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POVZETEK 

Profesionalni razvoj učiteljev poteka skozi vse življenje. Učiteljeva vloga v današnjem svetu 

se spreminja zaradi različnih stvari (npr. uveljavljanja informacijsko-komunikacijske 

tehnologije, dela z otroki s posebnimi potrebami itd.). Ravno zaradi nenehnega spreminjanja 

sveta je pomembno, da se učitelj nenehno izpopolnjuje in razvija. Pri oblikovanju ugodnega 

konteksta za spodbujanje učiteljevega razvoja so pomembna različna načela učiteljevega 

profesionalnega razvoja. Pomembno pa je tudi poznavanje modelov in dejavnikov 

učiteljevega profesionalnega razvoja. Na učiteljev profesionalni razvoj vplivajo različni 

dejavniki. Dejavniki so tako notranji (učiteljeve subjektivne teorije itd.) kot tudi zunanji 

(klima in kultura šole, inovacije, podpora vodstva in sodelavcev itd.).  

V teoretičnem delu magistrskega dela smo opredelili pojme profesija, profesionalizem, 

profesionalec v kontekstu učiteljskega poklica, profesionalni razvoj učitelja, modele in načela 

profesionalnega razvoja ter dejavnike, ki vplivajo na profesionalni razvoj učitelja. Poleg tega 

smo posebej osvetlili pomen kolegov in vodstva za posameznikov profesionalni razvoj ter 

pojasnili pojme kakovost pouka in šole.  

Empirična raziskava je bila izvedena v dveh delih. Prvi del je bil izveden v skladu s 

kvantitativno, drugi pa s kvalitativno raziskovalno paradigmo. V raziskavo je bilo vključenih 

179 učiteljev razrednega pouka, ki so v šolskem letu 2018/19 poučevali v javnih osnovnih 

šolah v Osrednji Sloveniji. Vprašalnik je izpolnilo 169 učiteljev, intervjuvanih pa je bilo 10 

učiteljev razrednega pouka. Z raziskavo smo ugotavljali, kako učitelji razrednega pouka 

ocenjujejo lastno profesionalno učenje in profesionalni razvoj ter ali se glede tega pojavljajo 

statistično pomembne razlike med učitelji z različno delovno dobo, kako učitelji ocenjujejo 

podporo vodstva in sodelavcev na šoli, na kateri poučujejo, ter ali se glede tega pojavljajo 

statistično pomembne razlike med učitelji z različno delovno dobo, kako ocenjujejo kakovost 

slovenskega šolstva, ali se glede tega pojavljajo statistično pomembne razlike med učitelji z 

različno delovno dobo ter ali se glede tega pojavljajo statistično pomembne razlike glede na 

njihovo oceno podpore vodstva in sodelavcev na šoli. Ugotavljali smo tudi, kaj bi bilo po 

mnenju učiteljev treba narediti za ohranjanje in vzdrževanje kakovosti slovenskega šolstva na 

ravni posameznega učitelja, posamezne šole, na ravni države in sistema šolske politike ter v 

procesu izobraževanja učiteljev.  
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Ugotovili smo, da se večina učiteljev glede na postavke, oblikovane na osnovi raziskav faznih 

modelov profesionalnega razvoja, ocenjuje na višjih stopnjah profesionalnega razvoja. 

Podatki kvantitativne raziskave so pokazali, da se glede ocene lastnega profesionalnega 

razvoja ne pojavljajo statistično pomembne razlike med učitelji z različno delovno dobo. 

Na osnovi dobljenih ugotovitev lahko tudi povzamemo, da učitelji razrednega pouka glede na 

postavljene postavke ocenjujejo podporo vodstva in sodelavcev na šoli, na kateri poučujejo, 

kot dobro. Podobno ocenjujejo podporo vodstva intervjuvani učitelji. Podatki kvantitativne 

raziskave so pokazali, da se glede ocene podpore vodstva in sodelavcev na šoli ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike med učitelji z različno delovno dobo. 

Največ učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi, ocenjuje slovensko šolstvo kot srednje 

kakovostno. Podatki kvantitativne raziskave so pokazali, da se med učitelji z različno delovno 

dobo ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede ocene slovenskega šolstva. Pokazalo 

se je tudi, da se učitelji z različno oceno podpore vodstva in sodelavcev na šoli statistično 

pomembno razlikujejo v oceni kakovosti slovenskega šolstva. 

 

KLJUČNE BESEDE: profesionalni razvoj, modeli profesionalnega razvoja, dejavniki 

profesionalnega razvoja, podpora vodstva, podpora sodelavcev, učitelji razrednega pouka 
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ABSTRACT 

Teachers' professional development takes place throughout whole life. In today's world the 

teacher´s role is changing because of different things (eg the promotion of information and 

communication technology, working with children with special needs, etc.). Precisely because 

of the constantly world´s changing is important that also teacher is constantly improving and 

developing. In creating a comfortable context for encouraging teacher´s development, 

different principles of teacher´s professional development are important. Knowledge of the 

models and factors of the teacher's professional development is also important. Different 

factors influence on teachers' professional development. The factors are both internal 

(teacher´s subjective theories, etc.) and external (school´s climate and culture, innovation, 

leadership and colleagues´ support etc.). 

In the theoretical part of the master's thesis, we defined the concepts of profession, 

professionalism, professional in the context of the teaching profession, teacher´s professional 

development, models and principles of professional development, and factors that influence 

on teacher´s professional development. Furthermore we highlighted the importance of 

colleagues and leadership for an individual's professional development and explained the 

concepts of lesson and school´s quality. 

The empirical research was conducted in two parts. The first part was implemented in 

accordance with the quantitative and the second with the qualitative research paradigm. The 

survey included 179 classroom teachers who taught in public schools in Central Slovenia in 

the 2018/19 school year. The questionnaire was completed by 169 teachers and 10 classroom 

teachers were interviewed. The study examined how classroom teachers evaluate their own 

professional learning and professional development, and whether statistically significant 

differences occur between teachers with different working age, how teachers evaluate the 

support of the leadership and colleagues at school they teach, and whether there are 

statistically significant differences between teachers with different working age, how they 

evaluate the quality of Slovenian education, or are there statistically significant differences 

between teachers with different working age, and whether there are statistically significant 

differences to their assessment of the leadership and colleagues´ support at school. We also 

determined what, according to the teachers, should be done in order to retain and maintain the 

quality of Slovenian education at the level of individual teacher, individual school, at the level 

of the state and the system of school politics, and in the process of teachers´ education. 
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We have found out that most teachers are rated at higher levels of professional development 

according to the items formulated on the basis of research on phase models of professional 

development. Quantitative research data showed that there are no statistically significant 

differences between teachers with different working age. 

Based on the findings, we can also summarize that the classroom teachers evaluate, according 

to the set items, the support of the leadership and colleagues at school they teach, as good. 

The interviewed teachers similarly evaluate the leadership support. Quantitative research data 

showed that there are no statistically significant differences between teachers with different 

working age in assessing the leadership and colleagues´ support. 

Most of the teachers who participated in the survey rated Slovenian education as medium 

quality. Quantitative research data showed that there are no statistically significant differences 

between teachers with different working age in terms of assessment of Slovenian education. It 

was also shown that teachers with different assessment of the leadership and colleagues’ 

support at school statistically significant discriminate in the assessment of the quality of 

Slovenian education.  

 

KEY WORDS: professional development, models of professional development, factors of 

professional development, leadership´s support, colleagues´ support, classroom teachers 
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1 UVOD 

Današnji svet se zelo hitro spreminja in razvija, zato je pomembno, da se razvija tudi učitelj. 

Ko posameznik zaključi študij na pedagoški ali kateri drugi fakulteti, ki izobražuje učitelje, še 

ne pomeni, da je s tem konec učenja in izobraževanja. Spremembe in novosti so na različnih 

področjih. Vsako novo učno leto namreč prinaša določene novosti, ki jim učitelj mora slediti. 

V današnjem času je vedno več razpoložljive tehnologije (kot so na primer pametni telefoni, 

pametne tablice, računalniki, pametne table …), s katero se srečujejo vsi ljudje (tudi učenci) 

in zato je pomembno, da jo učitelj pozna. Poleg tega se učitelj srečuje tudi z različnimi 

posamezniki (z otroki s posebnimi potrebami, z otroki priseljenci, z otroki iz različnih kultur 

in običajev …), zato je pomembno, da zna pouk ustrezno prilagajati. Zaradi vseh teh 

sprememb in okoliščin je pomembno, da se učitelj uči in izpopolnjuje skozi svojo celotno 

poklicno pot. Na ta način bo skrbel za svoj profesionalni razvoj, ta pa je zelo pomemben za 

kakovostno poučevanje učencev. To, kako pomemben je profesionalni razvoj učitelja za 

kakovostno učenje in poučevanje, poudarjajo številni domači in tuji avtorji (Day, 2007; Day 

idr., 2014; Muršak idr., 2011; Obran in Ivanuš Grmek, 2009; Peklaj idr., 2009; Valenčič 

Zuljan, 2001; Valenčič Zuljan idr., 2011). Le kakovosten in profesionalno zavzet učitelj bo 

namreč lahko učence vzgojil in jih pripeljal do ustreznega znanja, ki ga bodo znali uporabiti 

tudi kasneje v življenju. 

V teoretičnem delu magistrskega dela smo opredelili pojme profesija, profesionalizem, 

profesionalec v kontekstu učiteljskega poklica, profesionalni razvoj učitelja, modele in načela 

profesionalnega razvoja ter dejavnike, ki vplivajo na profesionalni razvoj učitelja. Poleg tega 

smo posebej osvetlili pomen kolegov in vodstva za posameznikov profesionalni razvoj ter 

pojasnili pojme kakovost pouka in šole. V empiričnem delu magistrskega dela smo izvedli 

raziskavo, ki je bila zasnovana v skladu s kvantitativno in kvalitativno raziskovalno 

paradigmo, v njej pa je sodelovalo 179 učiteljev razrednega pouka iz Osrednje Slovenije. V 

raziskavi smo ugotavljali, kako učitelji razrednega pouka ocenjujejo lastno profesionalno 

učenje in profesionalni razvoj, kako ocenjujejo podporo vodstva in sodelavcev na šoli, na 

kateri poučujejo ter kako ocenjujejo kakovost slovenskega šolstva. Ugotavljali smo tudi, ali se 

glede prej naštetih ocen pojavljajo statistično pomembne razlike med učitelji z različno 

delovno dobo. Pri oceni kakovosti slovenskega šolstva pa smo poleg tega ugotavljali tudi, ali 

se glede tega pojavljajo statistično pomembne razlike glede na njihovo oceno podpore 
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vodstva in sodelavcev na šoli. Nazadnje smo še ugotavljali, kaj bi bilo po mnenju učiteljev 

treba narediti za ohranjanje in vzdrževanje kakovosti slovenskega šolstva na ravni 

posameznega učitelja, posamezne šole, na ravni države in sistema šolske politike ter v procesu 

izobraževanja učiteljev.  
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2 TEORETIČNI DEL 

Učiteljski poklic je vedno bolj zahteven, pričakovanja družbe do učiteljev so vedno višja 

(Valenčič Zuljan idr., 2011). Od učiteljev in drugih pedagoških delavcev se namreč pričakuje, 

da bodo spodbujali učence; učencem omogočali pridobivati kakovostno znanje; spodbujali 

ustvarjalnost; s svojim delom prispevali k družbenemu napredku; blažili socialne razlike; 

učencem omogočali preseči socialno danost oz. primanjkljaje; upoštevali njihove individualne 

razlike; razvijali potenciale vsakega učenca; vse te naloge opravljali čim bolj učinkovito in s 

čim manj sredstvi (prav tam). 

Potrebno se je zavedati, da v kolikor se ne bo vlagalo v stalni profesionalni razvoj pedagoških 

delavcev, vseh zgoraj naštetih zahtev ne bodo zmogli izpolniti. Da bodo lahko promotorji, 

nosilci razvoja družbe in blažilci socialnih neenakost, je potrebno vlagati v kakovostna 

izobraževanja in izpopolnjevanja (prav tam). Kakovost učiteljev je pomembna, saj pozitivno 

vpliva tudi na dosežke učencev. To potrjujejo tudi raziskave (Darling Hammond idr., 2005, v 

Valenčič Zuljan idr., 2011), ki kažejo, da je kakovost učiteljev eden pomembnejših 

dejavnikov šolskega okolja, ki vpliva na uspešnost učencev. Učitelji imajo namreč veliko 

večji vpliv kot šolske organizacije, vodenje šole ali finančne razmere. 

Hargreaves (2003, v Peklaj idr., 2009) imenuje današnjo družbo družba znanja, saj ima znanje 

danes v družbi vse večji pomen, pomembne so poti za izmenjavo informacij in načini 

spodbujanja napredka. In glede na zgoraj naštete vloge učitelja lahko opazimo, da so danes za 

prilagajanje na te spremembe potrebne drugačne kompetence in spretnosti, kot so bile 

potrebne v preteklosti (Peklaj idr., 2009).  

Skupna evropska načela za učiteljeve kompetence in kvalifikacije (Common European 

Principles for Teacher Competencies and Qualifications, European Comission, 2004, v Peklaj 

idr., 2009) je dokument, ki ga je Evropska komisija oblikovala za spodbujanje oz. 

omogočanje osnovnih pogojev učiteljem, ki bi jim v evropskem prostoru omogočili 

kakovostno izobraževanje za opravljanje njihovega poklica in doseganje pričakovanj, ki jih 

družba postavlja prednje. Glede na ta dokument so štiri osnovna načela, po katerih naj bi 

države oblikovale svoje nacionalne strategije za izobraževanje učiteljev naslednja: »učiteljski 

poklic zahteva visoko usposobljenost; je poklic, ki zahteva vseživljenjsko izobraževanje; je 

mobilen poklic; poklic, ki temelji na partnerstvu« (prav tam, str. 14).  
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Poleg tega je bila ustanovljena posebna delovna skupina za izboljšanje izobraževanja učiteljev 

pri Evropski komisiji (Expert group A – Improving education of teacher and trainers, 2004, v 

Peklaj idr., 2009). Ta je glede na spremenjeno vlogo učitelja v družbi znanja opredelila 

naslednje kompetence, ki jih je potrebno razvijati v učiteljevi karieri: »spodbujanje novih 

učnih dosežkov; delovanje na drugačen, restrukturiran način v razredu; delovanje zunaj 

razreda v šolskem centru ali skupnosti z drugimi socialnimi partnerji; integriranje 

informacijsko-komunikacijske tehnologije v formalne učne situacije in vse profesionalne 

prakse; sposobnost delovati kot profesionalec« (prav tam, str. 15).  

Tudi v okviru projekta Partnerstvo fakultet in šol v dialogu z vsemi partnerji v izobraževanju 

učiteljev (učitelji, ravnatelji, izobraževalci učiteljev) so na Filozofski fakulteti Univerze v 

Ljubljani izdelali seznam 39 kompetenc, ki se nanašajo na pet področij kompetenc (Peklaj, 

2006): »učinkovito poučevanje; vseživljenjsko učenje; vodenje in komunikacija; preverjanje 

in ocenjevanje znanja; spremljanje napredka učencev in širše profesionalne kompetence« 

(prav tam, str. 15).  

Kakovostno izobraževanje je tesno povezano s pridobivanjem ustreznih kompetenc, z 

učiteljevo potrebo po razvoju osebne poklicne poti, razvojem njegovih stališč v zvezi s 

poučevanjem, predpostavlja pa tudi prevetritev in utrjevanje učiteljevega poslanstva in 

pripadnost profesiji. Učitelj mora sebe videti kot kompetentnega in odgovornega 

profesionalca, zato je kakovostno usposabljanje zelo pomembno pri krepitvi učiteljevega 

profesionalnega razvoja (Muršak, Javrh in Kalin, 2011). 

Kot lahko vidimo, je učiteljski poklic zelo kompleksen poklic. Ne samo, da se od učitelja 

pričakuje, da opravlja vrsto nalog, ki smo jih že prej navedli, temveč ima tudi osrednje mesto 

v kakovostnem izobraževanju. Učitelji naj bi pri svojem delu dosegali tiste vzgojno-

izobraževalne cilje, ki bodo omogočali učencem, da bodo razvili vse svoje potenciale, se 

dejavno vključili v družbo in s svojim znanjem in kompetencami na različnih področjih 

postali tudi dejavnik njenega razvoja (Peklaj idr., 2009).  

2.1 PROFESIJA, PROFESIONALIZEM, PROFESIONALEC V KONTEKSTU 

UČITELJSKEGA POKLICA 

Avtorji nimajo enakega mnenja glede tega, ali je poučevanje profesija in ali so učitelji 

profesionalci. Najprej definirajmo oba izraza. »Profesionalizem je poklicno ukvarjanje s čim 

oziroma je poklicna dejavnost. Profesija je poklic. Profesionalec pa je oseba, ki se poklicno 
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ukvarja s čim oziroma kdor strokovno, dobro opravlja svoje delo« (Slovar slovenskega 

knjižnega jezika, 2000). 

 

M. Javornik Krečič (2008) navaja, da bi poučevanje lahko uvrstili med profesije (kot sta na 

primer pravo in medicina) na podlagi njegovih značilnosti. Učitelj ima visok nivo znanj in 

spretnosti, pri njegovem delu gre za vseživljenjski proces učenja, za veliko odgovornost in pa 

tudi za določeno mero avtonomnosti. Vendar pa poklic učitelja vseeno še ni v celoti 

profesionaliziran. B. Marentič Požarnik (1993) navaja različne ovire, ki to pojasnjujejo. To so 

na primer: preveliko število učiteljev, vmešavanje staršev v učiteljevo delo, nizek dohodek v 

primerjavi z drugimi profesijami, birokratske omejitve itd.  

Zgornji trditvi, da bi poučevanje na podlagi njegovih značilnostih lahko uvrstili med profesije, 

sta nasprotovala Carr in Kemmis (1986, v Cvetek, 2005). Avtorja sta menila, da bi bilo 

potrebno razširiti profesionalno avtonomijo učiteljev, če bi želeli to doseči, poleg tega pa bi 

morala biti stališča in ravnanja učiteljev močneje utemeljena v izobraževalni teoriji in 

raziskovanju (Carr in Kemmis, 1986, v Cvetek, 2005). 

Spet drugačnega mnenja je Hargreaves (2000, v Cvetek, 2005), ki trdi, da je odgovor na 

naraščajoče pritiske na učitelje (npr. povečevanje količine snovi, spremembe metod 

poučevanja, naraščajoča multikulturna različnost itd.) ravno profesionalizacija poučevanja. Po 

avtorjevem mnenju je potrebno razvijati profesionalizem, to pa bomo dosegli le tako, da bodo 

učitelji svoj profesionalni razvoj razumeli kot vseživljenjski proces in zanj, skupaj z 

izobraževalno ustanovo, prevzeli odgovornost (Hargreaves, 2000, v Cvetek, 2005). 

Hoyle (1980) je na podlagi analize opredelitev profesij različnih profilov oblikoval značilnosti 

profesije. Pripadnik idealnega tipa profesije opravlja pomembno družbeno funkcijo; za 

izvajanje te funkcije ima visoko stopnjo strokovnega znanja; strokovna znanja uporablja v 

situacijah, ki niso le rutinske, temveč se v njih rešujejo novi problemi; čeprav je znanje, 

pridobljeno z izkušnjami, pomembno, ni dovolj, da bi se spoprijemal s profesionalnimi 

zahtevami, zato si mora pridobiti tudi sistematično novo znanje; deležen je dolgotrajnejšega 

visokošolskega izobraževanja; med usposabljanjem spozna tudi temelje profesionalne etike; 

profesionalna etika je usmerjena k interesom klienta in je na določeni stopnji eksplicirana v 

etičnem kodeksu; ker uporablja svoje strokovno znanje v nerutinskih situacijah, je za 

opravljanje njegovega dela bistvena svoboda pri sprejemanju samostojnih odločitev; prek 
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profesionalnih organizacij močno vpliva na oblikovanje ustrezne javne šolske politike, ima 

precejšen nadzor nad uresničevanjem profesionalnih odločitev in visoko stopnjo avtonomije v 

odnosu do države; zaradi dolgotrajnosti usposabljanja za profesijo, odgovornosti, ki jih ima, 

in usmerjenosti v dobrobit klienta je nagrajen z velikim ugledom in visokim plačilom (prav 

tam). 

Opazimo lahko, da imajo avtorji različna mnenja o tem, ali je poučevanje profesija in ali so 

učitelji profesionalci. V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili profesionalni razvoj 

učiteljev. 

2.2 PROFESIONALNI RAZVOJ UČITELJEV 

Poleg izraza profesionalni razvoj učitelja se v literaturi najpogosteje uporablja še izraz 

poklicni razvoj (Muršak idr., 2011, Čepić in Kalin, 2018). Najdemo pa tudi druge, kot so 

strokovna rast in poklicno učenje (Javornik Krečič, 2008).  

 

Današnji svet se zelo hitro razvija in to prinaša s seboj spremembe. Tem spremembam morajo 

slediti tudi učitelji, saj se z vsemi družbenimi, kulturnimi in političnimi spremembami 

spreminja tudi njihova vloga in vloga šole. Učiteljevo vlogo spreminjajo različne okoliščine, 

te pa prinašajo učitelju vedno težje in zahtevnejše naloge. Okoliščine so naslednje (Javornik 

Krečič, 2006): 

̶ uveljavljanje tržnih mehanizmov, 

̶ naraščajoča tekmovalnost med učenci, šolami in nacionalnimi šolskimi sistemi, 

̶ uveljavljanje informacijsko-komunikacijske tehnologije, 

̶ nova spoznanja na področju učnih metod in oblik, strategij dela, učenja in poučevanja, 

individualnih razlik v stilih učenja, 

̶ vse večja raznolikost učencev, 

̶ težja obvladljivost učencev (porast nasilja, zasvojenosti …), 

̶ nižja učna motivacija učencev. 

 

Ravno zaradi vseh teh okoliščin se mora učitelj neprestano razvijati in izpopolnjevati. Fullan 

(2007, v Vujičić, Pejić Papak in Valenčič Zuljan, 2018) pravi, da se od učitelja pričakuje, da 

se zna prilagoditi individualnim razlikam in potrebam učencev ter da spodbuja njihovo 

samozavest, motivacijo, oblikovanje značaja in državljansko odgovornost. V tem procesu 
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razvijanja in izpopolnjevanja učitelj ne spreminja samo svojega vedenja. Profesionalni razvoj 

je namreč veliko več od tega. Gre za proces, »v katerem učitelj utemelji in vzdržuje najvišjo 

raven profesionalne usposobljenosti, ki jo je sposoben doseči« (Terhart, 1997, v Muršak, 

Javrh in Kalin, 2011, str. 13).  

 

M. Valenčič Zuljan (2001, str. 131) opredeljuje učiteljev profesionalni razvoj kot »proces 

signifikantnega in vseživljenjskega učenja, pri katerem (študenti) učitelji osmišljajo in 

razvijajo svoja pojmovanja ter spreminjajo svojo prakso poučevanja; gre za proces, ki 

vključuje učiteljevo osebnostno, poklicno in socialno dimenzijo in pomeni učiteljevo 

napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega, odgovornega odločanja in ravnanja.« M. 

Obran in M. Ivanuš Grmek (2010, str. 23) pravita, da je »profesionalni razvoj učiteljev proces, 

ki traja skozi službeno pot učitelja in še naprej. Učenje je namreč proces, ki traja vse življenje 

in je potreben, da učitelj ne stagnira, saj to lahko posledično vpliva tudi na učence, ki jih 

poučuje«. Učitelj je oseba, ki hkrati vzgaja in izobražuje učence, saj opravlja vzgojno-

izobraževalno delo. Zato je pomembno, da se izobražuje in izpopolnjuje skozi celo življenje 

(Erčulj, b. l.). A. Ivajnšič in M. Ivanuš Grmek (2009, str. 106) pa pravita, da je učiteljev 

profesionalni razvoj tisti, pri katerem deluje učitelj kot aktiven, razmišljujoč in avtonomen 

profesionalec. 

 

Opazimo lahko, da navajajo različni avtorji različne definicije profesionalnega razvoja 

učiteljev. Vendar pa je vsem skupno razumevanje, da je profesionalni razvoj učiteljev proces, 

ki traja vse življenje. 

 

O profesionalnem razvoju lahko govorimo v dveh pomenih, in sicer v širšem in ožjem 

pomenu (Terhart, 1997, v Valenčič Zuljan, 2001): 

̶ V širšem pomenu se učiteljev profesionalni razvoj začenja z vstopom v študij in 

konča, ko se upokojimo oziroma ko opustimo poklic. 

̶ V ožjem pomenu pa je učiteljev profesionalni razvoj vezan na tista kritična obdobja, v 

katerih se posameznik v resnici razvija in napreduje. Tu so pomembne tudi izkušnje, 

delovna doba, prilagajanje, spreminjanje, napredovanje … Lahko pride namreč do 

tega, da učitelji veliko let sploh ne napredujejo. 

 

Terhart (prav tam) meni, da naj bi učitelj svojo profesionalno kompetentnost razvijal na treh 

področjih: 
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̶ na kognitivnem (vem, da …), 

̶ na praktičnem (vem, kako …), 

̶ na moralnem (vem zakaj in čemu). 

Na vseh treh področjih se prepletata refleksija in rutina (prav tam). Poleg kognitivnega nivoja 

je pomembno, da učitelj usvoji posamezne učne metode na praktičnem nivoju, hkrati pa da se 

zaveda, kakšne posledice pusti njegovo ravnanje na učencih.   

 

Profesionalni razvoj učiteljev sicer lahko začnemo spodbujati in podpirati od zunaj, vendar pa 

to za sam razvoj ni dovolj. Profesionalni razvoj je namreč notranji proces in zavedanje 

lastnega profesionalnega razvoja predstavlja enega od pomembnih pogojev za nadaljnje 

razvijanje profesionalnih kompetenc (Muršak, Javrh in Kalin, 2011). 

 

B. Marentič Požarnik (2006, v Valenčič Zuljan idr., 2007) loči pet širših sklopov kompetenc. 

To so komunikacija in odnosi; učinkovito poučevanje; organizacija in vodenje; sodelovanje z 

delovnim in družbenim okoljem; profesionalni razvoj (prav tam). 

 

Poleg ostalih je pomembno, da razumemo učiteljevo kompetenco profesionalni razvoj, zato jo 

bomo posebej predstavili. Ta pomeni sposobnost analiziranja lastnega pedagoškega dela in 

sposobnost načrtovanja lastnega profesionalnega razvoja. Učitelj mora biti odprt za povratne 

informacije in svetovanje glede svojega dela. Če učitelj želi napredovati v profesionalnem 

razvoju, je pomembno, da se je pripravljen seznanjati z dosežki ved, ki se dotikajo njegovega 

poklica, hkrati pa nova spoznanja kritično vrednotiti in jih vključevati v svoje delo. Na ta 

način nato uspešno spreminja lastno delo, se stalno strokovno izpopolnjuje ter sodeluje v 

projektih, s katerimi izboljšuje pedagoško delo (prav tam).  

 

M. Valenčič Zuljan (1999) navaja tradicionalno in kritično-refleksivno pojmovanje 

učiteljskega poklica, ki se razlikujeta v različnih vidikih. 

Tradicionalno pojmovanje učiteljskega poklica (med drugim) poudarja spreminjanje učiteljev, 

vendar pa je zanemarjeno vprašanje, o čem učitelji ob tem spreminjanju razmišljajo, kakšna 

so njihova stališča, vprašanja, pomisleki, izkušnje. Pobuda za učiteljev profesionalni razvoj 

prihaja od zunaj. Medtem ko je pri kritično refleksivnem pojmovanju učiteljskega poklica 

pomembno, kako učitelj razmišlja o svojem ravnanju in ravnanju učencev. Pobuda za 

učiteljev profesionalni razvoj prihaja od znotraj (od učitelja). 
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V šestdesetih letih prejšnjega stoletja se je pojavilo gibanje za profesionalizacijo poučevanja 

in izobraževanja učiteljev. Gibanje se je pojavilo zaradi različnih razlogov (Zelena knjiga o 

izobraževanju učiteljev v Evropi, 2001, str. 29): 

̶ pomanjkljivosti tradicionalnih modelov izobraževanja učiteljev, 

̶ potreba po reformi izobraževanja in usposabljanja, 

̶ novi izzivi, pomembni za izobraževanje in usposabljanje, 

̶ prepričanje o dobrobiti modernega, 

̶ številni sociološki dejavniki. 

 

Opažamo, da se mora učitelj neprestano izobraževati in izpopolnjevati, če hoče biti 

kompetenten in kakovosten pri opravljanju svojega poklica. Svet se v današnjem času zelo 

hitro razvija in spreminja, zato profesionalni razvoj učiteljev ni več izbira posameznikov, 

temveč nujnost. Poleg individualnega zavedanja pomena profesionalnega razvoja in 

pripravljenosti za učenje so za profesionalni razvoj posameznika pomembni tudi različni 

dejavniki podpore (podpora vodstva, spodbudna zbornična klima …). V nadaljevanju bomo 

podrobneje predstavili modele učiteljevega profesionalnega razvoja.  

2.2.1 MODELI UČITELJEVEGA PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

Pristopi raziskovanja profesionalnega razvoja pedagoških delavcev se razlikujejo. Nekateri 

raziskovalci so usmerjeni v raziskovanje faz, po katerih poteka profesionalni razvoj, in 

oblikovanje linearnih faznih modelov, drugi v raziskovanje dejavnikov, ki vplivajo na razvoj, 

tretji pa v oblike in načine poklicnega učenja (Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014).  

 

Učiteljev profesionalni razvoj je torej proces, ki poteka po različnih fazah. Te je proučevalo 

veliko avtorjev (npr. Fuller, Berliner, Chickering, Kolb), ki so pri koncipiranju svojih 

modelov izhajali iz različnih izhodišč (prav tam). Model F. Fuller je eden izmed prvih 

empiričnih poskusov, s katerimi so opredeljevali učiteljev razvoj. Po tem modelu poteka 

razvoj skozi tri faze: faza preživetja, faza izkušenosti in usposobljenosti ter faza usmerjenosti. 

Huberman je dopolnil model F. Fuller. Faze po tem modelu so faza preživetja in odkrivanja, 

faza poklicne stabilizacije, faza poklicne aktivnosti in eksperimentiranja, vnovična ocenitev 

lastnega dela, faza konservatizma, jasnosti in vedrine ter faza poklicnega slovesa. Na osnovi 

Hubermanovega modela je v slovenskem prostoru Javrhova oblikovala t.i. izvirni S model. Po 
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Berlinerju pa poteka razvoj na podlagi stopnje usposobljenosti od učitelja novinca, učitelja 

začetnika, usposobljenega učitelja, uspešnega učitelja do eksperta (Valenčič Zuljan, 2012).  

 

Nekateri raziskovalci nasprotujejo faznim modelom profesionalnega razvoja. Eden izmed njih 

je Sheridan, ki pravi, da so zastavljeni preveč linearno, to pa naj bi bilo v nasprotju z novimi 

pogledi na profesionalni razvoj. Ti ga namreč pojmujejo kot kompleksen proces, 

nepredvidljiv in odvisen od konteksta (Fleet in Petterson, 2001, v Valenčič Zuljan in Blanuša 

Trošelj, 2014). 

 

Oblikovanje modela, kot izpostavlja M. Valenčič Zuljan (2012), vedno predpostavlja 

določeno posploševanje in shematizacijo bistvenega, saj je njegov glavni namen enostavnejši 

prikaz temeljnih dejavnikov v medsebojni povezavi. Faznim modelom zato očitajo 

enodimenzionalnost, zanemarjanje celosti in medsebojne povezanosti dejavnikov znotraj 

raziskovanega pojava (Valenčič Zuljan, 2012). Avtorica meni, da so ustreznejši razvejani 

modeli profesionalnega razvoja (npr. Hubermanov, 1992, in model Daya in sodelavcev, 

2006). 

 

V nadaljevanju bomo nekatere zgoraj omenjene modele še podrobneje predstavili. 

2.2.1.1 Model učiteljevega profesionalnega razvoja po F. Fuller 

Model F. Fuller je eden izmed prvih empiričnih poskusov, s katerim so opredeljevali učiteljev 

razvoj. Po tem modelu učiteljev razvoj poteka skozi tri faze. Le te je F. Fuller povezala s 

spreminjanjem učiteljevega razmišljanja o poklicnih dilemah in skrbeh (Valenčič Zuljan, 

2012). 

  

Faze so naslednje (prav tam): 

1. Faza preživetja (ang. survival stage): Tu gre za obdobje poklicnega preživetja. V tem 

obdobju se učitelj prvič sreča z vodenjem razreda. Učitelj se v tej fazi v večini 

osredotoča nase, na svojo vlogo in položaj. Obremenjujejo ga vprašanja o lastni 

usposobljenosti in profesionalni primernosti za poklic učitelja. 
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2. Faza izkušenosti in usposobljenosti (ang. mastery stage): V tem obdobju je učitelj 

usmerjen v proces poučevanja in k situaciji v razredu. Bolj verjame sam vase, ima 

rutino, ki se je oklene, pred novostmi pa običajno občuti strah.  

 
3. Faza usmeritve učiteljevega zanimanja – profesionalizem (ang. impact stage): Učitelj 

je v tem obdobju zrel, pripravljen na novosti in zaupa v svoje zmožnosti. Usmerjen je 

v razvoj učencev na njihovem emocionalnem, kognitivnem in socialnem področju. 

Zanima ga, kako on sam vpliva na učenje, kaj prispeva k spreminjanju učencev in 

kako se ti učijo.  

 

F. Fuller je kasneje prvotnemu trifaznemu modelu dodala še eno fazo, in sicer fazo, ki se 

nanaša na študente med usposabljanjem na fakulteti. V tem obdobju naj bi študenti dokaj 

realistično doživljali učence, medtem ko naj bi imeli nerealno predstavo o učiteljevi vlogi in 

te naj ne bi razumeli preveč jasno (prav tam). 

2.2.1.2 Model učiteljevega profesionalnega razvoja po Hubermanu 

Huberman je dopolnil model F. Fuller. Po njegovem modelu učiteljev razvoj poteka skozi tri 

glavne faze (faza preživetja in odkrivanja, poklicna stabilizacija in utrditev, poklicno slovo) s 

podfazami (Javornik Krečič, 2008; Valenčič Zuljan, 2012).  

 

1. Faza preživetja in odkrivanja: Prva faza je enaka kot pri F. Fuller. Učitelj občuti ponos 

ob pripadnosti poklicu, uživa v opravljanju profesionalnih nalog, poleg tega pa občuti 

tudi boj za preživetje. Postavlja si vprašanja o lastni usposobljenosti, primernosti za 

poklic učitelja in učinkovitosti. 

 

2. Faza poklicne stabilizacije: Huberman pravi, da lahko ločimo dve področji 

stabilizacije, in sicer v učiteljevi karieri (združitev posameznikove subjektivne 

zavezanosti poklicu in administrativne formalne zaposlitve) in pri pouku (večja 

gotovost posameznika, večje samozaupanje, večja fleksibilnost pri izbiri poučevanja, v 

razvijanju spretnosti vodenja pouka). To, ali bo stabilizacija novinca uspešna, je 

odvisno od mnogih pogojev. Eden izmed njih je zmožnost poiskati ustrezno 

ravnovesje med delovnim časom in družino. Če ti pogoji niso predelani, lahko pride 

kasneje do nezadovoljstva ali anksioznosti. 
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3. Tretja faza je razdeljena na dve vzporedni podfazi: 

• Faza poklicne aktivnosti in eksperimentiranja: Učitelj začne analizirati svoj vpliv na 

učence, poveča se fleksibilnost, učna izkušenost, avtonomnost in entuziazem. Te 

lastnosti učitelja so značilne že za drugo fazo, a se v tej kvalitetno stopnjujejo. Ločimo 

tri vidike, ki opisujejo to fazo. Pri prvem vidiku opažamo, da učitelj pri pouku 

preizkuša različne načine dela, izvaja eksperimente in s tem izkazuje svojo 

odgovornost. Drugi vidik opažamo, ko učitelj začne uvajati spremembe, tretjega pa, ko 

se boji rutine in zato ves čas išče nove izzive. 

• Faza poklicne negotovosti in vnovična ocenitev lastnega dela (samovrednotenje): 

Učitelji delajo nekakšno inventuro poklicnega dela, so negotovi in razmišljajo o 

zamenjavi poklica. Povezana naj bi bila s krizo srednjih let, saj naj bi glede na 

raziskave kar 40 % učiteljev razmišljajo o zamenjavi poklica. V to fazo lahko učitelji 

preidejo neposredno iz druge faze, torej faze poklicne stabilizacije, ali pa gredo iz 

poklicne stabilizacije v prvo podfazo (fazo poklicne aktivnosti in eksperimentiranja) 

ter nato preidejo še v drugo. 

 

4. Tudi četrta faza je razdeljena na dve podfazi: 

• Faza jasnosti, vedrine in distance: Kot v zgornji fazi lahko tudi ta faza izhaja na dva 

načina, in sicer iz faze poklicne aktivnosti in eksperimentiranja ali iz faze poklicne 

negotovosti in samovrednotenja. Za to fazo je značilno samozaupanje in 

samosprejemanje. Učitelji torej bolj zaupajo in verjamejo vase in tudi v druge, so bolj 

sproščeni in zato tudi bolj učinkovitejši pri svojem poučevanju. Postanejo poklicno 

bolj zadovoljni in ne vlagajo več toliko v svoj profesionalni razvoj. 

• Faza konservatizma: Značilno je pomanjkanje entuziazma, zmanjšajo pa se 

profesionalne ambicije (Kremer Hayon, 1991, v Valenčič Zuljan, 2012). Učitelji imajo 

odpor do sprememb, so bolj previdni in skeptični do šolskih reform. 

 

5. Faza poklicnega slovesa: V tej fazi so učitelji, ki imajo med 30 in 40 let delovne dobe. 

Ločimo dva načina poklicnega slovesa, in sicer poklicno slovo je lahko umirjeno ali 

pa zagrenjeno. 

 

Obstaja razlika, ki loči ta model od ostalih, saj Huberman (1993, v Javornik Krečič, 2008) 

pojmuje prehode po fazah ciklično: »začetne faze predstavljajo aktivno raziskovanje poklica, 
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sledijo obdobja mojstrstva, moči ali napredovanja, odvisno od obrisov poklica. Nato pride 

trenutek inventure, ko se začne postopna pot v proces umika« (prav tam, str. 27). 

2.2.1.3 Fazni S-model po P. Javrh 

Petra Javrh je preizkusila Hubermanov model v slovenskem prostoru. Preizkusila ga je na 

obsežnem vzorcu osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev. Zanimalo jo je, v katerih 

posebnostih se faze kariere slovenskih učiteljev razlikujejo od faz po Hubermanu. Oblikovala 

je t. i. S-model (Javrh, 2008). 

Faze S-modela so naslednje (prav tam): 

1. Preživetje in odkrivanje: Vstop učiteljev v kariero. Pojavljajo se vprašanja, zakaj so se 

odločili za ta poklic in zakaj so vanj vstopili. V tej fazi se učitelji prepričajo, ali je 

poučevanje pravi poklic zanje. 

