2006, str. 105) piše, da so v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so se 

začele večje spremembe tudi na področju slovenskega šolstva, postali zelo dejavni učitelji 

razrednega pouka. Med drugim se je pokazala tudi potreba po delitvi izkušenj med učitelji. 

Avtorica pravi: »Nastale so mnoge nove revije, kot so: Educa, Didakta, Naravoslovna solnica, 

Razredni pouk ...« (prav tam). Strokovne revije so nastajale kot odgovor na potrebo učiteljev, 

da bi svoje izkušnje iz prakse delili med seboj. Iz tega je razvidno, da je pomemben vidik te 

neformalne oblike profesionalnega razvoja predvsem izmenjava idej, nasvetov, izkušenj in 

predlogov za učinkovito pedagoško delo, sploh če so avtorji člankov in objav v teh strokovnih 

revijah učitelji sami. V nadaljevanju so zato podrobneje predstavljene strokovne revije, ki jih 

za namen svojega profesionalnega razvoja lahko berejo slovenski učitelji. 
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2.7  PREDSTAVITEV SLOVENSKIH IN TUJIH STROKOVNIH REVIJ 

Spodaj so po abecednem vrstnem redu in glede na to, ali je revija poljudnoznanstvena, 

splošno pedagoška ali naravoslovna, razvrščene revije, ki lahko prispevajo k profesionalnemu 

razvoju učiteljev. Predstavljene so tudi nekatere angleške revije s področja naravoslovja, 

primerne za učitelje, raziskovalce in vse, ki jih zanimata pouk naravoslovje, znanost in 

tehnologija. Pri vsaki strokovni reviji je zapisano, kdo jo izdaja, kako pogosto izhaja in kakšni 

so osrednji vsebinski poudarki revije. Če je revija dostopna tudi v elektronski obliki, je to 

zapisano na koncu opisa.  

 

2.7.1  Splošno pedagoške in poljudnoznanstvene revije 

 

 Andragoška spoznanja 

Revijo izdaja Znanstvena založba Filozofske fakultete Ljubljana. Izhaja od leta 1995, in sicer 

štirikrat letno. Gre za mednarodno znanstveno revijo za izobraževanje in učenje odraslih. 

Namenjena je objavi izvirnih znanstvenih člankov, ki obravnavajo različne vidike učenja in 

izobraževanja. Vsi izvodi revije so brezplačno dostopni v elektronski obliki na spletu.  

 

 Anthropos: časopis za psihologijo in filozofijo ter sodelovanje humanističnih ved 

Revijo izdajata Slovensko filozofsko društvo in Društvo psihologov Slovenije. Izhaja od leta 

1963, šestkrat letno. Jedro revije predstavljajo izvirni znanstvenoraziskovalni članki iz 

humanistike in družboslovja ter njunih jedrnih strok, predvsem psihologije in filozofije. 

Članki so od leta 2004 brezplačno na voljo tudi v elektronski obliki.  

  

 Bilten Bravo (specifične učne težave) 

Bilten izdaja Društvo Bravo. Izhaja od leta 2005, dvakrat letno. Vsebuje prispevke 

strokovnjakov, pa tudi osebne izpovedne zgodbe ljudi, ki se kakorkoli srečujejo s specifičnimi 

učnimi težavami otrok. Na voljo je brezplačno tudi v elektronski obliki v storitvi Google 

Drive.  

 

 Ciciban: revija za otroke 

Revijo izdaja Založba Mladinska knjiga. Izhaja od leta 1945, enkrat mesečno. Je slovenska 

otroška leposlovna in poučna revija, ki ima za svoj osnovni namen ponuditi dovolj 
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kakovostnega gradiva za vzgojo in izobraževanje na področju besedne, likovne in glasbene 

umetnosti.  

 

 Cicido: revija za predšolske otroke 

Revijo izdaja Založba Mladinska knjiga. Izhaja od leta 1998, enkrat mesečno. Ta leposlovna 

in poučna revija je namenjena predšolskim otrokom.  

 

  Didactica Slovenica - Pedagoška obzorja 

Revijo izdajajo Pedagoška obzorja. Izhaja občasno, in sicer od leta 1986. Je znanstvena revija 

za didaktiko in metodiko. Namenjena je vsem pedagoškim delavcem in raziskovalcem 

področja poučevanja in učenja.  

 

 Didakta 

Revijo izdaja založba Didakta. Izhaja od leta 1991, devetkrat letno. Namenjena je predvsem 

učiteljem in ostalim strokovnim delavcem, ki sodelujejo v vzgojno-izobraževalnem procesu v 

osnovnih in srednjih šolah. Vsebuje izsledke raziskav in primere dobre prakse učiteljev.  

 

 Educa  

Revijo izdaja založba Educa. Izhaja od leta 1991, šestkrat letno. Gre za eno prvih specialnih 

pedagoških revij v Sloveniji, ki ima namen ponuditi vzgojiteljem v vrtcih in učiteljem 

razrednega pouka pedagoško čtivo, ki jim bo pomagalo pri vsakodnevnem pedagoškem 

oziroma vzgojnem delu. Vsebinski in tematski poudarki revije so: predšolska vzgoja, prvo in 

drugo triletje v osnovni šoli, izkušnje in aplikacije iz prakse, otroci s posebnimi potrebami in 

pedagoške alternative.  

 

 Gea: svet doma 

Revijo izdaja Mladinska knjiga Založba, d. d. Izhaja od leta 1990, enkrat mesečno. Je 

slovenska revija, namenjena različnim bralcem.  

 

 Glasba v šoli in vrtcu 

Revijo izdaja Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Namenjena je učiteljem glasbe v vrtcih, 

osnovnih in srednjih šolah. Vsebina revije in tematski poudarki so: povezovanje teorije in 

prakse, didaktične rešitve in novosti pri poučevanju, teoretična spoznanja stroke, primeri 

dobrih praks in inovativnih zamisli, kritični pogled na aktualna dogajanja, kulturno-
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umetnostna vzgoja v najširšem pomenu, pomen kakovostnega poučevanja glasbene umetnosti, 

glasbena dediščina, medpredmetno povezovanje, glasbena in odrska ustvarjalnost in 

poustvarjalnost.  

  

 History Illustrated 

Revijo izdaja časnik Večer. Izhaja od leta 2012, enkrat mesečno. Gre za prevod tuje revije v 

slovenski jezik. Je revija, ki svetovno zgodovino prikazuje z različnih zornih kotov in se 

dotika področja pomembnejših zgodovinskih dogodkov, ki so vplivali na razvoj družbe, 

znanosti, umetnosti in življenja nasploh. Namenjena je vsem, ki jih te tematike zanimajo.  

  

 Iskanja 

Časopis izdaja Skupnost dijaških domov Republike Slovenije. Izhaja od leta 1983, dva do 

štirikrat letno. Revija pokriva področje pedagogike, vzgoje in izobraževanja ter z njimi 

povezana področja. Posebno pozornost namenja vprašanjem domske pedagogike v dijaških 

domovih, raziskavam in analizam ter aktualnim problemom vzgoje in izobraževanja.  

 

 Jezik in slovstvo 

Revijo izdaja Slavistično društvo Slovenije. Izhaja od leta 1955, šestkrat letno. Je 

slovenistična revija, ki bralcem ponuja razprave in zapise o slovenskem jeziku in literaturi.  

 

 Kekec: literarna revija za učence osnovnih šol 

Revijo izdaja Založba Mladika. Izhaja od leta 1991, enkrat mesečno. Je edina slovenska 

otroška literarna revija za učence od 2. do 5. razreda osnovne šole. V reviji najdemo 

leposlovna, poljudnoznanstvena besedila in besedila o slovenskem jeziku in književnosti, 

naravoslovju, kulturi, umetnostni zgodovini, likovnem pouku, glasbi idr. Vsebuje tudi 

razvedrilno sekcijo, križanke, rebuse in uganke.  

  

 Likovne besede: revija za likovno umetnost  

Revijo izdaja Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov. Izhaja od leta 1985, pogostost 

izhajanja se spreminja. Revija je namenjena vsem ljubiteljem umetnosti, zbiralcem, vizualnim 

ustvarjalcem, likovnim teoretikom, umetnostnim zgodovinarjem in likovnim pedagogom.  
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 Lutka 

Revijo izdaja Lutkovno gledališče Ljubljana. Revija je prvotno izhajala od leta 1966 do 2000. 

Ponovno je začela izhajati leta 2013, in sicer izhaja trikrat letno. Je strokovna revija za 

lutkovno umetnost in gledališče animiranih form. V strokovnih razpravah obravnava 

slovensko lutkovno umetnost z vidika teorije, zgodovine in razvoja sodobnega lutkarstva.  

 

 National Geographic Slovenija 

Revijo izdaja National Geographic Society. Izhaja od leta 1888, enkrat mesečno. Gre za 

prevod tuje revije v slovenski jezik, ki ga od leta 2006 izdaja Založba Rokus. Je 

poljudnoznanstvena revija, ki pokriva širok spekter znanosti: geografijo, zoologijo, botaniko, 

ekologijo, zgodovino, arheologijo, etnologijo, sociologijo, antropologijo, geologijo, kemijo, 

fiziko, astronomijo, sodobno tehnologijo, potovanja, dogodke in pojave z vsega sveta in iz 

Slovenije. Namenjena je vsem, ki jih te tematike zanimajo.  

 

 Otrok in knjiga  

Revijo izdaja Mariborska knjižnica. Izhaja od leta 1972, trikrat letno. Revija se posveča 

vprašanjem mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev. Od leta 

2015 so vse številke revije Otrok in knjiga (razen tekočega letnika) dostopne tudi v 

elektronski obliki v Digitalni knjižnici Slovenije (dLib.si).  

 

 PIL 

Revijo izdaja Založba Mladinska knjiga. Izhaja od leta 2000, enkrat tedensko. Je revija za 

najstnike.  

 

 Prostočasnik: revija za ustvarjalno preživljanje prostega časa 

Revijo izdaja Založba Allegro. Izhaja od leta 2006, štirikrat letno. Revija je namenjena vsem, 

ki iščejo ideje za ustvarjalno in domiselno preživljanje prostega časa. Prav tako je revija 

namenjena vzgojiteljem in učiteljem kot pripomoček za obogatitev dela v vrtcih in šolah.  

 

 

 Razredni pouk 

Revijo izdaja Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Izhaja od leta 1998, trikrat letno. 

Namenjena je učiteljem razrednega pouka. Vsebuje prispevke iz prakse (ideje iz razreda) ter 

strokovna izhodišča (za učiteljevo strokovno rast).  
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 Revija za elementarno izobraževanje 

Revijo izdajata Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru in Pedagoška fakulteta Univerze na 

Primorskem. Izhaja od leta 2008, štirikrat letno. V reviji so objavljeni prispevki s področja 

vzgoje in izobraževanja, zlasti na predšolski in osnovnošolski stopnji. Revija je prosto 

dostopna na spletu.  

 

 Slovenščina v šoli 

Revijo izdaja Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Izhaja od leta 1996, štirikrat letno. 

Namenjena je učiteljem slovenščine in jih seznanja z novostmi pri pouku slovenskega jezika 

in književnosti v Sloveniji, zamejstvu in po svetu. Revija vsebuje tudi prispevke, ki so 

namenjeni učiteljevi strokovni rasti in prispevke iz prakse, kjer učitelji predstavljajo primere 

dobrih učnih ur.  

 

 Socialna pedagogika 

Revijo izdaja Združenje za socialno pedagogiko. Izhaja od leta 1997, štirikrat letno. Je revija, 

ki objavlja znanstvene in strokovne članke, povezane s socialno pedagogiko in drugimi 

znanostmi, kot npr. psihologija, sociologija in pedagogika. Namenjena je vsem, ki delujejo na 

omenjenih področjih. Posamezne številke revije (razen tekočega leta) so brezplačno dostopne 

tudi v elektronski obliki.  

 

 Sodobna pedagogika 

Revijo izdaja Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije. Izhaja od leta 1950, šestkrat 

letno. Revija pokriva področje pedagogike, vzgoje in izobraževanja. Tematski in vsebinski 

poudarki revije so: področje šolskih sistemov, šolskih politik, šolske organizacije in vodenja; 

vzgojni in izobraževalni proces; status učiteljev, staršev in učencev ter odnosi med njimi; 

posredovanje izkušenj pedagoških delavcev: osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev, 

ravnateljev, vzgojiteljev, pedagoških vodij, svetovalnih delavcev in drugih.  

 

 Specialna in rehabilitacijska pedagogika 

Revijo izdaja Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije. Izhaja od leta 

2014, dvakrat letno. Je edina slovenska skupna strokovna in znanstvena revija, ki objavlja 

izvirne znanstvene in pregledne strokovne prispevke iz različnih področij specialne in 

rehabilitacijske pedagogike ter drugih sorodnih znanstvenih in umetnostnih področij, ki se 
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ukvarjajo s preučevanjem specifičnosti razvoja in delovanja vseh skupin oseb s posebnimi 

potrebami. Revija je namenjena vsem, ki se vsakodnevno srečujejo s strokovnimi in 

raziskovalnimi izzivi preventivnega dela, diagnostike, načrtovanja in izvajanja ter vrednotenja 

dela z osebami in za osebe s posebnimi potrebami v vseh življenjskih obdobjih in v različnih 

strokovnih okoljih. Tematski in vsebinski poudarki revije so: vprašanja vzgoje, izobraževanja, 

rehabilitacije, usposabljanja, dela in varstva oseb s posebnimi potrebami in družbeni 

dejavniki, ki vplivajo na vključevanje oseb s posebnimi potrebami v družbo.  

 

 Šolska knjižnica  

Ena prvih revij, ki jih izdaja Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Izhaja od leta 1991, 

štirikrat letno. Vsebinski in tematski poudarki revije so: branje in spodbujanje branja, razvoj 

bralne pismenosti, informacijsko opismenjevanje, uporaba IKT, učenje učenja ter oblike in 

metode dela z uporabniki.  

 

 Šolska kronika: zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje  

Revijo izdaja Slovenski šolski muzej. Izhaja od leta 1992, dvakrat letno. Je zbornik, v katerem 

najdemo prispevke o zgodovini šolstva in vzgoje pri nas ter po svetu. 

  

 Šolsko polje: revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja 

Revijo izdaja Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja. Izhaja od leta 2003, trikrat 

letno. Je znanstvena revija za teorijo ter raziskave vzgoje, v kateri najdemo znanstvene in 

strokovne članke s širšega področja vzgoje in izobraževanja ter edukacijskih raziskav 

(filozofija vzgoje, sociologija izobraževanja, uporabna epistemologija, razvojna psihologija, 

pedagogika, andragogika, pedagoška metodologija itd.). Poglavitni namen revije je prispevati 

k razvoju edukacijskih ved in interdisciplinarnemu pristopu k teoretičnim in praktičnim 

vprašanjem vzgoje in izobraževanja.  

 

 Šolski razgledi  

Revijo izdaja Prosvetni delavec. Izhaja od leta 1992, dvakrat mesečno. Je strokovno 

informativni časnik za vzgojo, izobraževanje, znanost in kulturo. Namenjena je vsem, ki jih to 

področje zanima.  
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 Šolsko svetovalno delo  

Revijo izdaja Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Izhaja od leta 1996, štirikrat letno. 

Namenjena je svetovalnim delavcem v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih 

ter vsem pedagoškim strokovnjakom. Vsebinski in tematski poudarki revije so: konceptualni 

vidiki dela šolske svetovalne službe, vplivi socialno-ekonomskega in kulturnega položaja 

družine na šolo, individualizacija in diferenciacija, formativno spremljanje, inkluzija, 

sistemska ureditev zgodnje obravnave otrok, prehod v šolo idr.  

 

 Šport: revija za teoretična in praktična vprašanja športa 

Revijo izdaja Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije. Izhaja od leta 1990, štirikrat letno. 

Je revija za teoretična in praktična vprašanja športa. Namenjena je predvsem športnim 

pedagogom, ki poučujejo športno vzgojo na različnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah in 

drugim, ki prihajajo v stik s športno vzgojo in tekmovalnim športom (vzgojitelji, razredni 

učitelji, trenerji, vaditelji in drugi športni strokovnjaki).  

 

 Šport mladih: revija za šport otrok in mladine 

Revijo je izdajal Zavod za šport Slovenije. Izhajala je od leta 1993 do 2014. Namenjena je 

bila predvsem športnim pedagogom, ki poučujejo športno vzgojo na različnih vzgojo-

izobraževalnih ustanovah.  

 

 Vodenje v vzgoji in izobraževanju 

Revijo izdaja Šola za ravnatelje. Izhaja od leta 2003, trikrat letno. Revija je namenjena 

vodjem vzgojno-izobraževalnih organizacij in vsem, ki se pri delu v teh organizacijah 

srečujejo z nalogami, povezanimi z vodenjem. Posamezne številke revije (razen tekočega leta) 

so brezplačno dostopne tudi v elektronski obliki.  

 

 Vzgoja in izobraževanje  

Revijo izdaja Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Izhaja od leta 1970, šestkrat letno. 

Namenjena je ravnateljem, svetovalnim delavcem, učiteljem in drugim strokovnim delavcem 

v vzgoji in izobraževanju. Revija obravnava sodobne smernice v poučevanju in načrtovanju 

pouka ter druge aktualne teme s področja šolstva. Prinaša različne poglede slovenskih šolskih 

strokovnjakov ter praktične izkušnje učiteljev in ravnateljev.  
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 Vzgoja: revija za učitelje, vzgojitelje in starše 

Revijo izdaja Društvo katoliških pedagogov Slovenije. Izhaja od leta 1999, štirikrat letno. 

Namenjena je učiteljem, vzgojiteljem, staršem in vsem, ki delajo z otroki in mladimi. Revija 

je interdisciplinarna in odpira vprašanja, ki se dotikajo osebnostne rasti mladih – v vrtcih, 

osnovnih in srednjih šolah.  

  

 Vzgojiteljica: revija za dobro prakso v vrtcih 

Revijo izdaja Pedagoško društvo Vzgojiteljica. Izhaja od leta 1999, šestkrat letno. Revija 

objavlja prispevke, ki omogočajo izmenjavo praktičnih izkušenj med strokovnimi delavci.  

 

 Zgodovina v šoli 

Revijo od leta 1992, štirikrat letno, izdaja Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Namenjena 

je predvsem učiteljem zgodovine. Vsebinski poudarki revije so: izsledki raziskav, teorija 

sodobne specialne didaktike in metodike pouka in izmenjevanje izkušenj pri uporabi sodobnih 

didaktičnih pristopov pri pouku zgodovine. 

  

 Zmajček: z igro do znanja 

Revijo izdaja Hieroglif. Izhaja od leta 1994, enkrat mesečno. Revija je namenjena otrokom, 

staršem in učiteljem, in sicer od vrtca do 3. razreda osnovne šole. 

  

 

2.7.2  Slovenske naravoslovne revije 

 

 Fizika v šoli 

Revijo izdaja Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Izhaja od leta 1995, dvakrat letno. Revija 

je namenjena učiteljem fizike v osnovnih in srednjih šolah. Vsebinski in tematski poudarki 

revije so: didaktične obravnave fizikalnih tem, opisi eksperimentov, problematika vrednotenja 

znanja in ocenjevanja, vprašanja v zvezi s kurikularno prenovo, problematika nacionalnih 

preizkusov znanja iz fizike in maturitetna problematika. 

 

 Geografija v šoli 

Revijo izdaja Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Izhaja od leta 1991, pogostost izhajanja 

se spreminja. Namenjena je predvsem učiteljem geografije na OŠ in SŠ in učiteljem sorodnih 

strok. Ponuja prispevke, namenjene učiteljevi strokovni rasti. Vsebinski in tematski poudarki 
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revije so: didaktične vsebine in primeri dobrih praks, formativno spremljanje, medpredmetno 

povezovanje, terensko delo in kartiranje, uporaba IKT pri pouku geografije itd.  

 

 Geografski obzornik: strokovna revija za popularizacijo geografije  

Revijo izdaja Zveza geografskih društev Slovenije. Izhaja od leta 1954, štirikrat letno. Gre za 

revijo za šolsko geografijo in je predvsem informativna revija, ki pa skrbi tudi za 

modernizacijo pouka geografije in širjenje geografskega znanja in pogleda na svet. Od leta 

2003 so izvodi revije brezplačno na voljo tudi v elektronski obliki.  

 

 Kemija v šoli in družbi 

Revijo izdaja Založba Biteks. Izhaja od leta 2008, štirikrat letno. Kemija v šoli in družbi je 

edina revija v Sloveniji, ki se ukvarja s področjem kemijskega izobraževanja in tudi ena od 

redkih revij s področja kemije. V letu 2015 se je revija preoblikovala v spletno revijo in je 

naročnikom dostopna samo v elektronski obliki.  

 

 Logika & razvedrilna matematika 

Revijo izdaja Založniško podjetje Logika. Izhaja od leta 1991, štirikrat letno. V reviji 

objavljajo nove tipe logičnih in matematičnih nalog. Od 2013 je revija brezplačno dostopna 

samo v elektronski obliki.  

 

 Matematika v šoli 

Revijo izdaja Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Izhaja od leta 1992, štirikrat letno. 

Revija Matematika v šoli vsebuje strokovne in didaktične prispevke, namenjene učiteljevi 

strokovni rasti. Vsebinski in tematski poudarki revije so: didaktične rešitve in novosti pri 

poučevanju, primeri dobrih praks in uporaba različnih programov ter inovativnih zamisli, delo 

znanstvenikov s področja razvoja matematike, ocene knjig in raziskovalnih nalog ter 

uporabnih zanimivosti s področja matematike.  

 

 Naravoslovna solnica 

Revija izhaja od leta 1996. Do leta 2010 jo je izdajala založba Modrijan, od leta 2011 naprej 

pa jo izdaja Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Izhaja trikrat letno. Naravoslovna 

solnica je namenjena vseživljenjskemu izobraževanju in informiranju učiteljev na področju 

naravoslovja ter didaktike naravoslovja. Nekatere pretekle izdaje revije so brezplačno 

dostopne tudi na spletu.  
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 Obzornik za matematiko in fiziko 

Revijo izdaja Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA). Izhaja od leta 

1951, šestkrat letno. Je osrednja slovenska znanstvena in strokovna revija s področja 

matematike in fizike.  

 

 Presek: list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje 

Revijo izdaja Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA). Izhaja od leta 

1972, pogostost izhajanja se spreminja. Vsebuje prispevke s področja matematike, fizike, 

astronomije in računalništva. Prav tako objavlja poročila z osnovnošolskih in srednješolskih 

tekmovanj v matematiki in fiziki. Na voljo je tudi brezplačno v elektronski obliki.  

 

 Proteus: revija za poljudno naravoslovje 

Revijo izdaja Prirodoslovno društvo Slovenije. Izhaja od leta 1933, sicer z vmesnimi premori, 

vendar še vedno enkrat mesečno. Je najstarejša slovenska poljudnoznanstvena revija, ki 

vsebuje aktualne novice iz sveta naravoslovja.  

 

 Science Illustrated 

Mesečna revijo izdaja časnik Večer. Gre za prevod tuje revije v slovenski jezik. Izhaja od leta 

2009, enkrat mesečno. Je revija o znanosti, naravi in o zanimivih odkritjih ter pojavih, s 

katerimi se srečuje znanost danes.  

 

 Spika 

Revijo izdaja založba Cambio. Izhaja od leta 1993, enkrat mesečno. Prva slovenska 

astronomska revija bralcem ponuja aktualne znanstvene in poljudne članke s področja 

slovenske in svetovne astronomije.  

 

 Tim: revija za tehniško ustvarjalnost mladih 

Revija izhaja od leta 1962, enkrat mesečno. Revijo izdaja Zavod za tehnično kulturo 

Slovenije. Namenjena je vsem, ki jih zanimajo naravoslovno-tehnične teme, modelarstvo in 

maketarstvo.  
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 Življenje in tehnika: revija za poljudno tehniko, znanost in amaterstvo 

Revijo izdaja Tehniška založba Slovenije. Izhaja od leta 1952, enkrat mesečno. Je 

poljudnoznanstvena revija za vse, ki jih zanimajo znanost, tehnika, medicina, biologija, 

arheologija in računalništvo.  

  

 

2.7.3  Tuje naravoslovne revije 

 

 Discover 

Revijo izdaja založba Time Inc. Izhaja od leta 1980, enkrat mesečno. Poljudnoznanstvena 

revija objavlja prispevke o zadnjih znanstvenih ugotovitvah in razvoju v znanosti, medicini, 

tehnologiji ter naravoslovju. Vsebuje nazorne in bralcu privlačne fotografije. Revija je vsem 

registriranim članom ob plačilu dostopna tudi v elektronski obliki.  

 

 Education in Chemistry 

Revijo izdaja Royal Society of Chemistry. Izhaja od leta 1964, šestkrat letno. Namenjena je 

učiteljem kemije. Ob brezplačni registraciji so dostopni tudi članki.  

 

 Education in Science  

Revijo izdaja Association for Science Education. Izhaja od leta 1962, petkrat letno. Je 

strokovna revija, primerna tako za raziskovalce in strokovnjake s področja naravoslovnih ved 

kot tudi učence na vseh stopnjah izobraževanja. Vsebuje tudi didaktični material za učitelje in 

raziskovalce. Tematski in vsebinski poudarki revije so: tematske razprave o izobraževanju v 

naravoslovju, predstavitve projektov in pobud. Revija je vsem registriranim članom ob plačilu 

dostopna tudi v elektronski obliki.  

 

 Educational Studies in Mathematics  

Revijo izdaja založba Springer. Izhaja od leta 1969, trikrat letno. Vsebuje strokovne in 

znanstvene članke s področja didaktike, metodologije in pedagogike poučevanja matematike. 

Revija je vsem registriranim članom ob plačilu dostopna tudi v elektronski obliki.  
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 For the Learning of Mathematics  

Revijo izdaja založba Concordia University. Izhaja od leta 1980, trikrat letno. Vsebuje 

strokovne in znanstvene članke s področja didaktike, metodologije in pedagogike poučevanja 

matematike.  

 

 International Journal of Science Education 

Revijo izdaja založba Taylor & Francis. Izhaja od leta 1987, petkrat letno. Vsebuje teoretične 

razprave in primere iz pakse izobraževanj učiteljev naravoslovnih ved na različnih stopnjah 

poučevanja. Revija je vsem registriranim članom ob plačilu dostopna tudi v elektronski obliki.  

 

 International Journal of Science Education 

Revijo izdaja založba Taylor & Francis. Izhaja od leta 2011, štirikrat letno. Revija spodbuja 

komunikacijo med posamezniki in skupinami, ki se ukvarjajo z raziskovanjem in 

poučevanjem naravoslovnih ved. Raziskuje socialne vidike znanosti in tehnologije v družbi. 

Skuša preseči vrzel med teorijo in prakso in poudarja pomen komuniciranja med predstavniki 

vseh področij družbenega življenja za razvoj in izboljšavo kvalitete življenja. Revija je vsem 

registriranim članom ob plačilu dostopna tudi v elektronski obliki.  

 

 Journal of Emergent Science 

Revijo izdaja Association for Science Education. Izhaja od leta 2011, dvakrat letno. Revija je 

namenjena poučevanju naravoslovnih ved mlajših učencev (od rojstva do 11 let). Revija se 

osredotoča na otroke in razvoj njihovih naravoslovnih predstav v skladu z razvojnimi 

stopnjami otrok. Vsebuje primere dobrega poučevanja in učenja. Revija je na voljo 

brezplačno v elektronski obliki.  

  

 Journal for Research in Mathematics Education 

Revijo izdaja National Council of Teachers of Mathematics. Izhaja od leta 1970, petkrat letno. 

To je raziskovalna revija na področju poučevanja matematike. Namenjena je učiteljem in 

vsem raziskovalcem na vseh stopnjah izobraževanja. Revija je vsem registriranim članom ob 

plačilu dostopna tudi v elektronski obliki.  

 

 Journal of Chemical Education  

Revijo izdaja založba Section of Chemical Education, American Chemical Society. Izhaja od 

leta 1924, enkrat mesečno. Je prva revija na svetu s področja poučevanja kemije. Vsebuje 
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predvsem članke s kemijsko vsebino, opise dejavnosti in primerov laboratorijskega 

eksperimentalnega dela, metodološke in didaktične postopke za pedagoško delo. Namen 

revije je omogočiti komunikacijo med učitelji kemije in je namenjena učiteljem od 

osnovnošolskega poučevanja naprej, raziskovalcem in tudi znanstvenikom, ki delujejo znotraj 

industrije in vladnih organizacij. Revija je vsem registriranim članom ob plačilu dostopna tudi 

v elektronski obliki.  

 

 Journal of Research in Science Teaching  

Revijo izdaja založba Wiley. Je uradna revija NARST-a (tj. svetovne organizacije za 

izboljšanje poučevanja naravoslovja in učenja z raziskovanjem). Izhaja od leta 1963, enkrat 

mesečno. V reviji so objavljeni članki o poučevanju in učenju naravoslovja in o pravilnikih 

izobraževanja. Namenjena je predvsem raziskovalcem in učiteljem naravoslovnih ved. Revija 

je vsem registriranim članom ob plačilu dostopna tudi v elektronski obliki.  

 

 Mathematics magazine  

Revijo izdaja Mathematical Association of America. Izhaja od leta 1947, štirikrat letno. 

Vsebuje raznolike članke z matematično vsebino. Namenjena je višješolskim in 

visokošolskim učiteljem matematike ter raziskovalcem. Revija je vsem registriranim članom 

ob plačilu dostopna tudi v elektronski obliki.  

  

 Mathematics Teaching in the Middle School  

Revijo izdaja založba National Council of Teachers of Mathematics. Izhaja od leta 1994, 

sedemkrat letno. Revija je namenjena kot vir idej in teoretičnih izhodišč za delo 

osnovnošolskim učiteljem in učencem ter vsem, ki izobražujejo bodoče učitelje, tj. 

visokošolskim in višješolskim profesorjem. Glavni namen je bralcu predstaviti s teoretičnim 

ozadjem podkrepljene ideje za raziskovalne dejavnosti, s katerimi bodo učenci razvili močne 

temeljne konceptualne predstave, ki bodo vodile k boljši matematični abstrakciji. Revija je 

vsem registriranim članom ob plačilu dostopna tudi v elektronski obliki.  

 

 Micromath: a journal of the association of teachers of mathematics  

Revijo izdaja založba Basil Blackwell, ki je del ATM-a, torej Združenja učiteljev matematike. 

Izhaja od leta 1985. Revija je namenjena računalniškim in matematični vsebinam in prikazuje, 

kako sta matematika in računalništvo povezana. Namenjena je učiteljem in učencem, ki jih 
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tematika zanima. Revija je vsem registriranim članom ob plačilu dostopna tudi v elektronski 

obliki.  

 

 Mind, Brain and Education 

Revijo izdaja Blackwell. Izhaja od leta 2007. Glavni namen revije je predstaviti nova 

spoznanja na področju biologije, možganov in vedénja ljudi. Revija je namenjena predvsem 

raziskovalcem. Vsem registriranim članom je ob plačilu dostopna tudi v elektronski obliki. 

 

 Nature 

Revijo izdaja založba Macmillan. Izhaja od leta 1869, enkrat tedensko. V njej so objavljeni 

izsledki najpomembnejših znanstvenih raziskav s področja naravoslovnih ved. Namenjena je 

predvsem znanstvenikom in drugim strokovnjakom. Članki so brezplačno dostopni na spletu.  

 

 Physics Education 

Revijo izdaja Institute of Physics. Izhaja od leta 1966, šestkrat letno. Revija deluje na 

področju poučevanja fizike v višjih razredih osnovne šole in srednje šole. Namenjena je 

učiteljem in profesorjem, saj vsebuje ideje in predloge za razredne aktivnosti, primere 

demonstracij in eksperimentov ter splošne mednarodne novice s področja vzgoje in 

izobraževanja. Revija je vsem registriranim članom ob plačilu dostopna tudi v elektronski 

obliki.  

 

 Physics Today 

Revijo izdaja American Association of Physics Teachers. Izhaja od leta 1948, enkrat 

mesečno. Revija predvsem obvešča in informira bralce o pomembnejših odkritjih in razvoju 

na področju fizike in naravoslovnih ved nasplošno. Revija je vsem registriranim članom ob 

plačilu dostopna tudi v elektronski obliki.  

 Primary Geography 

Revijo izdaja založba Geographical Association. Izhaja od leta 2011, trikrat letno. Namenjena 

je učiteljem nižjih stopenj osnovnošolskega izobraževanja. Vsaka številka ima osrednjo temo 

in vsebuje članke s praktičnimi in konkretnimi nasveti poučevanja in učenja geografije že od 

zgodnjega otroštva. Vsebuje tudi članke, ki so opremljeni z delovnimi listi, predlogi za 

dejavnosti in elektronskimi predstavitvami. Revija je vsem registriranim članom ob plačilu 

dostopna tudi v elektronski obliki.  
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 Primary Science  

Revijo izdaja Association for Science Education. Izhaja od leta 1986, petkrat letno. Namen 

revije je ponuditi ideje in podatke o učinkovitih praksah poučevanja naravoslovja na nižjih 

stopnjah osnovnošolskega izobraževanja. Vsebuje članke o poučevanju in učenju ter 

ocenjevanju učencev, starih od 3 do 12 let. Tematski in vsebinski poudarki revije so: predlogi 

za dejavnosti (v učilnici, v naravi), pregled novejših odkritij, prilagoditve dejavnosti za 

učence s posebnimi potrebami in uporaba IKT-ja in drugih virov. Revija je vsem registriranim 

članom ob plačilu dostopna tudi v elektronski obliki. 

 

 School Science Review  

Revijo izdaja Association for Science Education. Izhaja štirikrat letno. Namen revije je 

ozaveščati in opozarjati na težave in možne izboljšave znotraj poučevanja naravoslovnih ved. 

Revija je vsem registriranim članom ob plačilu dostopna tudi v elektronski obliki.  

 

 Science  

Revijo izdaja združenje American Association for the Advancement of Science. Izhaja od leta 

1880, enkrat tedensko. V reviji so objavljeni članki o novih naravoslovnih odkritjih. Vsebuje 

tudi članke povezane s tehnologijo in razpravlja o vprašanju vpliva, ki ga imajo znanost, 

naravoslovne vede in tehnologija na druga področja družbenega življenja. Revija je vsem 

registriranim članom ob plačilu dostopna tudi v elektronski obliki.  

 

 Science and Children  

Revijo izdaja združenje National Science Teachers Association. Izhaja od leta 1963, devetkrat 

letno. Revija je namenjena osnovnošolskim učiteljem. S prispevki skušajo spodbujati 

inovativno in zanimivo poučevanje naravoslovja. Nekateri učni listi in predlogi za 

naravoslovne aktivnosti so brezplačno na voljo tudi na spletni strani revije, sicer pa je revija 

vsem registriranim članom ob plačilu dostopna tudi v elektronski obliki.  

 

 Science Education 

Revijo izdaja Association for Research in Science Teaching. Revija izhaja od leta 1930, vsaka 

dva meseca. V reviji objavljajo originalne članke najnovejših odkritij in trendov na področju 

poučevanja naravoslovnih ved (učni načrt, poučevanje in izobraževanje učiteljev). Tematski 

poudarki revije so: poučevanje, naravoslovno učenje v vsakdanjem življenju, izobraževanje 
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učiteljev naravoslovja in izobraževalna politika. Revija je vsem registriranim članom ob 

plačilu dostopna tudi v elektronski obliki.  

 

 Science in School 

Gre za mednarodno revijo, ki jo izdaja EIRO forum, ki je združenje osmih največjih 

naravoslovnih raziskovalnih organizacij v Evropi. Izhaja od leta 2006, štirikrat letno. Revija s 

prispevki poudarja, kako pomembno je, da je poučevanje naravoslovja navdihujoče in 

zanimivo. Revija pokriva področja biologije, kemije in fizike ter tudi geografije, inženirstva in 

medicine, saj poudarja interdisciplinarnost. Tematski in vsebinski poudarki revije so: objave 

dosežkov na področju raziskovanja, poučevanje naravoslovja in primeri dobre prakse, ocene 

knjig in viri informacij za učitelje naravoslovja in intervjuji z navdihujočimi raziskovalci, 

učitelji. Revija je brezplačno dostopna tudi v elektronski obliki na spletni strani revije.  

 

 Science Scope: A Journal for Middle and Junior High School Science Teachers  

Revijo izdaja združenje National Science Teachers Association. Izhaja od leta 1994, osemkrat 

letno. Revija je namenjena učiteljem naravoslovja na višji stopnji osnovnošolskega 

izobraževanja. S prispevki skušajo spodbujati inovativno in zanimivo poučevanje 

naravoslovja. Revija je vsem registriranim članom ob plačilu dostopna tudi v elektronski 

obliki. 

 

 Science Teacher Education 

Revijo izdaja založba Association for Science Education. Izhaja od leta 2002, trikrat letno. 

Revija je namenjena vsem, ki izobražujejo bodoče učitelje naravoslovnih znanosti. Ponuja 

nove predloge in ideje za poučevanje bodočih učiteljev. Obvešča o spremembah in novostih 

na področju začetnega usposabljanja učiteljev in možnostih njihovega stalnega 

profesionalnega razvoja. Revija je vsem registriranim članom ob plačilu dostopna tudi v 

elektronski obliki. 

  

 Super Science 

Revijo izdaja založba Scholastic. Izhaja od leta 1997, osemkrat letno. Namenjena je učencem 

od 3. do 6. razreda in tudi učiteljem naravoslovja. Tematski in vsebinski poudarki revije so: 

novice iz sveta znanosti in tehnologije, članki o življenju, Zemlji, naravoslovju, prispevki o 

inženirstvu, primeri eksperimentov, kvizi in dejavnosti za samoocenjevanje in primeri učnih 

ur in dejavnosti za učitelje. Na voljo je tudi brezplačno v elektronski obliki.  
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 The Mathematics Teacher  

Revijo izdaja National Council of Teachers of Mathematics. Izhaja od leta 1908, sedemkrat 

letno. Revija vsebuje članke s konkretnimi predlogi za aktivnosti in dejavnosti pri 

poučevanju, pedagoške strategije in strokovne članke za poglabljanje matematičnih idej ter 

povezovanje raziskovanja in prakse med seboj. Revija je vsem registriranim članom ob 

plačilu dostopna tudi v elektronski obliki.  

 

 The Physics Teacher 

Revijo izdaja American Association of Physics Teachers. Izhaja od leta 1963. Revija se 

ukvarja z zgodovino in filozofijo fizike ter vzgojo in izobraževanjem na področju fizike 

(razvoj učnih načrtov, pedagogika in didaktika, laboratorijsko delo in oprema). Revija je vsem 

registriranim članom ob plačilu dostopna tudi v elektronski obliki.  

 

 The Science Teacher  

Revijo izdaja založba American Science Teachers Association. Izhaja od leta 1936, devetkrat 

letno. Revija je namenjena višješolskim in visokošolskim učiteljem, ki izobražujejo bodoče 

učitelje naravoslovnih ved. Revija je vsem registriranim članom ob plačilu dostopna tudi v 

elektronski obliki.  

 

 Teaching children mathematics  

Revijo izdaja založba National Council of Teachers of Mathematics. Izhaja od leta 1994 

sedemkrat letno. Revija je mišljena kot vir idej in teoretičnih izhodišč za delo osnovnošolskih 

učiteljev in učencem ter vsem, ki izobražujejo bodoče učitelje, tj. visokošolskim in 

višješolskim profesorjem. Glavni namen je bralcu predstaviti s teoretičnim ozadjem 

podkrepljene, ideje za raziskovalne dejavnosti, s katerimi bodo učenci razvili močne temeljne 

konceptualne predstave, ki bodo vodile k boljši matematični abstrakciji. Revija je vsem 

registriranim članom ob plačilu dostopna tudi v elektronski obliki.  

  

2.7.4  Razprava o ponudbi strokovnih revij  

 

V Sloveniji je za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju na voljo veliko strokovnih revij. 

S pregledom ponudbe pri nas vidimo, da je poljudnoznanstvenih in splošno pedagoških revij 
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za učitelje razrednega pouka 39, naravoslovnih strokovnih revij pa 14. Učitelji lahko 

predvsem do tujih strokovnih revij dostopajo preko spleta, kjer je ponudba zelo velika in 

raznolika. Ugotavljamo, da je učiteljem razrednega pouka na voljo 33 tujih strokovnih revij s 

področja poučevanja naravoslovja, ki lahko pomembno prispevajo k njihovemu 

profesionalnemu razvoju na tem področju.  