 

2. Stabilizacija v poklicu: Učitelji lahko to fazo doživljajo v dveh različnih situacijah: na 

eni strani so učitelji, ki se formalno zaposlijo, saj bodo v tem poklicu dalj časa gradili 

kariero, na drugi strani pa so učitelji, ki razmišljajo in hrepenijo po drugih kariernih 

poteh. V tej fazi se lahko nekateri učitelji že počutijo samozavestno in suvereno. 

 

3. Obdobje srednje kariere: 

• Faza živahne aktivnosti in eksperimentiranja: Učitelji so zelo aktivni, vključujejo 

se v različne aktivnosti in eksperimentirajo. Nekateri uveljavijo svoja pravila in 

postavijo meje tako učencem kot njihovim staršem. Na drugi strani pa lahko 

učitelji postajajo vse bolj negotovi glede svojih ravnanj in zato preidejo v fazo 

revizije in dvoma. 

• Faza negotovosti ali revizije: Učitelji postajajo vedno bolj nezadovoljni in značilni 

so opisi izgorevanja. Začnejo dvomiti vase in v sistem. 

 

4. Faza zrele kariere: 

• Faza sproščenosti: To je nevtralna faza v učiteljevem razvoju. Učitelji so aktivni, 

vključeni v različne dejavnosti, imajo veliko predlogov za spremembe, so bolj 

sproščeni pri uporabi metod in oblik dela. Posebnost v tej fazi je intenziven stik z 

učenci. 
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• Faza kritične odgovornosti: Značilna je angažiranost in pozitivna kritičnost. Učitelji 

obvladajo svojo stroko, imajo dovolj delovnih izkušenj, da začnejo posegati v globlje 

nivoje pouka in želijo bogateti druge (želijo postati mentorji). Običajno sodijo med 

kakovostnejše učitelje na šolah. 

• Faza nemoči: Učitelji v tej fazi doživijo osebno krizo. So razočarani, zgarani in 

izgoreli. Vzroki so lahko slabi odnosi s sodelavci, vodstvom ali učenci ipd. Delajo 

načrte za zamenjavo poklica. 

 

5. Postopno izpreganje: Učitelji se še vključujejo v dejavnosti, vendar se počasi umikajo 

v ozadje. Ne prevzemajo več večjih obveznosti in odgovornosti. Avtorica deli to fazo 

na sproščeno izpreganje in zagrenjeno izpreganje. Učitelji v obeh skupinah poročajo o 

težavah z glasilkami in splošno utrujenost, zagrenjeni pa opisujejo še druge težave 

(npr. splošna kondicija – fizična in psihična). 

Razlika med tem in Hubermanovim modelom je, da Hubermanov model ločuje t. i. zaželeno 

in nezaželeno stran učiteljevega profesionalnega razvoja, medtem ko S-model poleg teh dveh 

strani pokaže še t. i. nevtralno pot učiteljevega razvoja (prav tam). 

2.2.1.4 Model učiteljevega profesionalnega razvoja po Berlinerju 

Berliner (1992, v Valenčič Zuljan, 2012) opredeljuje učiteljev profesionalni razvoj »glede na 

kognicije, ki usmerjajo učiteljevo odločanje in ravnanje v razredu« (prav tam, str. 29). 

Faze učiteljevega profesionalnega razvoja po Berlinerju so (Valenčič Zuljan, 2012): 

1. Učitelj novinec (1–2 leti profesionalnega delovanja): V tej fazi učitelj pridobiva 

nekatere spretnosti poučevanja zunaj širšega konteksta. Te spretnosti so zelo splošne 

(npr. vedno pohvali pravilen odgovor, učenca nikoli ne kritiziraj …), uveljaviti pa jih 

skuša neglede na okoliščine. Njegovo ravnanje je torej togo in nefleksibilno. 

 

2. Učitelj začetnik (ang. advanced beginner) (2–3 leta profesionalnega delovanja): V tej 

fazi gre za integracijo posameznikovih izkušenj z verbalnim znanjem. Torej ko učitelj 

poveže prejšnje izkušnje in znanja v celoto, se epizodično znanje razvije v strateško. 

Učitelj spozna, da je pri odločanju in ravnanju pomembno poznavanje konteksta (npr. 

lastnosti učenca, učne razmere …). Pravila torej ne morejo biti univerzalna. Kljub 
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temu pa nima razvitega občutka odgovornosti za svoja ravnanja in ni sposoben 

ločevati bistveno od manj bistvenega.  

 
3. Usposobljen učitelj (ang. competent teacher) (3–4 leta profesionalnega delovanja): V 

tej fazi učitelj načrtuje ravnanja, ki so usmerjena k jasnim ciljem, zavestno in 

premišljeno. Ima razvit občutek odgovornosti za svoja ravnanja in je sposoben 

ločevati bistveno od manj bistvenega. Vendar pa v ravnanju še ni hiter in fleksibilen. 

 
4. Uspešen učitelj (ang. proficient teacher): V tej fazi učitelj ne potrebuje zavestnega 

napora za določeno ravnanje pri pouku, vendar razmere analizira intuitivno in 

celostno. Zaradi tega lahko precej natančno napove in predvideva izid njegovega 

ravnanja v razredu. Kljub temu pa je še vedno analitičen, zelo previden in premišljen. 

To fazo lahko doseže po približno petih letih poučevanja. 

 
5. Ekspert: Učitelj ekspert dojema razmere intuitivno, njegovo odločanje pa je analitično 

samo v problematičnih in neobičajnih razmerah. Oblikuje optimalne učne pogoje in 

spodbudi učence k najboljšim učnim rezultatom. Je kot avtomatski pilot, njegovo 

poučevanje je tekoče in poteka brez vidnega napora. V to fazo ne pridejo vsi učitelji.  

2.2.1.5 Model učiteljevega profesionalnega razvoja po Dreyfusu, Sheckleyu in Allenu 

Zgoraj opisanemu modelu učiteljevega profesionalnega razvoja (po Berlinerju) so sorodni 

modeli po Dreyfusu, Sheckleyu in Allenu. Vsi ti modeli predstavljajo učiteljev profesionalni 

razvoj po posameznih fazah od novinca do eksperta (Valenčič Zuljan, 2001). 

 

Tabela 1: Model poklicnega razvoja po Berlinerju, Sheckley in Allen ter Dreyfusu (Valenčič Zuljan, 2001, str. 
127) 

Stopnja 
usposobljenosti  

1. zaznavanje 
situacije 

2. celostna ocena 
situacije 

3. odločitev 

Usmerjenost Ravnanje Proces učenja 

Učitelj novinec 1. nesituacijsko 
zaznavanje 

2. analitična ocena 
3. racionalna 

odločitev 

Razumevanje 
temeljnih pravil in 
postopkov. 

Pri ravnanju in 
odločanju togo 
upošteva 
navodila: ni 
občutljiv na 
kontekst 
dogajanja. 

90 % sprejemanja, 
10 % 
preoblikovanja 
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Učitelj začetnik 1. situacijsko 
zaznavanje 

2. analitična ocena 
3. racionalna 

odločitev 

Usmerjenost v 
kontekst. 
Razvijanje 
celostnega 
ravnanja. 

Od pravil k 
situaciji: pri 
odločanju in 
ravnanju že 
upošteva kontekst 
dogajanja 
(situacijo). 

70 % sprejemanja, 
30 % 
preoblikovanja 

Učitelj praktik 
(usposobljeni 
učitelj) 

1. situacijsko 
zaznavanje 

2. analitična ocena 
3. racionalna 

odločitev 

Razvijanje 
splošnih 
principov. 

Od situacije k 
načrtu: pri 
odločanju in 
ravnanju ga vodi 
splošni načrt. 

50 % sprejemanja, 
50 % 
preoblikovanja 

Učitelj 
strokovnjak 
(uspešni učitelj) 

1. situacijsko 
zaznavanje 

2. intuitivna ocena 
3. racionalna 

odločitev 

Povezovanje 
izkušenj v enovit 
scenarij. 

Od načrta k 
intuiciji: pri 
odločanju in 
ravnanju ga 
usmerja intuicija. 

30 % sprejemanja, 
70 % 
preoblikovanja 

Ekspert 1. situacijsko 
zaznavanje 

2. intuitivna ocena 
3. intuitivna 

odločitev 

Oblikovanje 
predelane in 
požlahtnjene 
intuicije. 

Akcija in situacija 
pomenita enako. 

10 % sprejemanja, 
90 % 
preoblikovanja 

 

Tabelo smo prikazali z namenom jasnejšega razumevanja modela poklicnega razvoja. Je pa 

ob tem potrebno poudariti, da učitelj ne napreduje po fazah avtomatično, saj gre za zelo 

kompleksen model. Model torej ni linearen, ampak kompleksen in zato je vsaka višja faza 

poklicnega razvoja kompleksnejša in zahtevnejša. Nekateri učitelji temu niso kos, zato imajo 

težave pri poklicnem napredovanju (prav tam). 

 

V nadaljevanju bomo predstavili nekatere temeljne postavke, na katerih so Dreyfus, Sheckley 

in Allen koncipirali svoje modele.  

 

Dreyfus (Elliott, 1991, v Valenčič Zuljan, 2001) poudarja pomen situacijskega razumevanja 

(spretnost razumevanja skozi interpretacijo). To naj bi bila temeljna poklicna spretnost 

menedžerjev, kar pa lahko velja tudi za učitelje. Pri nestrukturiranih problemih namreč 

odgovora ni mogoče vnaprej natančno predvideti, ampak je treba situacijo interpretativno 

presoditi med samim potekom (prav tam). Da pa lahko to narediš, so po Dreyfusu potrebne 

naslednje sposobnosti: prepoznavanje pomembnih sestavin situacije, selektivno zaznavanje 

situacije, ocena situacije in odločitev za akcijo (Valenčič Zuljan, 2012).  
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Sheckley in Allen (1991, v Valenčič Zuljan, 2001) sta izhajala iz izkustvenega učenja. 

Razumeta ga kot »aktiven proces sprejemanja in transformiranja spoznanj - gre za proces 

razširjanja konceptov ob hkratnem spreminjanju njihove strukturiranosti, razvejenosti, 

hierarhičnosti in sistemskih okvar« (prav tam, str. 128).  

 

Menimo, da je poznavanje modelov profesionalnega razvoja pomembno za učitelje, saj jim 

pomaga pri razumevanju posameznih faz njihovega razvoja. Iz analize modelov 

profesionalnega razvoja smo namreč ugotovili, da se vsi učitelji ne razvijajo enako, prav tako 

ni nujno, da vsi dosežejo najvišjo stopnjo itd. V nadaljevanju bomo predstavili načela 

učiteljevega profesionalnega razvoja. 

2.2.2 NAČELA UČITELJEVEGA PROFESIONALNEGA RAZVOJA  

M. Valenčič Zuljan (1999) je oblikovala šest načel učiteljevega profesionalnega razvoja, ki so 

pomembna pri oblikovanju ugodnega konteksta za spodbujanje učiteljevega razvoja. V 

nadaljevanju jih bomo podrobneje predstavili. 

• Učitelj kot aktivni oblikovalec in usmerjevalec svojega lastnega razvoja 

M. Valenčič Zuljan (2001) navaja učiteljev poklicni razvoj kot proces, ki poteka od znotraj in 

temelji na zaupanju v učitelje. Torej je odgovornost za učiteljev profesionalni razvoj potrebno 

zaupati učitelju samemu. Oblikuje se trend, ki ga Clark (1993, v Valenčič Zuljan, 2001) v 

angleščini poimenuje Self-directed Professional Development. Ta trend usmerja učiteljev 

profesionalni razvoj in predstavlja cilj učiteljevega poklicnega delovanja. Cilj pa je 

sprejemanje višjih pojmovanj pouka ter učenja in njihovo kompetentno uresničevanje v 

praksi. 

• Učitelj kot kritični  in avtonomni profesionalec 

Učitelj mora biti sposoben kritičnega razmišljanja o svojem delu. V konceptu kritičnega in 

avtonomnega profesionalca se pojavljata dve kompetenci, ki sta neločljivo povezani. To sta 

učinkovitost in etična odgovornost. Če ju želimo uresničiti, morajo biti izpolnjeni notranji in 

zunanji pogoji. Avtonomni učitelj pozna svojo samopodobo (sebe pozna kot osebnost in kot 

profesionalca), zna sam presoditi strokovna vprašanja, vendar pa ve, da je medsebojno 

kooperativno sodelovanje in konstruktivno reševanje konfliktnih situacij pomembno 

(Valenčič Zuljan, 2001). »Za oblikovanje etične odgovornosti je pomembno spodbujati in 
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razvijati: (1) eksplicitno zavezanost (presojanje pojava z etične in vrednostne perspektive); (2) 

ozaveščenost o možnih alternativah ravnanj in njihovem etičnem vrednostnem kontekstu; (3) 

pripravljenost za ravnanje v skladu s sprejetimi etičnimi principi ter (4) osebnost« (Niemi, 

Moon, 1996, v  Javornik Krečič, 2008, str. 15). 

• Učiteljev profesionalni razvoj pomeni povezovanje pojmovanj in ravnanj 

M. Valenčič Zuljan (1999; 2001) je sprva uporabljala izraz poklicni razvoj, kasneje pa se je 

odločila za uporabo izraza profesionalni razvoj, s čimer je želela izpostaviti strokovno 

zahtevnost pedagoškega poklica (Valenčič Zuljan idr., 2011). Avtorica (1999) govori o tem, 

da učiteljev poklicni razvoj združuje pojmovanja in ravnanja. Višja kot so pojmovanja, bolj 

poudarjen je pomen učenčeve aktivnosti in večja je odgovornost ter pestrost raznolikih oblik 

poučevanja. Učitelj in učenec se razvijata skupaj. Učenec prevzema odgovornost za učenje, 

učitelj pa se ob njem profesionalno razvija, ker pridobljene izkušnje predeluje. Na podlagi 

višjih pojmovanj pouka in pridobitve ustreznega proceduralnega znanja ter situacijskega 

razumevanja, je učitelj bolj fleksibilen v odločanju, ravnanju in lahko rešuje probleme na 

kompleksni ravni (prav tam). 

• Učiteljev profesionalni razvoj kot vseživljenjski proces 

Učiteljev profesionalni razvoj je vseživljenjski proces, saj se učitelj uči skozi vse življenje. Tu 

ima pomembno vlogo izkustveno učenje, saj se učitelj uči na podlagi izkušenj. Vse te 

življenjske izkušnje in vsi življenjski izzivi lahko pripomorejo k posameznikovem razvoju, 

vendar je to odvisno tudi od posameznika samega (odvisno od tega, kako se bo posameznik 

na te izkušnje in izzive odzval in če jih bo znal povezati s teoretičnim znanjem ter 

predhodnimi izkušnjami). Na razvoj pa vpliva tudi teoretično izobraževanje. Ta ima velik 

vpliv v dodiplomskem izobraževanju in tudi kasneje v vseh fazah poklicnega razvoja 

(Valenčič Zuljan, 2001). Če je dodiplomsko izobraževanje kakovostno, omogoča dobro 

podlago za proces nadaljnje rasti. Začetnemu izobraževanju naj nato sledi ustrezno stalno 

izobraževanje, ki naj vključuje reflektivne elemente, poleg tega pa naj se navezuje na vsebino, 

metodični proces in interakcijski vidik poučevanja (Javornik Krečič, 2008). 

• Učiteljev profesionalni razvoj kot celovit proces rasti 

Učiteljev profesionalni razvoj je celosten proces rasti in je razdeljen na tri dimenzije, ki jih 

med seboj povezuje (Bell, 1993, v Valenčič Zuljan, 2001). 
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Tabela 2: Učiteljev celostni razvoj (Bell, 1993, v Valenčič Zuljan, 2001) 

Dimenzije učiteljevega profesionalnega razvoja 

 SOCIALNI RAZVOJ POKLICNI RAZVOJ OSEBNOSTNI RAZVOJ 

NIVO ANALIZE 

SITUACIJE 

Izolacijo zazna kot oviro, 

občuti potrebo po 

sodelovanju in 

posvetovanju, npr. s 

kolegom, svetovalnim 

delavcem … 

Analizira situacijo (vzroke) 

in razmisli o alternativah 

ravnanja, npr odloči se za 

metodo razpravljanja o 

aktualnih moralnih dilemah 

in pogovor o nasprotujočih 

si stališčih. 

Učitelj (razredni) zazna 

– ubčuti poklicne 

probleme: učni neuspehi, 

vedenjski problemi, 

odsotnost od pouka, 

konflikti v oddelku …  

Občutenje negotovosti 

pred novo metodo … 

AKCIJSKI NIVO 

(uvajanje določene 

spremembe ob 

sprotni analizi 

dogajanja) 

Izoblikovanje pozitivnega 

stališča o sodelovanju kot 

pomembnem načinu dela za 

uspešno poučevanje in 

poklicno rast. 

Razvoj ideje in razredne 

prakse (razjasnjevanje 

pojmovanj o pouku, 

učiteljevi in učenčevi vlogi 

in presojanje novih načinov 

poučevanja …). 

Razjasnjevanje misli in 

občutkov o morebitnih 

ovirah, ki jih prinaša 

spremenjena praksa 

(izguba kontrole, 

vprašanje discipline, 

količina neposrednega 

vodenja učencev, odnosi 

z učenci …). 

UTRJEVANJE ali 

institucionalizacija 

spremembe 

Spodbujanje in uvajanje 

sodelovalnih interakcij med 

učitelji (spremenjen pogled 

na ljudi). 

Razvijanje spretnosti za 

spodbujanje različnih 

aktivnosti učenčevega in 

učiteljevega razvoja. 

Prevzemanje 

odgovornosti  za svoj 

poklicni razvoj. 

 

Tabelo smo prikazali z namenom, da podrobneje in jasneje opredelimo tri dimenzije, ki 

obsegajo profesionalni razvoj učitelja. To so socialni razvoj (razvijanje sodelovanja 'učeče se 

šole', 'interaktivni profesionalizem'), poklicni razvoj (osvetljevanje in razvijanje pojmovanj ter 

spretnosti ravnanj) in osebnostni razvoj (razjasnjevanje posameznikovih misli, občutkov, 

izboljšanje samorazumevanje in okvirne poklicne situacije) (prav tam). 

• Učiteljev profesionalni razvoj kot proces sodelovanja in kooperativnega učenja 

Hargreaves in Fullan (2000) poudarjata pomen interaktivnega profesionalizma, delo učiteljev 

v majhnih skupinah, skupno načrtovanje in preskušanje učnega procesa, ocenjevanje 

učinkovitosti in reševanje različnih strokovnih problemov. Pri interaktivnosti gre za dajanje in 
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sprejemanje pomoči. Posameznik in skupina naj bi si prizadevali, da postane taka interakcija 

del vsakdanje šolske klime. 

Razvila sta 12 akcijskih smernic, ki izhajajo iz novega koncepta interaktivnega 

profesionalizma (Fullan, 1993, v Javornik Krečič, 2008, str. 17): 

̶ »poišči, poslušaj in artikuliraj svoj notranji glas, 

̶ uri se v refleksiji med akcijo, po akciji in o akciji, 

̶ razvijaj mentaliteto, ki sprejema tveganje, 

̶ zaupaj tako procesom kot tudi ljudem, 

̶ pri delu z drugimi upoštevaj človeka kot celoto, 

̶ prizadevaj si za sodelovanje s kolegi, 

̶ redefiniraj svojo vlogo, ki naj sega čez okvire razreda, 

̶ uravnoteži delo in življenje, 

̶ pomagaj ravnateljem in drugim vodstvenim delavcem pri razvijanju interaktivnega 

profesionalizma, 

̶ prizadevaj si za kontinuiran razvoj in vseživljenjsko učenje, 

̶ spremljaj in utrjuj povezavo med svojim razvojem in razvojem učencev.«  

 

Našteli in opisali smo šest načel profesionalnega razvoja učitelja, saj se ta najpogosteje 

pojavljajo v literaturi. Sledi predstavitev dejavnikov, ki vplivajo na profesionalni razvoj 

učiteljev. 

2.2.3 DEJAVNIKI PROFESIONALNEGA RAZVOJA UČITELJEV 

Lahko rečemo, da je profesionalni razvoj učitelja v marsičem individualen, vendar pa nanj 

vpliva veliko dejavnikov (Ivajnšič in Ivanuš Grmek, 2009). M. Javornik Krečič (2008) govori 

o tem, da lahko dejavnike v grobem razdelimo na notranje in zunanje: 

̶ Notranji dejavniki: učiteljeva pojmovanja in prepričanja, subjektivne teorije, učiteljeva 

poklicna identiteta … 

̶ Zunanji dejavniki: dodiplomsko izobraževanje učiteljev, pripravništvo in strokovni 

izpit, mentorstvo, klima in kultura šole, stalno strokovno izpopolnjevanje, šolske 

reforme in drugi zunanji vplivi. 

 

V nadaljevanju jih bomo nekaj podrobneje predstavili. 
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2.2.3.1 Učiteljeva pojmovanja in prepričanja 

To je vsebinsko zelo kompleksno področje. Vsak učitelj je v sebi najprej učenec, ki se ves čas 

uči in zato tudi spreminja. V tem procesu pa oblikuje osebna pojmovanja o posameznih 

pojmih, katere srečuje v svojem življenju in pri svojem delu. Ta pojmovanja posamezniku 

pomagajo razumeti svet okoli njega in igrajo ključno vlogo pri usmerjanju posameznikove 

kognitivne dejavnosti (Polak, 1997). M. Valenčič Zuljan (2004) razume pojmovanje kot 

»osebni implicitni konstrukt, ki se oblikuje v posameznikovi osebni zgodovini kot nekakšna 

usedlina vseh njegovih izkušenj, doživetij in spoznanj ter deluje kot kompas v 

posameznikovem življenju, kar se kaže v kvalitativno različnih načinih razumevanja, 

interpretiranja in delovanja posameznika« (prav tam, str. 530). 

Pojmovanje poučevanja kot profesionalne dejavnosti in razumevanje vloge učitelja in učenca 

v celotnem procesu poučevanja in učenja bistveno vpliva na učiteljevo pedagoško delo 

(Cvetek, 2005). Pojmovanja vplivajo na učiteljevo razmišljanje, doživljanje, ravnanje in zato 

posredno vplivajo tudi na kakovost pouka in učiteljev profesionalni razvoj (Valenčič Zuljan, 

2004). 

Tradicionalno transmisijsko pojmovanje učiteljskega poklica poudarja predvsem podajanje 

znanja in izpolnjevanje predpisanega, kar ni dovolj za pridobivanje kakovostnega znanja 

učencev. Zaradi tega je pomembno, da imajo učitelji ponotranjena širša oz. višja pojmovanja 

pouka, ki poudarjajo pomen učenčeve miselne aktivnosti, ter usvojene spretnosti za njihovo 

udejanjanje v praksi. Kognitivno-konstruktivistični model izpostavlja pomen oblikovanja 

kognitivnega konflikta in nudenje prilagojene podpore učencem (Valenčič Zuljan, 2002) 

Kognitivno-konstruktivistični model poudarja, da si vsak posameznik sam konstruira svoje 

znanje in predstavlja enega od ključnih okvirov za razumevanje profesionalnega razvoja 

pedagoških delavcev (Valenčič Zuljan idr., 2011).  

Če želimo spremeniti učiteljevo ravnanje, je potrebno najprej spoznati in spremeniti učiteljeva 

pojmovanja učenja, znanja in poučevanja (Valenčič Zuljan, 1999).  

Obstajajo številni modeli, ki ponazarjajo vpliv učiteljevih pojmovanj in prepričanj na njegova 

razmišljanja, doživljanja in ravnanja. V nadaljevanju bomo enega tudi podrobneje predstavili. 

Model, ki ga bomo predstavili, je model medsebojne povezanosti in sovplivanja med 

učiteljevimi kognitivnimi procesi in učiteljevim ravnanjem in tudi posledicami učiteljevega 

ravnanja (Clark in Petersen, 1986, v Javornik Krečič, 2008: glej tudi Valenčič Zuljan, 1999). 
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Slika 1: Model povezanosti učiteljevega razmišljanja in delovanja (Clark in Petersen, 1986, v Javornik Krečič, 

2008, str. 32) 

Iz slike je razvidno na eni strani krožno sovplivanje med učiteljevim načrtovanjem in 

analiziranjem, učiteljevim odločanjem in učiteljevimi prepričanji, pojmovanji in implicitnimi 

teorijami, kar zasledimo pri učiteljevih kognitivnih procesih. Na drugi strani pa gre za 

sovplivanje med ravnanjem učitelja, ravnanjem učencev in rezultati učencev, kar zasledimo 

znotraj učiteljevega delovanja in posledic v praksi (Clark in Petersen, 1986, v Javornik 

Krečič, 2008). 

2.2.3.2 Začetno izobraževanje pedagoških delavcev 

Dodiplomsko izobraževanje učiteljev predstavlja podlago za proces nadaljnje rasti, zato je 

pomembno, da je to visoko kakovostno, saj bo le tako omogočalo dobro podlago. Začetnemu 

izobraževanju sledi izvajanje stalnega izobraževanja, ki je usmerjeno v učiteljevo 

profesionalno rast (Kalin, 2004).  

Obstajajo različni modeli izobraževanja učiteljev, ki različno pojmujejo odnos med teorijo in 

prakso. V nadaljevanju jih bomo nekaj predstavili. 

Tabela 3: Shematski prikaz modelov izobraževanja bodočih učiteljev (Kosevski Puljić, 2007) 

MODELI IZOBRAŽEVANJA BODOČIH UČITELJEV 
MOJSTRSKI MODEL MODEL UPORABNIH 

ZNANOSTI 
REFLEKTIVNI MODEL 

Bodoči učitelj se uči od mojstra, ki 

ga opazuje in posnema.  

Na strokovnost se gleda kot na 

obrt, ki se je najbolj učinkovito 

priučimo z nekakšnim vajeništvom 

Tradicionalen in še vedno 

prevladujoč model usposabljanja 

učiteljev.  

Svojo moč črpa iz izsledkov 

empirične znanosti.  

Udeleženec poučuje ali opazuje 

pouk, prikliče si pretekle izkušnje. 

Sam ali v pogovoru z drugimi o 

delu razmišlja. 

Iz tega izlušči teorije poučevanja in 
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in nakopičenimi izkušnjami.  Izvedenci te izsledke vedenja 

posredujejo udeležencem, ki 

morajo poiskati načine, na katere 

bodo tako pridobljeno znanje 

uporabili v praksi.  

jih spet preizkusi v praksi.  

Tabelo smo predstavili z namenom, da shematsko prikažemo in primerjamo različne modele 

izobraževanja bodočih učiteljev. To so mojstrski model, model uporabnih znanosti in 

reflektivni model.  

Mojstrski model lahko poimenujemo tudi predtehnokratski model. V središču je izkušen 

učitelj, izobraževanje pa poteka predvsem skozi prakso na šoli. Glavni cilj profesionalnega 

učenja v tem modelu je oblikovanje načinov vedenja, ki so vidni na zunaj, ne pa spodbujanje 

učiteljevega razmišljanja. Rezultati so merljivi in jih lahko jasno vnaprej opredelimo v 

konkretni obliki (Javornik Krečič in Ivanuš Grmek, 2007). 

 

Mojstrski model profesionalnega izobraževanja učiteljev lahko prikažemo tudi s spodnjo 

sliko. 

 

 

Slika 2: Mojstrski model profesionalnega izobraževanja učiteljev (Wallace, 1991, v Cencič, 2004; glej tudi 

Javornik Krečič in Ivanuš Grmek, 2007, str. 33) 

Ta model je bil pri nas včasih značilen za učiteljišča. B. Marentič Požarnik (1987) navaja, da 

je bil takšen način primeren za usposabljanje učiteljev za razmeroma statičen šolski sistem. 

Danes pa je pomemben poudarek na refleksiji, učitelj naj bi bil razmišljujoči praktik (prav 

tam). Tako učitelj mentor študentu ni več zgolj zgled ravnanja, temveč tudi zgled 

razmišljanja, ko ob razgovoru razpira odprta vprašanja, dileme (Valenčič Zuljan idr., 2007). 

Naslednji model je model uporabnih znanosti in ga poimenujemo tudi tehnokratski model. 

Svojo moč črpa iz raziskovalnega dela. Te ugotovitve se nato posredujejo bodočim učiteljem, 

ki morajo poiskati načine, na katere bodo tako pridobljeno znanje uporabili v praksi. Zadnjih 

trideset let poteka izobraževanje učiteljev pri nas po tej usmeritvi (Javornik Krečič in Ivanuš 

Grmek, 2007). 

učenje/študij na podlagi 
demonstracije in navodil, ki jih 

poda mentor 

praksa profesionalna kompetentnost 
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Slika 3: Model uporabne znanosti profesionalnega razvoja učiteljev (Wallace, 1991, v Cencič, 2004; glej tudi 

Javornik Krečič in Ivanuš Grmek, 2007, str. 34) 

Še zadnji model, ki ga bomo predstavili je reflektivni model ali posttehnokratski model. 

Temeljna izhodišča tega modela so (Marentič Požarnik, 1993, v Javornik Krečič, 2008, str. 

37): 

̶ »uspešen praktik mora razviti sposobnost situacijskega razumevanja, 

̶ v profesionalni praksi je vse bolj potrebna praktična modrost, 

̶ profesionalne sodbe so tudi etične, konfliktne in reševanja se ni moč naučiti vnaprej iz 

teorije, 

̶ sestavni del profesionalnega znanja so v spominu ohranjeni primeri, ki jih je mogoče 

črpati iz lastnih izkušenj ali izkušenj dobrih praktikov, 

̶ večina pedagoških problemov je nestrukturiranih.«  

 

̶  

̶  

 

Slika 4: Reflektivni model profesionalnega izobraževanja učiteljev (Wallace, 1991, v Cencič, 2004; glej tudi 

Javornik Krečič in Ivanuš Grmek, 2007, str. 36) 

V procesu izobraževanja učiteljev ima zelo pomembno vlogo pedagoška praksa. Haller in 

Kayser (1980, v Marentič Požarnik, 1987) navajata, da kakor se učiš, tako tudi poučuješ. To 

pomeni, da če se bo bodoči učitelj izobraževal samo na frontalen način, potem bo sam težko 

drugače poučeval, saj bo poznal samo to ustaljeno učno obliko. V nasprotnem primeru, če bo 

dežen primernih metod, zasnovanih na skupinski aktivnosti, bo lahko pridobil spretnosti v 

uporabi različnih metod, oblik in tehnik podajanja snovi, hkrati pa bo osebno dozorel, utrdil 

poklicno identiteto in razčistil stališča (Marentič Požarnik, 1987).  

»Praktično usposabljanje je sestavni del usposabljanja pedagoških delavcev vse od njihovih 

prvih institucionaliziranih oblik poklicne priprave« (Valenčič Zuljan idr., 2011, str. 35). 

znanstveno znanje in 
eksperimentiranje 

rezultati se posredujejo 
študentom 

praksa in profesionalna 
kompetentnost 

prejeto znanje 

izkustveno 
praksa 

profesionalna 
kompetentnost refleksija 
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Študijski programi za pedagoške delavce morajo zato temeljiti na uravnoteženi kombinaciji 

akademsko-raziskovalnih in praktičnih izkušenj, saj bodo le tako kakovostni (prav tam). 

Praktično usposabljanje lahko poteka na več načinov (prav tam): 

̶ študent opazuje mentorja pri izvajanju poklicnih aktivnosti, 

̶ študent sodeluje z mentorjem pri izvajanju poklicnih nalog, 

̶ samostojna izpeljava učne ure pod vodstvom mentorja, 

̶ strnjena praksa, v okviru katere študent daljše obdobje dela samostojno. 

Pedagoški delavec si s praktičnim usposabljanjem pridobi ustrezne spretnosti ravnanja, ki naj 

bi jih s kritično refleksijo ustrezno dograjeval in spreminjal. Seveda pa je pogoj za uspešno 

izvedeno praktično usposabljanje organizirano sodelovanje s šolami (prav tam). 

Študenti imajo v procesu praktičnega usposabljanja svojega mentorja oziroma učitelja 

praktika. Ta je ob njih na vseh stopnjah njihovega učenja in zato najbolj vpliva na razvoj 

bodočih učiteljev (Javornik Krečič, 2008). 

Ločimo dva pogleda na mentorstvo. Prvi je tehnično-racionalni pogled na poučevanje, kjer 

študent pridobi različne spretnosti z opazovanjem mentorja. Drugi pa je umetnost profesije in 

temelji na modelu razmišljajoče prakse. Študent išče in ustvarjalno razvija svoj profesionalni 

nastop ter na podlagi lastnih izkušenj poglablja svoja teoretična znanja. Možnosti, da lahko to 

študent doseže, mora ustvariti mentor. Na ta način lahko študent in mentor vplivata drug na 

drugega in strokovno rasteta (Juriševič, 2000). 

Mentorstvo pri nas ni dovolj statusno urejeno niti dovolj cenjeno, zato se učitelji temu 

pogosto izogibajo. Zanj to namreč pomeni dodatno delo. Mentorstvo je kakovostno šele 

takrat, ko sprejme mentor študenta kot strokovni izziv in se zanj tudi ustrezno usposobi (prav 

tam). 

2.2.3.3 Obdobje uvajanja in začetnega poklicnega delovanja ter nadaljnjega usposabljanja 

Obdobje uvajanja in začetnega poklicnega delovanja je zelo pomembno obdobje in 

dolgoročno vpliva na profesionalni razvoj pedagoških delavcev, na njihovo poklicno 

učinkovitost ter poklicno zadovoljstvo. Reynolds (1992, v Valenčič Zuljan idr., 2011) navaja, 

da »predstavljata pripravništvo in strokovni izpit neke vrste intenzivno spodbudo k 

profesionalnemu učenju kot tudi mehanizem zaščite učečih pred škodo, ki bi jo lahko naredil 

premalo usposobljen pedagoški delavec« (prav tam, str. 43). 
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Buchberger idr. v Zeleni knjigi o izobraževanju učiteljev v Evropi (2001) navajajo, da obstaja 

v sedanjem sistemu izobraževanja in poklicnega delovanja učiteljev slepa pega. Raziskave 

kažejo, da se ob prihodu učiteljev v šole mnogi pozitivni učinki začetnega izobraževanja 

izničijo. Podobno ugotavljata tudi M. Valenčič Zuljan in B. Marentič Požarnik (2014) ob 

pregledu različnih sistemov poklicnega delovanja učiteljev. V večini držav članic Evropske 

unije se tega problema še niso začeli lotevati sistematično, čeprav to pomeni zapravljanje 

posameznikovih in javnih sredstev (prav tam).  

V Zeleni knjigi o izobraževanju učiteljev v Evropi (2001) je navedeno, da profesionalni 

razvoj učitelja vključuje (poleg začetnega izobraževanja) še uvajanje v delo in nadaljnje 

stalno strokovno izpopolnjevanje. 

Stalno strokovno izpopolnjevanje je oblika vseživljenjskega izobraževanja strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju. Daje nam možnost za obnavljanje, razširjanje, 

poglabljanje znanja, za seznanjanje z novostmi stroke ali pa za pridobitev temeljne licence, ki 

se imenuje pedagoško-andragoško izobraževanje (Devjak in Polak, 2007). 

T. Devjak in A. Polak (prav tam) pravita, da sta osnovna cilja stalnega strokovnega 

izpopolnjevanja profesionalni razvoj in strokovna ter osebnostna rast strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju. Sočasno s tem pa se povečuje tudi kakovost celotnega vzgojno-

izobraževalnega sistema.  

Stalno strokovno izpopolnjevanje bi moralo izhajati iz izkušenj, znanja, vsakodnevnih 

problemov in nalog pedagoških delavcev ter potekati aktivno (Budnar, 1997, v Ivajnšič in 

Ivanuš Grmek, 2009). Vendar pa v evalvacijski študiji (Marentič Požarnik, Kalin, Šteh in 

Valenčič Zuljan, 2005) vidimo, da kar 77 % učiteljev poudarja, da so na izobraževanjih 

pridobili predvsem teoretično znanje in bili seznanjeni z novostmi, niso pa pridobili praktičnih 

znanj (Ivajnšič in Ivanuš Grmek, 2009). Ob tem se seveda odpirajo različna vprašanja in sicer 

vprašanje učiteljevih pričakovanj, kaj zanje pomeni praktično znanje, zasnovanost seminarjev 

itd. Ker so izobraževanja povezana z učiteljevim napredovanjem v nazive, kar se nam sicer 

zdi primerno, se lahko pri nekaterih učiteljih sprevržejo zgolj v zbiranje točk (Razdevšek 

Pučko, 2000, v Javornik Krečič, 2008).  

Strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje učiteljev je vsekakor zelo pomembno, če želimo, 

da bodo učitelji spreminjali svoje delo, da bo njihovo učenje in poučevanje kakovostnejše in 

da se bodo profesionalno razvijali (Javornik Krečič, 2008). Na to opozarjajo tudi empirične 
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raziskave (Hattie, 2009, v Valenčič Zuljan idr., 2011), ki so pokazale, da ima nadaljnje 

izobraževanje in usposabljanje pozitivne učinke na dosežke učencev, najboljši učinki pa se 

kažejo takrat, ko ta izobraževanja potekajo v daljšem časovnem obdobju, omogočajo aktivno 

delo udeležencev na različnih pedagoških problemih, njihovo refleksijo, preizkušanje v 

konkretnih situacijah v razredu in sodelovanje zunanjih strokovnjakov. Učinki so še boljši, če 

izobraževanje podpira tudi vodstvo in pedagoškim delavcem zagotovi prostor in čas za 

preizkušanje novih znanj in idej. Zaradi tega je potrebno spodbujati daljša izobraževanja in 

pridobivanja profesionalnih znanj, ki so potrebna za neposredno delo v razredu in z različnimi 

skupinami udeležencev v vzgojno-izobraževalnem procesu (s starši, drugimi strokovnjaki …). 

Učinki tovrstnih izobraževanj se kažejo v kakovostnejšem znanju učencev.  

2.2.3.4 Refleksija lastnega dela in branje strokovne literature 

Pomemben dejavnik učiteljevega profesionalnega razvoja je refleksija. B. Marentič Požarnik 

(1987) je z delom Nova pota v izobraževanju učiteljev v slovenski prostor vpeljala izraz 

učitelj razmišljujoči praktik. Schon (1987, v Vujičić, Pejić Papak in Valenčič Zuljan, 2018) je 

uvedel izraz refleksivni praktik in pravi, da je kompetenten praktik sposoben analizirati svoje 

dejavnosti in izkušnje ter na njihovem temelju zgraditi nova spoznanja. Za njega ni 

strokovnjak ekspert s posebnim znanjem na najvišjem nivoju, ampak poudarja, kot temeljno 

lastnost strokovnjaka, njegovo sposobnost refleksije v akciji, ki poteka v težkih, negotovih in 

nepredvidljivih okoliščinah. Osebna refleksija in reflektiranje lastnega pedagoškega dela je 

pogoj za pristno in kritično dojemanje samega sebe kot kompetentnega izvajalca pedagoškega 

dela.  