 

Ker je ponudba strokovnih revij velika, je pomembno, da učitelji izberejo tiste, ki so zanje 

najprimernejše. Za razvoj splošnih pedagoških kompetenc so vsebinsko najbolj primerne 

naslednje revije: Didactica Slovenica - Pedagoška obzorja, Didakta, Educa, Razredni pouk, 

Revija za elementarno izobraževanje, Slovenščina v šoli, Socialna pedagogika, Sodobna 

pedagogika, Šolska knjižnica, Šolski razgledi ter revija Vzgoja in izobraževanje. Za razvoj 

kompetenc za poučevanje naravoslovja imajo učitelji razrednega pouka na voljo le nekaj 

strokovnih revij. Od slovenskih strokovnih revij so za profesionalni razvoj učiteljev 

razrednega pouka na področju naravoslovja vsebinsko najprimernejše naslednje tri revije: 

Naravoslovna solnica, Logika in razvedrilna matematika in revija Matematika v šoli. Ostale 

strokovne revije s področja naravoslovja so, glede na vsebino, ki jo ponujajo, namenjene 

predvsem učiteljem predmetnega pouka. Izmed tujih revij, ki so primerne za strokovni razvoj 

učiteljev razrednega pouka na področju poučevanja naravoslovja, pa bi izpostavili revije: 

Discover, Education in Science, International Journal of Science Education, Journal of 

Emergent Science, Nature, Primary Science, School Science Review, Science, Science and 

Children, Science Education, Science in School in Super Science.  

 

Vidimo, da je v Sloveniji več strokovnih revij, ki so namenjene razvoju splošnih pedagoških 

kompetenc, manj pa strokovnih revij s predmetno specifičnih področij, kot je npr. področje 

poučevanja naravoslovja. Več strokovnih revij z omenjenega področja najdemo na spletu, 

vendar so le-te v tujem jeziku, dostop pa je v večini plačljiv.
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3  EMPIRIČNI DEL 

  

V empiričnem delu je opredeljen raziskovalni problem, podana so raziskovalna vprašanja in 

cilji raziskave. Predstavljena je tudi metodologija. Rezultati so podani s tabelami in grafično 

ter interpretirani. 

 

3.1  OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Z vprašanjem najpogostejših oblik poklicnega učenja med učitelji se je leta 2003 v svoji 

raziskavi ukvarjala avtorica M. Cencič (2004, str. 93). Sodeč po rezultatih omenjene 

raziskave, pridobljenih s pomočjo vprašalnikov, ki jih je izpolnilo 38 pedagoških delavcev, ki 

so se podiplomsko izobraževali na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, učitelji zelo pogosto berejo 

strokovno literaturo za namen svojega dodatnega spopolnjevanja. Poleg formalnega 

izobraževanja so namreč po pogostosti izstopale naslednje oblike strokovnega spopolnjevanja: 

branje, stalno strokovno spopolnjevanje, timsko delo, raziskovanje, udeležba na konferencah 

ipd. Tudi raziskava o oblikah stalnega strokovnega spopolnjevanja, avtoric A. Ivajnšič in M. 

Ivanuš Grmek (2009, str. 113), je pokazala, da izmed 96 učiteljev, ki so sodelovali v 

raziskavi, strokovno literaturo bere 19,8 % učiteljev, kar je takoj za udeleževanjem stalnih 

strokovnih sppopolnjevanj, ki se jih udeležuje 51 % vseh vprašanih učiteljev. Medtem ko so 

rezultati v raziskavi T. Devjak in A. Polak (2007) pokazali celo to, da so učitelji izmed najbolj 

vplivnih dejavnikov na svojo poklicno rast izpostavili ravno branje strokovne literature. 

Vemo, da je branje strokovne literature razširjeno med učitelji, zanima pa nas, kaj berejo 

učitelji, katero strokovno literaturo berejo in ali branje vpliva na njihovo mišljenje ter način 

dela. Zanima nas tudi, kje dostopajo do literature, koliko časa porabijo za prebiranje in s 

kakšnim namenom berejo. V raziskavi smo se osredotočili zgolj na branje strokovnih revij 

med učitelji razrednega pouka in s poudarkom na področju naravoslovja, saj smo skušali 

ugotoviti, kako pogosto učitelji za razvoj naravoslovnih kompetenc, s katerimi razvijajo 

naravoslovno pismenost pri učencih, berejo strokovne revije. Pri ugotavljanju tega, katere 

revije berejo učitelji razrednega pouka, smo revije ločili na poljudnoznanstvene strokovne 

revije, splošno pedagoške strokovne revije in naravoslovne revije. Raziskovalni problem je 

zanimiv in nas postavlja pred izziv, saj se prav z vprašanjem konkretnih strokovnih revij, ki 
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jih oziroma jih ne berejo učitelji razrednega pouka, pri nas še ni ukvarjalo veliko 

raziskovalcev. 

 

3.2  CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Cilj raziskave je bil ugotoviti, kako pogosto učitelji razrednega pouka za svoj profesionalni 

razvoj in razvoj naravoslovnih kompetenc za poučevanje naravoslovja berejo strokovne 

revije, katere revije berejo in kako pridobljeno znanje uporabljajo pri svojem poučevanju.  

 

3.2.1  Raziskovalna vprašanja 

 

1. Katerih oblik poklicnega izobraževanja se učitelji razrednega pouka najpogosteje 

poslužujejo za namen svojega profesionalnega razvoja?  

2. Ali učitelji berejo strokovne revije za namen svojega profesionalnega razvoja? Kje 

učitelji razrednega pouka dostopajo do strokovnih revij, ki jih berejo? Na katere 

strokovne revije so naročeni? Kdaj in koliko časa namenijo branju strokovnih revij? 

3. Ali obstaja povezava med pogostostjo branja strokovnih revij in delovno dobo 

učiteljev razrednega pouka? 

4. Katere slovenske splošno pedagoške, poljudnoznanstvene in naravoslovne strokovne 

revije berejo učitelji razrednega pouka? Katere tuje naravoslovne strokovne revije 

berejo učitelji razrednega pouka? 

5. Kako učitelji razrednega pouka nova znanja, pridobljena s pomočjo branja strokovnih 

revij, uporabljajo pri svojem delu z učenci?  

6. Ali imajo učitelji razrednega pouka na voljo dovolj naravoslovnih strokovnih revij, ki 

jih lahko berejo za namen svojega profesionalnega razvoja? Česa bi si učitelji še želeli 

v naravoslovnih strokovnih revijah? 

 

3.3  METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V raziskavi smo uporabili kvantitativni raziskovalni pristop. Podatke smo pridobili z 

anketnim vprašalnikom. Metoda pedagoškega raziskovanja je bila deskriptivna in kavzalno-

neeksperimentalna (Sagadin, 1993). 
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3.3.1  Opis vzorca 

 

V raziskavo smo vključili slučajnostni vzorec učiteljev razrednega pouka, ki so v šolskem letu 

2017/18 poučevali na različnih slovenskih osnovnih šolah. Opis vzorca smo oblikovali na 

podlagi socialnodemografskih podatkov, zbranih s pomočjo vprašanj v anketnem vprašalniku.  

Spol 

V preglednici 1 je predstavljena struktura anketiranih oseb glede na spol. 

Preglednica 1: Učitelji glede na spol 

SPOL f f % 

Moški 10 4,7 

Ženski 204 95,3 

SKUPAJ 214 100,0 

 

Anketo je izpolnjevalo 214 učiteljev razrednega pouka, ki poučujejo v prvih petih razredih, 

podaljšanem bivanju ali v kombiniranem oddelku različnih slovenskih osnovnih šol. Anketo 

je do konca rešilo 183 učiteljev, saj so 3 učitelji odgovorili, da se profesionalno ne 

spopolnjujejo, 28 pa jih ne bere strokovnih revij za namen profesionalnega spopolnjevanja. 

Sodelovalo je 10 moških in 204 ženske. Moški predstavljajo 4,7 % vseh sodelujočih, ženske 

pa 95,3 %.  

Starost 

V preglednici 2 je predstavljena struktura anketiranih oseb glede na starost. 

Preglednica 2 : Učitelji glede na starost 

STAROST f f % 

do 30 let 27 12,6 

31–40 let 71 33,2 

41–50 let 60 28,0 

51–60 let 55 25,7 

61 let ali več 1 0,5 

SKUPAJ 214 100,0 
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V raziskavi je sodelovalo največ učiteljev, ki sodijo v starostno skupino od 31 do 40 let. Teh 

je 71 oziroma 33,2 %. Iz starostne skupine od 41 do 50 let je sodelovalo 60 (28,0 %) učiteljev. 

Iz starostne skupine od 51 do 60 let je sodelovalo 55 (25,7 %) učiteljev. Iz starostne skupine 

do 30 let je sodelovalo 27 (12,6 %) učiteljev in iz starostne skupine 61 let in več je sodeloval 

1 učitelj (0,5 %). Izračunali smo tudi povprečno starost anketirancev, ki znaša skoraj 43 let. 

Ugotavljamo, da je med anketiranci najmanj učiteljev, ki so mlajši od 30 let in tistih, ki so 

starejši od 61 let. Prevladujejo učitelji srednjih let.  

Delovna doba 

P. Javrh (2011) je obdobja v učiteljevem profesionalnem razvoju razdelila v 5 skupin in jim 

dodelila število let delovnih izkušenj. V skladu z njeno opredelitvijo smo tako delovno dobo 

učiteljev razrednega pouka oblikovali v pet skupin, in sicer: do 3 let – preživetje in 

odkrivanje; od 4 do 6 let – stabilizacija; od 7 do 18 let – poklicna aktivnost; od 19 do 30 let – 

sproščenost in več kot 30 let – izpreganje. V preglednici 3 je tako predstavljena struktura 

anketiranih oseb glede na delovno dobo poučevanja. 

Preglednica 3: Delovna doba glede na obdobja profesionalnega razvoja po P. Javrh (2011) 

DELOVNA DOBA f f % 

Preživetje in odkrivanje (od 0 do 3 let) 25 11,7 

Stabilizacija (od 4 do 6 let) 17 7,9 

Poklicna aktivnost (od 7 do 18 let) 77 36,0 

Sproščenost (od 19 do 30 let) 53 24,8 

Izpreganje (več kot 30 let) 42 19,6 

SKUPAJ 214 100,0 

 

V anketi je sodelovalo največ učiteljev, ki poučujejo od 7 do 18 let. Teh je 77 oziroma 36 %. 

Na drugem mestu so učitelji, ki poučujejo od 19 do 30 let, teh je 53, kar je 24,8 %. Več kot 30 

let poučuje 42 učiteljev (19,6 %), do treh let pa poučuje 25 učiteljev (11,7 %). Najmanj 

anketiranih učiteljev poučuje od 4 do 6 let, in sicer 17 (7,9 %). V vzorcu prevladujejo učitelji, 

ki so v obdobju poklicne aktivnosti oziroma sproščenosti.  

 Oddelek poučevanja 

V preglednici 4 je predstavljena struktura anketiranih oseb glede na razred, v katerem 

poučujejo. 



40 

 

Preglednica 4: Oddelek, v katerem so v šolskem letu 2017/18 poučevali učitelji razrednega 

pouka 

ODDELEK POUČEVANJA f f % 

1. razred 49 22,9 

2. razred 27 12,6 

3. razred 29 13,5 

4. razred 32 15,0 

5. razred 33 15,4 

Podaljšano bivanje 25 11,7 

Kombiniran oddelek 4 1,9 

Drugo 15 7,0 

SKUPAJ 214 100,0 

 

Največ v anketo vključenih učiteljev poučuje v 1. razredu, in sicer 49 (22,9 %). V 2. razredu 

poučuje 27 učiteljev, kar je 12,6 % vseh anketirancev. V 3. razredu poučuje 29 (13,5 %) 

učiteljev. Število učiteljev, ki poučujejo v 4. razredu, je 32 (15 %), podobno v 5. razredu, kjer 

poučuje 33 učiteljev (15,4 %). Ostali anketiranci poučujejo v podaljšanem bivanju, tj. 25 

učiteljev (11,7 %), v kombiniranem oddelku 4 učitelji (1,9 %). Možnost »drugo« je izbralo 15 

(7 %) učiteljev, pod katero so odgovorili, da na razredni stopnji poučujejo angleščino.  

 

3.3.2  Postopek zbiranja podatkov 

Za namen raziskave smo sestavili in izdelali spletni anketni vprašalnik za učitelje razrednega 

pouka. Izdelali smo ga v programu za oblikovanje spletnih anket 1KA. Zbiranje podatkov je 

potekalo od 5. 3. do 15. 3. 2018. Povezavo do vprašalnika smo na elektronske naslove poslali 

vodstvom 454 slovenskih osnovnih šol. Prosili smo jih, da vprašalnik posredujejo strokovnim 

delavcem na šoli, ki poučujejo na razredni stopnji. Spletni anketni vprašalnik smo objavili 

tudi v socialnih spletnih skupinah, namenjenih učiteljem razrednega pouka. Iz podatkov na 

spletni strani 1KA smo razbrali, da je bilo klikov na nagovor ankete 649, klikov na anketo pa 

269, medtem ko se je anketo začelo reševati 242-krat. Od tega je 28 anketirancev prenehalo z 

reševanjem anketnega vprašalnika pri vprašanju o njihovem strokovnem spopolnjevanju, zato 

njihovih podatkov nismo upoštevali niti pri predstavitvi demografskih podatkov. Anketo je 

dokončalo 214 anketirancev.  
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3.3.3  Opis merskega instrumenta 

 

Za pridobivanje podatkov smo uporabili nestandardiziran in za to raziskavo sestavljen anketni 

vprašalnik. Vprašalnik je sestavljen iz 26 vprašanj, od tega je 14 vprašanj zaprtega tipa, 4 

vprašanja odprtega tipa, 7 vprašanj kombiniranega tipa in 1 vprašanje v obliki trditev, s 

pomočjo katerih smo ugotavljali učiteljeva stališča. Anketiranci so odgovarjali na različno 

število vprašanj, saj nismo želeli, da bi prenehali z reševanjem ankete zato, ker vprašanja 

zanje ne bi bila relevantna. Primer: če je učitelj označil, da za svoje strokovno spopolnjevanje 

ne bere strokovnih revij, ga nismo spraševali o tem, koliko časa, kdaj in katere revije bere. 

V prvem delu vprašalnika so 4 demografska vprašanja, ki se nanašajo na osebne podatke 

anketirancev (spol, starost, število let poučevanja in razred, v katerem poučujejo). Podatke 

smo uporabili pri opisu vzorca. V drugem delu vprašalnika smo vprašanja razdelili na pet 

vsebinskih sklopov, ki jih predstavljamo v nadaljevanju. 

V prvem sklopu (5.7. vprašanje) smo učitelje spraševali o pogostosti in oblikah njihovega 

dodatnega strokovnega spopolnjevanja za namen profesionalnega razvoja. Anketiranci so 

odgovarjali na naslednja vprašanja:  

 Ali se za namen svojega profesionalnega razvoja dodatno strokovno spopolnjujete 

(formalno in neformalno)? (Kdor je na to vprašanje odgovoril z odgovorom ne, je 

odgovoril še na naslednje vprašanje in nato zaključil z reševanjem ankete.)  

 Kateri je najpogostejši razlog, da se strokovno ne spopolnjujete?  

 Na lestvici od 1 do 5 za vsako od spodaj navedenih oblik strokovnega spopolnjevanja 

označite, kako pogosto se poslužujete takšne oblike strokovnega spopolnjevanja. (1 – 

nikoli se ne poslužujem te oblike strokovnega spopolnjevanja, 5 – zelo pogosto se 

poslužujem te oblike strokovnega spopolnjevanja) 

 

V drugem sklopu (8.17. vprašanje) smo ugotavljali, kakšne so bralne navade učiteljev 

razrednega pouka. Anketiranci so odgovarjali na naslednja vprašanja:  

 Kako pomembno se vam zdi, da učitelj za namen svojega strokovnega spopolnjevanja 

bere strokovne revije? 
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 Ali za namen svojega strokovnega spopolnjevanja berete strokovne revije? (Kdor je na 

to vprašanje odgovoril z odgovorom ne, je odgovoril še na naslednje vprašanje in nato 

zaključil z reševanjem ankete.) 

 Kateri je najpogostejši razlog, da strokovnih revij ne berete?  

 Kako pogosto berete strokovne revije za namen svojega strokovnega spopolnjevanja?  

 Približno ocenite, koliko časa v enem mesecu namenite branju strokovnih revij. 

 Kje najpogosteje berete strokovne revije za namen svojega strokovnega 

spopolnjevanja? 

 Kdaj najpogosteje berete strokovne revije za namen svojega strokovnega 

spopolnjevanja? (Kdor je na to vprašanje odgovoril z odgovorom med tednom, je 

odgovoril tudi na naslednje vprašanje.) 

 Kdaj med tednom najpogosteje berete strokovne revije za namen svojega strokovnega 

spopolnjevanja? 

 Kako dostopate do strokovnih revij, ki jih berete za svoje strokovno spopolnjevanje? 

(Kdor je pri tem vprašanju odgovoril, da je na revijo naročen, je odgovoril tudi na 

naslednje vprašanje.) 

 Na katero/e revijo/e ste naročeni?  

V tretjem sklopu (18.21. vprašanje) smo ugotavljali, s kakšnim namenom učitelji berejo 

strokovne revije, kako z branjem pridobljena spoznanja uporabljajo pri svojem pedagoškem 

delu in kakšno je njihovo stališče glede vplivov, ki jih ima branje strokovnih revij na učitelja 

(Brookfield, 1995). Anketiranci so odgovarjali na naslednja vprašanja:  

 Zakaj berete strokovne revije? 

 V kolikšni meri vam pridobljene informacije in novo znanje, ki ga pridobite z branjem 

strokovnih revij, koristijo pri vašem pedagoškem delu?  

 Kako uporabljate pridobljeno znanje iz prebranih strokovnih revij pri svojem 

pedagoškem delu? 

 Na lestvici od 1 do 5 označite, koliko se strinjate s trditvami, ki opisujejo vplive, ki jih 

ima branje strokovnih revij na učitelja? (od Popolnoma se strinjam do Sploh se ne 

strinjam) 

V četrtem sklopu (22.24. vprašanje) smo učitelje spraševali, kako pogosto za namen 

svojega strokovnega spopolnjevanja berejo izbrane poljudnoznanstvene, splošno 
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pedagoške in naravoslovne strokovne revije. Anketiranci so odgovarjali na naslednja 

vprašanja: 

 Na lestvici od 1 do 5 označite, kako pogosto za namen strokovnega spopolnjevanja 

berete spodaj navedene splošno pedagoške in poljudnoznanstvene revije s področja 

vzgoje in izobraževanja? (1 – nikoli ne berem te strokovne revije; 5 – redno berem 

to strokovno revijo) 

 Na lestvici od 1 do 5 označite, kako pogosto za namen strokovnega spopolnjevanja 

berete spodaj navedene strokovne revije s področja poučevanja naravoslovja. (1 – 

nikoli ne berem te strokovne revije; 5 – redno berem to strokovno revijo) 

  Na lestvici od 1 do 5 označite, kako pogosto za namen strokovnega 

spopolnjevanja berete spodaj navedene tuje strokovne revije s področja poučevanja 

naravoslovja? (1 – nikoli ne berem te strokovne revije; 5 – redno berem to 

strokovno revijo)  

V petem sklopu (25.26. vprašanje) smo ugotavljali, kakšno je mnenje učiteljev o zadostnosti 

in vsebinski ustreznosti ponudbe strokovnih naravoslovnih revij pri nas ter jih spraševali o 

predlogih za dopolnitev te ponudbe. Anketiranci so odgovarjali na naslednji vprašanji: 

 

 Ali menite, da imajo učitelji na voljo dovolj strokovnih revij za poučevanje 

naravoslovja? (Kdor je na to vprašanje odgovoril z odgovorom ne, je odgovoril še na 

naslednje vprašanje.) 

 Kaj bi za namen svojega profesionalnega spopolnjevanja še želeli prebirati v 

strokovnih revijah, pa tega do sedaj še niste zasledili v ponudbi vseh revij, ki so na 

voljo? 

Izvedli smo tudi pilotski preizkus ankete. Preden smo spletni anketni vprašalnik poslali na 

šole in ga objavili v socialnih spletnih skupinah, sta anketo rešili dve osebi, ki sta po 

reševanju podali svoje mnenje o anketi. S pilotskim preizkusom smo želeli preveriti, ali so 

vprašanja razumljiva in podani odgovori pri vprašanjih zaprtega tipa res takšni, da so vsi 

anketiranci lahko izbrali ustrezen dogovor.  

3.3.3.1  Merske karakteristike anketnega vprašalnika 

Anketni vprašalnik je vsebinsko veljaven, saj smo z zbranimi podatki lahko odgovorili na vsa 

zastavljena raziskovalna vprašanja. Zanesljivost inštrumenta smo lahko preverili pri sklopu 
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trditev, ki merijo mnenje učiteljev razrednega pouka o vplivih branja strokovnih revij na 

učitelja. Izračunali smo Cronbachov koeficient , ki znaša 0,83. Vrednost izračuna potrjuje 

visoko stopnjo zanesljivosti tega dela vprašalnika, saj Cronbachov koeficienta alfa presega 

vrednost 0,6.  