Učitelj lahko kritično samorefleksijo razvija tudi z branjem strokovne literature, saj mu ta 

omogoča razumevanje svojih izkušenj pri delu (Rupnik Vec, 2006). Brookfield (1995, v 

Rupnik Vec, 2006) navaja pet načinov, s katerimi branje strokovne literature spodbuja razvoj 

kritične refleksije: 

̶ Omogoča, da poimenujemo svojo prakso, saj razlage, ki jih najdemo v literaturi, 

osmišljajo naše izkušnje, zato nam nerazumljive postajajo bolj razumljive. 

̶ Teorija prekinja krog domačnosti, saj ko prebiramo ideje, teorije in dejavnosti, 

izstopamo iz kroga lastne prakse. 

̶ Teorija nadomešča odsotne kolege, saj je, ko nimamo priložnosti ali pa ne zmoremo 

sodelovati v refleksivni skupini, teorija edini vir alternativnih stališč. 
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̶ Teorija preprečuje skupinsko razmišljanje in izboljšuje komunikacijo s kolegi, saj 

predstavlja izziv razmišljanju in s tem preprečuje intelektualno stagnacijo. 

̶ Teorija umešča dejavnost učitelja v socialni kontekst, saj razkriva vpogled v lastno 

vpetost v raznovrstne sisteme misli. 

Branje strokovne literature predstavlja zelo priročno obliko dodatnega izpopolnjevanja, saj 

lahko poteka ob različnem času in na različnih krajih (Kirsch in Guthrie, 1984, v Cencič, 

2004). 

2.2.3.5 Inoviranje pedagoške prakse 

V današnjem času v družbenem in šolskem prostoru pogosto slišimo izraze, kot so prenova, 

spreminjanje, inovacije, inoviranje, inovativnost. »Pedagoško inoviranje je kompleksen in 

večplasten pojav, ki poleg racionalne in vsebinske zajema tudi psihološko in emocionalno 

komponento, ki združuje individualno osebnostno plat ter socialno klimo in ozračje, ki zadeva 

družbene razmere in ekonomsko stanje« (Valenčič Zuljan in Kalin, 2007, str. 163).  

Jorgenson (2006, v Valenčič Zuljan in Kalin, 2007) navaja tri razloge, zakaj so pedagoške 

inovacije nujne v sodobni šoli:  

̶ zaradi številnih raziskovalnih spoznanj o pouku in učenju (učna diferenciacija in 

individualizacija …), 

̶ zaradi spremenjenih, raznolikih in vse »zahtevnejših« učencev in njihovih potreb ter 

zahtevnejših ciljev šolanja, 

̶ zaradi hitrosti spreminjanja in zastarevanja informacij (Jorgenson, 2006, v Valenčič 

Zuljan in Kalin, 2007).  

M. Javornik Krečič (2008) navaja, da lahko spremembe v šolski sistem uvajamo od zgoraj 

navzdol ali od spodaj navzgor. Uvajanje sprememb od zgoraj navzdol pomeni, da se 

spremembe uvajajo zato, ker želijo šolske oblasti uresničiti svojo vizijo. Uvajanje sprememb 

od spodaj navzgor pa pomeni, da šole in strokovni delavci sami začutijo potrebo po 

spreminjanju. Potrebno jih je samo usmeriti v raziskovanje njihovega dela in identifikacijo 

lastnih problemov. Rogers in Shoemaker (1974, v Valenčič Zuljan in Kalin, 2007) ločita med 

imanentnimi in kontaktnimi spremembami. Imanentne inovacije pomenijo, da člani neke šole 

sami (z malo ali brez zunanje pomoči) oblikujejo in razvijejo novo idejo ter jo nato razširijo v 

sistemu. Kontaktne inovacije pa so tiste, ki so oblikovane in razvite zunaj šole in se v procesu 

komunikacije in kontaktov prenesejo v sam sistem.  
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Izhodišče za inovacijo predstavljata nezadovoljstvo z obstoječo situacijo in potreba po 

spreminjanju obstoječega. Poznamo različne modele šolskega inoviranja. V modelu od zgoraj 

navzdol vodi ustvarjalni proces oblikovanja inovacije tim inovatorjev (strokovnjakov). Učitelj 

mora inovacije samo izpeljati, podane pa so mu s strani tretje osebe torej raziskovalca. 

Tovrstni model je pogosto neuspešen, za neuspeh pa so običajno krivi učitelji (Valenčič 

Zuljan in Kalin, 2007). Ravno zaradi tega so razvili model, ki učitelje enakopravno vključuje 

v proces inoviranja šolske prakse. Tu je pomembno akcijsko raziskovanje, ki poteka z vrsto 

korakov v spirali. Vsak korak je sestavljen iz načrtovanja, akcije in ocenjevanja doseženega 

(Valenčič Zuljan in Kalin, 2007). »Akcijsko raziskovanje temelji na naslednjih 

predpostavkah: učitelji bodo najboljše proučevali probleme, ki si jih bodo postavili sami in za 

rešitev katerih bodo še posebno angažirani; učitelji bodo učinkovitejši, saj bodo permanentno 

proučevali in ocenjevali svoje pedagoško delo in preizkušali učinkovitost pristopov k 

poučevanju; akcijsko raziskovanje spodbuja učiteljev profesionalni razvoj, spodbuja tudi 

timsko delo, kar vpliva tudi na povezanost učiteljev in izboljšuje šolsko klimo« (Watts, 1985, 

v Vogrinc, Valenčič Zuljan, in Krek, 2007, str. 52). Prednosti tega so torej izboljšanje in 

poglobljeno razumevanje prakse ter pogojev, v katerih poteka (Valenčič Zuljan in Kalin, 

2007). Temeljni cilj akcijskega raziskovanja pa je kljub temu spodbujanje profesionalnega 

razvoja učiteljev in ne toliko pridobivanje splošnega znanja s področja vzgoje in 

izobraževanja (Borg, 1965, v Vogrinc, Valenčič Zuljan in Krek, 2007). 

V raziskavi M. Javornik Krečič (2007, v Ivajnšič in Ivanuš Grmek, 2009) lahko vidimo, da 

nekatere učiteljice pravijo, da jih spremembe obremenjujejo in da so nekatere nepotrebne ali 

celo slabše od prejšnjega stanja. Kljub temu pa so spremembe v šolskem sistemu nujne, 

učitelje je potrebno nanje pripraviti, potrebna pa je tudi premišljenost pri uvajanju sprememb 

v šolsko prakso (Ivajnšič in Ivanuš Grmek, 2009). 

2.2.3.6 Sodelovanje v projektih 

Najprej opredelimo, kaj projekt sploh je. »Projekt je časovno in ciljno usmerjen proces. Je 

prizadevanje, v katerem so materialni, človeški in finančni viri organizirani na izviren način z 

namenom izvedbe edinstvenega obsega nalog, s katerimi dosežemo spremembe, opredeljene s 

kvantitativnimi in kvalitativnimi cilji« (Mihelak Zupančič, 2010, str. 2). 

Vključevanje v projekte ima pozitivne vplive, ker (Harb, 2006): 
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̶ učitelji dobijo nove ideje, zamisli, znanja, izkušnje in primere dobre prakse, ki šolo 

predstavijo v novi luči; 

̶ plemenitimo in posodabljamo strokovno znanje; 

̶ poglabljamo medsebojne odnose v lastnem kolektivu in v širšem šolskem prostoru, če 

gre za partnerske projekte; 

̶ se šola kot celota odpira v mednarodni prostor, če gre za mednarodni projekt, 

uresničuje svojo vizijo vzgoje v smislu humanosti in strpnosti, rezultati projekta pa so 

ji koristno zrcalo lastnih dejavnosti in usmeritev (prav tam, str. 22). 

Negativni vplivi pa so lahko: vključevanje učiteljev v projekt izključno zaradi možnosti 

pridobivanja točk, občasni učiteljevi izostanki od pouka ter administracija, ki spremlja delo v 

projektu (Harb, 2006). 

Z vključevanjem učiteljev v projekte skrbimo za zagotavljanje kakovosti šole, saj si učitelji, ki 

se vključujejo v projekte, na ta način pridobivajo potrebne izkušnje, da bi lažje preoblikovali 

pedagoški proces ter ga vsebinsko posodobili tako, da bi čim bolj motivirali učence za delo ter 

učitelje za lasten profesionalni razvoj in napredek izobraževalnega sistema (Harb, 2006). 

Pomembni dejavniki profesionalnega razvoja učiteljev so tudi podpora kolegov in vodstva, 

ustrezna klima in kultura šole, kar bomo predstaviti v nadaljevanju magistrskega dela. 

2.3 POMEN KOLEGOV IN VODSTVA ZA POSAMEZNIKOV PROFESIONALNI 

RAZVOJ IN KAKOVOSTNO POKLICNO DELOVANJE 

Kot smo uvodoma v prvem poglavju izpostavili, je učiteljski poklic zelo zahteven, zato je 

pomembno, da je učitelj v procesu učenja tudi sam deležen podpore, saj bo le na ta način 

zmogel kakovostno opraviti vse poklicne vloge. Iz tega vidika so zelo pomembni sodelavci in 

vodstvo. Fullan (1991, v Jakopec, 2007) pravi, »da je ena najpomembnejših ravnateljevih 

nalog prizadevanje za oblikovanje organizacijske kulture, ki visoko ceni in vrednoti nenehno 

izboljšanje dela vsakega zaposlenega« (prav tam, str. 32). Torej da spodbuja učitelje za 

nenehen profesionalni razvoj. Poleg odnosa z vodstvom je za učitelja zelo pomemben tudi 

odnos s sodelavci. Bolj kot se bodo sodelavci razumeli med seboj, več bo medsebojne pomoči 

in sodelovanja. Zaradi tega bo šolska klima pozitivna, taka klima pa prispeva k hitrejšemu 

profesionalnemu razvoju učitelja (Obran in Ivanuš Grmek, 2010). Učitelji, ki se dobro 

razumejo z ravnateljem in sodelavci, kariero najpogosteje končajo kot sproščeni učitelji, ki so 

ogromno naredili za kakovost šole (Evans, 1998, v Muršak, Javrh in Kalin, 2011). 
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Strinjamo se, da je za kakovostno poklicno delovanje potreben stalen profesionalni razvoj, 

vendar pa za profesionalni razvoj (pogosto) ni dovolj samo posameznikova notranja 

motivacija, temveč je pomembna tudi podpora kolegov in vodstva. V nadaljevanju bomo to 

povezavo še podrobneje predstavili. 

2.3.1 PODPORA KOLEGOV IN VODSTVA KOT DEJAVNIK 

PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

Kolegi in vodstvo šole pomembno vplivajo na posameznikov profesionalni razvoj na različne 

načine, ki jih lahko uvrstimo v bolj neposredne, kot so organizacija izobraževanja, hospitacije 

kolegov in vodstva, timsko sodelovanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev,  spodbujanje 

inoviranja, vključevanje v projekte itd. ter bolj kontekstualne, kamor bi uvrstili šolsko 

(zbornično) klimo in kulturo šole, z graditvijo pozitivnih odnosov in drugih gradnikov 

rezilientnosti. V nadaljevanju bomo navedene dejavnike podrobneje osvetlili, zavedamo pa se, 

da se tudi ti med seboj povezujejo. 

2.3.1.1 Šolska klima in kultura 

Bečaj (2000) navaja, da nekateri avtorji pojma kultura in klima jasno ločujejo (npr. Trice, 

Beyer, Schneider, Schein idr.), spet drugi pa ju uporabljajo sinonimno ali kot zelo podobni 

kategoriji (npr. Scheerens, Bosker idr.). Tisti, ki pojma jasno ločujejo pravijo, da je glavna 

razlika v tem, da je kultura osredotočena na skupino oziroma socialni sistem in na tipične 

socialne pojave, klima pa je osredotočena predvsem na posameznika in na njegove temeljne 

potrebe. Skupno pa naj bi jima bilo to, da osmišljata okolje, sta temelja za določanje 

primernosti ravnanja, sta naučena in večdimenzionalna konstrukta (Reichers, Schneider, 1990, 

v Bečaj, 2000).  

Šolska klima se »osredotoča na šolsko medosebno delo, vpliva na vedenje učiteljev in 

učencev ter predpostavlja občutek, ki ga učenci in učitelji o tej šoli doživljajo. Nanaša se na 

kakovost in karakter življenja v šoli« (School Climate, 2014, v Mikek, 2014, str. 123). Šolsko 

klimo zaposleni sooblikujejo v socialnem kontekstu šole. Sooblikujejo jo z načinom 

komunikacije, timskim delom, s sodelovanjem pri odločitvah in drugimi praksami, skozi 

katere se izražajo dimenzije klime (Shadur, Kienzle in Rodwell, 1999, v Mikek, 2014). 

Različni avtorji (Stringer, 2002, Sušanj, 2005 Sergiovanni in Starratt, 1993, v Mikek, 2014) 

opisujejo šolsko klimo skozi različne dimenzije. Te so (Mikek, 2014):  
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̶ strukturiranost okolja (odnos do šolskih struktur, strukturiranost, organiziranost in 

jasnost ciljev ter šole),  

̶ sprejetost in podpora (pomoč in podpora v šoli ter ali se posameznik počuti sprejetega 

v kolektivu, dobri medosebni odnosi), 

̶ standardi oziroma kriteriji za kakovostno delo (odnos do kakovosti dela in 

profesionalizacije v šoli),  

̶ predanost delu in odnos do prevzemanja vodenja (odnos zaposlenih do dela, 

motiviranost za doseganje skupnih ciljev in lasten prispevek k temu),  

̶ odgovornost in nagrajevanje (odnos do priznanja in nagrajevanja v šoli). 

Bečaj (2000, v Mikek, 2014) tem dodaja še: 

̶ nadzor nad izvajanjem osnovnih nalog (ocena pregleda vodstva in ustreznega 

reagiranja tako v smislu nagrajevanj kot reakcij na kršitve), 

̶ odprtost za probleme (razumevanje, naravnanost in sprejemanje problemov).  

Vse te dimenzije v šoli determinirajo, ali je šolska klima odprta, podporna ali zaprta in ovira 

učenje (Mikek, 2014). 

M. Obran in M. Ivanuš Grmek (2010) med različnimi dejavniki, ki vplivajo na profesionalni 

razvoj učitelja, izpostavljata tudi šolsko klimo in kulturo. V šoli, kjer je klima pozitivna, je 

več medsebojne pomoči in sodelovanja. Pozitivna klima prispeva k hitrejšemu 

profesionalnemu razvoju učitelja. Na drugi strani pa negativna klima (tekmovalnost, 

negativizem itd.) prispeva k nazadovanju učitelja (prav tam). 

Pomembno je, da je šolska klima pozitivna, saj le taka podpira posameznikovo spreminjanje, 

napredek in rast (Javornik Krečič, 2008). Spremenjena šola, torej šola kot učeča se skupnost, 

vpeljuje pomen medosebnih odnosov in njenih drugih karakteristik, ki kažejo na klimo v 

organizaciji (Stringer, 2002, v Mikek, 2014). Podporna klima namreč vključuje harmonijo, 

odprtost, prijateljstvo, sodelovanje, opogumljanje, osebno svobodo in zaupanje. Takšna 

podporna klima bo najverjetneje spodbudila timsko delo in komunikacijo znotraj 

sodelovalnega okolja (pri zaposlenih in učiteljih) (Shadur, Kienzle in Rodwell, 1999, v 

Mikek, 2014). Tudi Zelena knjiga o izobraževanju učiteljev v Evropi (2001) poudarja 

pomembnost sodelovanja in skupinskega dela in poudarja še tri vidike, na katere naj bi bili 

pozorni pri kakovosti učiteljevega dela. Poleg dobre teoretske priprave so to še usposobljenost 

za ustvarjanje učinkovitih učnih okolij, sposobnost črpanja iz širokega temeljnega znanja in 
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preoblikovanja teoretskega znanja v učne situacije, kooperativno reševanje problemov ter 

skupinsko delo (Zelena knjiga o izobraževanju v Evropi, 2001). 

Različni avtorji navajajo različne definicije šolske kulture. Deal in Peterson (1999, v Vujičić, 

Pejić Papak in Valenčič Zuljan, 2018) pravita, da ni najboljše definicije, ampak da več njih 

zajema to, kar šolska kultura je.  

V nadaljevanju bomo povzeli nekaj definicij šolske kulture: 

̶ kot skupna prepričanja in vrednote, ki tesno povezujejo člane skupnosti in jih držijo 

skupaj (Deal in Kennedy, 1982, 1983, v Vujičić, Pejić Papak in Valenčič Zuljan, 

2018); 

̶ kot objektiv, skozi katerega udeleženci vidijo sebe in svet, ki jih obdaja (Hargreaves, 

1999, v Vujičić, Pejić Papak in Valenčič Zuljan, 2018); 

̶ zajema nenapisana pravila in tradicijo, norme in pričakovanja, ki prežemajo vse: kako 

se ljudje obnašajo, kako se oblačijo, govorijo, prosijo svoje sodelavce za pomoč ali ne, 

kako se učitelji počutijo ter kaj mislijo o svojem delu in učencih (Deal in Peterson, 

1999, v Vujičić, Pejić Papak in Valenčič Zuljan, 2018); 

̶ je živa stvar in zdi se, da ji največji pečat dajejo medsebojni odnosi učitelja in učencev 

v ustanovi ter medsebojni odnosi učitelja in učencev s skupnostjo (Fullan, 1999, v 

Vujičić, Pejić Papak in Valenčič Zuljan, 2018); 

̶ vključuje splošne norme, prepričanja o avtoriteti, poslušno in neposlušno vedenje, 

osnovna znanja o tem, kako stvari delujejo (Datnow idr., 2002, v Vujičić, Pejić Papak 

in Valenčič Zuljan, 2018). 

Bečaj (2000, v Polak, 2007) opredeljujejo šolsko kulturo kot »vrsto organizacijske kulture, ta 

pa je opredeljena kot sklop prevladujočih temeljnih prepričanj in vrednot, s katerimi člani 

konkretnega socialnega sistema osmislijo okolje in svoje ravnanje v njem« (prav tam, str. 13). 

Glede na to definicijo je kultura strukturiranje oziroma osmišljanje okolja, isto okolje pa je 

možno strukturirati oziroma osmisliti na različne načine (Bečaj, 2000). Bečaj (prav tam) 

pravi, da nobena kultura ni takšna, da se ne bi mogla spremeniti. Zaradi tega ima vsaka šola 

lahko več ali manj spodbujanja, več ali manj kaznovanja, prepričanje kaj je in kaj ni 

ustvarjalnost, kaj je potrebno od otrok zahtevati in kaj ne itd. To, katera bodo prevladujoča 

prepričanja in poudarki, je odvisno v veliki meri od konkretne sestave učiteljskega kolektiva, 

še posebej pa od vodstva šole (prav tam). 
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Večji socialni sistemi imajo običajno več podsistemov in zato imajo le redko enotno kulturo. 

Zaradi tega se lahko kultura razredne stopnje v osnovni šoli1 pomembno razlikuje od kulture 

na predmetni stopnji (prav tam).   

Šolska kultura ima nekaj osnovnih značilnosti (Bečaj, 2005, v Peklaj in Pečjak, 2015): »delna 

samodejnost oblikovanja šolske kulture; stabilnost; slabo ločevanje deklariranih in dejanskih 

vrednot; hierarhična strukturiranost prepričanj v šolski kulturi« (prav tam, str. 34, 35). 

Delna samodejnost oblikovanja šolske kulture je njena prva značilnost. Šolska kultura se 

namreč oblikuje načrtno, vedno pa tudi samodejno. Učitelji se med seboj opazujejo, 

primerjajo, izmenjuje izkušnje in imajo na ta način samodejno enaka oziroma podobna 

mnenja, razmišljanja in ravnanja. Kot primer lahko vzamemo šolo, ki disciplinira  učence z 

negativnim ocenjevanjem. Če večina učiteljev na tej šoli misli, da je to dobro sredstvo za 

discipliniranje učencev, potem je to pomemben element šolske kulture (Peklaj in Pečjak, 

2015). 

Stabilnost je druga značilnost šolske kulture. Šolska kultura je stabilna zato, ker je utrjena 

prepričanja in poglede zelo težko oziroma skoraj nemogoče spremeniti, zlasti v kratkem času. 

Če je učitelj prepričan, da imajo učenci slabo razvite delovne navade, potem zagotovo ne bo 

zagovarjal tega, da naj se učenci sami odločijo, koliko bodo delali. Sprememba je mogoča 

šele takrat, ko se spremeni celoten kompleks prepričanj (prav tam).  

Slabo razločevanje deklariranih (razglašenih) vrednot od dejanskih je tretja značilnost šolske 

kulture. To pomeni, da vrednote, ki so zapisane v viziji in načrtih, niso nujno del dejanske 

oziroma resnične šolske kulture. Na primer, ravnatelji so lahko prepričani, da je njihov način 

vodenja izrazito demokratičen, medtem ko so učitelji prepričani o nasprotnem (prav tam). 

Četrta značilnost šolske kulture je hierarhična strukturiranost prepričanj (prav tam). Nekateri 

avtorji (npr. Sergiovanni, Starratt) menijo, da je kultura kot čebula, ki jo lahko lupijo in tako 

pridejo do njenega jedra (Bečaj, 2000).  

Bečaj izpostavlja Scheinovo (1992, v Bečaj, 2000) strukturo kulture, ki loči tri ravni kulture: 

̶ Prva raven je njena zunanja podoba, ki je vidna v artefaktih (npr. v arhitekturi, opremi, 

jeziku, oblačenju itd.). Preko artefaktov se jedro kulture kaže našim očem. Vendar pa 

                                                           
1 Osnovna šola se danes ne deli na stopnje, temveč na vzgojno izobraževalna obdobja 
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je pomembno vedeti, da je zunanjost včasih varljiva. Iz nje ni mogoče vedno 

zanesljivo sklepati o resnični kulturi. 

̶ Druga raven so izpostavljene ali deklarirane vrednote. To so tista vodila, ki jih ljudje 

povedo, če jih po njih vprašamo. Možno je, da ljudje govorijo o svojih idealih, v 

katere verjamejo, pri svojem delu pa se jih ne držijo kaj prida. Zato je lahko med 

izpostavljenimi vrednotami in resničnimi precejšnja razlika. 

̶ Tretja raven so temeljna prepričanja. O teh ne dvomimo, lahko so tudi tako razumljiva 

in sprejeta, da se jih niti več ne zavedamo. Ta raven je tudi najgloblja raven in jo je 

zaradi slabega zavedanja včasih težko določiti. Na primer, uspešni in priljubljeni 

učitelji pogosto ne znajo povedati, kako to dosežejo.  

 

Glede na sodelovanje med učitelji ločimo štiri vrste šolske kulture (Day, 1999, v Polak, 2007; 

Fullan in Hargreaves, 2000, v Polak, 2007; Peklaj in Pečjak, 2015): 

̶ Individualizirana kultura poučevanja: Vsak učitelj je usmerjen v svoje delo in 

poučevanje in ne sodeluje z drugimi. Torej individualizirana kultura se pojavlja na 

šolah, kjer delajo učitelji neodvisno in izolirano drug od drugega. 

 

̶ Balkanizirana kultura poučevanja: Učitelji so razdeljeni v manjše skupine, ki si niso 

enotne, lahko si celo nasprotujejo. Razlike se navadno pojavljajo v pojmovanju 

učenja, poučevanja in discipline, stilih poučevanja in izvajanju kurikuluma. Pogosto 

pride do balkanizacije med učitelji zaradi nestrokovnega pristopa vodstva šole, saj z 

vrednotenjem in vodenjem učiteljev spodbuja delitev v skupine.  

 

̶ Izzvano (načrtno) sodelovanje: To določa niz formalnih postopkov, njihov glavni 

namen pa je okrepiti timsko načrtovanje in drugo sodelovanje učiteljev. Torej je 

vnaprej določeno, lahko pa tudi vsiljeno s strani vodstva šole ali druge institucije na 

osnovi zakonskih določil. Kaže se v obliki mentorstva, inštruiranja kolegov, natančnih 

delovnih opisov in zahtevanih programov usposabljanja itd. 

 

̶ Sodelovalna kultura poučevanja: Sodelovalna kultura se pojavi v šolah, kjer se 

posamezniki spontano povezujejo, sodelujejo in si medsebojno pomagajo. Oblikuje se 

torej na osnovi vsakodnevnega dela učiteljev in ne more biti oblikovana le začasno. 

Sodelovalno kulturo je težko oblikovati in vzdrževati, saj se pri njenem vzpostavljanju 
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in vzdrževanju pojavljata dve veliki oviri, in sicer pomanjkanje časa in omejitve 

kurikuluma. Poleg tega ima vodstvo pomembno vlogo pri spodbujanju sodelovalne 

kulture, saj naj bi v tovrstni kulturi vodstvo znalo vzpostaviti zaupanje v sposobnosti, 

spretnosti in strokovnost vseh učiteljev na šoli. 

 

Z razvijanjem sodelovalne kulture se razvijata tudi skupinska miselnost in šola kot skupnost 

(Royal, 1997, v Javornik Krečič, 2008). 

Resman (2005, v Javornik Krečič, 2008) pravi, da se skupinska miselnost veča, ko »se 

ravnatelji odzivajo na potrebe učiteljev in jih podpirajo pri inovacijah; učitelji ugotavljajo, da 

jim je mar zanje; so učitelji učljivi, se uče drug od drugega; so pripravljeni pomagati drug 

drugemu in ko je program stalnega strokovnega izpopolnjevanja izoblikovan po potrebah 

učiteljev; se tudi učitelji odzivajo na potrebe učencev; kjer učenci doživljajo, da učiteljem ni 

vseeno, kaj se z njimi dogaja« (prav tam, str. 42). 

Fullan (1990, v Vujičić, Pejić Papak in Valenčič Zuljan, 2018) pravi, da so spremembe, ki 

prihajajo v šolo od zunaj, običajno kratkotrajne. Prave, dolgoročne spremembe šole lahko 

dobimo samo s spremembo šolske kulture. Avtor s spremembo šolske kulture misli temeljne 

spremembe v odnosih, v ozračju med učitelji in učenci na šoli, to pa je izjemno težka naloga 

in zahteva veliko individualnih prizadevanj. Poleg tega so potrebne spremembe tudi v 

strokovnem in profesionalnem razvoju učiteljev. Pobuda za ustvarjanje šolske kulture temelji 

na podpori profesionalizacije učiteljev ter na razvoju in izboljšanju okolja, ki bo podpiralo 

prizadevanja učencev za učenje (prav tam). Šola mora torej postati prostor ne le za učenje 

učencev, temveč tudi za stalno učenje učiteljev v povezavi z njihovim poklicnim delom 

(Joyce, Bennett in Bennett, 1990, v Vujičić, Pejić Papak in Valenčič Zuljan, 2018). Šola se ne 

bo izboljšala, dokler učitelji skupaj ne začnejo raziskovati novih konceptov poučevanja v 

praksi in se medsebojno spodbujati v profesionalnem razvoju (Fleming in Kleinhenz, 2007, v 

Vujičić, Pejić Papak in Valenčič Zuljan, 2018). 

Streshly in DeMitchel (1994, v Polak, 2007) menita, da naj bi kultura temeljila na jasnih 

standardih, pravilih vedenja, normah, zaupanju, odprtosti, poštenosti in spoštovanju drugih. 

Tu pa predstavlja pomemben dejavnik medosebnih odnosov in kakovosti delovnega okolja to, 

na kakšen način vodstvo spodbuja kulturo enakih vrednot (prav tam). 
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Način vodenja šole je torej zelo pomemben v razvoju učitelja. Iz tega vidika je pomembna 

usposobljenost ravnatelja. Uspešen ravnatelj potrebuje menedžerska znanja, hkrati pa tudi 

kompetence, ki so potrebne za ravnanje z zaposlenimi (mora si znati pridobiti podporo in 

sodelovanje zaposlenih) (Samotorčan, 2011). Ravnatelj ima tako ključno vlogo pri 

oblikovanju šolske kulture in klime. Te seveda ne more spreminjati sam, mora pa poznati ti 

dve področji. Zaželeno je, da pri merjenju in ocenjevanju klime in kulture šole ravnatelj 

spodbuja samorefleksijo in evalvacijo dela (na ravni organizacije in med zaposlenimi). Le 

kompetenten ravnatelj bo namreč zaposlene spodbujal pri delu, bo imel nad njihovim delom 

dober pregled in bo spodbujal dobre medosebne odnose na šoli. Na ta način bo lahko vodil 

šolo v smeri učeče se šole s sodelovalno šolsko kulturo in podporno klimo (Mikek, 2015). 

2.3.1.2 Kolegialne hospitacije in hospitacije vodstva 

Hospitacija v šolskem sistemu pomeni opazovanje pouka. Ločimo kolegialne hospitacije in 

hospitacije vodstva. Kolegialne hospitacije pomenijo, da opazuje učitelja pri pouku učitelj 

kolega. Hospitacije vodstva pa pomenijo, da opazuje učitelja pri pouku ravnatelj. V procesu 

hospitacij se udeleženci ravnajo po naslednjih fazah: načrtovalni sestanek, opazovanje in 

povratna informacija (Tomić, 2002).  

Kolegialne hospitacije pozitivno vplivajo na »pedagoško-psihološke vidike razvoja, socialno 

in osebnostno rast, kritično refleksijo in druge metakognitivne spretnosti, pozitivno 

povezanost ter podajanje dragocenih povratnih informacij o delu« (Kukanja, 2007, str. 179). 

M. Kukanja (prav tam) navaja, da ima opravljanje pedagoškega dela v paru motivacijski 

namen. Učitelj se namreč bolj zavzema za dobro opravljeno delo, ocenjevalec pa se na 

napakah, ki jih ocenjuje, uči. Poleg tega je povratna informacija kolega običajno v veliki meri 

tudi upoštevana. Za opazovanje se lahko učitelja dogovorita, da se bo opazovalo šibka 

področja, področja, kjer se učitelj ne zna sam oceniti, ali področja, kjer je učitelj zelo uspešen. 

Kot pozitivni namen dela v paru avtorica navaja tudi diskusijo. Učitelja iščeta rešitve, 

odkrivata problematične točke, poglabljata znanja, se podpirata in razvijata občutek 

pripadnosti in enakovrednosti. 

Ravnatelj s hospitacijami v razredu dobi vpogled v kakovost dela v razredu. Bistveno je, da 

prepozna pedagoške probleme šole in lažje načrtuje strokovni razvoj učiteljev (Murgelj, 1996, 

v Tomić, 2002). 
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Odnos učitelja z ravnateljem ima velik pomen za njegov profesionalni razvoj. Učitelji, ki se 

dobro razumejo z ravnateljem in sodelavci, kariero najpogosteje končajo kot sproščeni 

učitelji, ki so ogromno naredili za kakovost šole. Medtem ko učitelji, ki se ne razumejo z 

ravnateljem (in tudi s sodelavci), v poklicu ne zdržijo ali pa končajo kariero zagrenjeni 

(Evans, 1998, v Muršak, Javrh in Kalin, 2011). 

Opravljena je bila raziskava (Valenčič Zuljan, Klander Merc in Sešek, 2010), v kateri so 

ravnatelji in učitelji ocenjevali pomen različnih dejavnikov na učiteljev profesionalni razvoj. 

Rezultati so pokazali, da tako učitelji kot ravnatelji medsebojne hospitacije visoko vrednotijo.   

2.3.1.3 Timski pouk 

A. Polak (2007, str. 10) opredeljuje timsko delo kot »tisto dogajanje, ko se dva ali več 

pedagoških delavcev z vzgojno-izobraževalnimi nameni (cilji) hkrati usmerjata ali usmerjajo 

na iste učence v okviru posamezne pedagoške dejavnosti, učnega predmeta ali kombinacije 

predmetov, znotraj ali zunaj učilnice.« Timsko delo obsega tri etape, in sicer timsko 

načrtovanje, timsko poučevanje in timsko evalvacijo. Pri timskem načrtovanju in timski 

evalvaciji ima pedagoški delavec posreden stik z učenci (v mislih, diskusiji), medtem ko je pri 

timskem poučevanju stik pedagoškega delavca z učenci neposreden (prav tam). 

Značilnosti timov v šoli so naslednje (Polak, 2007, str. 9): 

̶ »pedagoški tim sestavljajo strokovno usposobljeni učitelji (dva ali več) ter drugi 

sodelavci in pomočniki; 

̶ s formalno razporeditvijo nalog in odgovornosti članov v timu zagotavljamo 

učinkovitost in kontinuiteto delovnih odnosov; če kateri od učiteljev zapusti tim ali 

šolo, njegov položaj (naloge in pripadajočo odgovornost za izpeljavo nalog) prevzame 

nov član tima; 

̶ pri timskem poučevanju imajo učenci večjo možnost izbire in prilagajanja različnim 

učiteljem oz. njihovim načinom poučevanja.«  

Donaldson in Sanderson (1996, v Polak, 2011) menita, da se sodelovalna kultura kot oblika 

šolske kulture in timsko delo učiteljev medsebojno pogojujeta. Zato je potrebno zagotoviti 

osnovne pogoje sodelovalne kulture, saj je le tako mogoče zagotoviti konkretnejše pogoje za 

timsko delo. Pri tem pa ima pomembno vlogo vodstvo, ki mora biti naravnano k sodelovanju 

in biti čim bolj odprto. Odprto vodenje s sodelovanjem temelji na štirih temeljnih 
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predpogojih, in sicer na optimizmu, spoštovanju, zaupanju in na načrtni podpori, skrbi in 

spodbujanju (Stoll in Fink, 1999, v Polak, 2011). 

Potrebno se je zavedati, da tim ni vedno učinkovit. Značilnosti učinkovitih timov so jasni cilji, 

dobre komunikacijske spretnosti, motiviranost vseh članov tima, občutek pripadnosti timu, 

sprotno odpravljanje problemov, ciljna naravnanost, poznavanje strokovnih načel delovanja 

tima, zmožnost obvladovanja čustev, spoštovanje vodje in vodenja tima (Polak, 2007). Brajša 

(1995, v Polak, 2007) pravi, da je uspešno timsko delo odvisno od sodelovanja in vzajemne 

pomoči članov tima, in hkrati poudarja, da brez uspešnega timskega dela ni uspešne šole.  

Timsko delo učiteljev ima ogromno prednosti za učence, učitelje in za šolo. V nadaljevanju 

jih bomo nekaj tudi navedli. 

Prednosti timskega dela za učence so (Buckley, 2000, v Polak, 2007, str. 111): 

̶ tim učiteljev deluje na učence spodbudno, vzdržuje višjo raven pozornosti, 

preprečuje, da bi se dolgočasili;  

̶ ob timskem poučevanju se neposredno učijo soodvisnosti in medsebojne povezanosti 

različnih življenjskih izkušenj;  

̶ dobijo bolj celosten pogled na neko temo; 

̶ daje jim neposreden zgled kritičnega mišljenja;  

̶ zmanjšuje nevarnost vsiljevanja idej, vrednot, načina razmišljanja posameznega 

učitelja; 

̶ učijo se aktivno poslušati; 

̶ učenje in pomnjenje je učinkovitejše zaradi fleksibilnejšega pouka in večje aktivnosti 

učencev itd.  

Prednosti timskega dela za učitelje so (prav tam, str. 113): 

̶ obogatitev z novimi pristopi in idejami; 

̶ izboljša kakovost poučevanja in vodi k novemu raziskovanju; 

̶ pestrejši pouk, ki zmanjšuje monotonijo poučevanja in stres; 

̶ fleksibilnejše poučevanje; 

̶ razvije se občutek skupne pripadnosti timu; 

̶ poveča se samozavest; 

̶ intenziven je proces samoevalvacije itd. 
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Prednosti timskega dela za šolo pa so (Douglass, 1965, Drummond, 1965, Hillson, 1965, 

Freeman, 1969, Shaplin, 1964, Atkinson in Kinder, 2000, Buckley, 2000, v Polak, 2007, str. 

115): 

̶ zagotavlja večjo specializacijo poučevanja. Timsko delo lahko predstavlja tudi 

povezovanje šole z lokalnim okoljem  (npr. šolski, zunanji strokovnjaki, starši, 

predstavniki lokalne skupnosti); 

̶ s kombiniranjem močnih področij enih učiteljev je mogoče kompenzirati šibka 

področja poučevanja drugih učiteljev; 

̶ omogoča učenje z izmenjavo izkušenj, problemov in diskusijo; 

̶ je primeren pristop v nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju novih ali manj 

izkušenih učiteljev; 

̶ učitelji intenzivneje razvijajo svoje zavedanje o pomembnosti pedagoškega dela in 

svojo osebno predanost poklicu; 

̶ lajša organizacijske težave, kadar je kateri od učiteljev odsoten; 

̶ spodbuja raziskovalno delo v šoli itd.  

Poleg vseh prednosti, pa lahko pri timskem delu naletimo tudi na ovire. Najpogostejše so 

naslednje ovire (Polak, 2007, str. 117): 

̶ organizacijske ovire: ureditev pouka, razporeditev šolskih ur, število ur pouka za 

vsakega učitelja itd.; 

̶ nejasno opredeljene vloge v timu; 

̶ ovire v zvezi s statusom: posameznikovo doživljanje lastnega statusa in statusa drugih 

članov v timu; 

̶ komunikacijske ovire: usklajenost verbalne in neverbalne komunikacije, njena 

usmerjenost v vsebino, potek, čustva itd.; 

̶ medosebne ovire: nezaupanje do drugih, osebnostna zaprtost; 

̶ osebne ovire: zaznavanje strahu in osebne ogroženosti. 

 

Velik problem se pojavlja v izolaciji učiteljev pri poučevanju. Večina učiteljev namreč še 

vedno poučuje individualno in izolirano (v svojem razredu), kar bi lahko presegli ravno s 

timskim delom. Učitelj je v razredu ves čas obkrožen z učenci, zato socialno ni izoliran, 

vendar pa od njih ne dobi potrebne podpore in potrditve. Vsak učitelj pa si želi primerno 

osebno in strokovno podporo, še posebej takrat, ko se ob uvajanju novosti počuti nelagodno, 
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kadar zaradi neizkušenosti tvega neuspeh in kadar doživlja uspeh pri svojem delu (Polak, 

2007). To, kako pomembna je medsebojna pomoč in podpora učiteljev, kažejo tudi različne 

raziskave, ki pričajo, da so učitelji, ki si pomagajo in se medsebojno podpirajo, pri 

pedagoškem delu uspešnejši in zadovoljnejši (Atkinson, 1991, Biot, 1991, DiPardo, 1999, 

Easen, 1991, Sullivan, 1991, v Polak, 2007). Vendar pa podpora ni samo konkretno 

sodelovanje in pomoč pri pedagoškem delu, temveč tudi izmenjava izkušenj, idej in občutkov 

ob problemih ali uspehih, izmenjava strokovne ali osebne pomoči (Polak, 2007). 