 

Občutljivost smo dosegli z uporabo petstopenjskih lestvic v anketnem vprašalniku, 

objektivnost pa z zagotavljanjem enakih pogojev vsem udeležencem pri izpolnjevanju 

vprašalnika. Anketiranci so namreč preko elektronske pošte dobili povezavo do spletnega 

vprašalnika, katerega reševanje je bilo anonimno. Med raziskovanjem smo prav tako 

spoštovali načela etike v raziskovanju. 

 

3.3.4  Postopki obdelave podatkov 

 

Za opis vzorca smo uporabili osnovno deskriptivno statistiko. V programu Microsoft Office 

Excel smo na podlagi pridobljenih podatkov oblikovali preglednice s frekvencami in z 

relativnimi frekvencami.  

Podatke smo obdelali s programom Microsoft Office Excel in IMB SPSS Statistics in jih 

predstavili s tabelami. Odgovore na vprašanja odprtega tipa smo razvrstili v kategorije, ki smo 

jih oblikovali na podlagi podobnosti odgovorov. Izračunali smo aritmetične sredine. Pri 3. 

raziskovalnem vprašanju pa smo uporabili naslednji statistični preizkus: Spearmanov 

koeficient korelacije. 

 

 

3.4  REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V nadaljevanju so predstavljeni odgovori, ki smo jih pridobili z anketo. Rezultati so 

interpretirani po posameznih sklopih vprašanj, s katerimi smo odgovorili na raziskovalna 

vprašanja. Predstavljeni so s pomočjo preglednic. 
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3.4.1  Pogostost in oblike strokovnega spopolnjevanja med učitelji razrednega pouka 

 

Z namenom, da bi odgovorili na prvo raziskovalno vprašanje o pogostosti in oblikah 

dodatnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev razrednega pouka, smo v anketi postavili 3 

vprašanja. Ugotovitve o tem, ali se učitelji dodatno strokovno spopolnjujejo so predstavljene 

v preglednici 5. 

 

Preglednica 5: Pogostost dodatnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev razrednega pouka 

DODATNO 

STROKOVNO 

SPOPOLNJEVANJE 

f f % 

Da 211 98,6 

Ne 3 1,4 

SKUPAJ 214 100,0 

 

Ugotovili smo, da se izmed 214 vprašanih učiteljev razrednega pouka dodatno strokovno 

spopolnjuje 211 učiteljev, kar predstavlja 98,6 % vseh vprašanih. Dodatno strokovno se ne 

spopolnjujejo 3 učitelji (1,4 %). Tem učiteljem smo postavili vprašanje, zakaj se strokovno ne 

spopolnjujejo. Dva anketirana učitelja sta kot razlog, da se dodatno strokovno ne 

spopolnjujeta, navedla pomanjkanje časa, eden pa cenovno nedostopnost oblik 

spopolnjevanja, ki so na voljo.  

Odgovori so potrdili naša predvidevanja, in sicer, da se večina učiteljev po končanem 

začetnem formalnem izobraževanju tudi dodatno strokovno spopolnjuje. Presenetil pa nas je 

podatek, da se trije učitelji nikoli strokovno ne spopolnjujejo. Menimo, da je strokovno 

spopolnjevanje za učitelja nujno potrebno, saj le tako ohranja svoje splošne in predmetno 

specifične kompetence za delo. 

V nadaljevanju je anketni vprašalnik izpolnjevalo 211 učiteljev. Vprašali smo jih, kako 

pogosto izberejo posamezno obliko dodatnega strokovnega spopolnjevanja. Rezultati so 

predstavljeni v preglednici 6, pri čemer vijolično obarvani odstotki predstavljajo večinski 

delež. 
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Preglednica 6: Pogostost izbire posameznih oblik dodatnega strokovnega spopolnjevanja med 

učitelji razrednega pouka 

  

Nikoli  

1 

Redko 

2 

Občasno 

3 

Pogosto 

4 

Zelo 

pogosto 

5 
 

OBLIKE 

STROKOVNEGA 

SPOPOLNJEVANJA 

f f % f f % f f % f f % f f %   

Nadaljnja izobraževanja 

in usposabljanja 

strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju 

3 1,4 11 5,2 57 27,0 85 40,3 55 26,1  3,8 

Branje strokovne 

literature  
3 1,4 16 7,6 67 31,8 87 41,2 38 18,0  3,7 

Obiskovanje konferenc 24 11,4 37 17,5 57 27,1 45 21,3 48 22,7  3,3 

Usposabljanje v šolah 

in drugih institucijah 
6 2,8 15 7,1 61 28,9 78 37,0 51 24,2  3,7 

Študijske skupine 41 19,4 36 17,1 32 15,2 40 18,9 62 29,4  3,2 

Supervizija 102 48,3 53 25,1 34 16,1 16 7,6 6 2,9  1,9 

= Povprečna vrednost pogostosti izbire posamezne oblike spopolnjevanja 

Učitelji razrednega pouka, vključeni v raziskavo, za namen svojega dodatnega strokovnega 

spopolnjevanja v povprečju največkrat izberejo obliko nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (  = 3,8), saj je 40,3 % 

anketiranih učiteljev odgovorilo, da to obliko izberejo pogosto, 26,1 % učiteljev pa je 

odgovorilo, da to obliko izberejo zelo pogosto. Skupaj 66,4 % anketiranih učiteljev pogosto 

oziroma zelo pogosto izbere to obliko dodatnega spopolnjevanja.  

Na drugem mestu po pogostosti sta obliki branje strokovne literature in usposabljanje v šolah 

in drugih institucijah. Obeh oblik dodatnega spopolnjevanja se anketirani učitelji udeležujejo 

v povprečju 3,7. Usposabljanja v šolah in drugih institucijah se pogosto udeležuje 37 % 

učiteljev, zelo pogosto pa 24,2 % učiteljev, kar je skupaj 61,2 % vseh anketiranih učiteljev. 

Strokovno literaturo pogosto bere 41,2 % anketiranih učiteljev, zelo pogosto pa jo bere 18 % 

učiteljev. Skupaj 59,2 % anketiranih učiteljev pogosto oziroma zelo pogosto bere strokovno 

literaturo za svoje strokovno spopolnjevanje. 
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Na tretjem mestu je obiskovanje konferenc, katerih se učitelji udeležujejo v povprečju 3,3. 

Občasno to obliko strokovnega spopolnjevanja izbere 27,1 % anketiranih učiteljev, 21,3 % 

učiteljev pa jo izbere pogosto, 22,7 % anketirancev to obliko strokovnega spopolnjevanja 

izbere zelo pogosto.  

Na četrtem mestu so študijske skupine, ki jih učitelji izberejo v povprečju 3,2. Občasno to 

obliko izbere 15 % anketirancev, pogosto 18,9 %, zelo pogosto pa jo izbere 29,4 % 

anketiranih učiteljev.  

Najmanjkrat izbrana oblika je supervizija, ki jo v povprečju izbere najmanj anketiranih 

učiteljev (  = 1,9). Kar 48,3 % anketiranih učiteljev namreč te oblike strokovnega 

spopolnjevanja nikoli ne izbere ali jo izbere redko (25,1 %). Učiteljev, ki to obliko dodatnega 

strokovnega spopolnjevanja izberejo redko ali nikoli je 73,4 %.  

Ugotovili smo, da si oblike dodatnega strokovnega spopolnjevanja, glede na to, kako pogosto 

jih za svoje dodatno strokovno spopolnjevanje izberejo učitelji, sledijo po naslednjem vrstnem 

redu: nadaljnja izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju; 

usposabljanje v šolah in drugih institucijah ter branje strokovne literature (knjige, zborniki, 

revije, časopisi); obiskovanje konferenc; študijske skupine in supervizija.  

Rezultati naše raziskave so potrdili ugotovitve A. Ivajnšič in M. Ivanuš Grmek, ki sta leta 

2009 raziskovali, katere od oblik strokovnega spopolnjevanja učitelji najpogosteje 

uporabljajo. V svojo raziskavo sta zajeli vzorec 96 razrednih učiteljev na slovenskih osnovnih 

šolah in ugotovili, enako kot mi, da se učitelji za namen svojega profesionalnega razvoja 

najbolj pogosto udeležujejo stalnih strokovnih spopolnjevanj in berejo strokovne revije. Naša 

raziskava je pokazala, da se učitelji enako pogosto, kot berejo strokovne revije, udeležujejo 

tudi usposabljanj v šolah in drugih institucijah. Rezultati raziskave omenjenih avtoric pa so 

pokazali ravno nasprotno, in sicer, da učitelji te oblike strokovnega spopolnjevanja ne 

izberejo velikokrat. Iz primerjav obeh raziskav je razvidno, da se učitelji razrednega pouka za 

namen svojega dodatnega strokovnega spopolnjevanja zelo pogosto udeležujejo nadaljnjih 

izobraževanj in usposabljanj strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju ter berejo 

strokovno literaturo. Pogosteje kot v preteklosti pa se udeležujejo tudi usposabljanj v šolah in 

drugih institucijah, kar je razvidno iz rezultatov naše raziskave. 

 

 



48 

 

3.4.2  Branje strokovnih revij in bralne navade učiteljev razrednega pouka 

Da bi izvedeli, kako pomembno se zdi učiteljem razrednega pouka branje strokovnih revij za 

namen strokovnega spopolnjevanja in kako pogosto za ta namen sami berejo strokovne revije, 

smo učiteljem zastavili 9 vprašanj.  

V preglednici 7 smo učitelje najprej vprašali, kako pomembno se jim zdi branje strokovnih 

revij za učiteljev profesionalni razvoj.  

 

Preglednica 7: Vrednotenje vloge branja strokovnih revij za učiteljev profesionalni razvoj 

MNENJE UČITELJEV O 

POMEMBNOSTI 

BRANJA STROKOVNIH 

REVIJ ZA UČITELJEV 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ 

f f % 

Zelo pomembno 67 31,8 

Pomembno 121 57,3 

Niti pomembno niti 

nepomembno 
21 10,0 

Nepomembno 1 0,5 

Zelo nepomembno 1 0,5 

SKUPAJ 211 100,0 

 

Anketirani učitelji so v večini izrazili pozitivno mnenje glede pomembnosti, ki jo ima branje 

strokovnih revij za učiteljev profesionalni razvoj. Največ, tj. 121 (57,3 %) učiteljev meni, da 

je branje strokovnih revij pomembno za učiteljev profesionalni razvoj. Zelo pomembno pa se 

zdi branje strokovnih revij za učiteljev razvoj 67 (31,8 %) anketiranim učiteljem. Niti 

pomembno niti nepomembno se zdi branje strokovnih revij 21 učiteljem (10 %). 

Nepomembno in zelo nepomembno za učiteljev profesionalni razvoj pa se zdi branje 

strokovnih revij dvema anketiranima učiteljema (1 %).  

Ugotavljamo, da je izmed 211 anketiranih učiteljev 188 (89,1 %) učiteljev mnenja, da je 

branje strokovnih revij pomembno za učiteljev profesionalni razvoj. Ti rezultati so potrdili 
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naše predvidevanje, da učitelji branje strokovnih revij vidijo, kot pomemben element svojega 

profesionalnega razvoja, kar je razvidno tudi iz preglednice 6, kjer branje strokovnih revij 

zaseda drugo mesto po pogostosti uporabe med učitelji.  

V nadaljevanju smo učitelje vprašali, ali za namen svojega strokovnega spopolnjevanja berejo 

strokovne revije. Rezultati so predstavljeni v preglednici 8. 

 

Preglednica 8: Branje strokovnih revij  

 

 

 

 

Izmed 211 anketiranih učiteljev jih je 183 (86,7 %) odgovorilo, da za namen svojega 

strokovnega spopolnjevanja berejo strokovne revije. Ostalih 28 (13,3 %) učiteljev pa je 

odgovorilo, da strokovnih revij za namen strokovnega spopolnjevanja ne berejo. Slednje smo 

vprašali, kateri so najpogostejši razlogi, da strokovnih revij ne berejo. Rezultati so 

predstavljeni v preglednici 9. 

 

Preglednica 9: Razlogi, da učitelji za namen svojega strokovnega spopolnjevanja ne berejo 

strokovnih revij 

RAZLOGI ZA TO, DA UČITELJI 

STROKOVNIH REVIJ NE 

BEREJO 

f f % 

Premalo časa za branje 20 71,4 

Nezanimivost ponudbe in vsebin, ki 

jih strokovne revije ponujajo 
5 17,9 

Cenovna nedostopnost revij 

(predrage revije) 
2 7,1 

Drugo 1 3,6 

SKUPAJ 28 100,0 

 

BRANJE 

STROKOVNIH 

REVIJ 

f f % 

Da 183 86,7 

Ne 28 13,3 

SKUPAJ 211 100,0 
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Izmed 28 učiteljev, ki so odgovorili, da strokovnih revij za namen svojega strokovnega 

spopolnjevanja ne berejo, jih je 20 (71,4 %) navedlo, da je razlog za to pomanjkanje časa za 

branje. Nezanimivost ponudbe strokovnih revij je kot razlog, da strokovnih revij ne berejo, 

izbralo 5 (17,9 %) učiteljev. Da so revije predrage menita 2 (7,1 %) učitelja, 1 (3,6 %) učitelj 

pa je izbral možnost drugo in tam navedel: »Rajši se pogovarjam o konkretnih stvareh in 

novostih s svojimi kolegi.«  

Ugotavljamo, da večina učiteljev (86,7 %) bere strokovne revije, kar je potrdilo naša 

predvidevanja o razširjenosti te oblike strokovnega spopolnjevanja med učitelji. Presenetil pa 

nas je podatek, da 13,3 % učiteljev ne bere strokovnih revij.  

Učitelje, ki so odgovorili, da za namen svojega strokovnega spopolnjevanja berejo strokovne 

revije, smo vprašali, kako pogosto berejo strokovne revije za namen spopolnjevanja 

(preglednica 10), približno koliko časa v enem mesecu namenijo branju strokovnih revij 

(preglednica 11), kje in kdaj najpogosteje berejo strokovne revije (preglednica 13, 14 in 15) in 

kako dostopajo do teh revij (preglednica 16). Izračunali smo kakšna je povezava med delovno 

dobo anketiranih učiteljev in pogostostjo branja strokovnih revij (preglednica 12). Odgovori 

na vprašanja in rezultati so predstavljeni v navedenih preglednicah. 

 

Preglednica 10: Pogostost branja strokovnih revij 

POGOSTOST BRANJA 

STROKOVNIH REVIJ 

MED UČITELJI 

RAZREDNEGA POUKA 

f f % 

Vsak dan 1 0,5 

Enkrat do dvakrat tedensko 39 21,3 

Enkrat do dvakrat mesečno 94 51,4 

Nekajkrat na leto 49 26,8 

Manj kot enkrat na leto 0 0,0 

SKUPAJ 183 100,0 

 



51 

 

Največ anketiranih učiteljev, 94 (51,4 %), strokovne revije bere enkrat do dvakrat mesečno. 

Sledijo učitelji, ki berejo nekajkrat na leto, teh je 49 (26,8 %). Enkrat do dvakrat tedensko 

bere 39 (21,3 %) učiteljev, 1 (0,5 %) učitelj pa je odgovoril, da strokovne revije bere vsak 

dan. Ugotavljamo, da več kot polovica anketiranih učiteljev, tj. 133 (72,7 %), strokovne revije 

za namen strokovnega spopolnjevanja bere enkrat na mesec oziroma večkrat mesečno. 

Zgornji rezultati so potrdili naša predvidevanja, da največ anketiranih učiteljev strokovne 

revije bere enkrat do dvakrat mesečno. Presenetil pa nas je odgovor, da je eden anketirani 

učitelj takšen, ki strokovne revije za namen svojega strokovnega spopolnjevanja bere vsak 

dan. Zanimivo bi mu bilo postaviti nekaj podvprašanj, in sicer, katere strokovne revije bere 

vsak dan, koliko časa nameni temu branju in s kakšnim namenom bere te revije. 

Predpostavljamo namreč, da ni isto, če nekdo strokovno revijo bere z namenom razrešitve 

nekega problema, ali pa revijo bere za to, da mu mine čas. Potemtakem skrb za profesionalni 

razvoj učitelja ni odvisna zgolj od pogostosti branja storkovnih revij, temveč tudi oziroma 

predvsem od kvalitete tega branja. 

Anketirane učitelje smo vprašali, koliko časa v povprečju v enem mesecu namenijo branju 

strokovnih revij. Da bi dobili čim bolj realne odgovore, smo jim postavili odprti tip vprašanja. 

Njihove odgovore smo kategorizirali v več skupin in so predstavljeni v preglednici 11. 

 

Preglednica 11: Čas, ki ga učitelji v enem mesecu namenijo branju strokovnih revij 

SKUPINA f f % 

Do vključno 1 ure 40 21,9 

Od 2 do 4 ure 110 60,1 

Od 5 do 10 ur 33 18,0 

SKUPAJ 183 100,0 

 

Največ, 110 (60,1 %) anketiranih učiteljev mesečno nameni branju strokovnih revij od 2 do 4 

ure. Do 1 ure mesečno nameni branju strokovnih revij 40 (21,9 %) anketirancev. Od 5 do 10 

ur na mesec strokovne revije bere 33 (18,0 %) učiteljev. Kategorije z odgovori niso bile 

opredeljene vnaprej, zato nismo vedeli, kako bodo anketirani učitelji odgovarjali. Oblikovali 

smo jih na podlagi odgovorov anketirancev. Ugotavljamo, da so odgovori anketiranih 

učiteljev v večini zelo realni, saj je največ anketiranih učiteljev odgovorilo, da v enem mesecu 
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bere strokovne revije od 2 do 4 ure. Podobno kot pri prejšnjem vprašanju pa se nam postavlja 

vprašanje, ali res 33 učiteljev v enem mesecu nameni branju revij od 5 do 10 ur svojega časa. 

 

S Spearmanovim korelacijskim koeficientom smo preverili, ali obstaja povezanost med 

delovno dobo učiteljev in pogostostjo branja strokovnih revij. Rezultati so predstavljeni v 

preglednici 12. 

 

Preglednica 12: Delovna doba učiteljev in pogostost branja strokovnih revij 

 Pogostost branja 

Delovna doba učiteljev 
 -0,19 

 0,005 

                               = Spearmanov korelacijski koeficient 

 

Korelacija med pogostostjo branja strokovnih revij in delovno dobo je statistično pomembna 

in je negativna ( =  0,19). Učitelji razrednega pouka, ki imajo največ delovne dobe, najmanj 

pogosto berejo strokovne revije. Ugotavljamo, da se z večanjem delovne dobe anketiranih 

učiteljev pogostost branja strokovnih revij manjša, o čemer pišeta tudi P. Javrh (2011) in M. 

Valenčič Zuljan (2012). Avtorici pravita, da učitelji v fazi poklicnega slovesa zmanjšujejo 

svojo zavzetost za delo. Ker k delu učitelja spada tudi skrb za osebno strokovno 

spopolnjevanje, lahko logično sklepamo, da se v fazi poklicnega slovesa zmanjšuje tudi 

pogostost uporabe branja strokovnih revij za strokovno spopolnjevanje.  

Zanimalo nas je tudi, kje (kraj) in kdaj (čas) učitelji najpogosteje berejo strokovne revije. 

Odgovori anketirancev so predstavljeni v preglednicah od 13 do 15. 

 

Preglednica 13: Kraj, kjer učitelji najpogosteje berejo strokovne revije  

KRAJ BRANJA f f % 

Doma 144 78,7 

V službi 34 18,6 

Drugo 5 2,7 

SKUPAJ 183 100,0 
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Največ učiteljev, 144 (78,7 %), bere strokovne revije doma. 34 (18,6 %) je takšnih, ki revije 

berejo v službi, 5 (2,7 %) anketirancev pa je pod drugo odgovorilo, da berejo doma in v 

službi, od tega je eden odgovoril, da bere strokovne revije v knjižnici. Ugotavljamo, da največ 

učiteljev bere strokovne revije doma, kar tudi potrjuje naša predvidevanja. Menimo namreč, 

da imajo učitelji v službi velikokrat malo priložnosti za umirjeno, zbrano in kvalitetno branje, 

zato je branje doma lahko bolj kvalitetno oziroma učinkovito. 

 

Preglednica 14: Čas, ko učitelji najpogosteje berejo strokovne revije  

 

Največ anketiranih učiteljev, in sicer 98 (53,6 %) bere strokovne revije med tednom. Med 

vikendom bere strokovne revije 63 (34,4 %) učiteljev, 22 (12,0 %) anketirancev pa strokovne 

revije najpogosteje bere med počitnicami. Učitelji, ki so odgovorili, da strokovne revije berejo 

med tednom, smo povprašali tudi, kdaj med tednom berejo strokovne revije za namen svojega 

strokovnega spopolnjevanja. Odgovori na to vprašanje so prikazani v preglednici 15. 

 

Preglednica 15: Kdaj med tednom učitelji najpogosteje berejo strokovne revije 

ČAS BRANJA MED 

TEDNOM 
f f % 

Zjutraj, pred poukom 3 3,1 

Med odmori in prostimi 

urami 
28 28,6 

Popoldne, ko pridem domov 36 36,7 

Pred spanjem 27 27,5 

Drugo 4 4,1 

SKUPAJ 98 100,0 

 

ČAS BRANJA f f % 

Med tednom 98 53,6  

Med vikendi 63 34,4 

Med počitnicami 22 12,0 

SKUPAJ 183 100,0 
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Največ, 36 (36,7 %) anketiranih učiteljev med tednom bere strokovne revije popoldne, ko 

pridejo domov. Med odmori in prostimi urami jih strokovne revije bere 28 (28,6 %), pred 

spanjem zvečer pa 27 (27,5 %). 4 (4,1 %) anketiranci so pod drugo odgovorili, da strokovne 

revije berejo po pouku, 3 anketiranci (3,1 %) pa revije berejo zjutraj pred poukom. 

Ugotavljamo, da največ anketirancev strokovne revije bere med tednom, in sicer popoldne, ko 

pridejo domov. Rezultati so torej potrdili naša predvidevanja, da večina učiteljev strokovne 

revije bere med tednom v svojem prostem času, ko pridejo domov. Iz odgovorov anketiranih 

učiteljev je razvidno, da večina učiteljev svojega dela, ki vključuje tudi skrb za stalno 

strokovno spopolnjevanje, ne zaključi, ko odide domov iz službe. 

 

Učitelje smo povprašali, kje običajno dostopajo do revij, ki jih berejo za namen svojega 

strokovnega spopolnjevanja. Odgovori anketirancev so predstavljeni v preglednici 16. Ker so 

anketiranci lahko izbrali več odgovorov, je seštevek odstotkov višji od 100. 

 

 

Preglednica 16: Način, na katerega učitelji dostopajo do strokovnih revij 

DOSTOPANJE DO 

STROKOVNIH REVIJ 
f f % 

Naročen/a sem na revijo/e 28 15,3 

Izposodim si jo v knjižnici 156 85,2 

Imamo jo v zbornici 85 46,4 

Preko spleta 99 54,1 

Drugo 4 2,2 

SKUPAJ 372 203,2 

 

Največ, torej 156 (85,2 %) anketirancev si strokovne revije za branje izposodi v knjižnici. 

Preko spleta do strokovnih revij dostopa 99 (54,1 %) učiteljev. V šolski zbornic pa revijo bere 

85 (46,4 %) anketrianih učiteljev. Na eno ali več revij je naročenih 28 (15,3 %) učiteljev. Pod 

drugo so 4 (2,2 %) anketiranci zapisali naslednja odgovora: trije si revijo izposodijo od drugih 

učiteljev, eden pa prejema revije domov od urednikov posameznih revij. Ugotavljamo, da si 

večina učiteljev strokovne revije za branje izposodi v knjižnici, jih bere na spletu ali do njih 

dostopa na delovnem mestu. Rezultati raziskave so potrdili naša predvidevanja, da si največ 

učiteljev strokovno revijo izposodi v knjižnici, presenetil pa nas je podatek, da je le 15,3 % 

učiteljev naročenih na katero izmed strokovnih revij. Pričakovali smo namreč večje število 
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učiteljev, ki naročajo strokovne revije. Razlog za to je verjetno v tem, da imajo na voljo 

veliko načinov, kako brezplačno dostopati do strokovnih revij. 

Učitelje, ki so odgovorili, da so naročeni na revije, smo povprašali, na katere revije so 

naročeni. Odgovore smo kategorizirali glede na imena revij, ki so jih navedli in so 

predstavljeni v preglednici 17. Ker so anketiranci lahko podali več odgovorov, je seštevek 

odstotkov višji od 100. 

 

Preglednica 17: Revije, na katere so naročeni učitelji razrednega pouka 

REVIJE, NA KATERE SO 

NAROČENI UČITELJI 
f f % 

Educa 2 7,1 

Naravoslovna solnica 6 21,4 

PIL 1 3,6 

Pedagoška obzorja 1 3,6 

Po pameti 1 3,6 

Razredni pouk 10 35,7 

Science Illustrated 1 3,6 

Slovenščina v šoli 1 3,6 

Sodobna pedagogika 1 3,6 

Šolski razgledi 10 35,7 

Vzgoja 2 7,1 

SKUPAJ 36 128,6 

 

Izmed 28 učiteljev, ki so odgovorili, da so naročeni na eno ali več revij, jih je 10 (35,7 %) 

naročenih na revijo Razredni pouk in revijo Šolski razgledi. Naravoslovno solnico naroča 6 

(21,4 %) anketiranih učiteljev, reviji Educa in Vzgoja pa 2 (7,1 %) učitelja. Na vse ostale 

revije: Pedagoška obzorja, PIL, Po pameti, Science Illustrated, Slovenščina v šoli in Sodobna 

pedagogika je naročen po 1 (3,6 %) učitelj. Ugotavljamo, da je s področja splošno pedagoških 

revij največ učiteljev naročenih na reviji Razredni pouk in Šolski razgledi, s področja 

poučevanja naravoslovja pa na revijo Naravoslovna solnica. Odgovori anketiranih učiteljev so 

potrdili naša predvidevanja, saj sta reviji Razredni pouk in Šolski razgledi med vsebinsko 

ustreznejšimi strokovnimi revijami za razredne učitelje pri nas. Prav tako pa je Naravoslovna 
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solnica edina revija s področja naravoslovja, ki je namenjena poučevanju naravoslovnih 

vsebin v prvem in tudi drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Pričakovali smo, da bo več 

anketiranih učiteljev razrednega pouka naročenih na strokovno revijo Sodobna pedagogika. 

Gre namreč za strokovno revijo, ki vsebuje predvsem teoretične članke, raziskave in 

ugotovitve slovenskih razsikovalcev, ki učitelju ponujajo vpogled v širši družbeno-kulturni 

sistem, znotraj katerega deluje šola in mu nudi objektiven vpogled v problematiko, s katero se 

srečuje pri svojem praktičnem delu. 

 

3.4.3  Pogostost branja izbranih strokovnih revij med učitelji razrednega pouka 

 

Da bi dobili odgovor na raziskovalno vprašanje o tem, katere poljudnoznanstvene, splošno 

pedagoške in slovenske ter tuje naravoslovne strokovne revije berejo učitelji razrednega 

pouka in kako pogosto berejo posamezno revijo, smo 183 anketiranim učiteljem zastavili 3 

vprašanja. Ugotovitve so predstavljene v preglednicah 18, 19 in 20, pri čemer vijolično 

obarvani odstotki predstavljajo večinski delež. Zaradi preglednosti smo podatke podrobneje 

interpretirali le pri revijah, pri katerih je povprečna vrednost pogostosti branja revij vsaj 2,6. 

Za ostale revije smo po vrstnem redu navedli le povprečne vrednosti. 

 

Preglednica 18: Pogostost branja poljudnoznanstvenih in splošno pedagoških revij med 

učitelji razrednega pouka 

  

Nikoli  

1 

Redko 

2 

Občasno 

3 

Pogosto 

4 

Redno 

5 

 
POGOSTOST BRANJA 

STROKOVNIH REVIJ 
f f % f f % f f % f f % f f %  

Andragoška spoznanja 174 95,1 4 2,2 5 2,7 0 0,0 0 0,0 1,1 

Anthropos 179 97,8 2 1,1 2 1,1 0 0,0 0 0,0 1,0 

Bilten Bravo  148 80,9 17 9,3 14 7,7 1 0,55 3 1,64 1,3 

Ciciban 8 4,4 13 7,1 46 25,1 49 26,8 67 36,6 3,8 
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Cicido 26 14,2 26 14,2 41 22,4 45 24,6 45 24,6 3,3 

Didakta 20 10,9 45 24,6 72 39,3 34 18,6 12 6,6 2,9 

Educa 64 35,0 36 19,7 55 30,0 23 12,6 5 2,7 2,3 

Gea: svet doma 67 36,6 44 24,0 43 23,5 22 12,0 7 3,8 2,2 

History Illustrated 159 86,9 8 4,4 10 5,5 3 1,6 3 1,6 1,3 

Iskanja: vzgoja prevzgoja 168 91,8 7 3,8 5 2,7 3 1,6 0 0,0 1,1 

Jezik in slovstvo 128 69,9 26 14,2 21 11,5 7 3,8 1 0,55 1,5 

Kekec 55 30,1 48 26,2 48 26,2 24 13,1 8 4,4 2,4 

Likovne besede 163 89,1 7 3,8 9 4,9 3 1,6 1 0,55 1,2 

Lutka 151 82,5 15 8,2 11 6,0 3 1,6 3 1,6 1,3 

National Geographic 

Slovenija 
21 11,5 29 15,8 66 36,1 46 25,1 21 11,5 3,1 

Otrok in knjiga 103 56,3 32 17,5 32 17,5 12 6,6 4 2,2 1,8 

Pedagoška obzorja = 

Didactica Slovenica 
78 42,6 41 22,4 41 22,4 21 11,5 2 1,1 2,1 

PIL 38 20,8 46 25,1 48 26,2 31 16,9 20 10,9 2,7 

Prostočasnik 61 33,3 27 14,8 38 20,8 35 19,1 22 12,0 2,6 

Razredni pouk 17 9,3 13 7,1 45 24,6 59 32,2 49 26,8 3,6 

 

Revija za elementarno 

izobraževanje 

 

166 90,7 4 2,2 5 2,7 6 3,3 2 1,1 1,2 
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Slovenščina v šoli 126 68,9 14 7,7 30 16,4 6 3,3 7 3,8 1,7 

Socialna pedagogika 134 73,2 19 10,4 22 12,0 6 3,3 2 1,1 1,5 

Sodobna pedagogika 77 42,1 50 27,3 37 20,2 12 6,6 7 3,8 2,0 

Specialna in 

rehabilitacijska 

pedagogika 

171 93,4 4 2,2 7 3,8 1 0,5 0 0,0 1,1 

Šolska knjižnica 152 83,1 6 3,3 9 4,9 10 5,5 6 3,3 1,4 

Šolska kronika 163 89,1 14 7,7 4 2,2 2 1,1 0 0,0 1,2 

Šolsko polje 175 95,6 4 2,2 4 2,2 0 0,0 0 0,0 1,1 

Šolski razgledi 28 15,3 27 14,8 49 26,8 45 24,6 34 18,6 3,2 

Šolsko svetovalno delo 157 85,8 12 6,6 8 4,4 3 1,6 3 1,6 1,3 

Šport  156 85,2 11 6,0 9 4,9 7 3,8 0 0,0 1,3 

Šport mladih 128 69,9 21 11,5 25 13,7 8 4,4 1 0,5 1,5 

Vodenje v vzgoji in 

izobraževanju 
146 79,8 13 7,1 16 8,7 6 3,3 2 1,1 1,4 

Vzgoja in izobraževanje 79 43,2 36 19,7 37 20,2 22 12,0 9 4,9 2,2 

Vzgoja 143 78,1 11 6,0 17 9,3 8 4,4 4 2,2 2,5 

Vzgojiteljica 174 95,1 3 1,6 4 2,2 1 0,5 1 0,5 1,1 

Zgodovina v šoli 163 89,1 10 5,5 7 3,8 1 0,5 2 1,1 1,2 

Zmajček: z igro do znanja 41 22,4 39 21,3 50 27,3 35 19,1 18 9,8 2,7 
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Izmed 183 anketiranih učiteljev razrednega pouka v povprečju 3,8 ti učitelji najpogosteje 

berejo revijo Ciciban. Redno revijo bere 36,6 % učiteljev, pogosto pa 26,8 % učiteljev. 

Ostalih 25,1 % učiteljev jo bere občasno, 7,1 % učiteljev redko in 4,4 % učiteljev revije ne 

bere nikoli.  

Druga revija, ki jo v povprečju 3,6 pogosteje od drugih splošno pedagoških in 

poljudnoznanstvenih revij berejo anketirani učitelji razrednega pouka, je revija Razredni 

pouk. Revijo redno bere 26,8 % učiteljev, največ anketirancev pa jo bere pogosto (32,2 %). 

Revijo občasno bere 24,6 % učiteljev, 7,1 % učiteljev jo bere redko in 9,3 % vprašanih 

učiteljev nikoli ne bere te revije.  

Na tretjem mestu po povprečni vrednosti 3,3 glede pogostosti branja je revija Cicido. Revijo 

redno bere 24,6 % učiteljev, prav tako jo 24,6 % učiteljev bere pogosto. Ostalih 22,4 % 

anketiranih učiteljev jo bere občasno, 14,2 % redko in 14,2 % učiteljev nikoli ne bere te 

revije.  

Revijo Šolski razgledi učitelji berejo v povprečju 3,2. Revijo redno bere 18,6 % anketiranih 

učiteljev razrednega pouka, 24,6 % učiteljev revijo bere pogosto, največ učiteljev pa revijo 

bere občasno (26,8 %). Teh, ki revijo berejo redko, je 14,8 %, takšnih, ki revije nikoli ne 

berejo, pa je 15,3 %.  

Anketirani učitelji v povprečju 3,1 berejo revijo National Geographic Slovenija. Redno revijo 

bere 11,5 % učiteljev, pogosto pa jo bere 25,1 % anketirancev. Največ učiteljev revijo bere 

občasno (36,1 %,), redko revijo bere 15,8 % učiteljev, nikoli pa revije ne bere 11,5 % 

anketirancev. 

Vprašani učitelji berejo revijo Didakta v povprečju 2,9. Revijo redno bere 6,6 % anketiranih 

učiteljev razrednega pouka, 18,6 % učiteljev revijo bere pogosto, največ učiteljev pa revijo 

bere občasno (39,3 %). Teh, ki revijo berejo redko, je 24,6 %, takšnih, ki revije nikoli ne 

berejo, pa je 10,9 %.  

Revijo PIL učitelji berejo v povprečju 2,7. Revijo redno bere 10,9 % anketiranih učiteljev, 

16,9 % učiteljev revijo bere pogosto, največ anketirancev pa revijo bere občasno (26,2 %). 

Revijo bere redko 25,1 % učiteljev, 20,8 % pa je teh, ki revije nikoli ne berejo. Tudi revijo 

Zmajček: z igro do znanja v povprečju berejo učitelji 2,7. Redno revijo bere 9,8 % anketiranih 

učiteljev, pogosto jo bere 19,1 % učiteljev, občasno pa revijo bere največ učiteljev (27,3 %). 

Revijo redko bere 21,3 % anketirancev, 22,4 % vprašanih pa revije ne bere nikoli. 
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Anketirani učitelji berejo revijo Prostočasnik v povprečju 2,6. Revijo redno bere 12 % 

učiteljev, pogosto 19,1 %, občasno pa revijo bere 20,8 % anketirancev. Revijo 14,8 % 

učiteljev bere redko, največ učiteljev pa nikoli ne bere te revije (33,3 %).  

Anketirani učitelji razrednega pouka preostale revije berejo v naslednjem vrstnem redu glede 

na povprečno vrednost pogostosti branja: Vzgoja ( = 2,6), Kekec (  = 2,4), Educa (  = 2,3), 

Gea (  = 2,2), Vzgoja in izobraževanje ( = 2,2), Pedagoška obzorja = Didactica Slovenica 

( = 2,1), Sodobna pedagogika (  = 2,0), Otrok in knjiga (  = 1,8), Slovenščina v šoli (  = 

1,7), Jezik in slovstvo (  = 1,5), Socialna pedagogika (  = 1,5), Šport mladih (  = 1,5), 

Šolska knjižnica (  = 1,4), Vodenje v vzgoji in izobraževanju (  = 1,4), Bilten Bravo (  = 

1,3), History Illustrated (  = 1,3), Lutka (  = 1,3), Šolsko svetovalno delo (  = 1,3), Šport (  

= 1,3), Likovne besede (  = 1,2), Revija za elementarno izobraževanje (  = 1,2), Šolska 

kronika (  = 1,2), Zgodovina v šoli (  = 1,2), Andragoška spoznanja (  = 1,1), Iskanja: 

vzgoja prevzgoja (  = 1,1), Specialna in rehabilitacijska pedagogika (  = 1,1), Šolsko polje 

(  = 1,1), Vzgojiteljica (  = 1,1), Anthropos (  = 1,0). 

Iz zgornjih podatkov je razvidno, da učitelji razrednega pouka najbolj pogosto berejo 

naslednje revije: Ciciban, Razredni pouk, Cicido, Šolski razgledi, National Geographic 

Slovenija, Didakta, PIL, Zmajček: z igro do znanja in Prostočasnik. Štiri revije so 

poljudnoznanstvene in pet revij je splošno pedagoških strokovnih revij. Povprečne vrednosti 

nikjer ne presegajo vrednosti  = 3,8, kolikor znaša najvišja povprečna vrednost glede 

pogostosti branja pri reviji Ciciban. To pomeni, da v povprečju omenjene revije anketirani 

učitelji razrednega pouka berejo pogosto oziroma občasno.  

Ugotavljamo, da učitelji razrednega pouka občasno berejo le 9 izmed 39 poljudnoznanstvenih 

in splošno pedagoških revij. Rezultati so potrdili naše predpostavke, da največ anketiranih 

učiteljev za namen svojega strokovnega spopolnjevanja bere splošni pedagoški reviji 

Razredni pouk in Šolski razgledi. Presenetil pa nas je podatek, da največ učiteljev za svoj 

strokovni razvoj bere revijo Ciciban. Predpostavljamo, da je na to vplival vzorec anketiranih 

učiteljev, v katerem prevladujejo učitelji prvih treh razredov osnovne šole. Zanje je namreč 

revija vsebinsko bolj primena kot za učitelje v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Prav 

tako smo pričakovali, da anketirani učitelji pogosteje berejo revije Educa, Vzgoja in 

izobraževanje in Sodobna pedagogika. Gre namreč za strokovne revije z vsebinsko bolj 

zahtevno vsebino, ki učitelju ponujajo vpogled v širše kulturno in družbeno dogajanje ter 

omogočajo, da vsakdanje pedagoške situacije osmišlja in presoja s pomočjo objektivnih, 

znanstveno preverjenih dognanj. Le tako se namreč izogne posploševanju in nastanku 
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znanstveno nepreverjenih teorij o vzgoji in izobraževanju, ki velikokrat nastajajo znotraj 

manjših skupin, kot so npr. šolski aktivi. 

Preglednica 19: Pogostost branja slovenskih strokovnih naravoslovnih revij med učitelji 

razrednega pouka 

  

Nikoli  

1 

Redko 

2 

Občasno 

3 

Pogosto 

4 

Redno 

5 

 POGOSTOST BRANJA 

NARAVOSLOVNIH 

STROKOVNIH REVIJ 

f f % f f % f f % f f % f f %  

Fizika v šoli 169 92,3 11 6,0 3 1,6 0 0,0 0 0,0 1,1 

Geografija v šoli 162 88,5 8 4,4 10 5,5 1 0,5 2 1,1 1,2 

Geografski obzornik 177 96,7 3 1,6 3 1,6 0 0,0 0 0,0 1,0 

Kemija v šoli in družbi 177 96,7 3 1,6 2 1,1 0 0,0 1 0,5 1,1 

Logika & razvedrilna 

matematika 
107 58,5 25 13,7 30 16,4 16 8,7 5 2,7 1,8 

Matematika v šoli 119 65,0 15 8,2 32 17,5 12 6,6 5 2,7 1,7 

Naravoslovna solnica 62 33,9 28 15,3 45 24,6 29 15,8 19 10,4 2,5 

Obzornik za matematiko 

in fiziko 
180 98,4 0 0,0 2 1,1 1 0,5 0 0,0 1,0 

Presek 120 65,6 35 19,1 25 13,7 2 1,1 1 0,5 1,5 

Proteus 116 63,4 35 19,1 23 12,6 8 4,4 1 0,5 1,6 

Science Illustrated 

(prevod) 
152 83,1 13 7,1 12 6,6 4 2,2 2 1,1 1,3 

Spika 178 97,3 3 1,6 2 1,1 0 0,0 0 0,0 1,0 

Tim 135 73,8 23 12,6 21 11,5 3 1,6 1 0,5 1,4 

Življenje in tehnika 110 60,1 39 21,3 26 14,2 8 4,4 0 0,0 1,6 
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Anketirani učitelji razrednega pouka v povprečju 2,5 izmed naravoslovnih revij najpogosteje 

berejo revijo Naravoslovna solnica. Revijo redno bere 10,4 % učiteljev, 15,8 % učiteljev pa jo 

bere pogosto. Občasno revijo bere 24,6 % učiteljev, 15,3 % učiteljev pa revijo bere redko. 