2.3.2 KAKOVOSTEN POUK 

Kakovostno izobraževanje je vsekakor povezano s kakovostjo šol in kakovostnim poukom. 

Resman (2002) pravi, da je »kakovost šolstva odvisna od kakovosti dela šol, kakovost šole pa 

od kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku« (prav tam, str. 8). To pomeni, da je 

kakovosten pouk nujni pogoj kakovostne šole, kakovostna šola pa nujni pogoj kakovostnega 

izobraževanja.  

Meyer (2005) opredeljuje kakovosten pouk kot »pouk,v katerem se v okviru demokratične 

kulture pouka, na temelju vzgojne naloge, uspešne delovne zveze med učitelji in učenci in 

usmerjenosti k uresničevanju smisla prispeva k trajnemu razvoju kompetenc vseh učencev« 

(prav tam, str. 13).  

Obstaja celoviti model učinkovitosti izobraževanja, ki loči med izobraževalnimi in 

organizacijskimi vidiki na nivoju šole, ki so pomembni za kakovosten pouk. Med 

izobraževalne vidike uvrščajo pravila in dogovore znotraj šole glede procesa pouka v razredu, 

predvsem glede učnih gradiv, postopkov razvrščanja učencev in aktivnosti učiteljev ter 

politiko evalvacij (preverjanja znanja učencev, učiteljevo obveščanje učencev in staršev o 

rezultatih preizkusov znanja, odzivanje na napredek učenca, preprečevanje učnih težav) 

(Campbell in Kyriakides, 2000, v Creemers in Kyriakides, 2013). Učinkovite šole torej 

poudarjajo formativno spremljanje in ne toliko sumativnega (Kyriakides, 2005, v Creemers in 

Kyriakides, 2013). Med organizacijske vidike pa Creemers in Kyriakides (2013) uvrščata 

medsebojno povezanost učiteljev, ravnateljev (vzajemna supervizija), profesionalni razvoj 

učiteljev in ravnateljev ter graditev šolske kulture, ki podpira učinkovitost. Učinkovit 

ravnatelj naj bi bil pedagoški vodja, ki je odgovoren za razvoj učiteljev svoje šole. 

Sodelovanje med učitelji in ravnateljem ne vodi samo k izboljšanju razredne prakse, ampak 

tudi šole kot celote (Creemers in Kyriakides, 2013).  
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Creemers (1994, v Creemers in Kyriakides, 2013) meni, da so kakovost pouka, čas in 

priložnost za učenje (učiteljevo in učenčevo) najpomembnejši za učinkovitost šole. Poleg tega 

pa lahko k učinkovitosti šole pripomore tudi zagotavljanje dodatnih financ in virov (Creemers 

in Kyriakides, 2013). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Današnji svet se zelo hitro spreminja in razvija. Za družbo je še posebej pomembno, da se 

razvija tudi učitelj, ki vzgaja in izobražuje prihodnje generacije. Številni domači in tuji avtorji 

(Day, 2007; Day idr., 2014; Muršak idr., 2011; Obran in Ivanuš Grmek, 2009; Peklaj idr., 

2009; Valenčič Zuljan, 2001; Valenčič Zuljan idr., 2011) poudarjajo, da je profesionalni 

razvoj učitelja zelo pomemben za kakovostno učenje in poučevanje. Valenčič Zuljan in 

Kiswarday (2015) ob dejavnikih, ki vplivajo na profesionalni razvoj učitelja in njegovo 

rezilientnost, izpostavljata pomen medsebojnih odnosov znotraj organizacije. V šoli, kjer je 

klima pozitivna, je več medsebojne pomoči in sodelovanja. Pozitivna klima pa prispeva k 

hitrejšemu profesionalnemu razvoju učitelja. Na drugi strani pa lahko negativna klima 

(tekmovalnost, negativizem itd.) vodi v nazadovanje učitelja. V raziskavi nas zanima, kako 

učitelji razrednega pouka z različno delovno dobo presojajo lasten profesionalni razvoj ter 

kako ocenjujejo podporo vodstva in sodelavcev. Zanima nas tudi, kako ocenjujejo kakovost 

slovenskega šolstva ter ali je ta ocena povezana z njihovo delovno dobo ter njihovo oceno 

podpore vodstva in sodelavcev na šoli. 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Z raziskavo smo želeli odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kako učitelji razrednega pouka ocenjujejo lastno profesionalno učenje in profesionalni 

razvoj?  

1.1 Ali se glede tega pojavljajo statistično pomembne razlike med učitelji z različno 

delovno dobo? 

2. Kako učitelji razrednega pouka ocenjujejo podporo vodstva in sodelavcev na šoli, na 

kateri poučujejo?  

2.1 Ali se glede tega pojavljajo statistično pomembne razlike med učitelji z različno 

delovno dobo? 

3. Kako učitelji razrednega pouka ocenjujejo kakovost slovenskega šolstva? 

3.1  Ali se glede tega pojavljajo statistično pomembne razlike glede na delovno dobo? 

3.2  Ali se glede tega pojavljajo statistično pomembne razlike glede na njihovo oceno 

podpore vodstva in sodelavcev na šoli? 
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4. Kaj bi bilo po mnenju učiteljev treba narediti za ohranjanje in vzdrževanje kakovosti 

slovenskega šolstva na ravni posameznega učitelja, posamezne šole, na ravni države in 

sistema šolske politike ter v procesu izobraževanja učiteljev? 

3.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Empirična raziskava je bila izvedena v dveh delih. Prvi del je bil izveden v skladu s 

kvantitativno, drugi pa s kvalitativno raziskovalno paradigmo. Uporabili smo deskriptivno in 

kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. 

3.4 VZOREC 

Vzorec sodelujočih učiteljev razrednega pouka v empirični raziskavi je neslučajnostni in 

priložnostni. V raziskavo je vključenih 179 učiteljev razrednega pouka, ki v šolskem letu 

2018/19 poučujejo v javnih osnovnih šolah v Osrednji Sloveniji. Vprašalnik je izpolnilo 169 

učiteljev, intervjuvanih pa je bilo 10 učiteljev razrednega pouka. Od 170 razdeljenih 

vprašalnikov, jih je bilo vrnjenih 169, kar pomeni 99,4 % odzivnost.  

V raziskavi so sodelovale večinoma osebe ženskega spola. Od vseh sodelujočih je bilo 

namreč samo 7 oseb moškega spola. V nadaljevanju predstavljamo strukturo anketiranih in 

intervjuvanih učiteljev glede na spol s tabelo. 

Tabela 4: Prikaz strukture anketiranih učiteljev glede na spol 

SPOL f f % 

Moški 6 3,6 

Ženski  162 95,9 

Ni podatka 1 0,6 

SKUPAJ 169 100,0 

 

Iz tabele lahko razberemo, da so vprašalnik izpolnile večinoma ženske (95,9 %). Medtem ko 

ga je izpolnilo samo 3,6 % moških. Razberemo pa lahko tudi to, da 1 oseba ni podala podatka 

o spolu. 
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Tabela 5: Prikaz števila intervjuvanih učiteljev glede na spol 

SPOL f 

Moški 1 

Ženski  9 

SKUPAJ 10 

 

Iz tabele lahko razberemo, da so intervjuvane osebe večinoma ženskega spola (9). Samo 1 

intervjuvan učitelj je moškega spola. 

Učitelje, ki so sodelovali v raziskavi, smo razdelili tudi glede na stopnjo izobrazbe. Rezultate 

predstavljamo s spodnjima tabelama. 

Tabela 6: Prikaz strukture anketiranih učiteljev glede na stopnjo izobrazbe 

STOPNJA IZOBRAZBE f f % 

Višješolska (strokovna) 52 30,8 

Visokošolska univerzitetna 108 63,9 

Znanstveni magisterij, 

doktorat 

9 5,3 

SKUPAJ 169 100,00 

 

Vprašalnik so izpolnili učitelji, ki imajo v večini visokošolsko univerzitetno izobrazbo (63,9 

%). Kar 30,8 % jih ima višješolsko strokovno in samo 5,3 % jih ima znanstveni magisterij oz. 

doktorat.  

Tabela 7: Prikaz števila intervjuvanih učiteljev glede na stopnjo izobrazbe 

SPOL f 

Višja 1 

Visoka univerzitetna  8 

Magisterij, doktorat 1 

SKUPAJ 10 

 

Iz tabele lahko razberemo, da ima tudi večina intervjuvanih učiteljev visoko univerzitetno 

izobrazbo (8). Samo 1 učitelj ima višjo in samo 1 učitelj ima magisterij.  

 



46 
 

Anketirane in intervjuvane učitelje smo na podlagi modela profesionalnega razvoja po 

Hubermanu razdelili v 5 skupin glede na leta delovne dobe na pedagoškem področju (1–3 let, 

4–6 let, 7–18 let, 19–30 let, 31–40 let). 

Tabela 8: Prikaz strukture anketiranih učiteljev glede na število let delovne dobe na pedagoškem področju 

LETA DELOVNE DOBE 

NA PEDAGOŠKEM 

PODROČJU 

f f % 

1–3 let 12 7,1 

4–6 let 9 5,3 

7–18 let 48 28,4 

19–30 let 59 34,9 

31–40 let 38 22,5 

Ni podatka 3 1,8 

SKUPAJ 169 100,0 

 

Iz tabele lahko razberemo, da je vprašalnik izpolnilo največ tistih učiteljev, ki imajo na 

pedagoškem področju 19–30 let delovne dobe. Teh je 59 (34,9 %). Najmanj pa je tistih, ki 

imajo na pedagoške področju 4–6 let delovne dobe. Teh je 9 (5,3 %). Razberemo lahko tudi 

to, da trije učitelji niso podali podatka o delovni dobi. 

Tabela 9: Prikaz števila intervjuvanih učiteljev glede na število let delovne dobe na pedagoškem področju 

LETA DELOVNE DOBE 

NA PEDAGOŠKEM 

PODROČJU 

f 

1–3 let 2 

4–6 let 1 

7–18 let 5 

19–30 let 1 

31–40 let 1 

SKUPAJ 10 
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Iz tabele lahko razberemo, da ima največ (4) intervjuvanih učiteljev 7–18 let delovne dobe na 

pedagoškem področju. 3 intervjuvani učitelji imajo 1–3 let delovne dobe, 1 učitelj ima 4–6 let 

delovne dobe, 1 učitelj ima 19–30 let delovne dobe in 1 učitelj ima 31–40 let delovne dobe na 

pedagoškem področju. 

3.5 OPIS INSTRUMENTOV 

a) Opis instrumentov 

V prvem delu empirične raziskave smo podatke zbirali z vnaprej pripravljenim vprašalnikom, 

ki je bil že uporabljen v mednarodni raziskavi Kultura odgojno-obrazovne ustanove kao 

čimbenik sukonstrukcije znanja (Vodja prof. dr. Lidija Vujičić, Univerza na Rijeki, priloga 1). 

Pridobili smo soglasje vodje projekta in podprojektne skupine za njegovo uporabo v pričujoči 

raziskavi, ki je priloženo v magistrskem delu (Priloga 2). Vprašalnik vsebuje vprašanja 

zaprtega tipa in odprtega tipa ter deskriptivne ocenjevalne lestvice, s katerimi smo zbirali 

podatke o oceni učiteljev glede lastnega profesionalnega učenja in profesionalnega razvoja, 

glede podpore vodstva in sodelavcev na šoli, na kateri poučujejo, glede kakovosti slovenskega 

šolstva in glede tega, kaj bi bilo po njihovem mnenju potrebno narediti za ohranjanje in 

vzdrževanje kakovosti slovenske osnovne šole na ravni posameznega učitelja, posamezne 

šole, na ravni države in sistema šolske politike ter v procesu izobraževanja učiteljev.  

V drugem delu raziskave smo izvedli polstrukturirani intervju z učitelji razrednega pouka. 

Intervju je sestavljen iz štirih vsebinskih sklopov, uporabljena so vprašanja odprtega tipa ter 

deskriptivne ocenjevalne lestvice (Priloga 3). V prvem delu so vprašanja o splošnih podatkih 

učiteljev (spol, delovna doba, izobrazba, naziv), v drugem delu smo jim postavljali vprašanja 

povezana z njihovo oceno obstoječe klime šole, na kateri poučujejo, in podpore učiteljev ter 

vodstva, v tretjem delu smo se osredotočili na profesionalni razvoj, v četrtem delu pa na to, 

kako po njihovem mnenju profesionalni razvoj učiteljev vpliva na kakovost pouka in šole ter 

jih spraševali po oceni kakovosti slovenskega šolstva. 

a) Metodološke značilnosti instrumentov 

Merske karakteristike: 

Vsebinsko veljavnost smo zagotovili s pregledom instrumentov mentorice in somentorice. 
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Zanesljivost smo zagotovili z jasnimi in razumljivimi navodili. Vprašanja so specifična in 

enopomenska.  

Objektivnost pri vprašalniku smo zagotovili z večinsko uporabo vprašanj zaprtega tipa in 

ocenjevalnih lestvic, saj z njimi ni mogoče subjektivno spreminjati informacij. V fazi 

anketiranja pa anketirancem nismo sugerirali odgovorov. Anketiranci so vprašalnik 

izpolnjevali v podobnih pogojih, prejeli enaka navodila, njihove odgovore smo analizirali z 

istimi statističnimi postopki, odgovore na odprto vprašanje pa analizirali z razvrščanjem v 

kategorije. Objektivnost izvedbe intervjujev smo zagotovili s primerljivim odnosom do vseh 

intervjuvancev, njihove odgovore smo si prizadevali ovrednotiti in interpretirati pri vseh 

enako. 

3.6 ZBIRANJE PODATKOV 

Organizacija zbiranja podatkov 

V prvem delu empirične raziskave smo podatke zbirali z vnaprej pripravljenim vprašalnikom. 

Vprašalniki so bili marca 2019 po predhodnem dogovoru z ravnatelji razdeljeni učiteljem 

razrednega pouka. Učitelji so jih izpolnjevali individualno, anonimno in nevodeno. Izpolnjene 

vprašalnike so učitelji vračali v za to namenjeno škatlo, ki je bila v zbornici vsake šole, s tem 

smo zagotovili njihovo anonimnost.  

V drugem delu raziskave smo izvedli polstrukturirani intervju z učitelji razrednega pouka. 

Vse odgovore smo po predhodnem soglasju intervjuvancev zvočno posneli in jih nato 

dobesedno zapisali. Intervjuje smo opravljali individualno na šolah, na katerih učitelji 

poučujejo, in s tem preprečili, da bi osebe pri odgovarjanju vplivale ena na drugo. Intervjuje 

smo izvajali junija 2019, trajali pa so od 15 do 30 minut. 

3.7 OBDELAVA PODATKOV 

Najprej smo obdelali podatke vprašalnikov. Podatke vprašalnikov, ki so bili zbrani z vprašanji 

zaprtega tipa in deskriptivnimi ocenjevalnimi lestvicami, smo tabelarično prikazali z navedbo 

absolutnih (f) in odstotnih (f %) frekvenc. Za ugotavljanje statistične povezanosti med 

atributivnimi spremenljivkami smo uporabili hi-kvadrat preizkus neodvisnosti, ob 

neizpolnjenih pogojih za uporabo omenjenega preizkusa pa Kullbackov 2Î- preizkus. Podatke 
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vprašalnikov, ki so bili zbrani z vprašanji odprtega tipa, smo kategorizirali in tabelarično 

prikazali pogostost pojavljanja posameznih kategorij (izračun f in f %).  

Po opravljenih intervjujih pa smo na osnovi posnetkov zbrane podatke zapisali. Natančno smo 

jih pregledali, kodirali, analizirali in nato oblikovali ugotovitve. 

3.8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

3.8.1 REZULTATI KVANTITATIVNE RAZISKAVE 

Najprej predstavljamo rezultate analize podatkov pridobljenih z vprašalniki. Rezultati so 

predstavljeni s pomočjo tabel in v besedilni obliki, razdelili pa smo jih v tri širše vsebinske 

sklope (ocena profesionalnega razvoja, ocena podpore vodstva in sodelavcev, presoja 

kakovosti slovenskega šolstva). 

3.8.1.1 Učiteljeva ocena profesionalnega razvoja 

S pomočjo posameznih trditev v ocenjevalni lestvici smo odgovorili na raziskovalni vprašanji: 

- Kako učitelji razrednega pouka ocenjujejo lastno profesionalno učenje in 

profesionalni razvoj? 

- Ali se glede tega pojavljajo statistično pomembne razlike med učitelji z različno 

delovno dobo?  

Za vsako od skupaj 4 trditev v ocenjevalni lestvici, ki se navezuje na lastno profesionalno 

učenje in profesionalni razvoj (svojo oceno so izrazili na lestvici od 1–sploh ni značilno  do 

5–popolnoma je značilno), smo naredili ločeno tabelo in jo predstavili. 

Tabela 10: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) ocen učiteljev na trditev »V vseh okoliščinah poklicnega dela se 

obnašam profesionalno.«  

Profesionalno obnašanje v 

vseh okoliščinah poklicnega 

dela 

f f % 

Sploh ni značilna 0 0,0 

V glavnem ni značilna 3 1,8 

Ne morem opredeliti 19 11,2 
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V glavnem je značilna 109 64,5 

Popolnoma je značilna 37 21,9 

Ni podatka 1 0,6 

Skupaj 169 100,0 

 

Večina učiteljev (64,5 %) ocenjuje, da je zanje v glavnem značilno, da se v vseh okoliščinah 

poklicnega dela obnašajo profesionalno. Spodbudno je, da nihče ni ocenil, da zanj to sploh ni 

značilno. Kar 21,9 % učiteljev ocenjuje, da je to zanje popolnoma značilno. Večina učiteljev 

torej ocenjuje svoje obnašanje kot profesionalno ustrezno, 11,2 % pa se ob tej trditvi ni 

opredelilo. Iz tabele je tudi razvidno, da 1 učitelj ni podal svoje ocene. 

Tabela 11: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) ocen učiteljev na trditev »V vseh okoliščinah poklicnega dela se 

obnašam profesionalno« glede na število let delovne dobe na pedagoškem področju.  

     Delovna   

doba      

 

Odgovor 

1–3 let 4–6 let 7–18 let 19–30 let 31–40 let Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Sploh ni 

značilna 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

V glavnem ni 

značilna 

1 8,3 1 11,1 1 2,1 0 0,0 0 0,0 3 1,8 

Ne morem 

opredeliti 

3 25,0 1 11,1 5 10,4 6 10,3 4 10,5 19 11,5 

V glavnem je 

značilna 

7 58,3 4 44,4 35 72,9 37 63,8 23 60,5 106 64,2 

Popolnoma je 

značilna 

1 8,3 3 33,3 7 14,6 15 25,9 11 28,9 37 22,4 

Skupaj 12 100,0 9 100,0 48 100,0 58 100,0 38 100,0 165 100,0 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna (2Î=14,089, g=12, α=0,295). 

Med učitelji z različno delovno dobo se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede 

ocene, koliko za njih velja, da se v vseh okoliščinah poklicnega dela obnašajo profesionalno. 

Podatkov ne moremo posplošiti na hipotetično osnovno množico. 
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Tabela 12: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) ocen učiteljev na trditev »Redno reflektiram lastno pedagoško 

prakso.«  

Redno reflektiranje lastne 

pedagoške prakse 

f f % 

Sploh ni značilna 1 0,6 

V glavnem ni značilna 9 5,3 

Ne morem opredeliti 41 24,3 

V glavnem je značilna 95 56,2 

Popolnoma je značilna 22 13,0 

Ni podatka 1 0,6 

Skupaj 169 100,0 

 

Redno reflektiranje lastne pedagoške prakse je ena izmed značilnosti, ki je pomembna za 

učiteljev profesionalni razvoj. Iz tabele je razvidno, da večina učiteljev ocenjuje, da je zanje v 

glavnem značilno (56,2 %), da redno reflektirajo lastno pedagško prakso. To pomeni, da ti 

učitelji v glavnem izvajajo refleksijo svoje prakse in na ta način skrbijo za svoj profesionalni 

razvoj. To je spodbudno, saj je osebna refleksija in reflektiranje lastnega pedagoškega dela 

pogoj za pristno in kritično dojemanje samega sebe kot kompetentnega izvajalca pedagoškega 

dela. Schon (1987, v Vujičić, Pejić Papak in Valenčič Zuljan, 2018) pravi, da je kompetenten 

praktik sposoben analizirati svoje dejavnosti in izkušnje ter na njihovem temelju zgraditi nova 

spoznanja. Kot temeljno lastnost strokovnjaka poudarja njegovo sposobnost refleksije v 

akciji, ki poteka v težkih, negotovih in nepredvidljivih okoliščinah. Še bolj spodbudno pa je, 

da 13,0 % učiteljev ocenjuje, da je to zanje popolnoma značilno. Dobro je tudi to, da ni veliko 

učiteljev ocenilo, da zanje to sploh ni značilno. Samo 1 učitelj (0,6 %) je namreč ocenil, da to 

zanj sploh ni značilno.  

Tabela 13: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) ocen učiteljev na trditev »Redno reflektiram lastno pedagoško 

prakso« glede na število let delovne dobe na pedagoškem področju.  

     Delovna   

doba      

 

Odgovor 

1–3 let 4–6 let 7–18 let 19–30 let 31–40 let Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Sploh ni 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,6 1 0,6 
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značilna 

V glavnem ni 

značilna 

0 0,0 0 0,0 6 12,8 1 1,7 1 2,6 8 4,8 

Ne morem 

opredeliti 

3 25,0 5 55,6 10 21,3 17 28,8 5 13,2 40 24,2 

V glavnem je 

značilna 

8 66,7 2 22,2 24 51,1 34 57,6 26 68,4 94 57,0 

Popolnoma je 

značilna 

1 8,3 2 22,2 7 14,9 7 11,9 5 13,2 22 13,3 

Skupaj 12 100,0 9 100,0 47 100,0 59 100,0 38 100,0 165 100,0 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna (2Î=21,546, g=16, α=0,158). 

Med učitelji z različno delovno dobo se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede 

ocene, koliko za njih velja, da redno reflektirajo lastno pedagoško prakso. Podatkov ne 

moremo posplošiti na hipotetično osnovno množico.  

Tabela 14: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) ocen učiteljev na trditev »Z lahkoto uporabljam in preizkušam 

nova spoznanja (teorija …) v praksi.«  

Posameznik z lahkoto 

uporablja in preizkuša nova 

spoznanja (teorija …) v 

praksi 

f f % 

Sploh ni značilna 0 0,0 

V glavnem ni značilna 3 1,8 

Ne morem opredeliti 42 24,9 

V glavnem je značilna 99 58,6 

Popolnoma je značilna 25 14,8 

Skupaj 169 100,0 

 

Večina učiteljev (58,6 %) ocenjuje, da je zanje v glavnem značilno, da z lahkoto uporabljajo 

in preizkušajo nova spoznanja (teorija …) v praksi. Nekaj je takih (14,8 %) za katere je to 

popolnoma značilno in tudi precej takih (24,9 %), ki se glede tega ne morejo opredeliti. 

Spodbudno je, da nihče ne ocenjuje, da zanj to sploh ni značilno. Če učitelj z lahkoto 
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uporablja in preizkuša nova spoznanja v praksi, to definitivno kaže na kompetentnega učitelja, 

ki skrbi za svoj profesionalni razvoj. V nasprotnem primeru lahko stagnira oziroma celo 

nazaduje.  

Tabela 15: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) ocen učiteljev na trditev »Z lahkoto uporabljam in preizkušam 

nova spoznanja (teorija …) v praksi« glede na število let delovne dobe na pedagoškem področju.  

     Delovna   

doba      

 

Odgovor 

1–3 let 4–6 let 7–18 let 19–30 let 31–40 let Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Sploh ni 

značilna 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

V glavnem ni 

značilna 

1 8,3 0 0,0 1 2,1 1 1,7 0 0,0 3 1,8 

Ne morem 

opredeliti 

4 33,3 4 44,4 13 27,1 10 16,9 10 26,3 41 24,7 

V glavnem je 

značilna 

7 58,3 3 33,3 28 58,3 41 69,5 19 50,0 98 59,0 

Popolnoma je 

značilna 

0 0,0 2 22,2 6 12,5 7 11,9 9 23,7 24 14,5 

Skupaj 12 100,0 9 100,0 48 100,0 59 100,0 38 100,0 166 100,0 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna (2Î=15,325, g=12, α=0,224). 

Med učitelji z različno delovno dobo se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede 

ocene, koliko za njih velja, da z lahkoto uporabljajo in preizkušajo nova spoznanja (teorija …) 

v praksi. Podatkov ne moremo posplošiti na hipotetično osnovno množico.  

Tabela 16: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) ocen učiteljev na trditev »Za inoviranje pedagoške prakse 

uspem navdušiti tudi sodelavce.«  

Za inoviranje pedagoške 

prakse uspem navdušiti tudi 

sodelavce 

f f % 

Sploh ni značilna 1 0,6 
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V glavnem ni značilna 22 13,0 

Ne morem opredeliti 86 50,9 

V glavnem je značilna 48 28,4 

Popolnoma je značilna 10 5,9 

Ni podatka 2 1,2 

Skupaj 169 100,0 

 

Več kot polovica učiteljev (50,9 %) se ne more opredeliti glede tega, ali uspejo navdušiti tudi 

sodelavce za inoviranje pedagoške prakse. Predvidevamo, da je to zato, ker učitelji običajno 

delajo v razredu samostojno (z izjemo hospitacij) in mogoče niti ne vedo, ali sodelavec vpelje 

v pouk tudi kakšno njegovo novo predlogo. Kljub temu pa jih precej ocenjuje, da je zanje to v 

glavnem značilno (28,4 %). To je vsekakor spodbudno, saj kaže na ugodno profesionalno 

komunikacijo, ki spodbuja profesionalni razvoj učiteljev. Iz tabele lahko razberemo, da 2 

učitelja nista podala svoje ocene.  

Tabela 17: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) ocen učiteljev na trditev »Za inoviranje pedagoške prakse 

uspem navdušiti tudi sodelavce« glede na število let delovne dobe na pedagoškem področju.  

     Delovna   

doba      

 

Odgovor 

1–3 let 4–6 let 7–18 let 19–30 let 31–40 let Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Sploh ni 

značilna 

0 0,0 0 0,0 1 2,1 0 0,0 0 0,0 1 0,6 

V glavnem ni 

značilna 

3 25,0 2 22,2 5 10,6 8 13,8 3 7,9 21 12,8 

Ne morem 

opredeliti 

3 25,0 6 66,7 23 48,9 31 53,4 22 57,9 85 51,8 

V glavnem je 

značilna 

5 41,7 1 11,1 17 36,2 17 29,3 8 21,1 48 29,3 

Popolnoma je 

značilna 

1 8,3 0 0,0 1 2,1 2 3,4 5 13,2 9 5,5 

Skupaj 12 100,0 9 100,0 47 100,0 58 100,0 38 100,0 164 100,0 
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Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna (2Î=17,331, g=16, α=0,364). 

Med učitelji z različno delovno dobo se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede 

ocene, koliko za njih velja, da za inoviranje pedagoške prakse uspejo navdušiti tudi sodelavce. 

Podatkov ne moremo posplošiti na hipotetično osnovno množico.  

Ugotavljali smo, kako učitelji razrednega pouka ocenjujejo lastno profesionalno učenje in 

profesionalni razvoj glede na štiri postavke, oblikovane na osnovi raziskav faznih modelov 

profesionalnega razvoja. Ugotovili smo, da večina učiteljev ocenjuje, da so postavke v 

glavnem značilne zanje. Izjema je samo pri značilnosti, da za inoviranje pedagoške prakse 

uspejo navdušiti tudi sodelavce, saj se več kot polovica učiteljev ne more opredeliti glede 

tega. Poleg tega so podatki naše raziskave pokazali, da se v nobeni od štirih postavk ne 

pojavljajo glede ocene lastnega profesionalnega razvoja statistično pomembne razlike med 

učitelji z različno delovno dobo. 

3.8.1.2 Učiteljeva ocena podpore vodstva in sodelavcev 

S pomočjo posameznih trditev v ocenjevalni lestvici smo odgovorili na raziskovalni vprašanji: 

- Kako učitelji razrednega pouka ocenjujejo podporo vodstva in sodelavcev na šoli, 

na kateri poučujejo? 

- Ali se glede tega pojavljajo statistično pomembne razlike med učitelji z različno 

delovno dobo? 

Za vsako od skupaj 10 trditev v ocenjevalni lestvici, ki se navezuje na podporo vodstva in 

sodelavcev (svojo oceno so izrazili na lestvici od 1–sploh ni značilno  do 5–popolnoma je 

značilno), smo naredili ločeno tabelo in jo predstavili. 

Tabela 18: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) ocen učiteljev na trditev »Sodelavci znajo sprejeti in 

posredovati konstruktivno kritiko kolegov brez jeze in užaljenosti.«  

Sodelavci znajo sprejeti in 

posredovati konstruktivno 

kritiko brez jeze in 

užaljenosti 

f f % 

Sploh ne velja 5 2,9 

V glavnem ne velja 33 19,5 
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Se ne morem odločiti 44 26,0 

V glavnem velja 81 47,9 

Popolnoma velja 6 3,6 

Skupaj 169 100,0 

 

Največ učiteljev  (47,9 %) ocenjuje, da za njihove sodelavce v glavnem velja, da znajo sprejeti 

in posredovati konstruktivno kritiko (kolegov) brez jeze in užaljenosti. Gre za značilnost, ki je 

z vidika profesionalnega razvoja zelo pomembna, saj se lahko profesionalno razvijamo in 

rastemo le, če zmoremo prisluhniti, sprejemati in analizirati mnenje, ki nam ga posredujejo 

kolegi, prav tako pa je pomembno, da zmoremo sami na primeren način, posredovati 

konstruktivna mnenja, kritike in izkušnje svojim kolegom. Na ta način lahko s sodelavci 

dobro sodelujemo in se medsebojno podpiramo. Kljub temu pa je kar 19,5 % učiteljev takih, 

ki ocenjuje, da za njihovo okolje to v glavnem ne velja.  

Tabela 19: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) ocen učiteljev na trditev »Sodelavci znajo sprejeti in 

posredovati konstruktivno kritiko kolegov brez jeze in užaljenosti« glede na število let delovne dobe na 

pedagoškem področju.  

     Odgovor    

 

 

Delovna doba 

Sploh ne 

velja 

V glavnem 

ne velja 

Se ne 

morem 

odločiti  

V glavnem 

velja 

Popolnoma 

velja 

Skupaj 

f f% f f% f f % f f % f f % f f% 

1–3 let 0 0,0 2 16,7 4 33,3 5 41,7 1 8,3 12 100,0 

4–6 let 0 0,0 1 11,1 3 33,3 5 55,6 0 0,0 9 100,0 

7–18 let 3 6,3 10 20,8 7 14,6 25 52,1 3 6,3 48 100,0 

19–30 let 0 0,0 11 18,6 20 33,9 26 44,1 2 3,4 59 100,0 

31–40 let 1 2,6 7 18,4 10 26,3 20 52,6 0 0,0 38 100,0 

Skupaj 4 2,4 31 18,7 44 26,5 81 48,8 6 3,6 166 100,0 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna (2Î=16,308, g=16, α=0,432). 

Med učitelji z različno delovno dobo se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede 

ocene, koliko za njihove sodelavce velja, da znajo sprejeti in posredovati konstruktivno 

kritiko kolegov brez jeze in užaljenosti. Podatkov ne moremo posplošiti na hipotetično 

osnovno množico.  
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 Tabela 20: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) ocen učiteljev na trditev »V našem kolektivu se medsebojno 

podpiramo in spoštujemo.«  

V našem kolektivu se 

medsebojno podpiramo in 

spoštujemo 

f f % 

Sploh ne velja 2 1,2 

V glavnem ne velja 10 5,9 

Se ne morem odločiti 28 16,6 

V glavnem velja 99 58,6 

Popolnoma velja 30 17,8 

Skupaj 169 100,0 

 

Učitelji najpogosteje (58,6 %) ocenjujejo, da za njihovo okolje v glavnem velja, da se v 

kolektivu medsebojno podpirajo in spoštujejo. Poleg tega kar 17,8 % učiteljev ocenjuje, da to 

za njihov kolektiv popolnoma velja. To je spodbudno, saj se le z ustrezno podporo lahko 

učitelji tudi profesionalno razvijajo. M. Obran in M. Ivanuš Grmek (2010) namreč navajata, 

da bolj kot se bodo sodelavci razumeli med seboj, več bo medsebojne pomoči in sodelovanja. 

Posledično bo šolska klima pozitivna, taka klima pa prispeva k hitrejšemu profesionalnemu 

razvoju učitelja. Zgled, ki ga učitelji dajejo učencem, pa je tudi iz vzgojnega vidika izjemnega 

pomena. Če se bodo učitelji med seboj spoštovali in podpirali, lahko pričakujejo enako tudi 

od učencev. Zato je spodbudno tudi to, da samo 1,2 % učiteljev ocenjuje, da za njihovo okolje 

to sploh ne velja. 16,6 % pa je takih, ki se ne morejo odločiti, ali to za njihovo okolje velja. 

Tabela 21: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) ocen učiteljev na trditev »V našem kolektivu se medsebojno 

podpiramo in spoštujemo« glede na število let delovne dobe na pedagoškem področju.  

     Odgovor    

 

 

Delovna doba 

Sploh ne 

velja 

V glavnem 

ne velja 

Se ne 

morem 

odločiti  

V glavnem 

velja 

Popolnoma 

velja 

Skupaj 

f f% f f% f f % f f % f f % f f% 

1–3 let 0 0,0 1 8,3 1 8,3 6 50,0 4 33,3 12 100,0 

4–6 let 0 0,0 1 11,1 0 0,0 4 44,4 4 44,4 9 100,0 

7–18 let 2 4,2 3 6,3 9 18,8 24 50,0 10 20,8 48 100,0 

19–30 let 0 0,0 3 5,1 15 25,4 33 55,9 8 13,6 59 100,0 
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31–40 let 0 0,0 1 2,6 3 7,9 30 78,9 4 10,5 38 100,0 

Skupaj 2 1,2 9 5,4 28 16,9 97 58,4 30 18,1 166 100,0 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna (2Î=24,171, g=16, α=0,086). 

Med učitelji z različno delovno dobo se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede 

ocene, koliko za njihovo okolje velja, da se v kolektivu medsebojno podpirajo in spoštujejo. 

Podatkov ne moremo posplošiti na hipotetično osnovno množico.  

 

Tabela 22: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) ocen učiteljev na trditev »Učitelj lahko v vsakem trenutku 

računa na podporo in pomoč strokovnih sodelavcev (šolske svetovalne službe …).«  

Učitelj lahko v vsakem 

trenutku računa na podporo 

in pomoč strokovnih 

sodelavcev (šolske 

svetovalne službe …) 

f f % 

Sploh ne velja 1 0,6 

V glavnem ne velja 7 4,1 

Se ne morem odločiti 24 14,2 

V glavnem velja 80 47,3 

Popolnoma velja 57 33,7 

Skupaj 169 100,0 

 

Iz tabele lahko razberemo, da večina učiteljev (47,3 %) ocenjuje, da za njihov kolektiv v 

glavnem velja, da lahko v vsakem trenutku učitelj računa na podporo in pomoč strokovnih 

sodelavcev (šolske svetovalne službe …). Poleg tega kar 33,7 % učiteljev ocenjuje, da za 

njihov kolektiv to popolnoma velja. To nakazuje na to, da je v šolah v glavnem dobra podpora 

in medsebojna pomoč sodelavcev. To, kako pomembna je medsebojna pomoč in podpora 

sodelavcev, kažejo tudi različne raziskave, ki pričajo, da so učitelji, ki si pomagajo in se 

medsebojno podpirajo, pri pedagoškem delu uspešnejši in zadovoljnejši (Atkinson, 1991, 

Biot, 1991, DiPardo, 1999, Easen, 1991, Sullivan, 1991, v Polak, 2007). Zato je spodbudno, 

da samo 0,6 % učiteljev ocenjuje, da to za njihov kolektiv sploh ne velja.  
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Tabela 23: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) ocen učiteljev na trditev »Učitelj lahko v vsakem trenutku 

računa na podporo in pomoč strokovnih sodelavcev (šolske svetovalne službe …)« glede na število let delovne 

dobe na pedagoškem področju.  

     Odgovor    

 

 

Delovna doba 

Sploh ne 

velja 

V glavnem 

ne velja 

Se ne 

morem 

odločiti  

V glavnem 

velja 

Popolnoma 

velja 

Skupaj 

f f% f f% f f % f f % f f % f f% 

1–3 let 0 0,0 0 0,0 1 8,3 5 41,7 6 50,0 12 100,0 

4–6 let 0 0,0 1 11,1 2 22,2 4 44,4 2 22,2 9 100,0 

7–18 let 1 2,1 1 2,1 8 16,7 24 50,0 14 29,2 48 100,0 

19–30 let 0 0,0 4 6,8 11 18,6 23 39,0 21 35,6 59 100,0 

31–40 let 0 0,0 1 2,6 2 5,3 22 57,9 13 34,2 38 100,0 

Skupaj 1 0,6 7 4,2 24 14,5 78 47,0 56 33,7 166 100,0 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna (2Î=13,832, g=16, α=0,611). 

Med učitelji z različno delovno dobo se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede 

ocene, koliko za njihov kolektiv velja, da lahko učitelji v vsakem trenutku računajo na 

podporo in pomoč strokovnih sodelavcev (šolske svetovalne službe …). Podatkov ne moremo 

posplošiti na hipotetično osnovno množico.  

Tabela 24: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) ocen učiteljev na trditev »Vsak član kolektiva spoštuje mnenje 

drugih, tudi kadar se to razlikuje od njegovega.«  

Vsak član kolektiva spoštuje 

mnenje drugih, tudi kadar se 

to razlikuje od njegovega 

f f % 

Sploh ne velja 4 2,3 

V glavnem ne velja 10 5,9 

Se ne morem odločiti 63 37,3 

V glavnem velja 87 51,5 

Popolnoma velja 4 2,4 

Ni podatka 1 0,6 

Skupaj 169 100,0 
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Večina učiteljev (51,5 %) ocenjuje, da za njihov kolektiv v glavnem velja, da vsak član 

kolektiva spoštuje mnenje drugih, tudi kadar se to razlikuje od njegovega, kar je pomembno 

za pozitivno šolsko klimo in tudi za posameznikov profesionalni razvoj. 2,4 % učiteljev 

ocenjuje, da za njihov kolektiv to sploh ne velja, kar 37,3 % učiteljev pa se glede tega ne more 

odločiti. Iz tabele lahko razberemo tudi, da 1 učitelj ni podal svoje ocene.  

Tabela 25: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) ocen učiteljev na trditev »Vsak član kolektiva spoštuje mnenje 

drugih, tudi kadar se to razlikuje od njegovega.« glede na število let delovne dobe na pedagoškem področju.  