Učiteljev, ki revije na berejo nikoli, je 33,9 %. 

Na drugem mestu po pogostosti branja med učitelji je revija Logika in razvedrilna matematika 

( = 1,8). Redno revijo bere 2,7 % anketiranih učiteljev, 8,7 % anketirancev pa revijo bere 

pogosto. Ostalih 16,4 % učiteljev jo bere občasno, 13,7 % redko,  58,5 % učiteljev pa nikoli 

ne bere te revije.  

Revijo Matematika v šoli učitelji berejo v povprečju 1,7. Revijo redno bere 2,7 % anketiranih 

učiteljev razrednega pouka, 6,6 % učiteljev revijo bere pogosto, 17,5 % pa revijo bere 

občasno. Tistih, ki revijo berejo redko, je 8,2 %, večina (65,0 %) pa te revije nikoli ne bere.  

Anketirani učitelji razrednega pouka preostale strokovne revije berejo v naslednjem vrstnem 

redu glede na povprečno vrednost pogostosti branja: Proteus (  = 1,6), Življenje in tehnika (  

= 1,6), Presek (  = 1,5), Tim (  = 1,4), Science Illustrated (  = 1,3), Geografija v šoli (  = 

1,2), Fizika v šoli (  = 1,1), Kemija v šoli in družbi (  = 1,1), Geografski obzornik (  = 1,0), 

Obzornik za matematiko in fiziko ( = 1,0). 

Iz zgornjih podatkov je razvidno, da učitelji razrednega pouka v splošnem ne berejo veliko 

strokovnih revij s področja poučevanja naravoslovja, saj nobena povprečna vrednost ni 

presegla povprečne vrednosti 2,5. Ugotavljamo, da anketirani učitelji najpogosteje berejo 

revijo Naravoslovna solnica, revijo Logika in razvedrilna matematika ter revijo Matematika v 

šoli, kar smo kot predpostavko navedli že v razpravi o ponudbi strokovnih revij pri nas. 

Predvidevali smo tudi, da izmed vseh navedenih strokovnih naravoslovnih revij najpogosteje 

berejo revijo Naravoslovna solnica, kar so rezultati potrdili. Rezultati raziskave so potrdili 

tudi naše predpostavke glede pogostosti branja posameznih vrst strokovnih revij. Pokazali so 

namreč, da učitelji razrednega pouka manj pogosto berejo strokovne naravoslovne revije kot 

pa splošno pedagoške in poljudnoznanstvene revije.  
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Preglednica 20: Pogostost branja tujih (angleških) strokovnih naravoslovnih revij  

  

Nikoli  

1 

Redko 

2 

Občasno 

3 

Pogosto 

4 

Redno 

5 
 POGOSTOST  

BRANJA TUJIH 

NARAVOSLOVNIH 

STROKOVNIH REVIJ 

f f % f f % f f % f f % f f %  

Discover 170 92,9 6 3,3 6 3,3 1 0,5 0 0,0 1,1 

Education in Chemistry 182 99,5 0 0,0 1 0,5 0 0,0 0 0,0 1,0 

Education in Science 176 96,2 5 2,7 2 1,1 0 0,0 0 0,0 1,0 

Educational Studies in 

Mathematics 
179 97,8 1 0,5 3 1,6 0 0,0 0 0,0 1,0 

For the Learning of 

Mathematics 
180 98,4 1 0,5 2 1,1 0 0,0 0 0,0 1,0 

International Journal of 

Science Education 
174 95,1 5 2,7 3 1,6 1 0,5 0 0,0 1,1 

Journal of Emergent 

Science 
181 98,9 1 0,5 1 0,5 0 0,0 0 0,0 1,0 

Journal for Research in 

Mathematics Education 
180 98,4 1 0,5 2 1,1 0 0,0 0 0,0 1,0 

Journal of Chemical 

Education 
181 98,9 1 0,5 1 0,5 0 0,0 0 0,0 1,0 

Journal of Research in 

Science Teaching 
179 97,8 2 1,1 2 1,1 0 0,0 0 0,0 1,0 

Mathematics magazine 180 98,4 2 1,1 1 0,5 0 0,0 0 0,0 1,0 

 

The Mathematics Teacher 

 

179 97,8 3 1,6 1 0,5 0 0,0 0 0,0 1,0 

Mathematics Teaching in 

the Middle School    
180 98,4 2 1,1 1 0,5 0 0,0 0 0,0 1,0 
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Micromath 181 98,9 1 0,5 1 0,5 0 0,0 0 0,0 1,0 

Mind, Brain and Education 175 95,6 4 2,2 4 2,2 0 0,0 0 0,0 1,1 

Physics Education 181 98,9 1 0,5 1 0,5 0 0,0 0 0,0 1,0 

The Physics Teacher 182 99,5 1 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1,0 

Physics Today 181 98,9 1 0,5 1 0,5 0 0,0 0 0,0 1,0 

Primary Geography 179 97,8 4 2,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1,0 

Primary Science 175 95,6 6 3,3 2 1,1 0 0,0 0 0,0 1,1 

School Science Review 179 97,8 3 1,6 1 0,5 0 0,0 0 0,0 1,0 

Science 176 96,2 3 1,6 4 2,2 0 0,0 0 0,0 1,1 

Science and Children 173 94,5 9 4,9 1 0,5 0 0,0 0 0,0 1,1 

Science Education 177 96,7 3 1,6 3 1,6 0 0,0 0 0,0 1,0 

Science in School 174 95,1 6 3,3 3 1,6 0 0,0 0 0,0 1,1 

Science Scope 181 98,9 1 0,5 1 0,5 0 0,0 0 0,0 1,0 

Science Teacher Education 177 96,7 5 2,7 1 0,5 0 0,0 0 0,0 1,0 

Super Science 180 98,4 2 1,1 1 0,5 0 0,0 0 0,0 1,0 

The Science Teacher 180 98,4 2 1,1 1 0,5 0 0,0 0 0,0 1,0 
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Teaching children 

mathematics 
174 95,1 5 2,7 4 2,2 0 0,0 0 0,0 1,1 

 

Še največ anketiranih učiteljev bere revijo Discover, in sicer pogosto jo bere 1 učitelj (0,5 %), 

občasno revijo bere 6 (3,3 %) anketirancev, prav tako jih revijo bere redko 6 (3,3 %). Ostalih 

170 (92,9 %) učiteljev revije nikoli ne bere. 

Revijo Science and Children občasno bere 1 (0,5 %) učitelj, redko pa revijo bere 9 (4,9 %) 

učiteljev, ostalih 173 (94,5 %) učiteljev revije nikoli ne bere.  

Revijo International Journal of Science Education pogosto bere 1 (0,5 %) učitelj, občasno 

revijo berejo 3 (1,6 %) učitelji in redko revijo bere 5 učiteljev (2,7 %), ostalih 174 (95,1 %) 

učiteljev revije ne bere nikoli. Revijo Science in School občasno berejo 3 (1,6 %) učitelji, 

redko revijo bere 6 učiteljev (3,3 %), ostalih 174 (95,1 %) učiteljev revije ne bere nikoli. 

Revijo Teaching children mathematics občasno berejo 4 (2,2 %) učitelji, redko pa revijo bere 

5 (2,7 %) učiteljev, ostalih 174 (95,1 %) učiteljev revije ne bere nikoli.  

Anketirani učitelji razrednega pouka preostale naravoslovne strokovne revije berejo v 

naslednjem vrstnem redu glede na povprečno vrednost pogostosti branja. Revije Mind, brain 

and education; Primary Science in Science anketriani učitelji v povprečju berejo 1,1. Revije 

Education in Science, Science Education, Science Teacher Education, Educational Studies in 

Mathematics, Journal of Research in Science Teaching, The Mathematics Teacher, Primary 

Geography, School Science Review, For the Learning of Mathematics, Journal for Research 

in Mathematics Education, Mathematics magazine, Mathematics Teaching in the Middle 

School, Super Science, The Science Teacher, Journal of Emergent Science, Journal of 

Chemical Education, Micromath, Physics Education, Physics Today, Science Scope, 

Education in Chemistry in The Physics Teacher pa v povprečju berejo 1,0. 

Ugotavljamo, kar je razvidno iz zgornjih podatkov, da učitelji razrednega pouka v splošnem 

skoraj ne berejo tujih strokovnih revij s področja poučevanja naravoslovja, saj nobena 

povprečna vrednost ni presegla vrednosti 1,1. Rezultati so potrdili naša pričakovanja, saj smo 

predvidevali, da učitelji tujih naravoslovnih strokovnih revij ne berejo oziroma jih berejo le 

redko.  
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3.4.4  Uporabnost z branjem pridobljenega znanja ter stališča učiteljev glede vpliva 

branja strokovnih revij na njihov profesionalni razvoj  

 

Anketirance smo povprašali, s kakšnim namenom berejo strokovne revije (preglednica 21), v 

kolikšni meri je po njihovem mnenju to, kar preberejo, zanje uporabno in koristno 

(preglednica 22), kako z branjem pridobljeno znanje uporabljajo pri svojem delu (preglednica 

23) in kakšen je po njihovem mnenju vpliv branja strokovnih revij na učitelja (preglednica 

24). Njihovi odgovori so predstavljeni v preglednicah spodaj. Ker so anketiranci lahko izbrali 

več odgovorov, je seštevek odstotkov višji od 100. 

 

Preglednica 21: Namen branja strokovnih revij 

 

NAMEN BRANJA STROKOVNIH REVIJ  f f % 

 

Da sledim zadnjim raziskavam na področju vzgoje in 

izobraževanja in sem na tekočem z dogajanjem v stroki 

118 64,5 

 

Da dobim nove ideje in zamisli za dejavnosti pri pouku (oblike, 

metode dela, vsebine, poskusi, dnevi dejavnosti …) 

172 94,0 

 

Iščem odgovore na osebna vprašanja, ki se mi postavljajo glede 

poučevanja, učenja, dela z učenci s posebnimi potrebami, 

sodelovanja s starši in nasploh pedagoškega udejstvovanja 

133 72,7 

 

Da razvijam svoje generične in predmetno specifične 

kompetence za poučevanje 

57 31,1 

 

Želim biti čim bolj splošno razgledan/a, saj je to potrebno, če si 

učitelj 

93 50,8 

 

Da mine čas 
1 0,5 

 

Drugo 
2 1,1 

 

SKUPAJ 
576 314,8 

 

Večina (94 %) anketiranih učiteljev razrednega pouka bere strokovne revije z namenom, da bi 

dobili nove ideje in zamisli za načrtovanje in izvajanje dejavnosti pri pouku (metode in oblike 

dela, zanimive vsebine, poskusi, raziskave, dnevi dejavnosti). Da bi našli odgovore na osebna 
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vprašanja glede učenja in poučevanja, dela z učenci s posebnimi potrebami (nadarjenimi in 

učno šibkejšimi), sodelovanja s starši ipd., bere strokovne revije 72,7 % anketirancev. 64,5 % 

anketiranih učiteljev bere strokovne revije z namenom, da sledijo zadnjim raziskavam na 

področju vzgoje in izobraževanja in so na tekočem z dogajanjem v stroki. 50,8 % 

anketirancev je odgovorilo, da bere strokovne revije tudi zato, ker želijo biti splošno 

razgledani. Da berejo strokovne revije z namenom razvijanja generičnih in predmetno 

specifičnih kompetenc za poučevanje, je odgovorilo 31,1 % učiteljev. Pod možnost drugo sta 

2 (1,1 %) anketiranca navedla, da se za branje neke strokovne revije ne odločita s posebnim 

namenom, temveč da se odločita za branje, kadar ju pritegne tema, izražena v naslovu. 1 (0,5 

%) učitelj pa je odgovoril, da bere tudi z namenom, da mine čas.  

Odgovori anketirancev so potrdili naša predvidevanja, da največ učiteljev bere strokovne 

revije z namenom, da dobi nove ideje in zamisli za dejavnosti pri pouku ter odgovore na 

vprašanja, ki se jim vsakodnevno postavljajo v različnih pedagoških situacijah. Iz njihovih 

odgovorov je razvidno, da z branjem strokovnih revij iščejo predvsem rešitve za konkretne 

situacije in so bolj pragmatično usmerjeni.  

Anketirane učitelje smo vprašali, kakšno je njihovo mnenje o uporabnosti z branjem 

pridobljenega znanja v praksi. Njihovi odgovori so predstavljeni v preglednici 22. 

 

Preglednica 22: Mnenje učiteljev o uporabnosti z branjem pridobljenega znanja v praksi 

MNENJE O UPORABNOSTI Z BRANJEM 

PRIDOBLJENEGA ZNANJA  f f % 

Nikoli mi ne koristi 
0 0,0 

Redko mi koristi 
12 6,6 

Niti mi koristi niti mi ne koristi 
11 6,0 

Pogosto mi koristi 
145 79,2 

Zelo pogosto mi koristi 
15 8,2 

SKUPAJ 
183 100,0 
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Večina anketiranih učiteljev razrednega pouka meni, da jim znanje, ki ga pridobijo z branjem 

strokovnih revij, pogosto koristi. Teh je 79,2 %. Da jim znanje koristi zelo pogosto, pa meni 

18,2 % učiteljev. 6,6 % anketirancev meni, da jim znanje koristi redko, 6 % pa jih meni, da 

jim z branjem pridobljeno znanje niti koristi niti ne koristi. Nihče od anketiranih ni mnenja, da 

mu branje strokovnih revij nikoli ne koristi. Rezultati so potrdili naša predvidevanja, saj je 

velika večina anketiranih učiteljev razrednega pouka mnenja, da jim z branjem pridobljeno 

znanje pogosto koristi. Menimo, da večina učiteljev premišljeno izbira strokovne revije za 

branje, saj jim to, kar preberejo, očitno v večini primerov koristi pri njihovem strokovnem 

spopolnjevanju. 

V nadaljevanju smo anketirance vprašali o načinih in področjih uporabe z branjem 

pridobljenega znanja v njihovem pedagoškem delu. Vprašanje je bilo odprtega tipa, saj smo 

želeli dobiti čim bolj realne odgovore učiteljev. Na podlagi odgovorov smo oblikovali 

kategorije, v katere smo lahko umestili vse pridobljene odgovore. Ker so anketiranci lahko 

podali več odgovorov, je seštevek odstotkov višji od 100. Odgovori so predstavljeni v 

preglednici 23. 

 

Preglednica 23: Načini in področja uporabe z branjem pridobljenega znanja pri pedagoškem 

delu  

NAČINI IN PODROČJA UPORABE Z 

BRANJEM PRIDOBLJENEGA ZNANJA PRI 

PEDAGOŠKEM DELU  f f % 

Vpeljava zanimivih vsebin, uporaba novih metod 

in oblik dela, nove ideje in zamisli za izvajanje 

pouka 

141 77,0 

Svetovanje, pogovarjanje in usmerjanje. Reševanje 

konfliktov in spodbujanje pozitivne razredne klime 
31 16,9 

Sodelovanje s starši (govorilne ure, roditeljski 

sestanki, obveščanja) 
19 10,4 

Diferenciacija in individualizacija dela 
11 6,0 

Priprava didaktičnega materiala, gradiv, sredstev in 

pripomočkov za delo 
8 4,4 

Individualna rast, osebni napredek, osebnostna 

zrelost, širjenje obzorja za delo 
7 3,8 

Sodelovanje in timsko delo znotraj učiteljskega 

zbora 
7 3,8 

Delo z učenci s posebnimi potrebami (nadarjenimi, 

učno šibkimi in z učenci z vedenjskimi težavami)  
6 3,3 



69 

 

Individualno spremljanje učenčevega napredka, 

načrtovanje in izvajanje preverjanja ter ocenjevanja 

znanja 

4 2,2 

Načrtovanje dni dejavnosti 
4 2,2 

Načrtovanje raziskav in projektnega dela na ravni 

šole in znotraj razreda 
3 1,6 

Načrtovanje in izvedba eksperimentalnega dela z 

učenci 
2 1,1 

SKUPAJ 
243 132,8 

 

Največ (77 %) učiteljev z branjem pridobljeno znanje pri pouku uporabi za vpeljavo novih 

metod in oblik dela ter zanimivih vsebinskih dopolnitev k predpisanim vsebinam. Novo 

pridobljeno znanje upošteva pri reševanju konfliktov, svetovanju, usmerjanju, pogovarjanju in 

nasploh pri vzdrževanju ter spodbujanju pozitivne razredne klime, 16,9 % učiteljev. Na 

področju sodelovanju s starši, ki poteka v obliki govorilnih ur, roditeljskih sestankov, 

pogovorov, obveščanj ipd., z branjem pridobljeno znanje koristi 10,4 % anketiranim učiteljev, 

pri diferenciaciji in individualizaciji dela pa 6 % anketiranim učiteljev. Pri branju strokovnih 

revij 4,4 % učiteljev dobi zamisli za pripravo različnega didaktičnega materiala, gradiv, 

sredstev in pripomočkov za delo. 3,8 % učiteljev pa vidi branje strokovnih revij kot način za 

spodbujanje osebne in profesionalne rasti, zrelosti in način širjenja obzorja. Prav tako je 3,8 % 

anketirancev odgovorilo, da jim prebrano koristi pri sodelovanju in timskem delu znotraj 

učiteljskega zbora. Pri delu z učenci s posebnimi potrebami, nadarjenimi, učno šibkimi in z 

učenci z vedenjskimi težavami prebrano koristi 3,3 % učiteljev razrednega pouka. Dni 

dejavnosti s pomočjo prebranega načrtuje 2,2 % učiteljev, prav tako 2,2 % anketirancev 

prebrano upošteva in uporablja pri individualnem spremljanju učenčevega napredka, 

načrtovanju in izvajanju preverjanja ter ocenjevanja znanja. Za akcijsko raziskavo in 

projektno delo na ravni šole ter znotraj razreda, se je na podlagi prebranega odločilo 1,6 % 

učiteljev, 1,1 % učiteljev pa z branjem pridobljeno znanje uporablja pri načrtovanju in izvedbi 

eksperimentalnega dela z učenci. 

 

Na podlagi rezultatov vidimo, da še vedno največ učiteljev z branjem pridobljeno znanje 

uporabi pri pouku tako, da preizkuša nove oblike in metode dela ter načine podajanja snovi. 

Ob primerjavi zgornjih podatkov, s podatki iz preglednice 21, kjer je 72,7 % anketirancev 

odgovorilo, da strokovne revije berejo z namenom, da prebrano uporabijo pri sodelovanju s 

starši, delu z učenci s posebnimi potrebami, svetovanju, usmerjanju ter reševanju konfliktov, 



70 

 

smo ugotovili, da pa jih le 16,9 % prebrano dejansko uporabi pri svetovanju, pogovarjanju in 

usmerjanju ter reševanju konfliktov. Razlog za takšno odstopanje v odgovorih, glede namena 

in dejanske uporabe prebranega pri delu, je morda v tem, da je bilo anketno vprašanje 

odprtega tipa in smo odgovore naknadno oblikovali v kategorije. Tako so se odgovori 

razpršili med različne oblike in načine uporabe prebranega v praksi. Kljub temu pa je iz 

rezultatov razvidno, da so učitelji pri svojem strokovnem spopolnjevanju usmerjeni zelo 

pragmatično in tudi pridobljeno znanje v praksi uporabljajo predvsem pri vpeljavi novih 

vsebin, metod in oblik dela.  

 

Anketirani učitelji so se opredelili do vpliva, ki ga ima branje strokovnih revij na učiteljev 

osebni in profesionalni razvoj. Njihove ocene so predstavljene v preglednici 24, pri čemer 

vijolično obarvani odstotki predstavljajo večinski delež. 

 

Preglednica 24: Mnenje učiteljev glede vplivov, ki jih ima branje strokovnih revij na osebni in 

profesionalni razvoj učitelja 

  

Popolnoma 

se strinjam 

5 

Se strinjam 

4 

Niti se 

strinjam 

niti se ne 

strinjam 

3 

Se ne 

strinjam 

2 

Sploh se ne 

strinjam 

1 

 

TRDITVE O VPLIVU 

BRANJA REVIJ NA 

UČITELJEV OSEBNI IN 

PROFESIONLANI 

RAZVOJ.  

f f % f f % f f % f f % f f %   

»… da učitelj v literaturi najde 

ubesedene osebne uvide v obliki 

teoretskih principov, kar ga 

spodbudi, da lastne sklepe 

uveljavlja bolj odločno.« 

26 14,2 116 63,4 33 18,0 7 3,8 1 0,5 3,9 

»… da učitelj dostopa do novih 

idej in zamisli za izvedbo 

dejavnosti pri pouku.« 
83 45,4 87 47,5 5 2,7 5 2,7 3 1,6 4,3 
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po»… da učitelj dobi vpogled v 

lastno vpetost v raznovrstne 

družbene sisteme (npr. politične 

in kulturne).« 

10 5,5 84 45,9 66 36,1 22 12,0 1 0,5 3,4 

 »... da učitelj, kadar nima 

možnosti sodelovati v razpravah 

z drugimi kolegi oziroma 

»prijatelji kritiki«, lahko dostopa 

do alternativnih pedagoških 

pogledov in interpretacij.«  

26 14,2 109 59,6 35 19,1 13 7,1 0 0,0 3,8 

 »… da učitelj ne izgubi svoje 

objektivnosti v razmišljanju, ki jo 

pogosto ogroža homogenost 

mišljenj, ki nastaja znotraj 

manjših socialnih skupin (med 

sodelavci).« 

26 14,2 102 55,7 43 23,5 9 4,9 3 1,6 3,8 

»… da učitelj pri branju o novih 

idejah, dejavnostih in teoriji 

prekinja krog »domačnosti« in 

tako izstopa iz kroga lastne 

prakse.« 

43 23,5 103 56,3 25 13,7 9 4,9 3 1,6 4,0 

»… da učitelj razvija generične 

(splošne) in predmetno 

specifične kompetence učitelja.« 
32 17,5 110 60,1 31 16,9 7 3,8 3 1,6 3,9 

 

V povprečju se učitelji najbolj strinjajo s trditvijo, da z branjem strokovnih revij učitelj 

dostopa do novih idej in zamisli za izvedbo dejavnosti pri pouku (  = 4,3). S trditvijo, da 

učitelj pri branju o novih idejah, dejavnostih in teoriji prekinja krog domačnosti in tako 

izstopa iz kroga lastne prakse, so se anketiranci strinjali s povprečno oceno 4,0. S trditvama, 

da učitelj z branjem strokovnih revij razvija svoje generične (splošne) in predmetno specifične 

kompetence ter da v literaturi najde ubesedene osebne uvide v obliki teoretskih principov, kar 

ga spodbudi, da lastne sklepe uveljavlja bolj odločno, so se učitelji v povprečju strinjali z 

oceno 3,9. S povprečno oceno 3,8 so se anketirani učitelji strinjali s trditvama, da lahko 
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učitelj, kadar nima možnosti sodelovati v razpravah z drugimi kolegi, preko branja dostopa do 

alternativnih pedagoških pogledov in interpretacij ter da z branjem učitelj ne izgubi svoje 

objektivnosti v razmišljanju, ki jo pogosto ogroža homogenost mišljenj, ki nastaja znotraj 

manjših socialnih skupin (med sodelavci). Anketirani učitelji razrednega pouka so se v 

povprečju 3,4 najmanj strinjali s trditvijo, da z branjem strokovnih revij učitelj dobi vpogled v 

lastno vpetost v raznovrstne družbene sisteme (npr. politične in kulturne).  

Odgovori anketirancev so potrdili naša predvidevanja, saj smo ugotovili, da se anketirani 

učitelji strinjajo z vsemi ponujenimi trditvami. Tudi iz rezultatov tega vprašanja je razvidno, 

da učitelji z branjem strokovnih revij iščejo predvsem nove ideje in zamisli za izvedbo 

dejavnosti pri pouku. To ponovno kaže na njihovo visoko pragmatično usmerjenost pri 

strokovnem spopolnjevanju, kar smo ugotovili že pri interpretaciji zgornjih rezultatov. Na tem 

mestu je potrebno poudariti, da smisel branja strokovnih revij ni le v pridobivanju praktičnih 

idej in predlogov za poučevanje. Glavni namen branja strokovnih revij je namreč v tem, da 

učitelj z branjem razvija kritično mišljenje o prebranem, razmišlja o lastnih predpostavkah, 

prepričanjih in mnenjih ter jih spreminja. Obenem pa se tudi sam uči, kako znanstveno 

raziskovati in predstavljati rezultate ter lahko objavlja članke v strokovnih revijah. Tako 

postaja po Schönu (1983, v Marentič Požarnik, 1993b), razmišljujoč praktik. 

 

3.4.5  Mnenje učiteljev o ponudbi strokovnih naravoslovnih revij pri nas 

 

V zadnjem sklopu vprašanj smo učitelje vprašali, ali so zadovoljni s ponudbo strokovnih revij 

s področja poučevanja naravoslovja pri nas. Prosili smo jih tudi, da povedo, česa bi si v 

omenjenih revijah želeli brati več. Njihovi odgovori so predstavljeni v preglednici 25 in 26. 

Preglednica 25: Mnenje učiteljev o ponudbi strokovnih revij s področja poučevanja 

naravoslovja pri nas  

 

 

MNENJE UČITELJEV O PONUDBI STROKOVNIH 

REVIJ S PODROČJA POUČEVANJA 

NARAVOSLOVJA PRI NAS 

f f % 

Dovolj ponudbe 151 82,5 

Ni dovolj ponudbe 32 17,5 

SKUPAJ 183 100,0 
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Izmed vseh anketiranih učiteljev jih je 82,5 % mnenja, da imajo učitelji pri nas na voljo 

dovolj strokovnih revij s področja poučevanja naravoslovja. Da te ponudbe pri nas ni dovolj, 

pa jih meni 17,5 %. Odgovori anketirancev so nas nekoliko presenetili, saj smo pričakovali, 

da bo več učiteljev izbralo možnost, da ponudbe strokovnih naravoslovnih revij s področja 

poučevanja naravoslovja pri nas ni dovolj.  

Anketirane učitelje, ki menijo, da ponudbe strokovnih naravoslovnih revij s področja 

poučevanja naravoslovja pri nas ni dovolj, smo vprašali, kaj bi si za svoje strokovno 

spopolnjevanje še želeli prebirati v strokovnih revijah s področja poučevanja naravoslovja. Na 

podlagi njihovih odgovorov smo oblikovali kategorije, v katere smo umestili vse pridobljene 

odgovore. Ker so anketiranci lahko podali več odgovorov, je seštevek odstotkov višji od 100. 

Slednji so predstavljeni v preglednici 26. 

 

Preglednica 26: Kaj bi si učitelji še želeli brati v strokovnih revijah s področja poučevanja 

naravoslovja 

ŽELJE IN PREDLOGI UČITELJEV GLEDE 

VSEBIN V REVIJAH S PODROČJA 

POUČEVANJA NARAVOSLOVJA  f f % 

Več predlogov za izvedbo konkretnih 

naravoslovnih dejavnosti v razredu, praktičnih 

primerov za delo glede na učni načrt 

15 46,9 

Zbrani enostavni poskusi za pouk naravoslovja na 

razredni stopnji 
11 34,4 

Nasveti, kako na preprost način pojasniti in 

prikazati zapletene naravne pojave 
6 18,8 

Didaktične in družabne igre s področja 

naravoslovja 
3 9,4 

Novosti s področja naravoslovja in poučevanja 

naravoslovja 
2 6,3 

Več prevodov tujih naravoslovnih revij v slovenski 

jezik 
1 3,1 

Več vsebin za drugo triletje 
1 3,1 

SKUPAJ 
39 121,9 

. 
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Izmed 32 anketirancev, ki menijo, da ponudba strokovnih revij s področja poučevanja 

naravoslovja pri nas ni zadovoljiva, jih je 46,9 % zapisalo, da bi si v strokovnih revijah želeli 

več vsebin s konkretnimi predlogi za izvedbo naravoslovnih dejavnosti in praktičnih primerov 

ter nasvetov za delo v razredu. Potrebo po zbirki enostavnih poskusov za pouk naravoslovja 

na razredni stopnji je izrazilo 34,4 % anketirancev. Več nasvetov, kako na preprost način 

pojasniti in prikazati zapletene naravne pojave, si v strokovnih revijah želi 18,8 % anketiranih 

učiteljev. 9,4 % anketirancev v strokovnih revijah pogreša primere didaktičnih in družabnih 

iger s področja naravoslovja, 6,3 % učiteljev bi si želelo strokovno revijo, ki bi objavljala 

zadnje novosti s področja naravoslovja in poučevanja naravoslovja, 3,1 % anketirancev si želi 

več vsebin za 2. triletje (4. in 5. razred), prav tako 3,1 % pa si želi več prevodov tujih 

naravoslovnih revij v slovenski jezik. Iz odgovorov je razvidno, da je največ anketirancev 

izrazilo željo po strokovnih revijah, ki bi učiteljem nudile ideje za izvedbo naravoslovnih 

dejavnosti in predloge za praktične oblike dela (poskusi), in sicer predvsem pri razlagi 

zapletenejših naravoslovnih pojavov. Odgovori anketiranih učiteljev so tudi tukaj pokazali, da 

si želijo učitelji v revijah brati predvsem o praktičnih nasvetih in predlogih za delo, kar je 

potrdilo naša predvidevanja. Presenetilo pa nas je, da je le en učitelj izpostavil, da si želi več 

strokovnih revij s področja naravoslovja, ki bi bile primerne za drugo triletje. Tovrstnih revij 

je namreč pri nas manj kot je ostalih strokovnih naravoslovnih in splošno pedagoških revij, 

zato smo pričakovali, da bo več anketirancev izrazilo željo po njih.  
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4  ZAKLJUČEK  

 

Cilj raziskave, ki smo jo izvedli za namen magistrskega dela, je bil ugotoviti, kako pogosto 

učitelji razrednega pouka za svoj profesionalni razvoj in spopolnjevanje berejo strokovne 

revije, katere revije berejo in kako pridobljeno znanje uporabljajo pri svojem poučevanju. 

Prav tako nas je zanimalo, koliko časa namenijo branju strokovnih revij, kje revije največkrat 

berejo, kako dostopajo do revij za branje in ali obstaja povezava med pogostostjo branja 

strokovnih revij in delovno dobo učiteljev razrednega pouka. Učitelje smo povprašali tudi po 

njihovem mnenju glede obstoječe ponudbe strokovnih naravoslovnih revij pri nas in jih 

prosili, da povejo, česa, kar bi si še želeli brati, v teh revijah, ne najdejo.  

Podatke smo zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika. Povezavo do vprašalnika smo na 

elektronske naslove poslali vodstvom 454 slovenskih osnovnih šol. V raziskavi je sodelovalo 

214 učiteljev razrednega pouka iz različnih slovenskih osnovnih šol. Največ učiteljev je bilo 

iz starostne skupine od 31 do 40 let, njihova povprečna starost pa je bila skoraj 43 let.  

Ugotovili smo, da se 98,6 % anketiranih učiteljev razrednega pouka dodatno strokovno 

spopolnjuje. Učitelji so na petstopenjski lestvici označili, kako pogosto se za namen svojega 

profesionalnega razvoja uporabljajo posamezne oblike strokovnega spopolnjevanja. 

Povprečne vrednosti so se gibale od 1,9 do 3,8. S povprečno vrednostjo 3,8 so učitelji 

označili, da se največkrat udeležujejo nadaljnjih izobraževanj in usposabljanj za strokovne 

delavce v vzgoji in izobraževanju. Z vrednostjo 1,9 pa so označili supervizijo, ki jo 

uporabljajo najmanj. Oblike strokovnega spopolnjevanja si po pogostosti sledijo v naslednjem 

vrstnem redu: nadaljnja izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju, usposabljanje v šolah in drugih institucijah, branje strokovne literature (knjige, 

zborniki, revije in časopisi), obiskovanje konferenc, študijske skupine in supervizija. Rezultati 

naše raziskave potrjujejo to, kar sta v raziskavi o oblikah stalnega strokovnega spopolnjevanja 

ugotovili že avtorici A. Ivajnšič in M. Ivanuš Grmek (2009), in sicer da je branje strokovne 

literature ena pogostejših oblik dodatnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev.  

Mnenja učiteljev razrednega pouka o pomembnosti branja strokovnih revij za učiteljev 

profesionalni razvoj so v večini pozitivna, saj jih 57,3 % meni, da je branje strokovnih revij za 

učiteljev razvoj pomembno, 31,8 % pa jih je mnenja, da je branje strokovnih revij za 

profesionalni razvoj učitelja zelo pomembno. Na podlagi tega smo predvideli, da bo večina 
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vprašanih učiteljev na vprašanje, ali za svoje strokovno spopolnjevanje učitelji berejo 

strokovne revije, odgovorila pritrdilno, kar se je tudi uresničilo. 86,7 % anketirancev je 

namreč odgovorilo, da strokovne revije berejo. Ostalih 13,3 % učiteljev, ki strokovnih revij ne 

berejo, pa je kot razlog za to v večini navedlo pomanjkanje časa. 

Učitelji, ki berejo strokovne revije, največkrat revije berejo doma (78,7 %) in med tednom 

(53,6 %). Največ učiteljev bere strokovne revije enkrat do dvakrat mesečno, branju revij pa 

69,1 % anketirancev v povprečju mesečno nameni od 2 do 4 ure. Z izračunom 

Spearmanovega koeficienta smo dokazali, da se z večanjem delovne dobe učiteljev pogostost 

branja strokovnih revij manjša. Najmanj namreč strokovne revije berejo učitelji razrednega 

pouka z največ delovne dobe. O tem v fazah poklicnega razvoja učitelja posredno pišeta tudi 

P. Javrh (2011) in M. Valenčič Zuljan (2012), ki pravita, da učitelji, ki so v fazi poklicnega 

slovesa, zmanjšujejo svojo zavzetost za delo. Ker k delu učitelja spada tudi njegov 

profesionalni razvoj, lahko mi k temu dodamo, da učitelji v fazi poklicnega slovesa 

zmanjšujejo tudi zavzetost za svoj profesionalni razvoj. 

Strokovne revije si učitelji pogosto izposojajo v knjižnici (85,2 %) ali pa do njih dostopajo na 

delovnem mestu (46,4 %). Na vsaj eno strokovno revijo je naročenih 15,3 % anketiranih 

učiteljev. Največ učiteljev je naročenih na splošno pedagoški strokovni reviji, in sicer 

Razredni pouk (10 učiteljev) in Šolske razglede (10 učiteljev), ter na eno naravoslovno revijo, 

in sicer Naravoslovno solnico (6 učiteljev).  

Učitelji so na petstopenjski lestvici označili, kako pogosto za namen svojega strokovnega 

spopolnjevanja berejo poljudnoznanstvene in splošno pedagoške strokovne revije. Povprečne 

vrednosti branja poljudnoznanstvenih in splošno pedagoških strokovnih revij so se gibale od 1 

do 3,8. S povprečno vrednostjo 3,8 so učitelji označili, da največkrat berejo revijo Ciciban. Z 

vrednostjo 1 pa so označili revijo Anthropos, ki jo berejo le 4 učitelji. Strokovne revije, pri 

katerih je bila povprečna vrednost vsaj 2,9 glede na pogostost branja med učitelji, so še: 

Razredni pouk (  = 3,6), Cicido (  = 3,3), Šolski razgledi (  = 3,2), National Geographic 

Slovenija (  = 3,1) in revija Didakta (  = 2,9). Menimo, da je razlog za to, da je revija 

Ciciban zasedla prvo mesto, v vzorcu anketiranih učiteljev. Največ anketiranih učiteljev je 

bilo namreč tistih, ki poučujejo v prvem triletju osnovne šole, kjer revijo večkrat kot učitelji v 

drugem triletju uporabljajo za svoj profesionalni razvoj in pri delu v razredu. 
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Povprečne vrednosti branja slovenskih strokovnih naravoslovnih revij so se gibale od 1,0 do 

2,5. S povprečno vrednostjo 2,5 so učitelji označili, da največkrat berejo revijo Naravoslovna 

solnica. Z vrednostjo 1,0 pa so označili revijo Obzornik za matematiko in fiziko, ki jo berejo 

samo 3 učitelji. Naravoslovna solnica je edina slovenska strokovna naravoslovna revija, ki jo 

bere več kot 50 % anketiranih učiteljev. Rezultati ankete so pokazali, da to strokovno revijo 

različno pogosto bere 66,1 % vseh anketiranih učiteljev razrednega pouka. Z našo raziskavo 

smo ugotovili, da je Naravoslovna solnica edina revija pri nas, ki učiteljem razrednega pouka 

predstavlja primeren in uporaben vir informacij za namen njihovega strokovnega 

spopolnjevanja na področju poučevanja naravoslovja od 1. do 5. razreda. Učitelji sicer berejo 

tudi druge slovenske strokovne naravoslovne revije, vendar jih berejo v precej manjši meri. 

Tako revijo Logika in razvedrilna matematika v povprečju berejo v vrednosti 1,8, revijo 

Matematika v šoli pa v povprečju 1,7.  

Na petstopenjski lestvici so učitelji označili tudi to, kako pogosto za namen svojega 

strokovnega spopolnjevanja berejo angleške strokovne naravoslovne revije. Povprečne 

vrednosti branja posameznih angleških revij so se gibale od 1,0 do 1,1. S povprečno 

vrednostjo 1,1 ugotavljamo, da učitelji največkrat berejo revijo Discover, katero bere 13 

anketiranih učiteljev. Z najnižjo vrednostjo 1,0 so označili več revij, vendar revijo The 

Physics Teacher bere le 1 anketirani učitelj, zato je ta revija na zadnjem mestu po pogostosti 

branja angleških strokovnih naravoslovnih revij med učitelji razrednega pouka. Ugotovili 

smo, da učitelji razrednega pouka skoraj ne berejo angleških strokovnih revij s področja 

poučevanja naravoslovja, saj nobena povprečna vrednost ni presegla vrednosti 1,1. V 

splošnem pa so rezultati pokazali, da učitelji razrednega pouka za namen svojega 

profesionalnega razvoja pogosteje kot slovenske in angleške strokovne naravoslovne revije 

berejo poljudnoznanstvene in splošno pedagoške revije. 

Učitelji so v večini (79,2 %) odgovorili, da jim z branjem pridobljeno znanje pogosto koristi, 

pri čemer nihče ni bil mnenja, da mu takšno znanje ne koristi nikoli. V raziskavi smo 

ugotovili, da 94 % anketiranih učiteljev strokovne revije bere z namenom, da dobi nove ideje 

in zamisli za dejavnosti pri pouku. Kar 77 % učiteljev pa pridobljeno znanje, nove oblike in 

metode dela in zanimive vsebine tudi uporabi pri svojem delu. Kot pravi D. Skribe - Dimec 

(2006), je bila izmenjava izkušenj in idej učiteljev med seboj že v devetdesetih letih 

prejšnjega stoletja razlog, da so nastale mnoge nove revije. Danes je to eden glavnih razlogov, 

da učitelji v tolikšni meri še berejo strokovne revije za svoj profesionalni razvoj, kar je 

razvidno tudi iz njihovih odgovorov. Učitelji strokovne revije berejo tudi z namenom, da 
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najdejo odgovore na vprašanja povezana z delom z učenci s posebnimi potrebami in 

sodelovanjem s starši, teh je 72,7 %. Ti učitelji z branjem pridobljeno znanje v praksi 

uporabljajo pri svetovanju, pogovarjanju in usmerjanju učencev ter reševanju konfliktov in 

spodbujanju dobre razredne klime. Na podlagi pridobljenih podatkov smo ugotovili, da večina 

anketiranih učiteljev strokovne revije bere predvsem z namenom, da s pomočjo branja razvija 

svoje didaktične kompetence za poučevanje posameznih predmetov in splošno pedagoške 

kompetence za vodenje razreda, sodelovanje s starši in reševanje konfliktov. Slednje 

ugotovitve potrjujejo tudi to, kar pravita Kirsch in Guthrie (1984, v M. Cencič, 2004), da 

učitelji v strokovnih revijah iščejo odgovore na zapletena poklicna vprašanja in rešitve težav, 

s katerimi se soočajo v poklicnem življenju. Ugotavljamo, da je najmanj (2,7 %) učiteljev, ki 

na podlagi prebranega v strokovnih revijah načrtujejo raziskovalno in eksperimentalno delo. 

Razloge za to lahko posredno najdemo v njihovih odgovorih, ki so jih učitelji navedli pri 

zadnjem vprašanju o tem, kaj bi si za svoj profesionalni razvoj še želeli prebirati v 

naravoslovnih strokovnih revijah.  