     Odgovor    

 

 

Delovna doba 

Sploh ne 

velja 

V glavnem 

ne velja 

Se ne 

morem 

odločiti  

V glavnem 

velja 

Popolnoma 

velja 

Skupaj 

f f% f f% f f % f f % f f % f f% 

1–3 let 0 0,0 1 8,3 4 33,3 7 58,3 0 0,0 12 100,0 

4–6 let 0 0,0 2 22,2 4 44,4 3 33,3 0 0,0 9 100,0 

7–18 let 3 6,3 2 4,2 21 43,8 20 41,7 2 4,2 48 100,0 

19–30 let 0 0,0 4 6,9 19 32,8 33 56,9 2 3,4 58 100,0 

31–40 let 1 2,6 0 0,0 13 34,2 24 63,2 0 0,0 38 100,0 

Skupaj 4 2,4 9 5,5 61 37,0 87 52,7 4 2,4 165 100,0 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna (2Î=20,726, g=16, α=0,189). 

Med učitelji z različno delovno dobo se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede 

ocene, koliko za njihov kolektiv velja, da vsak član kolektiva spoštuje mnenje drugih, tudi 

kadar se to razlikuje od njegovega. Podatkov ne moremo posplošiti na hipotetično osnovno 

množico. 

Tabela 26: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) ocen učiteljev na trditev »Strokovni sodelavci se obnašajo do 

nas učiteljev kot do enakopravnih partnerjev, ne kot nadrejeni, ki nas učijo, »kako delati« z otroki.«  

Strokovni sodelavci se 

obnašajo do nas učiteljev kot 

do enakopravnih partnerjev, 

ne kot nadrejeni, ki nas učijo, 

»kako delati« z otroki 

f f % 
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Sploh ne velja 1 0,6 

V glavnem ne velja 8 4,7 

Se ne morem odločiti 15 8,9 

V glavnem velja 87 51,5 

Popolnoma velja 58 34,3 

Skupaj 169 100,0 

 

Iz tabele lahko razberemo, da večina učiteljev (51,5 %) ocenjuje, da za njihovo okolje v 

glavnem velja, da se strokovni sodelavci obnašajo do njih kot do enakopravnih partnerjev, ne 

kot nadrejeni, ki jih učijo, »kako delati« z otroki, medtem ko samo 0,6 % učiteljev ocenjuje, 

da to za njihovo okolje sploh ne velja. Poleg tega kar 34,3 % učiteljev ocenjuje, da to za 

njihovo okolje popolnoma velja. To je spodbudno, saj si s tem nudimo ustrezno podporo, ki je 

zelo pomembna za učiteljev profesionalni razvoj. Podpora namreč ni samo konkretno 

sodelovanje in pomoč pri pedagoškem delu, temveč tudi izmenjava izkušenj, idej in občutkov 

ob problemih ali uspehih, izmenjava strokovne ali osebne pomoči (Polak, 2007). 8,9 % 

učiteljev se ne more odločiti, ali to za njihovo okolje velja.  

Tabela 27: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) ocen učiteljev na trditev »Strokovni sodelavci se obnašajo do 

nas učiteljev kot do enakopravnih partnerjev, ne kot nadrejeni, ki nas učijo, »kako delati« z otroki« glede na 

število let delovne dobe na pedagoškem področju.  

     Odgovor    

 

 

Delovna doba 

Sploh ne 

velja 

V glavnem 

ne velja 

Se ne 

morem 

odločiti  

V glavnem 

velja 

Popolnoma 

velja 

Skupaj 

f f% f f% f f % f f % f f % f f% 

1–3 let 0 0,0 1 8,3 1 8,3 5 41,7 5 41,7 12 100,0 

4–6 let 0 0,0 1 11,1 2 22,2 5 55,6 1 11,1 9 100,0 

7–18 let 1 2,1 0 0,0 6 12,5 32 66,7 9 18,8 48 100,0 

19–30 let 0 0,0 4 6,8 4 6,8 25 42,4 26 44,1 59 100,0 

31–40 let 0 0,0 1 2,6 2 5,3 20 52,6 15 39,5 38 100,0 

Skupaj 1 0,6 7 4,2 15 9,0 87 52,4 56 33,7 166 100,0 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna (2Î=22,662, g=16, α=0,123). 

Med učitelji z različno delovno dobo se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede 
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ocene, koliko za njihovo okolje velja, da se strokovni sodelavci obnašajo do učiteljev kot do 

enakopravnih partnerjev, ne kot nadrejeni, ki jih učijo, »kako delati« z otroki. Podatkov ne 

moremo posplošiti na hipotetično osnovno množico.  

Tabela 28: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) ocen učiteljev na trditev »V kolektivu se kaže pomanjkanje 

komunikacije med učitelji.«  

V kolektivu se kaže 

pomanjkanje komunikacije 

med učitelji 

f f % 

Sploh ne velja 12 7,1 

V glavnem ne velja 87 51,5 

Se ne morem odločiti 27 15,9 

V glavnem velja 37 21,9 

Popolnoma velja 6 3,6 

Skupaj 169 100,0 

 

Večina učiteljev (51,5 %) ocenjuje, da za njihov kolektiv v glavnem ne velja, da se med 

učitelji kaže pomanjkanje komunikacije. Izid je pričakovan, saj smo pričakovali, da v šolah 

učitelji sodelujejo med seboj in zato ne primanjkuje komunikacije med njimi. S tem ko 

komunicirajo med seboj, sodelujejo in drug drugemu izkazujejo podporo. M. Javornik Krečič 

(2008) navaja, da če je na šolah sodelovalna kultura, učitelji lažje strokovno rastejo, 

posledično pa je delo v razredu in na šoli kakovostnejše. Kljub temu pa nekaj učiteljev (3,6 

%) ocenjuje, da za njihov kolektiv to popolnoma velja. 15,9 % učiteljev je takih, ki se glede 

tega ne morejo odločiti. 

Tabela 29: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) ocen učiteljev na trditev »V kolektivu se kaže pomanjkanje 

komunikacije med učitelji« glede na število let delovne dobe na pedagoškem področju.  

     Odgovor    

 

 

Delovna doba 

Sploh ne 

velja 

V glavnem 

ne velja 

Se ne 

morem 

odločiti  

V glavnem 

velja 

Popolnoma 

velja 

Skupaj 

f f% f f% f f % f f % f f % f f% 

1–3 let 1 8,3 7 58,3 3 25,0 1 8,3 0 0,0 12 100,0 

4–6 let 1 11,1 6 66,7 2 22,2 0 0,0 0 0,0 9 100,0 

7–18 let 3 6,3 23 47,9 9 18,8 11 22,9 2 4,2 48 100,0 



63 
 

19–30 let 4 6,8 28 47,5 6 10,2 17 28,8 4 6,8 59 100,0 

31–40 let 2 5,3 22 57,9 7 18,4 7 18,4 0 0,0 38 100,0 

Skupaj 11 6,6 86 51,8 27 16,3 36 21,7 6 3,6 166 100,0 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna (2Î=16,247, g=16, α=0,436). 

Med učitelji z različno delovno dobo se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede 

ocene, koliko za njihovo okolje velja, da se v kolektivu kaže pomanjkanje komunikacije med 

učitelji. Podatkov ne moremo posplošiti na hipotetično osnovno množico.  

Tabela 30: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) ocen učiteljev na trditev »Učitelji si medsebojno pomagajo pri 

delu (izmenjujejo ideje, skupno rešujejo probleme …).«  

Učitelji si medsebojno 

pomagajo pri delu 

(izmenjujejo ideje, skupno 

rešujejo probleme …) 

f f % 

Sploh ne velja 0 0,0 

V glavnem ne velja 5 2,9 

Se ne morem odločiti 20 11,8 

V glavnem velja 96 56,8 

Popolnoma velja 46 27,2 

Ni podatka 2 1,2 

Skupaj 169 100,0 

 

Večina učiteljev (56,8 %) ocenjuje, da za njihovo okolje v glavnem velja, da si učitelji 

medsebojno pomagajo pri delu (izmenjujejo ideje, skupno rešujejo probleme …). Spodbudno 

je, da nihče ni takšen, ki ocenjuje, da to za njegovo okolje sploh ne velja. Medsebojna pomoč 

pri delu kaže na podporo sodelavcev, pomembna je za profesionalni razvoj učiteljev, nakazuje 

pa tudi na pozitivno šolsko klimo. Iz tabele lahko razberemo tudi to, da 2 učitelja nista podala 

svoje ocene, 11,8 % pa se jih glede tega ne more odločiti. 

Tabela 31: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) ocen učiteljev na trditev »Učitelji si medsebojno pomagajo pri 

delu (izmenjujejo ideje, skupno rešujejo probleme …)« glede na število let delovne dobe na pedagoškem 

področju.  
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     Odgovor    

 

 

Delovna doba 

Sploh ne 

velja 

V glavnem 

ne velja 

Se ne 

morem 

odločiti  

V glavnem 

velja 

Popolnoma 

velja 

Skupaj 

f f% f f% f f % f f % f f % f f% 

1–3 let 0 0,0 0 0,0 3 25,0 6 50,0 3 25,0 12 100,0 

4–6 let 0 0,0 0 0,0 1 11,1 6 66,7 2 22,2 9 100,0 

7–18 let 0 0,0 4 8,3 6 12,5 28 58,3 10 20,8 48 100,0 

19–30 let 0 0,0 0 0,0 6 10,5 34 59,6 17 29,8 57 100,0 

31–40 let 0 0,0 1 2,6 4 10,5 19 50,0 14 36,8 38 100,0 

Skupaj 0 0,0 5 3,0 20 12,2 93 56,7 46 28,0 164 100,0 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna (2Î=12,047, g=12, α=0,442). 

Med učitelji z različno delovno dobo se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede 

ocene, koliko za njihovo okolje velja, da si učitelji medsebojno pomagajo pri delu 

(izmenjujejo ideje, skupno rešujejo probleme …). Podatkov ne moremo posplošiti na 

hipotetično osnovno množico.  

Tabela 32: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) ocen učiteljev na trditev »Učitelje, ki preizkušajo nove ideje in 

pristope, se na naši šoli spodbuja.«  

Učitelje, ki preizkušajo nove 

ideje in pristope, se na naši 

šoli spodbuja 

f f % 

Sploh ne velja 1 0,6 

V glavnem ne velja 7 4,1 

Se ne morem odločiti 24 14,2 

V glavnem velja 86 50,9 

Popolnoma velja 51 30,2 

Skupaj 169 100,0 

 

Iz tabele lahko razberemo, da več kot polovica učiteljev (50,9 %) ocenjuje, da za njihovo šolo 

v glavnem velja, da se spodbuja učitelje, ki preizkušajo nove ideje in pristope. Poleg tega pa 

kar 30,2 % učiteljev ocenjuje, da to za njihovo šolo popolnoma velja. Samo 1 učitelj ocenjuje, 

da to za njihovo šolo sploh ne velja, 14,2 % pa je takih, ki se glede tega ne morejo odločiti. 
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Podatek, da večina učiteljev ocenjuje, da trditev velja za njihovo šolo, je pozitiven, saj se 

učitelj pri preizkušanju novih idej in pristopov profesionalno razvija, poleg tega pa 

spodbujanje in podpora učiteljev kaže na pozitivno šolsko klimo. Podobno meni tudi Watts 

(1985, v Vogrinc, Valenčič Zuljan in Krek, 2007), ki poudarja, da preizkušanje novih idej in 

pristopov »… spodbuja učiteljev profesionalni razvoj, spodbuja tudi timsko delo, kar vpliva 

tudi na povezanost učiteljev in izboljšuje šolsko klimo« (prav tam, str. 52). 

Tabela 33: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) ocen učiteljev na trditev »Učitelje, ki preizkušajo nove ideje in 

pristope, se na naši šoli spodbuja« glede na število let delovne dobe na pedagoškem področju.  

     Odgovor    

 

 

Delovna doba 

Sploh ne 

velja 

V glavnem 

ne velja 

Se ne 

morem 

odločiti  

V glavnem 

velja 

Popolnoma 

velja 

Skupaj 

f f% f f% f f % f f % f f % f f% 

1–3 let 0 0,0 0 0,0 1 8,3 6 50,0 5 41,7 12 100,0 

4–6 let 0 0,0 0 0,0 3 33,3 3 33,3 3 33,3 9 100,0 

7–18 let 0 0,0 3 6,3 7 14,6 27 56,3 11 22,9 48 100,0 

19–30 let 1 1,7 3 5,1 10 16,9 27 45,8 18 30,5 59 100,0 

31–40 let 0 0,0 0 0,0 3 7,9 22 57,9 13 34,2 38 100,0 

Skupaj 1 0,6 6 3,6 24 14,5 85 51,2 50 30,1 166 100,0 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna (2Î=14,142, g=16, α=0,588). 

Med učitelji z različno delovno dobo se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede 

ocene, koliko za njihovo šolo velja, da se učitelje, ki preizkušajo nove ideje in pristope, na 

njihovi šoli spodbuja. Podatkov ne moremo posplošiti na hipotetično osnovno množico.  

Tabela 34: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) ocen učiteljev na trditev »Vsak učitelj lahko v vsakem trenutku 

računa na podporo in pomoč ravnatelja.«  

Vsak učitelj lahko v vsakem 

trenutku računa na podporo 

in pomoč ravnatelja 

f f % 

Sploh ne velja 2 1,2 

V glavnem ne velja 9 5,3 

Se ne morem odločiti 20 11,8 
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V glavnem velja 77 45,6 

Popolnoma velja 61 36,1 

Skupaj 169 100,0 

 

Iz tabele lahko razberemo, da večina učiteljev (45,6 %) ocenjuje, da za njihovo okolje v 

glavnem velja, da lahko vsak učitelj v vsakem trenutku računa na podporo in pomoč 

ravnatelja. Kar 36,1 % učiteljev ocenjuje, da to za njihovo okolje popolnoma velja, medtem 

ko 1,2 % učiteljev ocenjuje, da to za njihovo šolo sploh ne velja. Dobro je, da večina učiteljev 

ocenjuje, da to za njihovo šolo velja, saj sta ravnatelj in njegov način vodenja zelo pomembna 

v razvoju učitelja. Ustrezna podpora ravnatelja bo pomembno pripomogla k profesionalnemu 

razvoju učitelja. Erčulj (b. l.) namreč pravi, da naj bi ravnatelj nudil individualno in moralno 

podporo učiteljem pri njihovem strokovnem razvoju. Zagotavljal naj bi jim materialne pogoje, 

ustrezen urnik, bil naj bi jim na voljo, jih znal pohvaliti, jim prisluhniti in spodbujati, tudi 

kadar sprejemajo tvegane odločitve. Podpora ravnatelja pa se kaže tudi ob zaključku 

učiteljeve kariere. Učitelji, ki se dobro razumejo z ravnateljem in sodelavci, kariero namreč 

najpogosteje končajo kot sproščeni učitelji, ki so ogromno naredili za kakovost šole. Medtem 

ko učitelji, ki se ne razumejo z ravnateljem (in tudi s sodelavci), v poklicu ne zdržijo ali pa 

končajo kariero zagrenjeni (Evans, 1998, v Muršak, Javrh in Kalin, 2011). 

Tabela 35: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) ocen učiteljev na trditev »Vsak učitelj lahko v vsakem trenutku 

računa na podporo in pomoč ravnatelja« glede na število let delovne dobe na pedagoškem področju.  

     Odgovor    

 

 

Delovna doba 

Sploh ne 

velja 

V glavnem 

ne velja 

Se ne 

morem 

odločiti  

V glavnem 

velja 

Popolnoma 

velja 

Skupaj 

f f% f f% f f % f f % f f % f f% 

1–3 let 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 58,3 5 41,7 12 100,0 

4–6 let 0 0,0 0 0,0 3 33,3 5 55,6 1 11,1 9 100,0 

7–18 let 2 4,2 4 8,3 5 10,4 21 43,8 16 33,3 48 100,0 

19–30 let 0 0,0 4 6,8 7 11,9 26 44,1 22 37,3 59 100,0 

31–40 let 0 0,0 0 0,0 5 13,2 16 42,1 17 44,7 38 100,0 

Skupaj 2 1,2 8 4,8 20 12,0 75 45,2 61 36,7 166 100,0 
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Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna (2Î=21,208, g=16, α=0,171). 

Med učitelji z različno delovno dobo se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede 

ocene, koliko za njihovo šolo velja, da lahko vsak učitelj v vsakem trenutku računa na 

podporo in pomoč ravnatelja. Podatkov ne moremo posplošiti na hipotetično osnovno 

množico.  

Tabela 36: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) ocen učiteljev na trditev »Ko se učitelj odloča za dodatno 

strokovno izpopolnjevanje, ima pri tem podporo svojega delovnega okolja (kolegov, ravnatelja).« 

Ko se učitelj odloča za 

dodatno strokovno 

izpolnjevanje, ima pri tem 

podporo svojega delovnega 

okolja (kolegov, ravnatelja) 

f f % 

Sploh ne velja 1 0,6 

V glavnem ne velja 4 2,4 

Se ne morem odločiti 22 13,0 

V glavnem velja 95 56,2 

Popolnoma velja 46 27,2 

Ni podatka 1 0,6 

Skupaj 169 100,0 

 

Iz tabele lahko razberemo, da večina učiteljev (56,2 %) ocenjuje, da za njihovo okolje v 

glavnem velja, da ima učitelj, ki se odloča za dodatno strokovno izpopolnjevanje, pri tem 

podporo svojega delovnega okolja (kolegov, ravnatelja). Poleg tega je precejšen delež takih 

učiteljev (27,2 %), ki ocenjujejo, da to za njihovo okolje popolnoma velja. Spodbudno je, da 

je samo 0,6 % učiteljev, ki ocenjujejo, da to za njihovo šolo sploh ne velja oz. 2,4 % učiteljev, 

ki ocenjujejo, da to za njihovo šolo v glavnem ne velja. Dodatna strokovna izpopolnjevanja so 

zelo pomembna za profesionalni razvoj učitelja. Vendar pa tu ni dovolj samo notranja 

motivacija učitelja, ampak tudi podpora vodstva in kolegov. Podatek, da za večino učiteljev v 

glavnem velja ali popolnoma velja, da imajo pri odločanju za dodatno strokovno 

izpopolnjevanje podporo svojega delovnega okolja, je zelo spodbuden, saj se bodo učitelji na 

ta način lahko profesionalno razvijali. T. Devjak in A. Polak (2007) namreč pravita, da sta 

osnovna cilja stalnega strokovnega izpopolnjevanja profesionalni razvoj in strokovna ter 

osebnostna rast strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Sočasno s tem pa se povečuje 
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tudi kakovost celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema. Iz tabele lahko razberemo tudi to, 

da 1 učitelj ni podal svoje ocene. 

Tabela 37: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) ocen učiteljev na trditev »Ko se učitelj odloča za dodatno 

strokovno izpopolnjevanje, ima pri tem podporo svojega delovnega okolja (kolegov, ravnatelja)« glede na število 

let delovne dobe na pedagoškem področju.  

     Odgovor    

 

 

Delovna doba 

Sploh ne 

velja 

V glavnem 

ne velja 

Se ne 

morem 

odločiti  

V glavnem 

velja 

Popolnoma 

velja 

Skupaj 

f f% f f% f f % f f % f f % f f% 

1–3 let 0 0,0 0 0,0 3 25,0 6 50,0 3 25,0 12 100,0 

4–6 let 0 0,0 0 0,0 1 12,5 3 37,5 4 50,0 8 100,0 

7–18 let 1 2,1 2 4,2 6 12,5 26 54,2 13 27,1 48 100,0 

19–30 let 0 0,0 1 1,7 8 13,6 31 52,5 19 32,2 59 100,0 

31–40 let 0 0,0 0 0,0 4 10,5 27 71,1 7 18,4 38 100,0 

Skupaj 1 0,6 3 1,8 22 13,3 93 56,4 46 27,9 165 100,0 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna (2Î=12,041, g=16, α=0,741). 

Med učitelji z različno delovno dobo se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede 

ocene, koliko za njihovo okolje velja, da ima učitelj, ki se odloča za dodatno strokovno 

izpopolnjevanje, pri tem podporo svojega delovnega okolja (kolegov, ravnatelja). Podatkov ne 

moremo posplošiti na hipotetično osnovno množico.  

Na osnovi dobljenih ugotovitev lahko povzamemo, da učitelji razrednega pouka glede na 

postavljene postavke ocenjujejo podporo vodstva in sodelavcev na šoli, na kateri poučujejo, 

kot dobro. Pri vseh postavkah, ki se dotikajo podpore vodstva in sodelavcev, so namreč 

večinoma odgovorili, da te za njihovo okolje v glavnem oziroma popolnoma veljajo. Izjema je 

postavka o pomanjkanju komunikacije med učitelji v kolektivu, saj ocenjujejo, da za njihovo 

okolje to v glavnem ne velja.  

Podatki naše raziskave so tudi pokazali, da se glede ocene podpore vodstva in sodelavcev na 

šoli v nobeni od 10 postavk ne pojavljajo statistično pomembne razlike med učitelji z različno 

delovno dobo.  
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3.8.1.3 Učiteljeva presoja kakovosti slovenskega šolstva 

S pomočjo zaprtega anketnega vprašanja in posameznih trditev v ocenjevalni lestvici smo 

najprej odgovorili na raziskovalna vprašanja: 

- Kako učitelji razrednega pouka ocenjujejo kakovost slovenskega šolstva? 

- Ali se glede tega pojavljajo statistično pomembne razlike med učitelji z različno 

delovno dobo? 

- Ali se glede tega pojavljajo statistično pomembne razlike glede na njihovo oceno 

podpore vodstva in sodelavcev na šoli? 

Nato pa smo s pomočjo štirih odprtih anketnih vprašanj odgovorili še na raziskovalno 

vprašanje: 

- Kaj bi bilo po mnenju učiteljev treba narediti za ohranjanje in vzdrževanje 

kakovosti slovenskega šolstva na ravni posameznega učitelja, posamezne šole, na 

ravni države in sistema šolske politike ter v procesu izobraževanja učiteljev?  

Naredili smo ločene tabele in jih predstavili. 

Tabela 38: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) ocene učiteljev o kakovosti slovenskega šolstva.  

Ocena kakovosti slovenskega 

šolstva 

f f % 

Zelo kakovostno 31 18,3 

Srednje kakovostno 123 72,8 

Manj kakovostno 12 7,1 

Ni podatka 3 1,8 

Skupaj 169 100,0 

 

Največ učiteljev (72,8 %) ocenjuje slovensko šolstvo kot srednje kakovostno. Slaba petina 

(18,3 %) je takih, ki ga ocenjuje kot zelo kakovostno, spodbudno pa je to, da ga ocenjuje kot 

manj kakovostno samo 7,1 % učiteljev. Iz tabele lahko razberemo tudi to, da 3 učitelji niso 

podali svoje ocene o kakovosti slovenskega šolstva.  
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Tabela 39: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) ocene učiteljev o kakovosti slovenskega šolstva glede na število 

let delovne dobe na pedagoškem področju.  

 

 

Delovna doba 

Ocena kakovosti slovenskega šolstva 

Zelo 
kakovostno 

Srednje 
kakovostno 

Manj 
kakovostno 

Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

1–3 let 3 25,0 8 66,7 1 8,3 12 100,0 

4–6 let 2 22,2 7 77,8 0 0,0 9 100,0 

7–18 let 5 10,6 38 80,9 4 8,5 47 100,0 

19–30 let 9 15,5 43 74,1 6 10,3 58 100,0 

31–40 let 12 31,6 25 65,8 1 2,6 38 100,0 

Skupaj 31 18,9 121 73,8 12 7,3 164 100,0 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna (2Î=9,676, g=8, α=0,289). 

Med učitelji z različno delovno dobo se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede 

ocene slovenskega šolstva. Podatkov ne moremo posplošiti na hipotetično osnovno množico.  

Tabela 40: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) ocene učiteljev o kakovosti slovenskega šolstva glede na oceno 

trditve »Sodelavci znajo sprejeti in posredovati konstruktivno kritiko kolegov brez jeze in užaljenosti«. 

Sodelavci 

znajo sprejeti 

in posredovati 

konstruktivno 

kritiko kolegov 

brez jeze in 

užaljenosti 

Ocena kakovosti slovenskega šolstva 

Zelo 
kakovostno 

Srednje 
kakovostno 

Manj 
kakovostno 

Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Sploh ne velja 0 0,0 3 60,0 2 40,0 5 100,0 

V glavnem ne 
velja 

5 16,1 24 77,4 2 6,5 31 100,0 

Se ne morem 
odločiti 

11 25,0 31 70,5 2 4,5 44 100,0 
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V glavnem 
velja 

15 18,8 59 73,8 6 7,5 80 100,0 

Popolnoma 
velja 

0 0,0 6 100,0 0 0,0 6 100,0 

Skupaj 31 18,7 123 74,1 12 7,2 166 100,0 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna (2Î=10,806, g=8, α=0,213). 

Med učitelji z različno oceno, koliko za njihovo okolje velja, da znajo sodelavci sprejeti in 

posredovati konstruktivno kritiko kolegov brez jeze in užaljenosti, se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede ocene kakovosti slovenskega šolstva. Podatkov ne moremo 

posplošiti na hipotetično osnovno množico.  

Tabela 41: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) ocene učiteljev o kakovosti slovenskega šolstva glede na oceno 

trditve »V našem kolektivu se medsebojno podpiramo in spoštujemo«. 

V našem 

kolektivu se 

medsebojno 

podpiramo in 

spoštujemo 

Ocena kakovosti slovenskega šolstva 

Zelo 
kakovostno 

Srednje 
kakovostno 

Manj 
kakovostno 

Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Sploh ne velja 0 0,0 0 0,0 2 100,0 2 100,0 

V glavnem ne 
velja 

0 0,0 8 88,9 1 11,1 9 100,0 

Se ne morem 
odločiti 

7 25,0 19 67,9 2 7,1 28 100,0 

V glavnem 
velja 

19 19,4 74 75,5 5 5,1 98 100,0 

Popolnoma 
velja 

5 17,2 22 75,9 2 6,9 29 100,0 

Skupaj 31 18,7 123 74,1 12 7,2 166 100,0 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa je statistično pomembna (2Î=15,760, g=8, α=0,046). 

Med učitelji z različno oceno, koliko za njihov kolektiv velja, da se medsebojno podpirajo in 

spoštujejo, se pojavljajo statistično pomembne razlike glede ocene kakovosti slovenskega 

šolstva. S tveganjem 4,6 % trdimo, da bi tudi v hipotetični osnovni množici učitelji, ki bi 
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ocenili, da trditev za njihov kolektiv v glavnem (med anketiranimi jih je 19,4 %) oziroma 

popolnoma (med anketiranimi jih je 17,2 %) velja, hkrati ocenili slovensko šolstvo kot zelo 

kakovostno, medtem ko ne bi bilo med učitelji, ki bi ocenili, da trditev za njihov kolektiv 

sploh oziroma v glavnem ne velja, nikogar, ki bi ocenil slovensko šolstvo kot zelo kakovostno.   

Tabela 42: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) ocene učiteljev o kakovosti slovenskega šolstva glede na oceno 

trditve »Učitelj lahko v vsakem trenutku računa na podporo in pomoč strokovnih sodelavcev (šolske svetovalne 

službe …)«. 

Učitelj lahko v 

vsakem 

trenutku računa 

na podporo in 

pomoč 

strokovnih 

sodelavcev 

(šolske 

svetovalne 

službe …) 

Ocena kakovosti slovenskega šolstva 

Zelo 
kakovostno 

Srednje 
kakovostno 

Manj 
kakovostno 

Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Sploh ne velja 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 100,0 

V glavnem ne 
velja 

2 28,6 2 28,6 3 42,9 7 100,0 

Se ne morem 
odločiti 

2 8,3 18 75,0 4 16,7 24 100,0 

V glavnem 
velja 

13 16,9 63 81,8 1 1,3 77 100,0 

Popolnoma 
velja 

14 24,6 40 70,2 3 5,3 57 100,0 

Skupaj 31 18,7 123 74,1 12 7,2 166 100,0 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa je statistično pomembna (2Î=25,567, g=8, α=0,001). 

Med učitelji z različno oceno, koliko za njihovo okolje velja, da lahko učitelj v vsakem 

trenutku računa na podporo in pomoč strokovnih sodelavcev (šolske svetovalne službe …), se 

pojavljajo statistično pomembne razlike glede ocene kakovosti slovenskega šolstva. S 

tveganjem 0,1 % trdimo, da bi tudi v hipotetični osnovni množici bilo več učiteljev (70,2 %), 
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ki bi ocenili trditev kot popolnoma velja in hkrati slovensko šolstvo kot srednje kakovostno, 

medtem ko bi učitelji, ki bi ocenili trditev kot sploh ne velja (100,0 %), ocenili slovensko 

šolstvo kot manj kakovostno. Poleg tega bi učitelji, ki bi ocenili, da trditev za njihovo okolje v 

glavnem ne velja (42,9 %), hkrati ocenili slovensko šolstvo kot manj kakovostno, poleg njih 

pa bi tisti, ki bi ocenili, da trditev za njihovo okolje v glavnem (1,3 %) oziroma popolnoma 

(5,3 %) velja, ocenili slovensko šolstvo kot manj kakovostno. 

Tabela 43: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) ocene učiteljev o kakovosti slovenskega šolstva glede na oceno 

trditve »Vsak član kolektiva spoštuje mnenje drugih, tudi  kadar se to razlikuje od njegovega«. 

Vsak član 

kolektiva 

spoštuje 

mnenje drugih, 

tudi kadar se 

le-to razlikuje 

od njegovega 

Ocena kakovosti slovenskega šolstva 

Zelo 
kakovostno 

Srednje 
kakovostno 

Manj 
kakovostno 

Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Sploh ne velja 0 0,0 2 50,0 2 50,0 4 100,0 

V glavnem ne 
velja 

0 0,0 7 77,8 2 22,2 9 100,0 

Se ne morem 
odločiti 

12 19,7 48 78,7 1 1,6 61 100,0 

V glavnem 
velja 

19 21,8 61 70,1 7 8,0 87 100,0 

Popolnoma 
velja 

0 0,0 4 100,0 0 0,0 4 100,0 

Skupaj 31 18,8 122 73,9 12 7,3 165 100,0 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa je statistično pomembna (2Î=18,492, g=8, α=0,008). 

Med učitelji z različno oceno, koliko za njihovo okolje velja, da vsak član kolektiva spoštuje 

mnenje drugih, tudi kadar se to razlikuje od njegovega, se pojavljajo statistično pomembne 

razlike glede ocene kakovosti slovenskega šolstva. S tveganjem 0,8 % trdimo, da bi tudi v 

hipotetični osnovni množici učitelji, ki se v glavnem strinjajo s trditvijo, pogosteje ocenili 

slovensko šolstvo kot zelo kakovostno (21,8 %), v primerjavi z učitelji, ki se s trditvijo (v 



74 
 

glavnem) ne strinjajo (nihče med njimi slovenskega šolstva ne bi ocenil kot zelo 

kakovostnega). 

Tabela 44: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) ocene učiteljev o kakovosti slovenskega šolstva glede na oceno 

trditve »Strokovni sodelavci se obnašajo do nas učiteljev kot do enakopravnih partnerjev, ne kot nadrejeni, ki 

nas učijo, »kako delati« z otroki«. 

Strokovni 

sodelavci se 

obnašajo do 

nas učiteljev 

kot do 

enakopravnih 

partnerjev, ne 

kot nadrejeni, 

ki nas učijo, 

»kako delati« z 

otroki 

Ocena kakovosti slovenskega šolstva 

Zelo 
kakovostno 

Srednje 
kakovostno 

Manj 
kakovostno 

Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Sploh ne velja 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 100,0 

V glavnem ne 
velja 

2 25,0 4 50,0 2 25,0 2 100,0 

Se ne morem 
odločiti 

3 20,0 9 60,0 3 20,0 15 100,0 

V glavnem 
velja 

11 12,9 70 82,4 4 4,7 85 100,0 

Popolnoma 
velja 

15 26,3 39 68,4 3 5,3 57 100,0 

Skupaj 31 18,7 123 74,1 12 7,2 166 100,0 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna (2Î=11,760, g=8, α=0,162). 

Med učitelji z različno oceno, koliko za njihovo okolje velja, da se strokovni sodelavci 

obnašajo do njih učiteljev kot do enakopravnih partnerjev, ne kot nadrejeni, ki ji učijo, »kako 

delati« z otroki, se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede ocene kakovosti 

slovenskega šolstva. Podatkov ne moremo posplošiti na hipotetično osnovno množico.  
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Tabela 45: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) ocene učiteljev o kakovosti slovenskega šolstva glede na oceno 

trditve »V kolektivu se kaže pomanjkanje komunikacije med učitelji«. 

V kolektivu se 

kaže 

pomanjkanje 

komunikacije 

med učitelji 

Ocena kakovosti slovenskega šolstva 

Zelo 
kakovostno 

Srednje 
kakovostno 

Manj 
kakovostno 

Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Sploh ne velja 2 16,7 10 83,3 0 0,0 12 100,0 

V glavnem ne 
velja 

17 20,0 65 76,5 3 3,5 85 100,0 

Se ne morem 
odločiti 

6 22,2 21 77,8 0 0,0 27 100,0 

V glavnem 
velja 

6 16,7 24 66,7 6 16,7 36 100,0 

Popolnoma 
velja 

0 0,0 3 50,0 3 50,0 6 100,0 

Skupaj 31 18,7 123 74,1 12 7,2 166 100,0 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa je statistično pomembna (2Î=20,978, g=8, α=0,007). 

Med učitelji z različno oceno, koliko za njihov kolektiv velja, da se med učitelji kaže 

pomanjkanje komunikacije, se pojavljajo statistično pomembne razlike glede ocene kakovosti 

slovenskega šolstva. S tveganjem 0,7 % trdimo, da bi tudi v hipotetični osnovni množici 

učitelji, ki se v glavnem (20,0 %) oziroma sploh ne strinjajo (16,7 %) s trditvijo, pogosteje 

ocenili slovensko šolstvo kot zelo kakovostno, v primerjavi z učitelji, ki se s trditvijo 

popolnoma strinjajo (nihče med njimi slovenskega šolstva ne bi ocenil kot zelo 

kakovostnega). Učitelji, ki se s trditvijo popolnoma strinjajo, bi pogosteje ocenili slovensko 

šolstvo kot manj kakovostno (50,0 %). 
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Tabela 46: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) ocene učiteljev o kakovosti slovenskega šolstva glede na oceno 

trditve »Učitelji si medsebojno pomagajo pri delu (izmenjujejo ideje, skupno rešujejo probleme …)«.  

Učitelji si 

medsebojno 

pomagajo pri 

delu 

(izmenjujejo 

ideje, skupno 

rešujejo 

probleme …) 

Ocena kakovosti slovenskega šolstva 

Zelo 
kakovostno 

Srednje 
kakovostno 

Manj 
kakovostno 

Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Sploh ne velja 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

V glavnem ne 
velja 

0 0,0 3 60,0 2 40,0 5 100,0 

Se ne morem 
odločiti 

5 25,0 14 70,0 1 5,0 20 100,0 

V glavnem 
velja 

14 15,1 77 82,8 2 2,2 93 100,0 

Popolnoma 
velja 

12 26,1 28 60,9 6 13,0 46 100,0 

Skupaj 31 18,9 122 74,4 11 6,7 164 100,0 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa je statistično pomembna (2Î=16,399, g=6, α=0,012). 

Med učitelji z različno oceno, koliko za njihovo okolje velja, da si učitelji medsebojno 

pomagajo pri delu (izmenjujejo ideje, skupno rešujejo probleme …), se pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede ocene kakovosti slovenskega šolstva. S tveganjem 1,2 % trdimo, da 

bi tudi v hipotetični osnovni množici učitelji, ki se v glavnem (15,1 %) oziroma popolnoma 

(26,1 %) strinjajo s trditvijo, pogosteje ocenili slovensko šolstvo kot zelo kakovostno, v 

primerjavi z učitelji, ki se s trditvijo v glavnem oziroma sploh ne strinjajo (nihče med njimi 

slovenskega šolstva ne bi ocenil kot zelo kakovostnega). 
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Tabela 47: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) ocene učiteljev o kakovosti slovenskega šolstva glede na oceno 

trditve »Učitelje, ki preizkušajo nove ideje in pristope, se na naši šoli spodbuja«.  

Učitelje, ki 

preizkušajo 

nove ideje in 

pristope, se na 

naši šoli 

spodbuja 

Ocena kakovosti slovenskega šolstva 

Zelo 
kakovostno 

Srednje 
kakovostno 

Manj 
kakovostno 

Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Sploh ne velja 0 0,0 1 100,0 0 0,0 1 100,0 

V glavnem ne 
velja 

0 0,0 5 71,4 2 28,6 7 100,0 

Se ne morem 
odločiti 

1 4,2 19 79,2 4 16,7 24 100,0 

V glavnem 
velja 

19 22,9 60 72,3 4 4,8 83 100,0 

Popolnoma 
velja 

11 21,6 38 74,5 2 3,9 51 100,0 

Skupaj 31 18,7 123 74,1 12 7,2 166 100,0 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna (2Î =14,604, g=8, α=0,067). 

Med učitelji z različno oceno, koliko za njihovo šolo velja, da se učitelje, ki preizkušajo nove 

ideje in pristope, spodbuja, se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede ocene 

kakovosti slovenskega Podatkov ne moremo posplošiti na hipotetično osnovno množico.  

Tabela 48: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) ocene učiteljev o kakovosti slovenskega šolstva glede na oceno 

trditve »Vsak učitelj lahko v vsakem trenutku računa na podporo in pomoč ravnatelja.« 

Vsak učitelj 

lahko v vsakem 

trenutku računa 

na podporo in 

pomoč 

ravnatelja 

Ocena kakovosti slovenskega šolstva 

Zelo 
kakovostno 

Srednje 
kakovostno 

Manj 
kakovostno 

Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 
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Sploh ne velja 0 0,0 0 0,0 2 100,0 2 100,0 

V glavnem ne 
velja 

1 11,1 5 55,6 3 33,3 9 100,0 

Se ne morem 
odločiti 

1 5,0 18 90,0 1 5,0 20 100,0 

V glavnem 
velja 

13 17,6 58 78,4 3 4,1 74 100,0 

Popolnoma 
velja 

16 26,2 42 68,9 3 4,9 61 100,0 

Skupaj 31 18,7 123 74,1 12 7,2 166 100,0 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa je statistično pomembna (2Î=23,240, g=8, α=0,003). 

Med učitelji z različno oceno, koliko za njihovo šolo velja, da lahko vsak učitelj v vsakem 

trenutku računa na podporo in pomoč ravnatelja, se pojavljajo statistično pomembne razlike 

glede ocene kakovosti slovenskega. S tveganjem 0,3 % trdimo, da bi tudi v hipotetični 

osnovni množici učitelji, ki se v glavnem (17,6 %) oziroma popolnoma (26,2 %) strinjajo s 

trditvijo, pogosteje ocenili slovensko šolstvo kot zelo kakovostno, v primerjavi z učitelji, ki se 

s trditvijo sploh ne strinjajo (nihče med njimi slovenskega šolstva ne bi ocenil kot zelo 

kakovostnega). 