Učitelji so na petstopenjski lestvici označili, v kolikšni meri se strinjajo s trditvami o vplivu 

branja revij na učiteljev profesionalni razvoj. Povprečne vrednosti njihovih odgovorov so se 

gibale od 3,4 do 4,3, kar kaže na visoko strinjanje učiteljev s trditvami. Največ učiteljev se je 

strinjalo s trditvijo, da učitelj z branjem strokovnih revij dostopa do novih idej in zamisli za 

pouk, kar še dodatno potrjuje naše ugotovitve zgoraj, da učitelji z branjem strokovnih revij 

pridobivajo predvsem nove ideje za didaktično pedagoško delo v razredu. 

Čeprav je 82,5 % učiteljev na vprašanje, ali so zadovoljni s ponudbo strokovnih 

naravoslovnih revij pri nas, odgovorilo, da so s ponudbo zadovoljni, ne smemo prezreti 17,5 

% učiteljev, ki pa s ponudbo strokovnih naravoslovnih revij pri nas niso zadovoljni. Ti so 

napisali, da bi želeli v strokovnih naravoslovnih revijah več predlogov za izvedbo konkretnih 

naravoslovnih dejavnosti v razredu in praktičnih primerov za delo (15 učiteljev), zbirke 

enostavnih poskusov za pouk naravoslovja na razredni stopnji si želi 11 učiteljev, več 

nasvetov, kako na preprost način pojasniti in prikazati zapletene naravne pojave, si v 

strokovnih naravoslovnih revijah želi 6 učiteljev, 3 pogrešajo didaktične in družabne igre s 

področja naravoslovja, 2 si v revijah želita prebirati o novostih s področja naravoslovja in 

poučevanja naravoslovja, 1 si želi več prevodov tujih naravoslovnih revij v slovenski jezik in 

prav tako 1 učitelj si želi v strokovnih revijah več vsebin za drugo vzgojno-izobraževalno 

obdobje (4. in 5. razred). Ugotavljamo, da želi večina učiteljev v strokovnih naravoslovnih 

revijah več konkretnih idej in predlogov za izvedbo učnih ur, eksperimentov in poskusov, 
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projektnih dni in dni dejavnosti, ki se nanašajo  na predpisane vsebine iz učnega načrta. 

Morda je tudi to razlog, da učitelji izmed vseh navedenih strokovnih naravoslovnih revij 

pogosteje berejo le Naravoslovno solnico, ki edina vsebuje primere za praktično izvedbo 

učnih ur ali dni dejavnosti, medtem ko so ostale revije bolj teoretične in vsebujejo manj 

predlogov za izvedbo konkretnih dejavnosti. 

Branje strokovnih revij je med anketiranimi učitelji razrednega pouka zelo razširjena in 

priljubljena oblika strokovnega spopolnjevanja, saj večina anketirancev pogosto bere 

strokovne revije. Anketirani učitelji v večini z branjem strokovnih revij razvijajo predvsem 

splošno pedagoške kompetence za poučevanje, predmetno specifičnih kompetenc za 

poučevanje naravoslovja in spodbujanja naravoslovne pismenosti učencev pa razvijajo manj. 

V splošnem imajo učitelji razrednega pouka pri nas na voljo manj strokovnih revij s področja 

poučevanja naravoslovja, kot pa splošno pedagoških revij, čeprav so anketirani učitelji 

zadovoljni s ponudbo naravoslovnih strokovnih revij.  

Presenetil nas je podatek, katere splošno pedagoške revije berejo anketirani učitelji. 

Pričakovali smo namreč, da bodo med pogosteje branimi tudi nekatere strokovne revije, ki 

vsebujejo znanstvene članke raziskovalcev s področja vzgoje in izobraževanja, kot npr. 

Didactica Slovenica - Pedagoška obzorja, Educa, Revija za elementarno izobraževanje, 

Slovenščina v šoli, Socialna pedagogika, Sodobna pedagogika, Šolska knjižnica in Vzgoja in 

izobraževanje. Rezultati raziskave namreč kažejo, da so učitelji pri branju strokovnih revij 

zelo pragmatično naravnani in berejo predvsem z namenom, da pridobijo nova praktična 

znanja in ideje za delo pri pouku, manj pa berejo z namenom, da sledijo zadnjim znanstveno 

podprtim dognanjem s področja vzgoje in izobraževanja.  

Slednja ugotovitev ni zanemarljiva, saj učitelj v današnji družbi ne sme postati le mojster 

praktičnih in situacijskih znanj, temveč mora tudi tudi stalno nadgrajevati svoja pedagoška in 

specialna didaktična znanja, ki so utemeljena v znanstveno preverjenih dognanjih. Le tako se 

bo zmožen vključiti v diskurze o znanosti in tehnologiji in bo znal svoja dejanja ter strokovne 

odločitve utemeljiti tudi na teoretski ravni. Postajal bo, kot pravi Schön (1983, v Marentič 

Požarnik, 1993b) učitelj, »razmišljujoči praktik«, kar je potrebno za kakovostno in učinkovito 

delo na področju vzgoje in izobraževanja v današnji šoli. 
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6  PRILOGA 

 

Anketni vprašalnik 

Pozdravljeni! 

Sem Tjaša Golobič Štucin, študentka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, smer 

poučevanje na razredni stopnji z angleščino. V sklopu magistrskega dela sem pripravila 

anonimno anketo, s katero želim raziskati, katere strokovne revije berejo učitelji razrednega 

pouka. Izpolnjevanje ankete vam bo vzelo približno 10 minut. Zbrani podatki bodo 

uporabljeni izključno za pripravo magistrskega dela.  

Za vaše sodelovanje se vam lepo zahvaljujem! 

 

1. Spol: M Ž 

 

2. V katero starostno skupino spadate? 

a) Do 30 let. 

b) Od 31 let do 40 let. 

c) Od 41 do 50 let. 

e) 51 let in več. 

 

 

3. Koliko let poučujete? 

a) Od 0 do 3 let. 

b) Od 4 do 6 let. 

c) Od 7 do 18 let. 

d) Od 19 do 30 let. 

e) Več kot 30 let. 
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4. Razred, v katerem trenutno poučujete. 

a) 1. 

b) 2. 

c) 3. 

d) 4. 

e) 5. 

f) Podaljšano bivanje. 

g) Kombiniran oddelek. 

h) Drugo: 

 

 

5. Ali se za namen svojega profesionalnega razvoja dodatno strokovno spopolnjujete 

(formalno in neformalno)? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

(Na 6. vprašanje odgovarjajo anketiranci, ki so pri 5. vprašanju izbrali odgovor b.) 

6. Kateri je najpogostejši razlog, da se strokovno ne spopolnjujete? 

a) Pomanjkanje časa. 

b) Nezanimivost ponudbe in vsebin. 

c) Cenovna nedostopnost oblik spopolnjevanja, ki so na voljo. 

d) Drugo: 
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(Na 7. 10. vprašanje odgovarjajo anketiranci, ki so pri 5. vprašanju izbrali odgovor a.) 

7. Na lestvici od 1 do 5 za vsako od spodaj navedenih oblik strokovnega spopolnjevanja 

označite, kako pogosto se poslužujete takšne oblike strokovnega spopolnjevanja.  

(1 – nikoli se ne poslužujem te oblike strokovnega spopolnjevanja; 2 – redko se 

poslužujem te oblike strokovnega spopolnjevanja; 3 – občasno se poslužujem te 

oblike strokovnega spopolnjevanja; 4 – pogosto se poslužujem te oblike strokovnega 

spopolnjevanja; 5 – zelo pogosto se poslužujem te oblike strokovnega 

spopolnjevanja) 

 

a) Nadaljnja izobraževanja in 

usposabljanja strokovnih delavcev 

v vzgoji in izobraževanju. 

1     2     3     4     5 

b) Branje strokovne literature (knjige, 

zborniki, revije, časopisi). 

1     2     3     4     5 

c) Obiskovanje konferenc. 1     2     3     4     5 

d) Usposabljanje v šolah in drugih 

institucijah. 

1     2     3     4     5 

e) Študijske skupine. 1     2     3     4     5 

f) Supervizija. 1     2     3     4     5 

 

 

8. Kako pomembno se vam zdi, da učitelj za namen svojega strokovnega 

izpopolnjevanja bere strokovne revije?  

a) Zelo pomembno. 

b) Pomembno.  

c) Niti pomembno niti nepomembno.  

d) Nepomembno. 

e) Zelo nepomembno. 
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9. Ali za namen svojega strokovnega izpopolnjevanja berete strokovne revije? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

 

 (Na 10. vprašanje odgovarjajo anketiranci, ki so pri 9. vprašanju izbrali odgovor b.) 

10. Kateri je najpogostejši razlog, da strokovnih revij ne berete?  

a) Premalo časa za branje. 

b) Nezanimivost ponudbe in vsebin, ki jih strokovne revije ponujajo. 

c) Cenovna nedostopnost revij (predrage revije). 

d) Drugo: _____________________ 

 

 

(Na 11. 26. vprašanje odgovarjajo anketiranci, ki so pri 9. vprašanju izbrali odgovor a.) 

11. Kako pogosto berete strokovne revije za namen svojega strokovnega spopolnjevanja?  

a) Vsak dan. 

b) Enkrat do dvakrat tedensko. 

c) Enkrat do dvakrat mesečno. 

d) Nekajkrat na leto. 

e) Manj kot enkrat na leto. 

 

12. Približno ocenite, koliko časa v enem mesecu namenite branju strokovnih revij. 

 

_______________________ 

 

13. Kje najpogosteje berete strokovne revije za namen svojega strokovnega 

spopolnjevanja? 

a) Doma. 

b) V službi. 

g) Drugo: ________________. 
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14. Kdaj najpogosteje berete strokovne revije za namen svojega strokovnega 

spopolnjevanja? 

a) Med tednom. 

b) Med vikendi. 

c) Med počitnicami. 

 

(Na 15. vprašanje odgovarjajo anketiranci, ki so pri 14. vprašanju izbrali odgovor a.) 

15.  Kdaj med tednom najpogosteje berete strokovne revije za namen svojega 

strokovnega spopolnjevanja? 

a) Zjutraj, pred poukom. 

b) Med odmori in prostimi urami. 

b) Popoldne, ko pridem domov. 

c) Pred spanjem. 

d) Drugo: ________________. 

 

 

16. Kako dostopate do strokovnih revij, ki jih berete za svoje strokovno spopolnjevanje? 

Izberete lahko več odgovorov! 

 

a) Naročen/a sem na revijo/e. 

b) Izposodim si jo v knjižnici. 

c) Imamo jo v zbornici. 

d) Preko spleta. 

e) Drugo: ________________. 

 

 

(Na 17. vprašanje odgovarjajo anketiranci, ki so pri 16. vprašanju izbrali odgovor a.) 

17. Na katero/e revijo/e ste naročeni?  

 

 

 

 

 

 



95 

 

18. Zakaj berete strokovne revije? Izberete lahko več odgovorov! 

a) Da sledim zadnjim raziskavam na področju vzgoje in izobraževanja in sem na 

tekočem z dogajanjem v stroki. 

b) Da dobim nove ideje in zamisli za dejavnosti pri pouku (poskusi, dnevi 

dejavnosti …). 

c) Iščem odgovore na osebna vprašanja, ki se mi postavljajo glede poučevanja, 

učenja, dela z učenci s posebnim potrebami, sodelovanja s starši in nasploh 

pedagoškega udejstvovanja. 

d) Da razvijam svoje generične in predmetno specifične kompetence za 

poučevanje. 

e) Želim biti čim bolj splošno razgledan/a, saj je to potrebno, če si učitelj. 

f) Da mine čas.  

g) Drugo: ________________. 

 

 

 

19. V kolikšni meri vam pridobljene informacije in novo znanje, ki ga pridobite z 

branjem strokovnih revij, koristijo pri vašem pedagoškem delu?  

a) Nikoli mi ne koristijo. 

b) Redko mi koristijo. 

c) Niti mi koristijo niti mi ne koristijo. 

d) Pogosto mi koristijo. 

e) Zelo pogosto mi koristijo. 

 

 

 

20. Kako uporabljate pridobljeno znanje iz prebranih strokovnih revij pri svojem 

pedagoškem delu? 
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21. Na lestvici od 1 do 5 označite, koliko se strinjate s spodnjimi trditvami, ki opisujejo 

vplive, ki jih ima branje strokovnih revij na učitelja? 

 

»Branje strokovnih revij 

omogoča … 

Popolnoma 

se strinjam. 

Se 

strinjam. 

Niti se 

strinjam, niti 

se ne strinjam 

Se ne 

strinjam. 

Sploh se 

ne 

strinjam. 

… da učitelj v literaturi 

najde ubesedene osebne 

uvide v obliki teoretskih 

principov, kar ga 

spodbudi, da lastne 

sklepe uveljavlja bolj 

odločno.« 

 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

… da učitelj dostopa do 

novih idej in zamisli za 

izvedbo dejavnosti pri 

pouku.« 

 

5 4 3 2 1 

… da učitelj dobi 

vpogled v lastno vpetost 

v raznovrstne družbene 

sisteme (npr. politične in 

kulturne).« 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

      

…. da učitelj, kadar nima 

možnosti sodelovati v 

razpravah z drugimi 

kolegi oziroma »prijatelji 

kritiki«, lahko dostopa 

 

5 

 

4 

 

3 

 

 

2 

 

1 
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do alternativnih 

pedagoških pogledov in 

interpretacij.« 

 

 … da učitelj ne izgubi 

svoje objektivnosti v 

razmišljanju, ki jo 

pogosto ogroža 

homogenost mišljenj, ki 

nastaja znotraj manjših 

socialnih skupin (med 

sodelavci).« 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

      

… da učitelj pri branju o 

novih idejah, dejavnostih 

in teoriji prekinja krog 

»domačnosti« in tako 

izstopa iz kroga lastne 

prakse.« 

 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

… da učitelj razvija 

generične (splošne) in 

predmetno specifične 

kompetence učitelja.« 

5 4 3 2 1 
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22. Na lestvici od 1 do 5 označite, kako pogosto za namen strokovnega spopolnjevanja 

berete spodaj navedene splošno pedagoške in poljudnoznanstvene revije s področja 

vzgoje in izobraževanja? (1 – nikoli ne berem te strokovne revije; 2 – redko berem to 

strokovno revijo; 3 – občasno berem to strokovno revijo; 4 – pogosto berem to 

strokovno revijo; 5 – redno berem to strokovno revijo) 

 

1. Andragoška spoznanja 1       2        3       4       5 

2. Anthropos 1       2        3       4       5 

3. Bilten Bravo (specifične učne 

težave) 

1       2        3       4       5 

4. Ciciban: revija za otroke 1       2        3       4       5 

5. Cicido: revija za predšolske 

otroke 

1       2        3       4       5 

6. Didakta 1       2        3       4       5 

7. Educa  1       2        3       4       5 

8. Gea: svet doma 1       2        3       4       5 

9. History Illustrated 1       2        3       4       5 

10. Iskanja: vzgoja prevzgoja 1       2        3       4       5 

11. Jezik in slovstvo 1       2        3       4       5 

12. Kekec: literarna revija za učence 

osnovnih šol 

1       2        3       4       5 

13. Likovne besede 1       2        3       4       5 

14. Lutka 1       2        3       4       5 

15. National Geographic Slovenija 1       2        3       4       5 

16. Otrok in knjiga  1       2        3       4       5 
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17. Pedagoška obzorja= Didactica 

Slovenica 

1       2        3       4       5 

18. PIL 1       2        3       4       5 

19. Prostočasnik 1       2        3       4       5 

20. Razredni pouk 1       2        3       4       5 

21. Revija za elementarno 

izobraževanje 

1       2        3       4       5 

22. Slovenščina v šoli 1       2        3       4       5 

23. Socialna pedagogika 1       2        3       4       5 

24. Sodobna pedagogika 1       2        3       4       5 

25. Specialna in rehabilitacijska 

pedagogika 

1       2        3       4       5 

26. Šolska knjižnica 1       2        3       4       5 

27. Šolska kronika: zbornik za 

zgodovino šolstva in vzgoje: 

glasilo Slovenskega šolskega 

muzeja  

1       2        3       4       5 

28. Šolsko polje 1       2        3       4       5 

29. Šolski razgledi 1       2        3       4       5 

30. Šolsko svetovalno delo  1       2        3       4       5 

31. Šport: revija za teoretična in 

praktična vprašanja športa 

1       2        3       4       5 

32. Šport mladih: revija za šport 

otrok in mladine 

1       2        3       4       5 

33. Vodenje v vzgoji in 1       2        3       4       5 
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izobraževanju 

34. Vzgoja in izobraževanje 1       2        3       4       5 

35. Vzgoja 1       2        3       4       5 

36. Vzgojiteljica 1       2        3       4       5 

37. Zgodovina v šoli 1       2        3       4       5 

38. Zmajček: z igro do znanja 1       2        3       4       5 

 

 

23. Na lestvici od 1 do 5 označite, kako pogosto za namen strokovnega spopolnjevanja 

berete spodaj navedene slovenske strokovne revije s področja poučevanja 

naravoslovja. (1 – nikoli ne berem te strokovne revije; 2 – redko berem to strokovno 

revijo; 3 – občasno berem to strokovno revijo; 4 – pogosto berem to strokovno revijo; 

5 – redno berem to strokovno revijo) 

 

1. Fizika v šoli 1       2        3       4       5 

2. Geografija v šoli 1       2        3       4       5 

3. Geografski obzornik 1       2        3       4       5 

4. Kemija v šoli in družbi 1       2        3       4       5 

5. Logika & razvedrilna 

matematika 

1       2        3       4       5 

 

6. Matematika v šoli 1       2        3       4       5 

7. Naravoslovna solnica 1       2        3       4       5 

8. Obzornik za matematiko in 

fiziko 

1       2        3       4       5 

9. Presek  1       2        3       4       5 
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10. Proteus 1       2        3       4       5 

11. Science Illustrated 1       2        3       4       5 

12. Spika 1       2        3       4       5 

13. Tim 1       2        3       4       5 

14. Življenje in tehnika 1       2        3       4       5 

 

24. Na lestvici od 1 do 5 označite, kako pogosto za namen strokovnega spopolnjevanja 

berete spodaj navedene tuje strokovne revije s področja poučevanja naravoslovja. (1 – 

nikoli ne berem te strokovne revije; 2 – redko berem to strokovno revijo; 3 – občasno 

berem to strokovno revijo; 4 – pogosto berem to strokovno revijo; 5 – redno berem to 

strokovno revijo) 

 

1. Discover 1       2        3        4       5 

2. Education in Chemistry 1       2        3        4       5 

3. Education in Science  1       2        3       4       5 

4. Educational Studies in 

Mathematics  

1       2        3       4       5 

5. For the Learning of Mathematics  1       2        3       4       5 

6. International Journal of Science 

Education 

1       2        3       4       5 

7. Journal of Emergent Science 1       2        3       4       5 

8. Journal for Research in 

Mathematics Education 

1       2        3       4       5 

 

9. Journal of Chemical Education  1       2        3       4       5 

10. Journal of Research in Science 

Teaching  

1       2        3       4       5 
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11. Mathematics magazine  1       2        3       4       5 

12. The Mathematics Teacher  1       2        3       4       5 

13. Mathematics Teaching in the 

Middle School   

1       2        3       4       5 

14. Micromath  1       2        3       4       5 

15. Mind, Brain and Education 1       2        3       4       5 

16. Physics Education 1       2        3       4       5 

17. The Physics Teacher 1       2        3       4       5 

18. Physics Today 1       2        3       4       5 

19. Primary Geography 1       2        3       4       5 

20. Primary Science  1       2        3       4       5 

21. School Science Review  1       2        3       4       5 

22. Science  1       2        3       4       5 

23. Science and Children  1       2        3       4       5 

24. Science Education 1       2        3       4       5 

25. Science in School 1       2        3       4       5 

26. Science Scope 1      2        3       4       5 

27. Science Teacher Education 1       2        3       4       5 

28. Super Science 1       2        3       4       5 

29. The Science Teacher  1       2        3       4       5 

30. Teaching children mathematics  1       2        3       4       5 
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25. Ali menite, da imajo učitelji pri nas na voljo dovolj strokovnih revij s področja 

poučevanja naravoslovja?  

a) Da. 

b) Ne. 

 

(Na 26. vprašanje odgovarjajo anketiranci, ki so pri 25. vprašanju izbrali odgovor b.) 

26. Kaj bi za namen svojega profesionalnega spopolnjevanja še želeli prebirati v 

strokovnih  revijah, pa tega do sedaj še niste zasledili v ponudbi vseh revij, ki so na 

voljo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvala za vaše odgovore in sodelovanje pri anketi!
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