Tabela 49: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) ocene učiteljev o kakovosti slovenskega šolstva glede na oceno 

trditve »Ko se učitelj odloča za dodatno strokovno izpopolnjevanje, ima pri tem podporo svojega delovnega 

okolja (kolegov, ravnatelja)«.  

Ko se učitelj 

odloča za 

dodatno 

strokovno 

izpopolnjevanj

e, ima pri tem 

podporo 

svojega 

delovnega 

okolja 

(kolegov, 

Ocena kakovosti slovenskega šolstva 

Zelo 
kakovostno 

Srednje 
kakovostno 

Manj 
kakovostno 

Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 
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ravnatelja) 

Sploh ne velja 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 100,0 

V glavnem ne 
velja 

0 0,0 4 100,0 0 0,0 4 100,0 

Se ne morem 
odločiti 

3 13,6 17 77,3 2 9,1 22 100,0 

V glavnem 
velja 

17 18,5 69 75,0 6 6,5 92 100,0 

Popolnoma 
velja 

11 23,9 32 69,6 3 6,5 46 100,0 

Skupaj 31 18,8 122 73,9 12 7,3 165 100,0 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa ni statistično pomembna (2Î=8,969, g=8, α=0,345). 

Med učitelji z različno oceno, koliko za njihovo okolje velja, da ima učitelj pri odločitvi za 

dodatno strokovno izpopolnjevanje, pri tem podporo svojega delovnega okolja (kolegov, 

ravnatelja), se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede ocene kakovosti slovenskega 

šolstva. Podatkov ne moremo posplošiti na hipotetično osnovno množico.  

Tabela 50: Prikaz strukture odgovorov anketiranih učiteljev na vprašanje »Kaj bi bilo po Vaši presoji potrebno 

narediti  za ohranjanje in vzdrževanje kakovosti slovenske osnovne šole na ravni posameznih učiteljev?  

Kaj bi bilo potrebno narediti 

za ohranjanje in vzdrževanje 

kakovosti slovenske osnovne 

šole na ravni posameznih 

učiteljev? 

f f % 

Izobraževanje 59 34,9 

Medsebojno sodelovanje 

učiteljev 
21 12,4 

Večja poklicna avtonomnost 4 2,4 

Inovativni pristopi 8 4,7 

Nagrajevanje (plačilo, 

pohvala …) 
5 3,0 

Refleksija dela 4 2,4 
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Manj administrativnega dela 2 1,2 

Skrb za lasten razvoj 5 3,0 

Drugo 15 8,9 

Brez podatka 46 27,2 

Skupaj 169 100,0 

 

1. Izobraževanje (34,9 %): V tej kategoriji zasledimo izjave kot npr. »več izobraževanj 

za učitelje«, »bolj izobraziti«, »izobraževanja o novih metodah dela«, »izobraževanja 

in usposabljanja«, »izobraževanja po lastnih željah«, »kvalitetnejša izobraževanja«, 

»več praktičnih izobraževanj«, »izobraževanje – spreminjanje prepričanj, novih 

pristopov, metod dela«, »cenovno dostopnejše izobraževanje« in podobno.  

2. Medsebojno sodelovanje učiteljev (12,4 %): V tej kategoriji so učitelji podajali izjave 

kot npr. »povezovanje mladih - neizkušenih in izkušenih učiteljev«, »medsebojno 

sodelovanje«, »več sodelovanja učiteljev v korist učencev«, »sodelovanje med učitelji 

– izmenjava dobrih praks«, »več sodelovanja med aktivi«, »pripravljenost na 

sodelovanje z drugimi učitelji, izmenjava dobre prakse in ne dobrih stvari držati zase« 

in podobno.  

3. Skrb za širše vidike profesionalnega razvoja: V to kategorijo smo vključili 

podkategorije: Večja poklicna avtonomnost (2,4 %), Inovativni pristopi (4,7 %), 

Refleksija dela (2,4 %) in Skrb za lasten razvoj (3,0 %). V podkategoriji Večja 

poklicna avtonomnost so učitelji podajali izjave kot npr. »da ima učitelj pri svojem 

delu več avtonomnosti, da se mu zaupa«, »večja avtonomija« in podobno. V 

podkategoriji Inovativni pristopi zasledimo izjave kot npr. »iti v korak s časom«, 

»spremljanje novosti v šolstvu«, »učitelj naj v svoje delo vnaša nove ideje in pristope«, 

»inovacije« in podobno. V podkategoriji Refleksija učiteljevih poklicnih vlog so 

učitelji podajali izjave kot npr. »da učitelj refleksira svoje delo in ga nadgrajuje«, 

»samorefleksija« in podobno. V podkategoriji Skrb za lasten razvoj pa zasledimo 

izjave kot so npr. »poudarek na osebnostni rasti«, »ohranjanje zagnanosti za 

profesionalni razvoj«, »osebnostna rast« in podobno.  

4. Zunanji pogoji učiteljevega dela: To kategorijo smo razdelili na dve podkategoriji: 

Nagrajevanje (plačilo, pohvala …) (3,0 %) in Manj administrativnega dela (1,2 %). V 

podkategoriji Nagrajevanje (plačilo, pohvala …) so učitelji navajali izjave kot npr. 
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»plače primerljive z zdravniki«, »nagraditi dobre učitelje«, »plačilo za vso opravljeno 

delo«, »pohvala, nagrada, spodbuda resnično dobrim učiteljem« in podobno. V 

podkategoriji Manj administrativnega dela pa so podajali izjave kot npr. »manj 

pisarniškega dela«, »zmanjšanje papirologije«. 

Iz tabele lahko razberemo, da največji delež učiteljev (34,9 %) meni, da so za ohranjanje in 

vzdrževanje kakovosti slovenske osnovne šole na ravni posameznih učiteljev potrebna 

izobraževanja, 12,4 % pa jih poudarja medsebojno sodelovanje učiteljev. 4,7 % jih meni, da 

so za ohranjanje kakovosti pomembni inovativni pristopi, 3,0 % jih meni, da je potrebno 

nagrajevanje (plačilo, pohvala …), enak pa je delež tudi učiteljev, ki menijo, da je pomemben 

skrb za lasten razvoj (3,0 %). 2,4 % učiteljev poudarja večjo poklicno avtonomnost učitelja in 

enak delež učiteljev poudarja tudi učiteljevo refleksijo svojega dela (2,4 %). Le 1,2 % 

učiteljev meni, da bi bilo potrebno manj administrativnih del. Precej velik delež izjav učiteljev 

(8,9 %) smo umestili v kategorijo Drugo, saj se je odgovor pojavil samo enkrat. Učitelji v tej 

kategoriji so podajali izjave kot npr. »izpustiti nekatere vsebine, ker so preobsežne in 

prezahtevne za določeno starost otrok«, »brez uporabe učbenikov in delovnih zvezkov pri 

nekaterih predmetih«, »večjo pozornost posvetiti nadarjenim učencem«, »obisk šol v tujini – 

vsak učitelj pride na vrsto, da nekam gre«, »povezava med gibanjem in učenjem« itd. 

Opazimo lahko tudi, da kar 27,2 % učiteljev ni podalo svojega odgovora na to vprašanje.  

Tabela 51: Prikaz strukture odgovorov anketiranih učiteljev na vprašanje »Kaj bi bilo po Vaši presoji potrebno 

narediti  za ohranjanje in vzdrževanje kakovosti slovenske osnovne šole na ravni posameznih šol?  

Kaj bi bilo potrebno narediti 

za ohranjanje in vzdrževanje 

kakovosti slovenske osnovne 

šole na ravni posameznih 

šol? 

f f % 

Podpora vodstva učiteljem 11 6,5 

Medsebojno sodelovanje šol 20 11,8 

Zagotovitev materialnih 

pogojev (učila, učni 

pripomočki, IKT tehnologija 

…) 

13 7,7 
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Omogočanje izobraževanj 

učiteljem 
10 5,9 

Skrb za odnose: vodstvo – 

učitelji – učenci – starši  
11 6,5 

Več sodelovanja z učitelji 14 8,3 

Izmenjava učiteljev med 

šolami 
2 1,2 

Vizija šole 5 3,0 

Drugo 31 18,3 

Brez podatka 52 30,8 

Skupaj 169 100,0 

 

1. Odnosni vidiki na ravni inštitucije in vizija šole: V to širšo kategorijo smo vključili 

podkategorije Podpora vodstva učiteljem (6,5 %), Skrb za odnose: vodstvo – učitelji – 

učenci – starši (6,5 %) in Vizija šole (3,0 %). V podkategoriji Podpora vodstva 

učiteljem zasledimo izjave kot npr. »Ravnatelji imajo zelo pomembno vlogo, kako šola 

živi in deluje, v odnosu do staršev in okolja. Vedno morajo biti na strani učiteljev.«, 

»podpora učiteljem«, »vzpodbude s strani vodstva«, »dajati podporo učiteljem in ne le 

staršem« in podobno. V podkategoriji Skrb za odnose: vodstvo – učitelji – učenci –

starši so učitelji zapisali izjave »Povezovati in krepiti dobre odnose med starši, učenci 

in učitelji.«, »čim več komunikacije: vodstvo – učitelji – starši«, »sodelovanje, dober 

odnos: šola – učitelj – učenec (starš)« in podobno. V podkategoriji Vizija šole pa so 

učitelji navajali »Slediti, izvajati vrednote, ki jih ima vsaka šola zapisane v svojih 

vizijah.«, »uveljaviti lastno vizijo«, »jasna vizija«, »oblikovanje vizije šole« in 

podobno. 

2. Izobraževanje (5,9 %): V tej kategoriji so učitelji podajali izjave kot npr. »več 

brezplačnega izobraževanja (seminarjev …)«, »izobraževanja, posluh učiteljem«, 

»izobraževanje, ki je vseživljenjsko«, »več možnosti za udeležbo na izobraževanjih«, 

»seminarji, izobraževanje, praktično izvajanje«, »več možnosti za izobraževanja (ni 

denarja)« in podobno.  

3. Medsebojno sodelovanje: V to kategorijo smo vključili podkategorije Več sodelovanja 

z učitelji (8,3 %), Medsebojno sodelovanje šol (11,8 %) in Izmenjava učiteljev med 
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šolami (1,2 %). V podkategoriji Več sodelovanja z učitelji zasledimo izjave kot so npr. 

»več ur druženja z učitelji«, »več sodelovanja med učitelji, ravnatelji«, »več 

sodelovanja«, »aktivnejše sodelovanje« in podobno. V podkategoriji Medsebojno 

sodelovanje šol so učitelji navajali izjave kot npr. »povezanost šol med seboj – tudi s 

tujino«, »povezanost šol«, »sodelovanje med posameznimi šolami«, »povezovanje šol 

na občinski in državni ravni, izmenjava dobre prakse« in podobno. V podkategoriji 

Izmenjave učiteljev pa sta izjavi »izmenjave učiteljev med šolami« in »izmenjave 

učiteljev«. 

4. Pogoji učiteljevega dela (7,7 %): V tej kategoriji zasledimo izjave kot so npr. »več 

sodobne tehnologije«, »oprema učilnic – tehnični pripomočki so osnova za delo«, 

»opremljenost šol (IKT, učila in kompleti za naravoslovne predmete)«, »boljši pogoji 

za delo, primerno opremljeni šolski prostori«, »novi in več računalnikov, več 

projektorjev«, »omogočiti vsaj približno enako opremljenost«, »šola naj omogoča 

dobre pogoje za delo – pomembna je dobra opremljenost šol (didaktična sredstva, 

računalniki …)« in podobno.  

 

Iz tabele lahko razberemo, da največji delež učiteljev (11,8 %) meni, da je za ohranjanje in 

vzdrževanje kakovosti slovenske osnovne šole na ravni posameznih šol potrebno medsebojno 

sodelovanje šol. 8,3 % učiteljev meni, da bi bilo potrebno več sodelovanja vodstva z učitelji, 

7,7 % pa jih meni, da bi bilo potrebno zagotoviti materialne pogoje (učila, učne pripomočke, 

IKT tehnologija …). Učitelji namreč navajajo, da je oprema zastarela, da nimajo sodobne 

tehnologije, s katero bi lahko na kakovosten način podajali znanje. Enak je delež učiteljev (6,5 

%), ki poudarjajo podporo vodstva učiteljem ter skrb za odnose vodstvo – učitelji – učenci – 

starši. 3,0 % učiteljev meni, da je pomembna vizija šole, zanimivo pa je tudi to, da 1,2 % 

učiteljev poudarja izmenjavo učiteljev med šolami. Precej velik delež izjav učiteljev (18,3 %) 

smo umestili v kategorijo Drugo, saj se je odgovor pojavil samo enkrat. Učitelji v tej 

kategoriji so podajali izjave kot npr. »da so zdrave v svojem osnovnem bistvu«, »formativno 

spremljanje«, »enakovrednost«, »uskladitev učnih načrtov po vertikali«, »prijazna šola 

(okolju, učencem)«, »nevmešavanje politike«, »izvajanje podaljšanega bivanja v matičnem 

razredu zaradi večjega pregleda nad domačo nalogo«, »ukiniti nesmiselno štetje ur in minut« 

itd. Opazimo lahko tudi, da precejšen delež učiteljev (30,8 %) ni podalo odgovora na to 

vprašanje. 
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Tabela 52: Prikaz strukture odgovorov anketiranih učiteljev na vprašanje »Kaj bi bilo po Vaši presoji potrebno 

narediti  za ohranjanje in vzdrževanje kakovosti slovenske osnovne šole na ravni države in šolske politike? 

Kaj bi bilo potrebno narediti 

za ohranjanje in vzdrževanje 

kakovosti slovenske osnovne 

šole na ravni države in šolske 

politike? 

f f % 

Sprememba učnih načrtov 21 12,4 

Posluh učiteljem praktikom 21 12,4 

Več finančnih sredstev 10 5,9 

Manj administrativnih del 

učiteljem 
9 5,3 

Vrnitev spoštovanja 

učiteljem  
16 9,5 

Ukinitev devetletne osnovne 

šole 
4 2,4 

Poenotenje šolskega sistema 7 4,1 

Zmanjšanje normativov 7 4,1 

Drugo 23 13,6 

Brez podatka 51 30,2 

Skupaj 169 100,0 

 

1. Spreminjanje učnih načrtov (12,4 %): V tej kategoriji zasledimo izjave kot npr. 

»sprememba učnih načrtov, ker so preobsežni«, »prenova učnih načrtov – manj 

vsebin, več strategij«, »sprememba učnih planov, načrtov«, »posodobiti, osvežiti učne 

načrte« in podobno.  

2. Status (ugled) učiteljskega poklica: V to kategorijo smo uvrstili Posluh učiteljem 

praktikom (12,4 %) in Vrnitev spoštovanja učiteljem (9,5 %). V podkategoriji Posluh 

učiteljem praktikom zasledimo izjave učiteljev kot npr. »več posluha za učitelje 

praktike«, »več posluha za ljudi, ki delajo z otroki (izhajajo iz prakse)«, »sistem naj 

vzpostavijo tisti, ki v sistemu delajo in imajo izkušnje (beri učitelji, ki učijo)«, »da bolj 
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prisluhne učiteljem v praksi, njihovim izkušnjam, potrebam, željam« in podobno. V 

podkategoriji Vrnitev spoštovanja učiteljem pa so izjave kot npr. »mesto učitelja 

postaviti nazaj, vrednotiti, dvigniti njegovo kompetentnost in avtoriteto, zmanjšati 

vlogo staršev pri odločanju v vzgojno-izobraževalnem procesu (ocenjevanje, 

obrekovanje, nadzori z inšpekcijami in grožnje)«, »mesto učitelja bolj ceniti«, 

»spoštovanje učiteljev in njihovega dela«, »vrniti ugled in veljavo učiteljevemu 

poklicu« in podobno.  

3. Pogoji učiteljevega dela, administracija, finance: V to širšo kategorijo smo vključili 

podkategorije Več finančnih sredstev (5,9 %) in Manj administrativnih del učiteljem 

(5,3 %). V podkategoriji Več finančnih sredstev so učitelji podajali izjave kot npr. »da 

se učitelje ustrezno plača«, »zvišati plače«, »boljši pogoji dela (plačila, 

organizacija)«, »več sredstev, skrb za opremljenost učilnic« in podobno. V 

podkategoriji Manj administrativnih del učiteljem pa zasledimo izjave kot npr. »manj 

papirologije«, »ukiniti polovico papirjev«, »manj dela s papirji, več dela z učenci« in 

podobno.  

4. Sistemske spremembe. V to kategorijo smo uvrstili Ukinitev devetletne osnovne šole 

(2,4 %), Poenotenje šolskega sistema (4,1 %) in Zmanjšanje normativov (4,1 %). V 

podkategoriji Ukinitev devetletne osnovne šole so učitelji navajali izjave kot npr. 

»ukinitev 9-letke« in podobno. V podkategoriji Poenotenje šolskega sistema zasledimo 

izjave kot npr. »enotna pravila za vse učitelje v Sloveniji (iLDN, edč)«, »poenotenje 

šolskega sistema, da bi bilo za vse šole enako (enak delovnik, enak finančni priliv 

…)«, »poenotenje«, »poenotenje redovalnice, učbenikov, delovnih zvezkov« in 

podobno. V podkategoriji Zmanjšanje normativov pa se pojavljajo izjave kot npr. 

»znižanje normativov«, »manjši oddelki, več učiteljev, previsoki normativi«, »ne trpat 

učencev«, »manjši oddelki« in podobno.  

Iz tabele lahko razberemo, da enak delež učiteljev (12,4 %) meni, da je za ohranjanje in 

vzdrževanje kakovosti slovenske osnovne šole na ravni države in šolske politike potrebna 

sprememba učnih načrtov ter posluh učiteljem praktikom. Učitelji namreč navajajo, da je v 

učnem načrtu preveč nepotrebne snovi ter da bi bilo potrebno pri pomembnejših odločitvah 

upoštevati ljudi, ki dejansko delajo v šoli in se vsakodnevno srečujejo s pedagoškim delom. 

9,5 % učiteljev meni, da bi bilo potrebno vrniti spoštovanje učiteljem. Učitelji so po njihovem 

mnenju izgubili ugled in niso več niti približno toliko cenjeni, kot so bili nekdaj. 5,9 % 

učiteljev poudarja, da bi bilo potrebno za ohranjanje kakovosti dati več finančnih sredstev, 5,3 
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% pa jih meni, da bi bilo potrebno učitelju zmanjšati količino administrativnih del. Enak delež 

učiteljev (4,1 %) za ohranjanje kakovosti poudarja poenotenje šolskega sistema ter 

zmanjšanje normativov. 2,4 % pa jih predlaga ukinitev devetletke. Precej velik delež izjav 

učiteljev (13,6 %) smo umestili v kategorijo Drugo, saj se je odgovor pojavil samo enkrat. 

Učitelji v tej kategoriji so podajali izjave kot npr. »humanost«, »več pozitivne energije«, 

»zdrava prehrana v šole« itd. Opazimo lahko tudi, da precejšen delež učiteljev (30,2 %) ni 

podalo odgovora na to vprašanje.  

Tabela 53: Prikaz strukture odgovorov anketiranih učiteljev na vprašanje »Kaj bi bilo po Vaši presoji potrebno 

narediti  za ohranjanje in vzdrževanje kakovosti slovenske osnovne šole v procesu izobraževanja učiteljev? 

Kaj bi bilo potrebno narediti 

za ohranjanje in vzdrževanje 

kakovosti slovenske osnovne 

šole v procesu izobraževanja 

učiteljev? 

f f %  

Več praktičnega 

usposabljanja 
23 13,6 

Več praktičnih vsebin in 

primerov dobre prakse 
34 20,1 

Sprejemni izpiti na 

pedagoško fakulteto 
4 2,4 

Omejitve pri vpisu na 

pedagoško fakulteto 
6 3,6 

Kakovostnejša stalna 

izobraževanja  
35 20,7 

Drugo 10 5,9 

Brez podatka 57 33,7 

Skupaj 169 100,0 

 

1. Poudarek na praktičnih vsebinah: V to širšo kategorijo smo vključili podkategorije 

Več praktičnega usposabljanja (13,6 %) in Več praktičnih vsebin in primerov dobre 

prakse (20,1 %). V podkategoriji Več praktičnega usposabljanja so izjave učiteljev, ki 

menijo, da je potrebno več praktičnega usposabljanja v času študija. Pojavljajo se 
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izjave kot npr. »več prakse«, »več pedagoške prakse«, »več praktičnih ur na 

pedagoški fakulteti, praksa pol leta, delo z otroki«, »da je študij mnogo bolj konkreten 

in povezan s prakso«, »celo zadnje leto študija namenjeno praktičnemu 

usposabljanju«, »manj let izobraževanja, več let prakse z mentorjem« in podobno. V 

podkategoriji Več praktičnih vsebin in primerov dobre prakse pa so izjave učiteljev, ki 

menijo, da je potrebno več praktičnih vsebin in primerov dobre prakse na samih 

izobraževanjih. Pojavljajo se izjave kot npr. »več praktičnih primerov na samih 

izobraževanjih, prikazati, kako se to obnese v praksi«, »več primerov kako 

ravnati/primerov dobre prakse«, »kakovostnejši seminarji s konkretnimi primeri iz 

prakse, ne zgolj teorija«, »več konkretnosti z jasnimi cilji in nazori«, »več konkretnih, 

praktičnih izobraževanj« in podobno.  

2. Omejitev vpisa oz. selekcija pri vstopu v študij: V to širšo kategorijo smo vključili 

podkategoriji Sprejemni izpiti na pedagoško fakulteto (2,4 %) in Omejitve pri vpisu na 

pedagoško fakulteto (3,6 %). V podkategoriji Sprejemni izpiti na pedagoško fakulteto 

so učitelji podajali izjave kot npr. »sprejemni izpiti kot npr. na AGRFT-ju«, »izbor 

učiteljev, sprejemni izpiti na fakulteti« in podobno. V podkategoriji Omejitve pri vpisu 

na pedagoško fakulteto zasledimo izjave kot npr. »sprejem samo učno najboljših 

dijakov/študentov«, »večje omejitve pri vpisu na fakulteto« in podobno. 

3. Kakovostna stalna izobraževanja (20,7 %): V tej kategoriji zasledimo izjave učiteljev 

kot npr. »več izobraževanj za učitelje«, »konstantno izobraževanje, internetno 

izobraževanje«, »stalno strokovno izpopolnjevanje«, »strokovno (permanentno) 

izpopolnjevanje, cenovno dostopnejše«, »izobraževanja bi morala biti res kakovostna, 

ne da se stvari ponavljajo in kar naprej odkrivamo toplo vodo«, »omogočiti za učitelja 

koristna izobraževanja« in podobno.  

 

Iz tabele lahko razberemo, da največji delež učiteljev (20,7 %) meni, da so za ohranjanje in 

vzdrževanje kakovosti slovenske osnovne šole v procesu izobraževanja učiteljev potrebna 

kakovostnejša stalna izobraževanja. Učitelji navajajo, da izobraževanja sicer so organizirana, 

vendar se premalo dotikajo konkretnih praktičnih vsebin ter so premalo kakovostna. Precejšen 

delež učiteljev (20,1 %) poudarja, da bi bilo potrebno za ohranjanje kakovosti šolstva podajati 

več praktičnih vsebin in primerov dobre prakse ter zmanjšati količino teorije. 13,6 % učiteljev 

meni, da bi bilo potrebno v procesu študija uvesti še več praktičnega usposabljanja. Nekateri 

navajajo, da bi lahko bilo celo zadnje leto študija namenjeno praktičnemu usposabljanju. 3,6 

% jih poudarja omejitve pri vpisu na pedagoško fakulteto, 2,4 % pa jih predlaga  sprejemne 
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izpite. Precej velik delež izjav učiteljev (5,9 %) smo umestili v kategorijo Drugo, saj se je 

odgovor pojavil samo enkrat. Učitelji v tej kategoriji so podajali izjave kot npr. »ponuditi 

učiteljem pomoč pri težavah z nevzgojenimi učenci, da ne motijo ostalih učencev«, »kako 

premagati stres, pritiske«, »sodelovanje v mednarodnih projektih« itd. Opazimo, da kar 33,7 

% učiteljev ni podalo svojega odgovora na to vprašanje. 

Največ učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi, ocenjuje slovensko šolstvo kot srednje 

kakovostno, najmanj pa kot manj kakovostno. Podatki naše raziskave so pokazali, da se med 

učitelji z različno delovno dobo ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede ocene 

slovenskega šolstva.  

Pokazalo se je tudi, da se na splošno med učitelji z različno oceno podpore vodstva in 

sodelavcev na šoli pojavljajo statistično pomembne razlike glede ocene kakovosti 

slovenskega šolstva. Učitelji, ki ocenjujejo, da postavke, ki se nanašajo na podporo vodstva in 

sodelavcev, zanje popolnoma veljajo, pogosteje ocenjujejo slovensko šolstvo kot srednje 

kakovostno, medtem ko tisti, ki ocenjujejo, da zanje postavke sploh ne veljajo ali v glavnem 

ne veljajo, pogosteje ocenjujejo slovensko šolstvo kot manj kakovostno. Izid je pričakovan, 

saj smo pričakovali, da učitelji, ki višje ocenjujejo podporo vodstva in sodelavcev, tudi višje 

ocenjujejo kakovost slovenskega šolstva. Predpostavljamo, da se bo učitelj, če ima poleg 

notranje motivacije tudi podporo vodstva in sodelavcev, lažje profesionalno razvijal ter 

posledično kakovostneje opravljal svoje delo. Če pa učitelji kakovostno opravljajo svoje delo, 

sodelujejo in si medsebojno pomagajo s sodelavci ter vodstvom, je tudi klima pozitivna ter 

šola kakovostnejša.   

Analiza podatkov je pokazala, da imajo učitelji veliko predlogov, kaj bi bilo po njihovem 

mnenju potrebno narediti za ohranjanje in vzdrževanje kakovosti slovenskega šolstva na ravni 

posameznega učitelja, posamezne šole, države in sistema šolske politike ter v procesu 

izobraževanja učiteljev. Na ravnih posameznih učiteljev učitelji najpogosteje predlagajo 

stalna strokovna izobraževanja, medsebojno sodelovanje učiteljev, večjo avtonomnost, 

uporabo inovativnih pristopov, nagrajevanje (plačilo, pohvala …), refleksijo dela, manj 

administrativnega dela za učitelje ter skrb za osebnostno rast. Na ravni posameznih šol učitelji 

najpogosteje izpostavljajo podporo vodstva učiteljem, medsebojno sodelovanje šol, 

zagotovitev materialnih pogojev (učil, učnih pripomočkov, IKT tehnologije …), omogočanje 

izobraževanj učiteljem, skrb za odnose vodstvo – učitelji – učenci – starši, več sodelovanja z 
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učitelji, izmenjavo učiteljev med šolami ter oblikovanje vizije šole. Na ravni države in šolske 

politike učitelji najpogosteje navajajo spremembo učnega načrta, posluh učiteljem praktikom, 

več finančnih sredstev, manj administrativnih del učiteljem, vrnitev spoštovanja učiteljem, 

ukinitev devetletne osnovne šole, poenotenje šolskega sistema ter zmanjšanje normativov. V 

procesu izobraževanja učiteljev pa predlagajo več praktičnega usposabljanja v času študija, 

več praktičnih vsebin in primerov dobre prakse na samih izobraževanjih, sprejemne izpite in 

omejitve pri vpisu na pedagoško fakulteto ter kakovostnejša stalna izobraževanja. 

3.8.2 REZULTATI KVALITATIVNE RAZISKAVE 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate podatkov pridobljenih z intervjuji. Po končanih 

intervjujih smo zbrane podatke pretipkali. Transkripte smo podrobno pregledali ter podatke 

kodirali (Priloga 4), analizirali in oblikovali ugotovitve.  

Rezultate smo razvrstili v tri širše vsebinske sklope (ocena profesionalnega razvoja, ocena 

medsebojnega sodelovanja zaposlenih na šoli, podpore učiteljev ter vodstva in šolske klime, 

presoja kakovosti pouka in osnovnega šolstva). 

3.8.2.1 Ocena profesionalnega razvoja 

V tem poglavju bomo podrobneje predstavili ugotovitve o tem, kako intervjuvani učitelji 

opredeljujejo profesionalni razvoj učitelja, njihovo zaznavanje pomembnosti profesionalnega 

razvoja (skrb za lasten profesionalni razvoj, zadovoljstvo z lastnim profesionalnim razvojem), 

načine in dejavnike profesionalnega razvoja. 

- Opredelitev profesionalnega razvoja učitelja 

Družba se nenehno razvija, učitelj ima vse zahtevnejše poklicne vloge, zato je pomembno, da 

se profesionalno razvija. Ker je profesionalni razvoj za učitelja tako pomemben, nas je 

zanimalo, kako učitelji razumejo ta pojem. M. Valenčič Zuljan (2001) opredeljuje 

profesionalni razvoj učitelja kot »proces signifikantnega in vseživljenjskega, izkustvenega 

učenja, pri katerem študenti učitelji razvijajo (osmišljajo) svoja pojmovanja in spreminjajo 

svojo prakso poučevanja: gre za proces, ki vključuje učiteljevo osebnostno, poklicno in 

socialno dimenzijo in pomeni učiteljevo napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega, 

odgovornega odločanja in ravnanja.« 
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Analiza podatkov je pokazala, da so vsi intervjuvani učitelji pri razumevanju profesionalnega 

razvoja navedli pomen stalnega izobraževanja in učenja. Pri tem so nekateri profesionalni 

razvoj tesneje povezovali s posameznimi dejavniki (inoviranje, sodelovanje s kolegi itd.). 

Tako je učitelj B povedal: »… da strokovno rastem, da po svoji presoji v pouk uvajam novosti 

in spremembe v zvezi s poučevanjem.« Učitelj I preizkušanju novosti dodaja še: »… Da 

diskutira o stvareh s sodelavci in si izmenjuje izkušnje.« Učitelj H dodaja, da je poleg 

sodelovanja s sodelavci pomembno v profesionalnem razvoju učitelja tudi sodelovanje s starši 

in vodstvom, učitelj D pa poudarja poleg tega še sodelovanje z učenci. Za učitelja A pomeni 

profesionalni razvoj: »Da lahko napreduješ v nazive in možnost rasti na strokovnem področju, 

da ti ob morebitnih težavah pri poučevanju ali vzgojni problematiki zna nekdo pomagati, te 

naučiti strokovnega pogleda na problem, ti omogočiti kakšne delavnice ali predavanja na to 

temo s strani strokovnjaka.« Zagotovo morajo učitelji nenehno izboljševati svoje delo, če 

želijo, da bo njihovo delo in poučevanje kakovostno. Kot smo v teoretičnih izhodiščih 

izpostavili, raziskave kažejo, da je kakovost učiteljev eden pomembnejših dejavnikov 

šolskega okolja, ki vpliva na uspešnost učencev (Darling Hammond idr., 2005, v Valenčič 

Zuljan idr., 2011. 

- Zaznavanje pomembnosti profesionalnega razvoja (skrb za lasten profesionalni razvoj, 

zadovoljstvo z lastnim profesionalnim razvojem) 

Skrb za lasten profesionalni razvoj je temeljnega pomena, saj bo učitelj s tem po mnenju 

Terharta (1997, v Muršak, Javrh in Kalin, 2011) »utemeljil in vzdrževal najvišjo raven 

profesionalne usposobljenosti, ki jo je sposoben doseči« (prav tam, str. 13). Zaradi tega smo 

učitelje prosili, naj na 5 stopenjski lestvici (od 1–najmanj od vseh sodelavcev, 2–manj kot 

ostali, 3–podobno kot ostali, 4–bolj kot ostali do 5–najbolj od vseh sodelavcev) ocenijo skrb 

za svoj profesionalni razvoj v primerjavi s skrbjo za profesionalni razvoj njihovih sodelavcev. 

Večina (8) učiteljev ocenjuje, da skrbi za svoj profesionalni razvoj podobno kot ostali. Na 

šolah imajo namreč organizirana obvezna izobraževanja in predavanja, ki se jih morajo 

udeležiti vsi, zato menijo, da se izobražujejo v enaki meri kot ostali. Le dva učitelja sta 

navedla, da skrbita za svoj profesionalni razvoj bolj kot ostali. Menita, da se udeležujeta več 

dodatnih individualnih izobraževanj ter bereta več literature kot ostali. Učitelj E je povedal: 

»Otrokom poskušam dajati čim več nasvetov iz življenja, lastnih izkušenj s podporo 

strokovnega znanja.« Torej večina učiteljev, ne glede na število let delovne dobe na 

pedagoškem področju, ocenjuje, da skrbi za svoj profesionalni razvoj podobno kot ostali 

sodelavci.  
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Poleg tega smo učitelje spraševali, ali so zadovoljni s svojim profesionalnim razvojem v 

zadnjih 5 letih in z zmožnostmi, ki jih imajo za lasten profesionalni razvoj v šoli, kjer so 

zaposleni. Kar 8 od 10 učiteljev pravi, da so zadovoljni z lastnim profesionalnim razvojem in 

z možnostmi, ki jih imajo na šoli. Eden učitelj je celo povedal, da je zelo zadovoljen. Samo 

učiteljica D pravi, da trenutno še ni zadovoljna. Povedala je: »Trenutno še nisem zadovoljna, 

ker nisem napredovala v tolikšni meri, kot bi si želela. Bila sem namreč kar trikrat odsotna 

zaradi porodniškega dopusta. Načrtujem, da bom v prihodnje sodelovala na več 

izobraževanjih.«  

Zanimalo nas je tudi, ali učitelji menijo, da je nenehen profesionalni razvoj pomemben za 

učitelja. Popolnoma vsi učitelji so odgovorili, da je profesionalni razvoj pomemben ali pa zelo 

pomemben za učitelja. Učitelj F je povedal: »Seveda, zelo je pomemben, ker se spreminja 

družba, način življenja in s tem učenci. In ravno zato se mora spreminjati tudi učitelj oz. 

način njegovega poučevanja. Učitelj mora slediti novostim in z njimi učencem približati šolo 

in učenje.« Učitelj I pa je povedal: »… Če se učitelj ne želi več izobraževati, bo po mojem 

mnenju stagniral.« Učitelj E pravi: »… Poleg znanja pridobi učitelj tudi samozavest za 

učenje.« Zanimivo in spodbudno je, da sta tudi učitelj F, ki ima 2 leti delovne dobe na 

pedagoškem področju, in učitelj I, ki ima 1 leto delovne dobe na pedagoškem področju, 

zadovoljna s svojim profesionalnim razvojem in možnostmi, ki jih imajo na šoli. Poleg tega 

ista učitelja ocenjujeta nenehen profesionalni razvoj učitelja ne samo kot pomemben, ampak 

kot zelo pomemben. To je spodbudno, saj sta na začetku svojega poklicnega delovanja, 

začetek poklicnega delovanja pa ima dolgoročni vpliv na profesionalni razvoj učitelja, 

njegovo poklicno učinkovitost, poklicno zadovoljstvo in tudi na dolžino poklicne kariere 

(Valenčič Zuljan idr., 2011). 

- Načini in dejavniki profesionalnega razvoja 

Učitelje smo spraševali, na kakšne načine se profesionalno razvijajo. Popolnoma vsi učitelji 

so izpostavili izobraževanja (študijske skupine, seminarji, predavanja), 4 učitelji pa so navedli 

še branje strokovne literature in člankov. Učitelja A in B sta temu dodala še sodelovanje v 

projektih, učitelj D pa učenje od sodelavk, ki imajo precej več delovne dobe oz. samih 

izkušenj. Dobro je, da učitelji vidijo sodelovanje v projektih kot način profesionalnega 

razvoja, saj učitelji s tem skrbijo za zagotavljanje kakovosti šole, na ta način namreč 

pridobivajo potrebne izkušnje, da bi lažje preoblikovali pedagoški proces ter ga vsebinsko 

posodobili tako, da bi čim bolj motivirali učence za delo ter učitelje za lasten profesionalni 



92 
 

razvoj in napredek izobraževalnega sistema (Harb, 2006). Učitelj F je vsemu temu dodal: 

»Trudim se, da stalno spremljam novosti na področju šolstva v Sloveniji in drugod po svetu. 

Stalno iščem nove ideje, ki jih poskušam čim bolj uporabiti v svojem poučevanju.« Zanimivo 

je, da ima ta učitelj samo 2 leti delovne dobe na pedagoškem področju in se tako močno 

zaveda pomembnosti inovacij v šoli. Lahko bi sklepali, da predstavlja inoviranje pomemben 

dejavnik v njegovem profesionalnem razvoju. Tudi Jorgenson (2006, v Valenčič Zuljan in 

Kalin, 2007) poudarja, da so inovacije v šoli pomembne zaradi številnih raziskovalnih 

spoznanj o pouku in učenju (učna diferenciacija in individualizacija …), zaradi spremenjenih, 

raznolikih in vse »zahtevnejših« učencev in njihovih potreb ter zahtevnejših ciljev šolanja ter 

zaradi hitrosti spreminjanja in zastarevanja informacij.  

Zanimalo nas je tudi, na kakšen način se učitelji izobražujejo. Odgovarjali so zelo podobno, in 

sicer navajali so, da se izobražujejo s pomočjo organiziranih obveznih in individualnih 

izobraževanj, s seminarji, delavnicami, študijskimi skupinami, z branjem literature. Učitelja A 

in C sta temu dodala še pogovore z učenci, starši, sodelavci, učitelj A pa je izpostavil tudi 

strokovne oddaje in splet. Učitelje smo nato prosili, naj nam povedo, na katerih področjih se 

največkrat izobražujejo. Naštevali so zelo različna področja, in sicer posamezne predmete 

(npr. področje matematike, športa, glasbe …), področje dela z otroki s posebnimi potrebami, 

disleksije, dela z vedenjsko težavnimi učenci, področje ustvarjanja, komunikacije s starši, 

področje klime v razredu in odnosov. Kot smo že večkrat navedli, so izobraževanja zelo 

pomembna v učiteljevem profesionalnem razvoju. Kakovostno izobraževanje je namreč tesno 

povezano s pridobivanjem ustreznih kompetenc, z učiteljevo potrebo po razvoju osebne 

poklicne poti ter razvojem njegovih stališč v zvezi s poučevanjem (Muršak, Javrh in Kalin, 

2011). Poleg tega Muršak, P. Javrh in J. Kalin (2011) poudarjajo, da mora učitelj sebe videti 

kot kompetentnega in odgovornega profesionalca, zato je pri krepitvi učiteljevega 

profesionalnega razvoja zelo pomembno kakovostno usposabljanje (prav tam). 

Na profesionalni razvoj učitelja vpliva veliko dejavnikov, zato nas je zanimalo, kateri 

dejavniki po mnenju učiteljev najbolj vplivajo na njihov profesionalni razvoj. Kot 

najpomembnejše učitelji navajajo izobraževanja v šoli in izven nje ter branje literature. 6 

učiteljev navaja tudi hospitacije in mentorstvo. Učitelj D je temu dodal še povezovanje s 

kolektivom. Učitelj C pravi: »Vsi ti dejavniki so pomembni, odvisno katero področje je pri 

posamezniku slabše razvito in ga mora nadgraditi.« Učitelj F temu dodaja: »Povsod vsaj 

nekaj odneseš in se vedno nekaj novega naučiš.« Ugotovili smo, da učitelja z največ leti 

delovne dobe, torej učitelj A (27 let) in učitelj H (37 let) poudarjata predvsem izobraževanja v 
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šoli in izven nje ter literaturo, medtem ko učitelja z najmanj leti delovne dobe, torej učitelj F 

(2 leti) in učitelj I (1 leto) poudarjata tudi hospitacije in mentorstvo. To smo nekako tudi 

pričakovali, saj so učitelji začetniki neizkušeni in zato so jim kakovostno mentorstvo ter 

hospitacije zelo pomembne. Zanimivo pa je, da nihče od intervjuvanih učiteljev ni omenil ovir 

za profesionalni razvoj (npr. pomanjkanje sredstev, časa, podpore ipd.). 

3.8.2.2 Ocena medsebojnega sodelovanja zaposlenih na šoli, podpore učiteljev ter vodstva 

in šolske klime 

V tem poglavju bomo podrobneje proučili razmisleke učiteljev, ki se nanašajo na medsebojno 

sodelovanje zaposlenih, sprejetost učencev in sodelovanje šole s starši, podporo sodelavcev in 

vodstva ter šolsko klimo. 

- Medsebojno sodelovanje zaposlenih 

Zanimalo nas je, kako učitelji ocenjujejo spoštovanje in sodelovanje zaposlenih na šoli, kjer 

poučujejo. Analiza je pokazala, da vsi ocenjujejo spoštovanje in sodelovanje zaposlenih na 

šoli kot dobro. Kljub temu pa sta dva učitelja (učitelj C in učitelj E) omenila, da se na šoli 

najde tudi kakšna izjema, ki izstopa. Eden učitelj je izpostavil, da je spoštovanje med 

zaposlenimi težko izmeriti. Učitelj A je povedal: »Spoštovanja med vsemi nami je težko 

izmeriti, saj dandanes pogovor in dogovor poteka preko eAsistenta. Časa za druženje je vse 

manj in učitelji si samo še menjamo kljuke učilnice, si nudimo pomoč, se dogovarjamo, kdo 

koga pa zares spoštuje, ne vem.« Poleg tega je učiteljica F izpostavila, da si želi več 

sodelovanja s predmetnimi učitelji.  

Učitelje smo prosili, naj na lestvici (od 1–nikoli ne sodelujemo, 2–redko sodelujemo, 3–

včasih sodelujemo, 4–pogosto sodelujemo do 5–zelo pogosto sodelujemo) ocenijo pogostost 

medsebojnega sodelovanja učiteljev na šoli, na kateri poučujejo. Skoraj vsi (9) učitelji so 

ocenili, da učitelji na njihovi šoli pogosto sodelujejo. Le učitelj Č je ocenil, da zelo pogosto 

sodelujejo. Spraševali smo jih tudi, na kakšen način sodelovanje poteka. Učitelj A je tako 

zajel načine sodelovanja med učitelji: »Sodelovanje je najpogosteje pri načrtovanju in 

izvajanju učne ure - učne vsebine, vzgojnega načrta, hišnega reda, pri organizaciji šolskih 

prireditev, tematskih proslav, tekmovanj, dnevov dejavnosti … Večina sodelovanja poteka po 

aktivih, kjer si razdelimo naloge, tekmovanja, projekte ali na pedagoških sestankih ali pa 

izkoristimo oglasno desko – eAsistent.« Tudi ostali učitelji so kot najpogostejše načine 

sodelovanja navajali delo v aktivih, na pedagoških konferencah, projekti, izmenjava izkušenj, 
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idej, načrtovanje in organizacija dela. Prosili smo jih, naj opišejo primer zadnjega sodelovanja 

in kdaj je to bilo. Ugotovimo lahko, da je kar 7 učiteljev opisovalo sodelovanja, ki potekajo 

vsakodnevno. Vsi ti učitelji si namreč vsak dan izmenjujejo ideje in izkušnje s sodelavci ter se 

dogovarjajo za potek dela. So pa učitelji A, B, D, E, F in H podali konkretne primere 

sodelovanj. Učitelj A je navedel kot primer sodelovanja nastanek slikanice, učitelj B 

organizacijo Šolskega direndaja, učitelj D izvedbo Znanstvenega dneva, učitelj E izvedbo 

zabavnega večera v šoli v naravi, učitelj F projekt Uvajanje formativnega spremljanja ter 

učitelj H projekt formativno učenje. 

Učitelje smo nato prosili, naj na lestvici (od 1–nikoli ne sodelujemo, 2–redko sodelujemo, 3–

včasih sodelujemo, 4–pogosto sodelujemo do 5–zelo pogosto sodelujemo) ocenijo pogostost 

sodelovanja učiteljev z vodstvom. Več kot polovica (6) učiteljev ocenjuje, da pogosto 

sodelujejo z vodstvom. Trije učitelji menijo, da z vodstvom sodelujejo včasih in samo eden 

učitelj pravi, da z vodstvom sodeluje redko. To je učitelj A in kot razlog je navedel, da dela na 

podružnični osnovni šoli, zato redko sodeluje z vodstvom, kadar pa, to sodelovanje večinoma 

poteka preko eAsistenta ali telefona. Izjema so seveda mesečne pedagoške konference. 

Učitelje smo tudi prosili, naj nam opišejo, kakšne vrste je to sodelovanje z vodstvom. Večina 

jih je navedlo sodelovanje na mesečnih pedagoških konferencah, hospitacijah, sodelovanje v 

zvezi s projekti in organizacijska sodelovanja. Nekateri so omenili tudi sodelovanje po 

potrebi, torej če se pojavijo kakšne težave. Učitelja D in H pa sta izpostavila tudi zanimanje 

ravnatelja za njihovo pedagoško delo. Učitelj D je povedal: »… Ravnateljica pa se predvsem 

zanima za nas kot učitelje, za naše pedagoško delo in opravlja hospitacije.« 

- Sprejetost učencev in sodelovanje šole s starši 

Učitelje smo prosili, naj ocenijo, ali se vsi učenci na njihovi šoli počutijo sprejete in cenjene. 

Ugotovili smo, da večina učiteljev ocenjuje, da se učenci na njihovi šoli počutijo sprejete in 

cenjene. Kljub temu pa je skoraj polovica učiteljev (učitelj B, D, E, H) dodalo, da je to 

odvisno od učitelja. Samo učitelj A je rekel, da se ne počutijo vsi enako sprejete in cenjene. 

Povedal je: »Ne počutijo se vsi enaki in cenjeni. Vse več je učencev z velikim egom, ki ga 

starši pri otroku še spodbujajo, da bi bili ti najboljši. Otroci so vse bolj nestrpni in hitro 

izločijo drugačnega od sebe.« Poleg tega je tudi učitelj Č mnenja, da se večina učencev sicer 

počuti sprejete in cenjene, vendar pa se nekateri s strani sošolcev ne počutijo tako.  

Zanimalo nas je tudi, kakšno je sodelovanje šole s starši. Večina učiteljev ocenjuje, da je 

sodelovanje šole s starši dobro ali pa celo odlično. Učitelja F in G sta poudarila, da je 
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sodelovanje z nekaterimi starši dobro, spet z drugimi pa slabo. Učitelj G je povedal: »S strani 

staršev bi bilo lahko boljše sodelovanje. Z enimi starši sicer dobro sodelujemo, redno se 

udeležujejo govorilnih ur in roditeljskih sestankov. Spet drugi pa pridejo samo, če se kaj 

»zalomi« pri oceni, sicer bolj redko prihajajo na govorilne ure.« Učitelj D izpostavlja, da je 

za določeno pomanjkljivo sodelovanje s starši odgovoren tudi ravnatelj, saj bi moral biti, 

kadar pride do konflikta, v oporo učitelju in ne vedno staršem.  

- Podpora sodelavcev in vodstva 

Zanimalo nas je, kakšne so izkušnje učiteljev s podporo sodelavcev pri njihovem delu. 

Analiza podatkov je pokazala, da imajo vsi učitelji pozitivne izkušnje s podporo sodelavcev, 

nekateri celo odlične. Prosili smo jih tudi, naj nam opišejo, na kakšne načine jim sodelavci 

nudijo podporo. Večina jih je navedlo, da jim sodelavci nudijo podporo z nudenjem pomoči 

pri načrtovanju ter pripravi dela, z dajanjem nasvetov, poslušanjem in izmenjavo izkušenj. 

Učitelj Č je izpostavil tudi podporo pri nadaljnjem izobraževanju. Povedal je: »V krogu 

učiteljev, kjer se gibljem, mi učitelji nudijo podporo pri nadaljnjem izobraževanju, mi 

pomagajo s svojimi izkušnjami, svetujejo.« Opazimo, da se učitelji zavedajo, da je izmenjava 

izkušenj in idej tudi podpora sodelavcev. Tudi Polak (2007) navaja, da je podpora poleg 

konkretnega sodelovanja in pomoči pri pedagoškem delu, tudi izmenjava izkušenj, idej in 

občutkov ob problemih ali uspehih, izmenjava strokovne ali osebne pomoči. Učitelj G je 

izpostavil tudi pozitivne izkušnje s strani kolegov iz kabineta. Pravi, da je z njimi še bolj 

povezan kot z ostalimi ter da iz njihove strani čuti še večjo podporo. Tudi raziskave kažejo na 

to, da so učitelji, ki si pomagajo in se medsebojno podpirajo, pri pedagoškem delu uspešnejši 

in zadovoljnejši (Atkinson, 1991, Biot, 1991, DiPardo, 1999, Easen, 1991, Sullivan, 1991, v 

Polak, 2007).  

Zanimalo nas je tudi, kakšne so izkušnje učiteljev s podporo vodstva. Analiza podatkov je 

pokazala, da imajo učitelji večinoma pozitivne izkušnje s podporo vodstva. Učitelj A je 

povedal, da so njegove izkušnje s podporo vodstva dokaj pozitivne. Kot razlog je navedel, da 

pride včasih z vodstvom tudi do nesoglasij, ki pa jih rešijo z dogovarjanjem, potrpežljivostjo 

in argumentiranjem. Učitelj Č pa pravi, da so njegove izkušnje s podporo vodstva precej 

negativne. Pravi, da pogreša več pohvale in povratne informacije za delo. Glede na to, da 

bodo na šoli iskali določen kader, jih vodstvo ne spodbuja pri izobraževanju za to delovno 

mesto. Učitelje smo tudi prosili, naj nam opišejo, na kakšne načine jim vodstvo nudi podporo. 

Večina jih je naštevalo posluh vodstva, svetovanje, nudenje pomoči in omogočanje 



96 
 

izobraževanj. Nekateri so omenili še pohvalo, upoštevanje želja ter spodbujanje za inovacije. 

Fullan (1991, v Jakopec, 2007) pravi, »da je ena najpomembnejših ravnateljevih nalog 

prizadevanje za oblikovanje organizacijske kulture, ki visoko ceni in vrednoti nenehno 

izboljšanje dela vsakega zaposlenega« (prav tam, str. 32). Torej da spodbuja učitelje za 

nenehen profesionalni razvoj. Pomembno je, da je učitelj deležen ustrezne podpore 

sodelavcev in ravnatelja, saj bo le na ta način lahko kakovostno opravil vse poklicne naloge. 

- Šolska klima 

Učitelje smo prosili, naj na lestvici (od 1–zelo negativna, 2–precej negativna, 3–dokaj 

pozitivna do 4–zelo pozitivna) ocenijo klimo na šoli, kjer poučujejo. Ugotovili smo, da skoraj 

vsi učitelji ocenjujejo klimo kot dokaj pozitivno. Pravijo, da je na šolah večinoma dobro 

sodelovanje in podpora, vendar pa bi lahko bila klima po njihovem mnenju še boljša. Učitelj 

B pravi, da je klima sicer dokaj pozitivna, vendar so na šoli posamezniki, ki ogovarjajo, imajo 

vzvišen odnos in so egoistični. To vse skupaj kvari klimo in zato ni zelo pozitivna. Drugi 

učitelj meni, da je klima na šoli zelo pozitivna, saj vsi na šoli zelo dobro sodelujejo, si 

pomagajo in nudijo podporo. Učitelj A meni, da je klima na njihovi šoli precej negativna. 

Povedal je: »Ni več nasmejanih obrazov, klepetov med odmori, na šoli so zgolj pomembni le 

še otroci. Učitelji smo le državni sužnji, ki za svoje delo nismo cenjeni, premalo plačani.« Kot 

smo že v teoretičnih izhodiščih poudarili, pozitivna klima prispeva k hitrejšemu 

profesionalnemu razvoju učitelja. Tudi M. Javornik Krečič pravi, da pozitivna klima podpira 

posameznikovo spreminjanje, napredek in rast (Javornik Krečič, 2008). Na drugi strani pa 

negativna klima (tekmovalnost, negativizem itd.) prispeva k nazadovanju učitelja (Obran in 

Ivanuš Grmek, 2010). 

3.8.2.3 Presoja kakovosti pouka in osnovnega šolstva 

V tem poglavju bomo podrobneje predstavili, kako intervjuvanci opredeljujejo kakovosten 

pouk, kako razumejo povezavo profesionalnega razvoja učiteljev in kakovosti pouka ter šole. 

Zanimala nas je tudi kakovost slovenske osnovne šole. 

- Opredelitev kakovostnega pouka 

Pri kakovosti pouka ima ključno vlogo učitelj. C. Peklaj idr. (2009) pravijo, da naj bi učitelji 

pri svojem delu dosegali tiste vzgojno-izobraževalne cilje, ki bodo omogočali učencem, da 

bodo razvili vse svoje potenciale, se dejavno vključili v družbo in s svojim znanjem in 

kompetencami na različnih področjih postali tudi dejavnik njenega razvoja.  
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Ker je učitelj tako pomemben dejavnik kakovostnega pouka, smo učitelje spraševali, kaj je za 

njih sploh kakovosten pouk. Več kot polovica učiteljev navaja, da je za njih kakovosten pouk 

to, da so učenci miselno aktivni in sami pridejo do določenih spoznanj, učitelj pa je ob tem 

mentor, ki jih usmerja in spodbuja. Učitelj B poudarja, da se pri kakovostnem pouku učenci in 

učitelji dobro počutijo, učitelj Č pa pravi, da pri kakovostnem pouku učitelj posluša in 

vključuje mnenja učencev. Učitelj F pravi: »Pouk, kjer učitelj poskuša učence čim bolj 

motivirati in jim dati možnost, da so sami čim bolj aktivni. Menim, da na tak način pri večini 

učencev vzbudimo željo po nezavednem učenju. Kakovosten pouk pa se mi zdi tudi takrat, ko 

učence naučimo osnov, ki jim bodo pomagale na splošno v življenju. Pomembno se mi zdi tudi 

to, da se ne učimo zgolj za ocene.« Učitelj I temu dodaja: »… Vendar pa sem mnenja, da bo 

učitelj to lahko dosegel samo, če se bo razvijal in izobraževal.« S tem se popolnoma 

strinjamo, saj vemo, da je za kakovostno poklicno delovanje pomemben stalen profesionalni 

razvoj učitelja. Če bo njegovo poklicno delovanje kakovostno, bo tudi pouk takšen. 

- Povezava profesionalnega razvoja učiteljev in kakovosti pouka ter šole 

Učitelje smo prosili, naj na lestvici (od 1–sploh nista povezana, 2–nista povezana, 3–sta 

povezana do 4–zelo sta povezana) ocenijo, kako sta po njihovem mnenju povezana 

profesionalni razvoj učitelja in kakovost pouka ter šole. Analiza podatkov je pokazala, da 

večina učiteljev ocenjuje, da sta profesionalni razvoj učitelja in kakovost pouka ter šole zelo 

povezana (ocena 4). Le dva učitelja sta bila mnenja, da sta povezana (ocena 3). Učitelj F 

pravi: »Bolj kot se bomo učitelji izobraževali, bolj bomo vpeljevali spremembe, novosti in tako 

bo pouk kakovosten in s tem mislim, da bo bolj kakovostna tudi naša šola.« Učitelj B temu 

dodaja: »…Sem pa mnenja, da ima vsak učitelj še vedno pravico do avtonomnosti. Do 

sprememb in novosti ima pravico biti kritičen in jih ne uvaja v pouk za vsako ceno. Sledi 

tistim, za katere misli, da bodo prinesle nekaj pozitivnega.« Zanimiv je tudi odgovor učitelja 

A: »Sodoben učitelj stremi k zanimivi uri, ki bo pritegnila učence. Ni samo natakar, ampak je 

kuhar. Takrat bo učenec postal njegov sodelavec in bo sodeloval pri uri ter krojil svoje 

znanje, ki ga bo delil med sošolce.« 

Poleg tega smo učitelje tudi prosili, naj na lestvici (od 1–sploh ne vpliva, 2–niti ne vpliva, 3–

vpliva do 4–zelo vpliva) ocenijo vpliv profesionalnega razvoja učitelja na kakovost njegovega 

poučevanja. Ugotovili smo, da večina (8) učiteljev ocenjuje, da profesionalni razvoj učitelja 

zelo vpliva na kakovost njegova poučevanja. Le dva učitelja sta ocenila, da vpliva (ocena 3) 

in ne zelo vpliva (ocena 4). Učitelj A pravi: »Učenca lahko s svojim poučevanjem in 
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osebnostjo pritegne ali pa odvrne od učenja, sodelovanja in nadaljnjega napredka. Zato se 

mora učitelj profesionalno razvijati, da bo posledično tudi kakovostno poučeval.« Učitelj E 

dodaja: »… pridobiva učitelj, medtem ko se profesionalno razvija, tudi na samozavesti in želji 

po predajanju znanja, kar pa seveda vpliva tudi na kakovost njegovega poučevanja.« Učitelj 

B, ki ocenjuje, da profesionalni razvoj vpliva na kakovost poučevanja pa pravi: »Do neke 

mere seveda vpliva. Človek, ki se profesionalno razvija, lahko tudi več da. Je pa res, da so si 

učenci med seboj zelo različni in utopično je pričakovati, da bo nek pristop oziroma metoda 

uspešna pri vseh učencih. Ni nujno, da se učitelj razvija v smeri, ki bo koristila vsem 

učencem. Hkrati je res tudi, da širše kot je znanje učitelja, več interesom posameznih učencev 

lahko ugodi.« Pri tem je pomembno poudariti, da profesionalni razvoj učitelja pomeni 

razvijanje učiteljeve kompetence za prilagajanje pouka oz. izvajanje učne diferenciacije in 

individualizacije. Gre za kompetenco, ki se po ugotovitvah raziskav razvije v višjih fazah 

profesionalnega razvoja učiteljev (Pečar, 2018). 

Zanimalo nas je tudi, kaj po mnenju učiteljev določa kakovost osnovne šole, torej kateri 

kriteriji morajo biti izpolnjeni, da lahko govorimo o kakovostni osnovni šoli. Učitelji so 

najpogosteje navajali medsebojno sodelovanje, pomoč, spoštovanje in pozitivno šolsko klimo. 

Učitelj B je temu dodal še kakovostna izobraževanja po presoji učitelja ter profesionalni 

razvoj. Učitelj Č je poudaril tudi učitelje s primerno izobrazbo in primerne prostore za 

poučevanje. Učitelj F pa je povedal: »Dobro vzdušje, odprtost, enakopravnost, sprejemanje 

drugačnosti, ustvarjalnost, znanje … Pomembno se mi zdi, da je šola odprta za drugačnost, 

novosti. S tem dosežemo enakopravnost med učenci in učitelji, vsi so slišani, sprejeti in se bolj 

trudijo biti ustvarjalni in vse to vpliva na dobro vzdušje in boljše znanje.« Nato smo učitelje 

prosili, naj kriterije razvrstijo od najpomembnejšega do najmanj pomembnega. Učitelj F je na 

to rekel: »Ne morem jih razvrstiti, saj se mi zdi, da so vsi med seboj odvisni in vsi zelo 

pomembni.« Na medsebojno povezanost kriterijev je opozoril tudi učitelj I. Trije učitelji so na 

prvo mesto dali izobrazbo oz. znanje, torej da šola nudi dobro izobrazbo, dva učitelja pa sta na 

prvo mesto dala usposobljenost vodstva. Tudi K. Mikek (2015) poudarja, da je usposobljenost 

vodstva zelo pomembna. Le kompetenten ravnatelj bo namreč zaposlene spodbujal pri delu, 

bo imel nad njihovim delom dober pregled in bo spodbujal dobre medosebne odnose na šoli. 

Na ta način bo lahko vodil šolo v smeri učeče se šole s sodelovalno šolsko kulturo in 

podporno klimo (prav tam). 

Učitelje smo nato prosili, naj na lestvici (od 1–manj kakovostna, 2–srednje kakovostna do 3–

zelo kakovostna) ocenijo kakovost slovenske osnovne šole. Kar 8 od 10 učiteljev ocenjuje 
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slovensko osnovno šolstvo kot srednje kakovostno. Večina jih to utemeljuje s tem, da bi bilo 

potrebno določene stvari v šolskem sistemu spremeniti na boljše. Učitelj B je povedal: 

»Menim, da slovenska šola ni tako zelo slaba, kot se jo v zadnjih letih prikazuje. Učitelji se 

zelo trudimo, da bi učenci v šoli dobili kar največ znanja, predvsem znanja za kakovostno 

življenje in znajdenje v družbi. Hiter napredek in spremembe v družbi pa nedvomno zahtevajo 

prevetritev učnih načrtov …« Spremembo učnega načrta poudarjata tudi učitelja C in Č. Dva 

učitelja sta ocenila slovensko osnovno šolstvo kot zelo kakovostno. To sta učitelj E in H, oba 

pa poudarjata, da se učitelji zelo trudijo, po večini dobro delajo in skrbijo za otroke.  

Poleg tega smo učitelje vprašali, kako bi ocenili slovensko osnovno šolstvo v primerjavi z 

drugimi državami Evropske unije. Ugotovili smo, da popolnoma vsi učitelji ocenjujejo 

slovensko osnovno šolstvo podobno kakovostno kot drugod v Evropski uniji.  

Učitelje smo nazadnje vprašali, kaj bi bilo potrebno po njihovem mnenju narediti za 

ohranjanje, vzdrževanje oziroma izboljšanje kakovosti slovenske osnovne šole. Večina 

učiteljev navaja spremembo učnih načrtov, manj administrativnih del za učitelja in manjše 

vpletanje staršev v učiteljevo delo. Učitelj B je poudaril odpravo številčnih ocen pri določenih 

predmetih, učitelj F pa pravi, da je potrebno zvišati ugled učiteljem. Nato smo učitelje 

vprašali, kaj bi bilo potrebno narediti za ohranjanje, vzdrževanje oz. izboljšanje kakovosti 

slovenske osnovne šole na nivoju učitelja, posamezne šole, sistema šolske politike in v 

procesu izobraževanja učiteljev. Na ravni učitelja so učitelji navajali zaupanje vase, trud po 

najboljših močeh, dajanje poudarka na pomembno snov in dati učiteljem možnost sodelovati 

pri načrtovanju. Učitelj A je povedal: »Upati si biti učitelj, kakršen je bil na začetku svoje 

poti. Poln optimizma, nasmeha in zadovoljstva. Da otrok ve, da ga ima za pomoč, če kaj ne 

razume, učiti se pa mora otrok sam. Učitelj pa tudi, ker mora biti strokovno podkovan.« 

Učitelj D pa pravi: »Vsak učitelj naj bi razvijal svojo profesionalnost in avtonomijo, se 

seznanjal z novostmi.« S tem se vsekakor strinjamo, saj če se bo učitelj profesionalno razvijal, 

se seznanjal z novostmi, bo lahko tudi kakovostneje opravljal svoje delo. Na nivoju 

posamezne šole so učitelji navajali, da naj bi vodstvo nudilo učiteljem podporo, upoštevali naj 

bi interese učiteljev in učencev, sprejemali naj bi predloge učiteljev in jih posredovali višjim 

organom ter zaposlovanje primernega kadra. Učitelj B je tudi povedal: »…spremembe uvajati 

počasi in ne za vsako ceno.« Tudi v raziskavi M. Javornik Krečič (2007) lahko vidimo, da 

nekatere učiteljice pravijo, da jih spremembe obremenjujejo in da so nekatere nepotrebne ali 

celo slabše od prejšnjega stanja. Zato je potrebno vpeljevati spremembe premišljeno. Na 

nivoju sistema šolske politike so učitelji poudarjali prenovo učnih načrtov, manj 
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administrativnih del učiteljem, več spoštovanja učitelje, višje plače, ukinitev NPZ-jev, posluh 

učiteljem. Učitelj Č je tudi povedal: »… brez sprememb, ki se na papirju sicer dobro slišijo, v 

praksi pa se ne obnesejo.« Kot že prej omenjeno, lahko tudi v raziskavi M. Javornik Krečič 

(2007) vidimo, da nekatere učiteljice spremembe obremenjujejo in da so nekatere spremembe 

nepotrebne ali celo slabšajo stanje. Vendar pa se je potrebno zavedati, da so kljub temu 

spremembe v šolskem sistemu nujne, učitelje je potrebno nanje pripraviti, potrebna pa je tudi 

premišljenost pri uvajanju sprememb v šolsko prakso (Ivajnšič in Ivanuš Grmek, 2009). V 

procesu izobraževanja učitelja pa so učitelji navajali več praktičnega usposabljanja v času 

študija in konkretnih praktičnih izkušenj na izobraževanjih. Tudi Budnar (1997, v Ivajnšič in 

Ivanuš Grmek, 2009) pravi, da bi moralo stalno strokovno izpopolnjevanje izhajati iz 

izkušenj, znanja, vsakodnevnih problemov in nalog pedagoških delavcev ter potekati aktivno. 

Na pomanjkanje praktičnih izkušenj na izobraževanjih kaže tudi evalvacijska študija 

(Marentič Požarnik, Kalin, Šteh in Valenčič Zuljan, 2005), v kateri lahko vidimo, da kar 77 % 

učiteljev poudarja, da so na izobraževanjih pridobili predvsem teoretično znanje in bili 

seznanjeni z novostmi, niso pa pridobili praktičnih znanj. Pri čemer je pomembno poudariti, 

da je ključno učiteljem pomagati v povezovanju teorije in prakse. 
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4 ZAKLJUČEK 
 

V današnjem času se družba spoprijema z različnimi socialnimi, kulturnimi, gospodarskimi in 

tehnološkimi spremembami, zato je zelo pomembno, da se razvija tudi učitelj, ki vzgaja in 

izobražuje prihodnje generacije. O tem piše tudi Zelena knjiga o vzgoji in izobraževanju 

učiteljev v Evropi (2001), ki pravi, da se je »v zadnjih nekaj desetletjih uveljavilo prepričanje, 

da naj vzgoja, izobraževanje in usposabljanje prevzamejo najpomembnejšo vlogo, kajti to je 

pot, po kateri se bomo na te spremembe ustrezno odzvali in se dejavno lotili izzivov« (prav 

tam, str. 13). Učitelj skozi svoj razvoj ne spreminja samo svojega vedenja, saj gre tu za veliko 

več od tega. Terhart (1997, v Muršak, Javrk in Kalin, 2011) pravi, da gre za proces, »v 

katerem učitelj utemelji in vzdržuje najvišjo raven profesionalne usposobljenosti, ki jo je 

sposoben doseči« (prav tam, str. 13). M. Valenčič Zuljan (2001) pri opredeljevanju 

učiteljevega profesionalnega razvoja poudarja povezanost učiteljevih pojmovanj in spretnosti 

ravnanj, prepletanje učiteljeve osebnostne, poklicne (strokovne) in socialne dimenzije. Ter 

poudari, da pomeni razvoj »učiteljevo napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega, 

odgovornega odločanja in ravnanja« (prav tam, str. 131).  

Ker je profesionalni razvoj tako pomemben za učitelja, nas je v raziskavi zanimalo, kako 

učitelji razrednega pouka ocenjujejo svoje lastno profesionalno učenje in profesionalni razvoj 

ter ali se glede tega pojavljajo statistično pomembne razlike med učitelji z različno delovno 

dobo. Podatki kvantitativne raziskave so pokazali, da se večina učiteljev glede na postavke, 

oblikovane na osnovi raziskav faznih modelov profesionalnega razvoja, ocenjuje visoko. 

Skoraj vsi učitelji so namreč ocenili, da so postavke v glavnem značilne zanje. Izjema je bila 

samo pri značilnosti, da za inoviranje pedagoške prakse uspejo navdušiti tudi sodelavce, saj se 

več kot polovica učiteljev ni moglo opredeliti glede tega. Tudi podatki kvalitativne raziskave 

so pokazali, da so učitelji večinoma zadovoljni s svojim lastnim profesionalnim razvojem. V 

skladu s tem je tudi ocena skrbi za svoj profesionalni razvoj, saj je večina učiteljev navedlo, 

da za svoj profesionalni razvoj skrbijo podobno kot ostali učitelji. Vsi intervjuvani učitelji so 

kot način svojega profesionalnega razvoja izpostavili izobraževanja (študijske skupine, 

seminarje, predavanja …), štirje pa so poleg tega navedli še branje strokovne literature in 

člankov. Podatki kvantitativne raziskave so pokazali, da se ne pojavljajo glede ocene lastnega 

profesionalnega razvoja statistično pomembne razlike med učitelji z različno delovno dobo.  

V raziskavi nas je zanimalo tudi, kako učitelji razrednega pouka ocenjujejo podporo vodstva 

in sodelavcev na šoli, na kateri poučujejo, ter ali se glede tega pojavljajo statistično 
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pomembne razlike med učitelji z različno delovno dobo. Podatki kvantitativne raziskave so 

pokazali, da učitelji razrednega pouka ocenjujejo, glede na postavljene postavke, podporo 

vodstva in sodelavcev na šoli, na kateri poučujejo, kot dobro. Pri vseh postavkah, ki se 

dotikajo podpore vodstva in sodelavcev, so namreč večinoma odgovorili, da za njihovo okolje 

v glavnem oziroma popolnoma velja. Izjema je postavka, da se v kolektivu kaže pomanjkanje 

komunikacije med učitelji, saj ocenjujejo, da za njihovo okolje v glavnem ne velja. Rezultate 

kvantitativne raziskave lahko potrdimo tudi z rezultati kvalitativne raziskave, saj kažejo, da 

imajo vsi učitelji pozitivne izkušnje s podporo sodelavcev in vodstva. Večina učiteljev je 

ocenilo, da učitelji med seboj in tudi z vodstvom pogosto sodelujejo, klimo pa ocenjujejo kot 

dokaj pozitivno. Pravijo, da je na šolah večinoma dobro sodelovanje in podpora, kot tudi, da 

bi bila lahko klima še boljša. Rezultati so kljub temu spodbudni, saj vse to kaže na dobro 

podporo vodstva in sodelavcev. To, kako pomembna je medsebojna pomoč in podpora 

učiteljev, kažejo tudi različne raziskave, ki pričajo, da so učitelji, ki si pomagajo in se 

medsebojno podpirajo, pri pedagoškem delu uspešnejši in zadovoljnejši (Atkinson, 1991, 

Biot, 1991, DiPardo, 1999, Easen, 1991, Sullivan, 1991, v Polak, 2007). Učitelji, ki se dobro 

razumejo z ravnateljem in sodelavci, kariero najpogosteje končajo kot sproščeni učitelji, ki so 

ogromno naredili za kakovost šole (Evans, 1998, v Muršak, Javrh in Kalin, 2011). Podatki 

kvantitativne raziskave so pokazali, da se glede ocene podpore vodstva in sodelavcev na šoli v 

nobeni od 10 postavk ne pojavljajo statistično pomembne razlike med učitelji z različno 

delovno dobo.  

V magistrskem delu nas je zanimalo tudi, kako učitelji razrednega pouka ocenjujejo kakovost 

slovenskega šolstva ter ali se glede tega pojavljajo statistično pomembne razlike med učitelji z 

različno delovno dobo in ali se glede tega pojavljajo statistično pomembne razlike glede na 

njihovo oceno podpore vodstva in sodelavcev na šoli. Rezultati kvantitativne in kvalitativne 

raziskave so podobni. Največ učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi, ocenjuje slovensko 

šolstvo kot srednje kakovostno. Podatki kvantitativne raziskave so pokazali, da se med učitelji 

z različno delovno dobo ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede ocene slovenskega 

šolstva.  

Intervjuvane učitelje smo tudi spraševali, kaj za njih pomeni kakovosten pouk. Več kot pol 

učiteljev je navedlo, da je za njih kakovosten pouk to, da so učenci miselno aktivni in sami 

pridejo do določenih spoznanj, učitelj pa je ob tem mentor, ki jih usmerja in spodbuja. Poleg 

tega smo ugotovili, da 8 od 10 intervjuvanih učiteljev ocenjuje, da profesionalni razvoj 

učitelja zelo vpliva na kakovost njegova poučevanja. Tudi T. Devjak in A. Polak (2007) 
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pravita, da se sočasno s profesionalnim razvojem in strokovno ter osebnostno rastjo 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju povečuje tudi kakovost celotnega vzgojno-

izobraževalnega sistema.  

Pokazalo se je tudi, da se na splošno med učitelji z različno oceno podpore vodstva in 

sodelavcev na šoli pojavljajo statistično pomembne razlike glede ocene kakovosti 

slovenskega šolstva. Učitelji, ki ocenjujejo, da postavke, ki se nanašajo na podporo vodstva in 

sodelavcev, zanje popolnoma veljajo, pogosteje ocenjujejo slovensko šolstvo kot srednje 

kakovostno, medtem ko tisti, ki ocenjujejo, da zanje postavke sploh ne veljajo ali v glavnem 

ne veljajo, pogosteje ocenjujejo slovensko šolstvo kot manj kakovostno. Za profesionalni 

razvoj učitelja je namreč zelo pomembna sodelovalna kultura. Če bo na šolah sodelovalna 

kultura, bodo učitelji lažje strokovno rastli, posledično pa bo delo v razredu in na šoli 

kakovostnejše (Javornik Krečič, 2008). Če pa bo delo na šolah kakovostnejše, bo tudi 

kakovost slovenskega šolstva višja. Resman (2002) pravi, da je »kakovost šolstva odvisna od 

kakovosti dela šol, kakovost šole pa od kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku« 

(prav tam, str. 8). 

Na koncu nas je še zanimalo, kaj bi bilo po mnenju učiteljev treba narediti za ohranjanje in 

vzdrževanje kakovosti slovenskega šolstva na ravni posameznega učitelja, posamezne šole, na 

ravni države in sistema šolske politike ter v procesu izobraževanja. Podatki kvantitativne in 

kvalitativne raziskave so pokazali, da imajo učitelji veliko predlogov. Na ravni posameznih 

učiteljev so učitelji najpogosteje predlagali stalna strokovna izobraževanja, na ravni 

posameznih šol so učitelji najpogosteje izpostavljali medsebojno sodelovanje šol, na ravni 

države in šolske politike so učitelji najpogosteje navajali spremembo učnih načrtov ter posluh 

učiteljem praktikom, v procesu izobraževanja učiteljev pa so najpogosteje predlagali več 

praktičnih vsebin in primerov dobre prakse na samih izobraževanjih ter kakovostnejša stalna 

izobraževanja. Na pomanjkanje praktičnih izkušenj na izobraževanjih kaže tudi evalvacijska 

študija (Marentič Požarnik, Kalin, Šteh in Valenčič Zuljan, 2005), v kateri lahko vidimo, da 

kar 77 % učiteljev poudarja, da so na izobraževanjih pridobili predvsem teoretično znanje in 

bili seznanjeni z novostmi, niso pa pridobili praktičnih znanj. 

Rezultati naše raziskave so lahko koristni za ravnatelje pri spodbujanju profesionalnega 

razvoja učiteljev in za učitelje pri nadaljevanju in načrtovanju dela na šoli ter njegovem 

izboljšanju.  
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Priloga 1 
 

Vprašalnik za učitelje razrednega pouka – mednarodna raziskava 
 

 
1 - Ocenite, v kolikšni meri vsaka od spodaj navedenih trditev velja za vzgojno izobraževalno institucijo, v 
kateri ste zaposleni. 
 (1 - sploh ne velja, 2 - v glavnem ne velja, 3 - se ne morem odločiti, 4 - v glavnem velja, 5 -  popolnoma velja) 
 

 1 2 3 4 5 
1. Zaradi geografskega položaja šole nam je dostopen velik izbor strokovnega 
usposabljanja.      

2. Sodelavci znajo sprejeti in posredovati konstruktivno kritiko kolegov brez jeze 
in užaljenosti.      

3. V našem kolektivu se medsebojno podpiramo in spoštujemo.      
4. Učitelj lahko v vsakem trenutku računa na podporo in pomoč strokovnih 
sodelavcev (šolske svetovalne službe...).      

5. Vsak član kolektiva spoštuje mnenje drugih, tudi kadar se le-to razlikuje od 
njegovega.      

6. Strokovni sodelavci se obnašajo do nas učiteljev kot do enakopravnih 
partnerjev, ne kot nadrejeni, ki nas učijo „kako delati“ z otroki.      

7. V kolektivu se kaže pomanjkanje komunikacije med učitelji.      
8. Starši imajo po dogovoru z učiteljem možnost udeležiti se pouka in opazovati 
vzgojno izobraževalno delo.      

9. Staršem je omogočeno sodelovanje pri pouku  (npr.  kot gostu predavatelju…).      
10. Učitelji si medsebojno pomagajo pri delu (izmenjujejo ideje, skupno rešujejo 
probleme,...).      

11. Učitelje, ki preizkušajo nove ideje in pristope, se na naši šoli spodbuja.      
12. Prostor je v 1. razredu organiziran po kotičkih, da imajo otroci možnost izbora 
aktivnosti v skladu s svojimi interesi in potrebami.      

13. Vsak učitelj lahko v vsakem trenutku računa na podporo in pomoč ravnatelja.      
14. Imamo jasno opredeljeno vizijo šole, ki jo vsi učitelji v kolektivu sprejemajo za 
„svojo“.      

15. Ko se učitelj odloča za dodatno strokovno izpopolnjevanje ima pri tem 
podporo svojega delovnega okolja (kolegov, ravnatelja).      

16. V učilnici so mize razporejene tako, da je mogoče organizirati skupinsko delo 
in  je okolje spodbudno za dvosmerno komunikacijo med učiteljem in učenci ter 
med učenci samimi. 

     

 
2 - Kako pogosto navedene aktivnosti potekajo na Vaši šoli?  
(1 - nikoli, 2 - redko, 3 - občasno, 4 - pogosto, 5 - vedno oz. kot reden ustaljen način dela) 
  

 1 2 3 4 5 
1. Moja šola sodeluje z drugimi šolami z namenom izmenjave idej, premišljanja 
in dvigovanja kakovosti naše vzgojno-izobraževalne prakse.      

2. Moja šola sodeluje s pomembnimi akterji s področja vzgoje in izobraževanja 
(fakultetami, Zavodom za šolstvo…).      

3. Na šoli je za učitelje organizirano „interno“ izobraževanje (delavnice, 
seminarji, predavanja ...).      

4. Učitelji moje šole se udeležujejo  različnih oblik „zunanjega“ strokovnega 
usposabljanja  (npr. v organizaciji Zavoda za šolstvo, fakultet, ...).      
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3 - Pri spodnjih trditvah označite, koliko veljajo za Vašo šolo. 
(1 - sploh ne veljajo, 2 - ne veljajo, 3 - se ne morem opredeliti , 4 - veljajo, 5 - popolnoma veljajo) 
 

 1 2 3 4 5 
1. Omogočena je fleksibilna organizacija časa (čas ni omejen s šolsko uro).      
2. Za učenje se prilagodi in uporablja tudi prostor izven učilnice.      
3. Učitelji različnih predmetov izvajajo medpredmeten pouk.      
4. Učitelji pri izbiri vsebine poučevanja  upoštevajo tudi interese učencev.      
5. Opremljenost šole (didaktična sredstva, računalniška opremljenost, mediji…) 
omogočajo uporabo raznovrstnih izvorov znanja.      

6. Projektno učno delo poteka na ravni posameznega oddelka vsaj enkrat na leto.      
7. Projektno učno delo  poteka na ravni šole  vsaj enkrat na leto.      
8. Spodbuja se odličnost vsakega učenca.      
9. Učence se spodbuja k razvijanju znanstveno naravoslovne in tehnične pismenosti.      
10. Učence se spodbuja k spoštovanju kulturnih in drugih razlik.      
11. Veliko skrb se namenja sodelovanju s starši.      
12. Učitelji zelo izpostavljajo pomen učenčevega učenja.      
13. Spodbujanje sodelovanja med učenci je pomemben cilj za vsakega učitelja.      
 
4 - Ob vsaki spodnji trditvi ocenite stopnjo Vašega strinjanja. 
(1 - sploh se ne strinjam,  2 - se ne strinjam, 3 - sem neopredeljen 4 - se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam) 
 

 1 2 3 4 5 
1. Ne glede na interes, ki ga otrok pokaže za kompleksne fenomene in pojme (npr. 
kako deluje motor z notranjim izgorevanjem, kako nastane elektrika...), je učenec v 
začetku šolanja še "premajhen", da bi jih mogel resnično razumeti. 

     

2. Učencem  je treba ponuditi tudi tako imenovane „nevarne“ materiale in predmete 
(npr. kladivo, žeblje, steklene predmete,..), ker se bodo le tako naučili z njimi 
pazljivo ravnati. 

     

3. „Drage“ predmete (npr. fotoaparat, mikroskop, umetnine,...) je treba dati učencem  
samo v prisotnosti učiteljev, da jih ne bi uničili ali pokvarili.      

4. Učencem  je potrebno omogočiti, da z aktivnim in neposrednim raziskovanjem 
pridejo do lastnih spoznanj in teorij (tudi če so le te pomanjkljive), ne pa jim zgolj 
razložiti  dejstva. 

     

5. Če  učenci  pri samostojni aktivnosti pridejo do napačnega zaključka, je naloga 
učitelja  posredovati otrokom točen odgovor, ne pa jih pustiti v neznanju ali dvomu.      

6. Otrok se najbolje uči v tistih aktivnostih, ki jih je zanj načrtoval in osmislil učitelj.      
7. Za uspešno učenje zahtevnejših vsebin (npr. črk, številk, znanstvenih pojmov) je 
potrebno da pouk vodi  učitelj, medtem ko se lahko manj zahtevnih učnih vsebin 
učenec nauči samostojno. 

     

8. Proces, v katerem učenec  išče rešitev, je z vidika učenja pomembnejši od samega 
rezultata.      

9. Za doseganje kakovosti mora učitelj učni proces vnaprej natančno načrtovati in se 
tega načrta tudi pri izvedbi natančno držati.      

10. Namesto, da učitelji natančno vnaprej načrtujejo vse učenčeve aktivnosti pri 
pouku, je potrebno učencem omogočiti,  da  sami načrtujejo, raziskujejo in vodijo 
svoj proces učenja. 

     

11. Edini način, da pri pouku učenci pridobijo kakovostno znanje je, da učitelj vodi 
pouk tako, da učencem snov pojasni, demonstrira in poudari pomembne zaključke.      

12. Samo neizkušen učitelj dvomi v pravilnost lastnega stila poučevanja.      
13. Dober učitelj ne postane tisti, ki  ima veliko let delovnih izkušenj, temveč tisti, ki  
osmišlja in reflektira lastno pedagoško prakso.      

14. Profesionalni razvoj učiteljev bi moral v večji meri voditi k spremembam v 
učiteljevih prepričanjih in njihovemu praktičnemu ravnanju in ne zgolj k razširitvi      
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 1 2 3 4 5 
njihovega znanja. 
14. Profesionalni razvoj učiteljev bi moral v večji meri voditi k spremembam v 
učiteljevih prepričanjih in njihovemu praktičnemu ravnanju in ne zgolj k razširitvi 
njihovega znanja. 

     

15. Skupno raziskovanje vzgojno-izobraževalne prakse učiteljev, strokovnih timov 
in raziskovalcev predstavlja temelj za razumevanje, spreminjanje in izboljševanje 
vzgojno izobraževalne prakse. 

     

16. Strokovno usposabljanje: seminarji in predavanja dajo učitelju konkretne 
odgovore na probleme s katerimi se sooča v lastni pedagoški praksi.      

 
5 - Ali  ste v spodaj navedenih aktivnostih v zadnjih 3 letih sodelovali Vi osebno in šola, v kateri delate? 
 

 Vi osebno šola 
 Ne Da Ne Da 

1. Pedagoška praksa študentov, hospitacije in  nastopi študentov.     
2. Pripravništvo enemu ali več učiteljem.     
3. Raziskovalni projekti.     
 
6 - Označite stopnjo strinjanja s spodnjimi trditvami o vlogi naravoslovnih in tehničnih znanosti v družbi 
in poučevanju naravoslovnih in tehničnih vsebin v osnovni  šoli.  
(1 - sploh se ne strinjam, 2 - se ne strinjam se,  3 - sem neopredeljen , 4 - se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam) 
 

 1 2 3 4 5 
1. Napredek družbe temelji na raziskovanju naravoslovnih in tehničnih znanosti.      
2. Cilj ukvarjanja z naravoslovnimi in tehničnimi znanostmi je bogatenje 
občečloveške kulture.      

3. Če je otrok pri učenju uspešen, ga je smiselno  usmerjati v naravoslovne in 
tehnične znanosti.      

4. Naravoslovne in tehnične znanosti so temelj družbenega razvoja in napredka.      
5. Naravoslovje in tehnika morata biti zastopana v osnovnošolskem izobraževanju 
čim bolj zgodaj.      

6. Naravoslovne in tehnične vsebine so nujno potrebne za učenčev celovit razvoj.      
7. Naravoslovje in tehnika v osnovni šoli sta potrebna, da bi bili učenci zmožni 
odločati o svojem nadaljnjem izobraževanju.      

8. Izobraževanje na področju naravoslovja in tehnike je potrebno, da bi bili učenci v 
večji meri angažirani pri reševanju tehnoloških problemov sodobne družbe.      

9. Učitelji, ki nimajo veliko izkušenj z obravnavo naravoslovno-tehničnih  vsebin, bi 
se morali dodatno izpopolnjevati na tem področju.      

10. Zelo dobro se znajdem pri vodenju diskusije o vsebinah s področja naravoslovja 
in tehnike.      

11. Imam dovolj znanja, da učencem lahko ponudim kakovostno podporo pri 
raziskovanju in izvajanju naravoslovno-tehničnih projektov v okviru pouka.      

12. Menim, da lahko učencem, ki pri reševanju naravoslovnih nalog ne pridejo do 
rešitve, uspešno pomagam.      

13. Menim, da so naravoslovno-tehnične vsebine zahtevne za poučevanje.      
14. Poučevanje naravoslovno-tehničnih vsebin je zahtevno zaradi dodatnih 
prostorskih in materialnih pogojev.       

15. Za poučevanje naravoslovja in tehnike se ne počutim dovolj kompetentnega.      
16. Poučevanje naravoslovja in tehnike me veseli.      
17. Učence uspem navdušiti za naravoslovno- tehnične vsebine.      
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7 - Ocenite pogostost naslednjih dejavnosti pri Vašem poučevanju naravoslovno-tehničnih vsebin. 
(od 1 – sploh ne izvajam do 5 – zelo pogosto izvajam) 
 

 1 2 3 4 5 
1. Zaznavanje pojavov in problemov v naravi ter postavljanje vprašanj.      
2. Zbiranje informacij, da bi odgovorili na zastavljena vprašanja (problemsko-
raziskovalne naloge).      

3. Postavljanje predpostavk (hipotez) o možnih odgovorih na vprašanja ali 
rešitvah problema.      

4. Preverjanje predpostavk na osnovi opazovanj.      
5. Izvajanje eksperimentov/poskusov.      
6. Analiziranje dobljenih rezultatov in izpeljevanje zaključkov.      
 

8 - Ocenite, v kolikšni meri vsaka od navedenih trditev velja za Vas. 
(1 - sploh ni značilna, 2 - v glavnem ni značilna, 3 - ne morem opredeliti , 4 - v glavnem je značilna, 5 - 
popolnoma je značilna) 
 

 1 2 3 4 5 
1. Pri svojem delu se poslužujem novih znanstveno-raziskovalnih spoznanj s 
področja učenje, pouka in drugih predmetnih vsebin.      

2. Jaz sem svoje naredil, čas je za mlajše.      
3. Nimam več interesa za nova izobraževanja.      
4. Prepričan sem vase in svojo poklicno kompetentnost.      
5. Bojim se novih in/ali nepoznanih situacij pri delu.      
6. Še veliko se moram naučiti.      
7. Ocenjujem, da sem dober mentor mladim.      
8. Pri svojem delu „držim vse niti v svojih rokah“.      
9. Ocenjujem, da mi je potrebna pomoč  izkušenih kolegov.      
10. Mislim, da sem v najboljših delovnih letih.      
11. Še veliko lahko ponudim.      
12. Pri delu se v vseh situacijah ne znajdem dobro.      
13. V vseh okoliščinah poklicnega dela se obnašam profesionalno.      
14. Z veseljem dovolim, da me kolegi opazujejo pri delu.      
15. Redno reflektiram lastno pedagoško prakso.      
16. Bojim se, da pri delu ne bi naredil napačne odločitve.      
17. Svoje  poklicne odločitve in ravnanja težko razlagam drugim (kolegom, 
ravnatelju…).      

18. Z lahkoto uporabljam in preizkušam nova spoznanja (teorija…) v praksi.      
19. Za inoviranje pedagoške prakse uspem navdušiti tudi sodelavce.      
20. Izsledke svojega dela rad objavljam v pedagoških revijah.      
21. Želim si napredovati v novih vlogah (ravnatelj, svetovalec...).      
22. V učiteljskem poklicu uživam.      
23. Skrbno spremljam rezultate nacionalnega preverjanja znanja učencev.      
24. Skrbno spremljam rezultate mednarodne primerjave znanja učencev.      
25. Pogosto pomislim, da bi zamenjal šolo.      
26. Pri vzpostavljanju discipline sem učinkovit.      
27. Skrbno spremljam dogajanja v šolski politiki.      
28. Pozorno spremljam rezultate raziskav, ki se nanašajo na pouk in šolanje.      
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9 - Ocenite, kako pogosto pri pouku uresničite: 
(od 1 – nikoli  do  5 – vsako učno uro) 
 

 1 2 3 4 5 
1. organiziranje skupinskega dela v heterogenih skupinah.      
2. organiziranje skupinskega dela v homogenih skupinah (učenci izenačeni glede 
na oceno pri predmetu).      

3. organiziranje individualiziranega dela (upoštevajoč različne sposobnosti 
učencev).      

4. uporabo problemskega poučevanja (identificiranje problemov, postavljanje 
problemskih vprašanj, reševanje problemov).      

5. učenje z odkrivanjem pri raziskovanju (opazovanje, spremljanje, zbiranje 
informacij, raziskovanje…).      

6. učenje z odkrivanjem s pomočjo simulacij (igra vlog,  analize primerov…).      
7. izvedbe integriranih tematskih dni v obliki projektnega pouka.      
8. uporabo tehnik ustvarjalnega mišljenja.      
 

10 - Kako pogosto uporabite internet za opravljanje nalog, ki so povezane z Vašo stroko: 
(1 - nikoli, 2 - nekajkrat na leto, 3 - vsaj enkrat mesečno, 4 - vsaj enkrat tedensko, 5 - vsakodnevno) 
 

 1 2 3 4 5 
1. v komunikaciji s starši otrok.      
2. v komunikaciji s sodelavci.      
3. v komunikaciji z nadrejenimi.      
4. za branje in/ali diskutiranje na internetnih forumih vezanih na stroko.      
5. za pripravo materialov za vzgojno – izobraževalno delo.      
6. za strokovno izpopolnjevanje.      
7. za informiranje o novostih v stroki.      
8. za spremljanje sodobne strokovne literature.      
9. za spremljanje sodobne znanstvene literature.      
 

11 - Koliko knjig strokovne literature imate v lastni (domači) knjižnici?(Napišite približno številko.) 
  
   

 

12 - Ali ste član kakšnega združenja, katerega delo je povezano z otroki? 
Možnih je več odgovorov  

 
 Nisem član nobenega združenja.  
 Sem član. (Vpišite ime združenja.)  
 Sem aktiven član. (Vpišite ime združenja.)  

13 - Zadnji sklop vprašanj se nanaša na socialno-demografske karakteristike Vas in Vaše družine. 
Navedeni podatki bodo uporabljeni izključno v znanstveno raziskovalne namene in ne ogrožajo 
anonimnosti ankete. 
  
14 - Vaša stopnja izobrazbe: 

 višja  
 visoka univerzitetna  
 magisterij, doktorat  
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15 - Naselje, v katerem ste odrasli, ima:  
 

 manj kot 1.000 prebivalcev.  
 od 1.001 do 10.000.  
 od 10.001 do 100.000.  
 več kot 100.000 prebivalcev.  

 
16 - Naselje, v katerem živite, ima: 
  

 manj od 1.000 prebivalcev.  
 od 1.001 do 10.000.  
 od 10.001 do 100.000.  
 več od 100.000 prebivalcev.  

 
SPOL - Vaš spol: 
  

 moški  
 ženska  

 
Vaša starost: 
  
   

 
17 - Leta delovne dobe na pedagoškem področju: 
  
   

 
18 - Število članov Vašega gospodinjstva: 
  
   

 
19 - Kako ocenjujete  ekonomsko stanje Vaše družine? 
  

 Znatno slabše od večine drugih.  
 Nekoliko slabše od večine drugih.  
 Niti boljše niti slabše od večine drugih.  
 Nekoliko bolšje od večine drugih.  
 Znatno boljše od večine drugih.  

 
20 - Ali imate otroke? 
 Možnih je več odgovorov  
 

 Ne.  
 Da.  
 Fante. (Vpišite, koliko.)  
 Punce. (Vpišite, koliko.)  

 
21 - Ali bi želeli da je Vaš otrok učitelj? 
  

 Ne.  
 Vseeno mi je.  
 Da.  
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22 - Kako ocenjujete kakovost slovenskega šolstva? 
Slovenska osnovna šola je: 
  

 zelo kakovostna.  
 srednje kakovostna.  
 manj kakovostna.  

 
 
23 - Navedite, kaj bi bilo po Vaši presoji potrebno narediti za ohranjanje in vzdrževanje kakovosti 
slovenske osnovne šole: 
 
na ravni posameznih učiteljev. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
na ravni posameznih šol. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
na ravni države in sistema šolske politike. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
v procesu izobraževanja učiteljev. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

 
Hvala za sodelovanje. 
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Priloga 2 
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Priloga 3 

INTERVJU 

Sem študentka drugostopenjskega študija Pedagoške fakultete, smer Poučevanje na razredni 

stopnji. Pripravljam magistrsko delo z naslovom Vloga podpore vodstva in kolegov v 

profesionalnem razvoju po presoji učiteljev. Podatke bom zbrala s polstrukturiranim 

intervjujem, pri tem pa bom potrebovala vašo pomoč. Hvaležna vam bom, če mi boste 

dovolili, da vas intervjuvam. Vse pridobljene podatke bom uporabila samo v raziskovalne 

namene, pri predstavitvi rezultatov analize in ugotovitev pa ne bom razkrila vaše identitete.  

SPLOŠNI PODATKI 

SPOL: 

a) moški 

b) ženski 

LETA DELOVNE DOBE NA PEDAGOŠKEM PODROČJU: _____________ 

VAŠA IZOBRAZBA: ____________ 

VAŠ NAZIV:  a) brez naziva  b) mentor   c) svetovalec   č) svetnik 

Zastavila vam bom nekaj vprašanj, povezanih z vašo oceno šolske klime, medsebojnega 

sodelovanja zaposlenih, o vašem profesionalnem razvoju in o kakovosti šolstva. Prosim vas, 

da poskušate čim bolj podrobno opisati in utemeljiti svoje odgovore.  

OCENA OBSTOJEČE ŠOLSKE KLIME IN MEDSEBOJNO SODELOVANJE 

UČITELJEV IN VODSTVA 

 

1. Bi za šolo, na kateri ste zaposleni, lahko rekli, da se zaposleni med seboj spoštujejo in 

sodelujejo? Kratko utemeljite svoj odgovor. 

1.1 Kaj pa učenci? Se po vaši presoji počutijo sprejete, se počuti vsak posameznik 

enako in cenjenega? 

1.2 Kakšno je po vaši oceni sodelovanje šole s starši? Utemeljite svoj odgovor. (Če ni 

zelo dobro: komu/čemu pripisujete razloge za takšno stanje, kdo je odgovoren?, 

Kaj bi morali oziroma lahko storili, da bi se sodelovanje izboljšalo?) 
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2. Kako ocenjujete pogostost medsebojnega sodelovanja učiteljev na šoli, na kateri 

poučujete in na kakšen način to poteka? Ocenite z 1–nikoli ne sodelujemo, 2–redko 

sodelujemo, 3–včasih sodelujemo, 4–pogosto sodelujemo, 5–zelo pogosto sodelujemo. 

Utemeljite svoj odgovor. Opišite primer zadnjega sodelovanja in kdaj približno je bilo 

to. 

2.1 Kako pogosto in na kakšen način pa učitelji sodelujete z vodstvom? Ocenite z 1–

nikoli ne sodelujemo, 2–redko sodelujemo, 3–včasih sodelujemo, 4–pogosto 

sodelujemo, 5–zelo pogosto sodelujemo. Utemeljite svoj odgovor. Kakšne vrste je 

to sodelovanje: bolj bežno, organizacijsko, ravnatelj se zanima za naše ped. delo, 

hospitacije …?  

 

3. Opišite, kakšne so vaše izkušnje s podporo sodelavcev pri vašem delu. 

3.1 Če so izkušnje pozitivne, opišite, na kakšne načine vam sodelavci nudijo podporo. 

Če niso pozitivne, opišite, kaj pogrešate. 

3.2 Opišite, kakšne so vaše izkušnje s podporo vodstva pri vašem delu. 

3.3 Če so izkušnje pozitivne, opišite, na kakšne načine vam vodstvo nudi podporo. Če 

niso pozitivne, opišite, kaj pogrešate. 

 

4. Kako bi ocenili klimo na vaši šoli? Ocenite z 1–zelo pozitivna, 2–dokaj pozitivna, 3–

precej negativna, 4–zelo negativna. Utemeljite svoj odgovor. 

 

PROFESIONALNI RAZVOJ  

5. Kaj pomeni za vas profesionalni razvoj učitelja? Opišite. 

  

6. Kako bi ocenili skrb za svoj profesionalni razvoj v primerjavi s skrbjo za profesionalni 

razvoj vaših sodelavcev? Ocenite z 1–najmanj od vseh sodelavcev, 2–manj kot ostali, 

3–podobno kot ostali, 4–bolj kot ostali, 5–najbolj od vseh sodelavcev. Utemeljite svoj 

odgovor. 

 

7. Ali ste zadovoljni s tem, v kolikšni meri ste se profesionalno razvijali v zadnjih 5 letih 

in z zmožnostmi, ki jih imate za lasten profesionalni razvoj v šoli, kjer ste zaposleni? 

7.1 Na kakšen način se profesionalno razvijate? 

7.2 Menite, da je nenehen profesionalni razvoj za učitelja pomemben? Utemeljite. 
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8. Opišite, kako se izobražujete in na katerih področjih se največkrat izobražujete.  

 

9. Kateri dejavniki po vašem mnenju vplivajo na vaš profesionalni razvoj (izobraževanja 

na šoli in/ali izven nje, mentorstvo, hospitacije, literatura …)?  

 
KAKOVOST POUKA IN OSNOVNEGA ŠOLSTVA 

10. Kaj je za vas kakovosten pouk? Utemeljite. 

 

11. Ocenite, kako sta po vašem mnenju povezana profesionalni razvoj učiteljev in 

kakovost pouka ter šole. Ocenite z 1–sploh nista povezana, 2–nista povezana, 3–sta 

povezana, 4–zelo sta povezana. Utemeljite svoj odgovor.  

 
12. V kolikšni meri profesionalni razvoj učitelja vpliva na kakovost njegovega 

poučevanja? Ocenite z 1–sploh ne vpliva, 2–niti ne vpliva, 3–vpliva, 4–zelo vpliva. 

Utemeljite svoj odgovor. 

 

13. Kaj po vašem mnenju določa kakovost osnovne šole? Kateri kriteriji morajo biti 

izpolnjeni, da lahko govorimo o kakovostni osnovni šoli? Razložite, prosim. 

13.1 Kateri kriteriji so po vaši presoji najpomembnejši? Kako bi jih razvrstili od 

najpomembnejšega do najmanj pomembnega? 

 

14. Kako ocenjujete kakovost slovenske osnovne šole? Ocenite z 1–manj kakovostna, 2–

srednje kakovostna, 3–zelo kakovostna. Utemeljite svoj odgovor.  

14.1 Kaj pa v primerjavi z drugimi državami Evropske unije (EU)? Bi slovensko 

osnovno šolo ocenili kot: 1–manj kakovostno kot drugod v EU, 2–podobno 

kakovostno kot drugod v EU, 3–bolj kakovostno kot drugod v EU? 

 

15. Kaj menite, da bi bilo potrebno narediti za ohranjanje, vzdrževanje oziroma 

izboljšanje kakovosti slovenske osnovne šole? 

15.1 Kako lahko k temu prispevajo učitelji? 

15.2 Kako lahko k temu prispeva posamezna šola? 

15.3 Kaj bi morali storiti na ravni države in sistema šolske politike in v procesu 

izobraževanja učiteljev?  
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Priloga 4 

ANALIZA INTERVJUJEV 

Intervju z učiteljem A 

BESEDILO POJMI KODE 

Spol: Ženski 

Leta delovne dobe na pedagoškem področju: 

27 let 

Vaša izobrazba: univerzitetna 

Vaš naziv: Svetovalec 

  

Bi za šolo, na kateri ste zaposleni, lahko rekli, 

da se zaposleni med seboj spoštujejo in 

sodelujejo? Kratko utemeljite svoj odgovor. 

Sodelovanja na naši šoli je veliko, saj smo 

majhna šola. Spoštovanja med vsemi nami pa je 

težko izmeriti, saj dandanes pogovor in dogovor 

poteka preko eAsistenta. Časa za druženje je vse 

manj in učitelji si samo še menjamo kljuke 

učilnice, si nudimo pomoč, se dogovarjamo, kdo 

koga pa zares spoštuje, ne vem. Mislim, da je 

spoštovanja bolj moč opaziti med sodelavci, ki so 

pogosto skupaj npr. isti projekti, razredi, 

predmeti. Tam, kjer je več druženja in 

komunikacije tudi izven šole. 

Kaj pa učenci? Se po vaši presoji počutijo 

sprejete, se počuti vsak posameznik enako in 

cenjenega? 

Ne počutijo se vsi enaki in cenjeni. Vse več je 

učencev z velikim egom, ki ga starši pri otroku še 

spodbujajo, da bi bili ti najboljši. Otroci so vse 

bolj nestrpni in hitro izločijo drugačnega od sebe. 

Učitelji skušamo poskrbeti, da bi  bili vsi cenjeni 

in enakovredni v razrednem timu. 

SPOŠTOVANJE IN 

SODELOVANJE 

ZAPOSLENIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPREJETOST 

UČENCEV 

 

 

 

 

 

 

 

Dobro 

sodelovanje, težko 

izmerljivo 

spoštovanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niso enaki in 

cenjeni. 
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Kakšno je po vaši oceni sodelovanje šole s 

starši? Utemeljite svoj odgovor.  

Na naši šoli je sodelovanje s starši odlično, saj 

organiziramo mnogo prireditev, na katere so 

vabljeni starši kot gledalci in tudi kot udeleženci. 

Nudimo jim vso strokovno pomoč, če jo 

potrebujejo pri vzgoji otroka. Organiziramo 

različna strokovna predavanja, ki so staršem v 

pomoč. Je pa opaziti upad sodelovanja staršev s 

šolo – govorilnih urah, saj je vmes posegel 

eAsistent, ki je staršem takoj na dosegu roke.   

SODELOVANJE 

ŠOLE S STARŠI 

Odlično 

sodelovanje. 

Kako ocenjujete pogostost medsebojnega 

sodelovanja učiteljev na šoli, na kateri 

poučujete in na kakšen način to poteka? 

Ocenite z 1–nikoli ne sodelujemo, 2–redko 

sodelujemo, 3–včasih sodelujemo, 4–pogosto 

sodelujemo, 5–zelo pogosto sodelujemo. 

Utemeljite svoj odgovor. Opišite primer 

zadnjega sodelovanja in kdaj približno je bilo 

to. 

4. Sodelovanje je najpogosteje pri načrtovanju in 

izvajanju učne ure - učne vsebine, vzgojnega 

načrta, hišnega reda, pri organizaciji šolskih 

prireditev, tematskih proslav, tekmovanj, dnevov 

dejavnosti … Večina sodelovanja poteka po 

aktivih, kjer si razdelimo naloge, tekmovanja, 

projekte ali na  pedagoških sestankih  ali pa 

izkoristimo oglasno desko – eAsistent.  Sama 

zelo rada sodelujem pri vseh dejavnostih. Zadnje 

večje sodelovanje je bilo pri nastanku slikanice, 

kjer smo sodelovali likovnica, knjižničarka, 

profesorica slovenskega jezika, romska 

pomočnica, podravnateljica in vzgojiteljica. To 

MEDSEBOJNO 

SODELOVANJE  

UČITELJEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogosto 

sodelovanje, 

načrtovanje in 

izvajanje učne ure, 

organizacijsko 

sodelovanje, 

nastanek slikanice.  
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sodelovanje se je od slikanice poglobilo in 

nadaljevalo z gledališko igro.  

Kako pogosto in na kakšen način pa učitelji 

sodelujete z vodstvom? Ocenite z 1–nikoli ne 

sodelujemo, 2–redko sodelujemo, 3–včasih 

sodelujemo, 4–pogosto sodelujemo, 5–zelo 

pogosto sodelujemo. Utemeljite svoj odgovor. 

Kakšne vrste je to sodelovanje: bolj bežno, 

organizacijsko, ravnatelj se zanima za naše 

ped. delo, hospitacije …?  

2. Bolj redko sodelujem z ravnateljico. 

Največkrat na mesečnih pedagoških sestankih, ki 

so obvezni. V kolikor nastajajo organizacijske 

težave, jo pokličem ali ji pošljem sporočilo po 

eAsistentu. Zelo redka so osebna srečanja. 

 

 

SODELOVANJE 

UČITELJEV Z 

VODSTVOM 

 

 

Redko 

sodelovanje, 

organizacijsko 

sodelovanje, 

mesečne 

pedagoške 

konference. 

 

 

 

 

Opišite, kakšne so vaše izkušnje s podporo 

sodelavcev pri vašem delu. 

Večinoma pozitivne in dobronamerne. V skupini, 

kjer sodelujemo pri projektih je podpora zelo 

dobra, klima zabavna in delovna, skratka super. 

Mene so podprli pri nastajanju slikanice in mi 

nudili pomoč (knjižničarka, vzgojiteljica in 

podravnateljica). 

Če so izkušnje pozitivne, opišite, na kakšne 

načine vam sodelavci nudijo podporo. Če niso 

pozitivne, opišite, kaj pogrešate. 

Sodelavci mi nudijo oporo tako, da me včasih 

samo poslušajo, da imam komu potarnat, mi 

nudijo pomoč pri vzgojno-izobraževalnem delu, 

mi dajo vedeti, da v težavah nisem sama in mi 

tudi pomagajo pri delu. 

Opišite, kakšne so vaše izkušnje s podporo 

vodstva pri vašem delu. 

PODPORA 

SODELAVCEV 

 

 

 

 

 

 

PODPORA 

SODELAVCEV 

 

 

 

 

 

 

PODPORA 

VODSTVA 

Pozitivne in 

dobronamerne 

izkušnje. 

 

 

 

 

 

Poslušanje, 

nudenje pomoči. 

 

 

 

 

 

 

Dokaj pozitivne 

izkušnje. 



125 
 

Letošnje šolsko leto sem imela težave pri 

organizaciji nastopa z gledališko igro in vodstvo 

mi je takoj priskočilo na pomoč. Drugače pa 

imam tudi dokaj pozitivne izkušnje. So bila tudi 

nesoglasja, ki smo jih uspeli rešiti z 

dogovarjanjem, potrpežljivostjo in 

argumentiranjem. Vodstvo zna grajati in te 

opozoriti na napake, zna pa tudi pohvaliti.  

Če so izkušnje pozitivne, opišite, na kakšne 

načine vam vodstvo nudi podporo. Če niso 

pozitivne, opišite, kaj pogrešate. 

Izkušnje so pozitivne - pohvala, iskanje skupnih 

rešitev.                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPORA 

VODSTVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohvala, iskanje 

skupnih rešitev, 

nudenje pomoči. 

Kako bi ocenili klimo na vaši šoli? Ocenite z 

1–zelo pozitivna, 2–dokaj pozitivna, 3–precej 

negativna, 4–zelo negativna. Utemeljite svoj 

odgovor. 

3. Ni več nasmejanih obrazov, klepetov med 

odmori, na šoli so zgolj pomembni le še otroci. 

Učitelji smo le državni sužnji, ki za svoje delo 

nismo cenjeni, premalo plačani. 

ŠOLSKA KLIMA Precej negativna 

klima, resni obrazi, 

ni klepetov, učitelj 

= državni suženj, 

ki ni cenjen in 

premalo plačan. 

Kaj pomeni za vas profesionalni razvoj 

učitelja? Opišite. 

Da lahko napreduješ v nazive in možnost rasti na 

strokovnem področju, da ti ob morebitnih 

težavah pri poučevanju ali vzgojni problematiki 

zna nekdo pomagati, te naučiti strokovnega 

pogleda na problem, ti omogočiti kakšne 

delavnice ali predavanja na to temo s strani 

strokovnjaka. 

POJEM 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ 

Napredovanje, rast, 

pomoč, učenje, 

delavnice, 

predavanja. 

Kako bi ocenili skrb za svoj profesionalni 

razvoj v primerjavi s skrbjo za profesionalni 

razvoj vaših sodelavcev? Ocenite z 1–najmanj 

SKRB ZA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ 

Podobno kot ostali, 

organizirana 

predavanja, 
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od vseh sodelavcev, 2–manj kot ostali, 3–

podobno kot ostali, 4–bolj kot ostali, 5–najbolj 

od vseh sodelavcev. Utemeljite svoj odgovor. 

3. Vsem učiteljem vodstvo nudi dodatna 

izobraževanja za profesionalni razvoj preko 

organiziranih predavanj na šoli, udeležbi 

projektov in različnih seminarjih. Je pa seveda 

odvisno od financ.  

projekti, seminarji. 

Ali ste zadovoljni s tem, v kolikšni meri ste se 

profesionalno razvijali v zadnjih 5 letih, in z 

zmožnostmi, ki jih imate za lasten 

profesionalni razvoj v šoli, kjer ste zaposleni? 

Ja. 

Na kakšen način se profesionalno razvijate? 

Seminarji, projekti, članki, predavanja, študijska 

srečanja, literatura v knjižnici. 

 

Menite, da je nenehen profesionalni razvoj za 

učitelja pomemben? Utemeljite. 

Ja, ker se družba spreminja in s tem obenem tudi 

otrok. Kot strokovnjak pa moraš ravnati tako, da 

otroka nenehno spodbujaš in ga znaš usmerjati na 

pravo pot ali mu znaš pomagati, ko je v težavah, 

bodisi učnih, socialnih, psiholoških, tudi 

zdravstvenih.  

ZADOVOLJSTVO S 

PROFESIONALNIM 

RAZVOJEM 

 

 

NAČINI 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

 

POMEMBNOST  

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

Sem zadovoljna. 

 

 

 

 

Seminarji, projekti, 

članki, predavanja, 

študijska srečanja, 

literatura. 

Pomemben. 

Opišite, kako se izobražujete in na katerih 

področjih se največkrat izobražujete. 

Obiskujem seminarje, delavnice,  berem 

strokovno literaturo, gledam dokumentarne 

oddaje, se pogovarjam z učenci, kje imajo težave 

in jim skušam pomagati, povezana preko spleta z 

mednarodnimi učitelji, branje tuje strokovne 

literature – disleksija, spletni seminarji, ki jih 

NAČINI 

IZOBRAŽEVANJA 

Seminarji, 

delavnice, 

literatura, oddaje, 

pogovor, splet, 

področje 

matematike, 

disleksije. 
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organizira Rokus Klett, članica različnih društev 

(disleksija, slepi in naglušni), berem članke 

različnih strokovnjakov. Največkrat se 

izobražujem na področju matematike, potem pa 

disleksije in strokovna literatura dr. Radovana 

Radetiča (vzgojni problemi in prijemi).   

Kateri dejavniki po vašem mnenju vplivajo na 

vaš profesionalni razvoj (izobraževanja na šoli 

in/ali izven nje, mentorstvo, hospitacije, 

literatura …)?  

Izobraževanja v šoli in izven nje, literatura.  

DEJAVNIKI 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

Izobraževanja v 

šoli in izven nje, 

literatura. 

Kaj je za vas kakovosten pouk? Utemeljite. 

Da učenci sami iščejo pot do znanja, da so 

spoštljivi, radovedni in odgovorni. 

POJEM 

KAKOVOSTEN 

POUK 

Učenčevo iskanje 

poti do znanja, 

radovednost, 

odgovornost, 

spoštljivost. 

Ocenite, kako sta po vašem mnenju povezana 

profesionalni razvoj učiteljev in kakovost 

pouka ter šole. Ocenite z 1–sploh nista 

povezana, 2–nista povezana, 3–sta povezana, 

4–zelo sta povezana. Utemeljite svoj odgovor. 

4. Sodoben učitelj stremi k zanimivi uri, ki bo 

pritegnila učence. Ni samo natakar, ampak je 

kuhar. Takrat bo učenec postal njegov sodelavec 

in bo sodeloval pri uri ter krojil svoje znanje, ki 

ga bo delil med sošolce.  

POVEZAVA POJMA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ UČITELJEV 

IN POJMA 

KAKOVOST POUKA 

TER ŠOLE 

Zelo sta povezana. 

V kolikšni meri profesionalni razvoj učitelja 

vpliva na kakovost njegovega poučevanja? 

Ocenite z 1–sploh ne vpliva, 2–niti ne vpliva, 

3–vpliva, 4–zelo vpliva. Utemeljite svoj 

odgovor. 

4. Učenca lahko s svojim poučevanjem in 

osebnostjo pritegne ali pa odvrne od učenja, 

sodelovanja in nadaljnjega napredka. Zato se 

VPLIV 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA NA 

POUČEVANJE 

UČITELJA 

Zelo vpliva. 
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mora učitelj profesionalno razvijati, da bo 

posledično tudi kakovostno poučeval. 

Kaj po vašem mnenju določa kakovost 

osnovne šole? Kateri kriteriji morajo biti 

izpolnjeni, da lahko govorimo o kakovostni 

osnovni šoli? Razložite, prosim. 

Kakovost določa počutje, znanje in spoštovanje 

vseh akterjev na šoli. 

Kateri kriteriji so po vaši presoji 

najpomembnejši? Kako bi jih razvrstili od 

najpomembnejšega do najmanj pomembnega? 

Spoštovanje, odgovornost, delo in medsebojna 

pomoč.                                                                                                                       

KRITERIJI 

KAKOVOSTNE 

OSNOVNE ŠOLE 

 

 

 

KRITERIJI 

KAKOVOSTNE 

OSNOVNE ŠOLE 

Počutje, znanje, 

spoštovanje. 

 

 

 

 

Spoštovanje, 

odgovornost, delo, 

medsebojna 

pomoč. 

Kako ocenjujete kakovost slovenske osnovne 

šole? Ocenite z 1–manj kakovostna, 2–srednje 

kakovostna, 3–zelo kakovostna. Utemeljite 

svoj odgovor. 

2. Vse več staršev se uči in dela nalogo z učenci 

in ti ne razmišljajo ne v šoli in ne doma. Veliko 

otrok se uči samo zaradi ocene, ki ga bo privedla 

do boljše srednje šole, fakultete … Znanja pa ni, 

ker gre v pozabo. Zelo malo otrok je dandanes 

res vedoželjnih. 

Kaj pa v primerjavi z drugimi državami 

Evropske unije (EU)? Bi slovensko osnovno 

šolo ocenili kot: 1–manj kakovostno kot 

drugod v EU, 2–podobno kakovostno kot 

drugod v EU, 3–bolj kakovostno kot drugod v 

EU? 

2. Menim, da je drugod po Evropski uniji 

kakovost osnovne šole podobna kot pri nas. 

KAKOVOST 

SLOVENSKE 

OSNOVNE ŠOLE 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERJAVA 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE 

OSNOVNE ŠOLE Z 

DRUGIMI 

DRŽAVAMI EU 

Srednje 

kakovostna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobno 

kakovostno. 

Kaj menite, da bi bilo potrebno narediti za 

ohranjanje, vzdrževanje oziroma izboljšanje 

PREDLOGI ZA 

IZBOLJŠANJE 

Ukinitev NPZ, 

mature, 
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kakovosti slovenske osnovne šole?  

Staršem prepovedati vtikati nos v stroko, država 

ukiniti NPZ, maturo in od malega spremljati 

otroka in ga razvijati v njegova močna področja. 

Njegova slabša področja pa nikakor ne bi smela 

biti ovira pri doseganju njegovih ciljev iz močnih 

področij. Učitelji naj ne bi bil birokrat, tajnik 

ampak oseba, ki nudi otroku pomoč pri učenju, 

ga miselno razvija do najvišjega nivoja, katerega 

je pač sposoben. Zakaj mora učitelj dneve in 

dneve pisati priprave? Saj jih tako in tako 

natisnemo s spleta ali poskrbi za to založba. Mi 

pa se jih moramo držati. Pa taka svoboda. 

Kako lahko k temu prispevajo učitelji? 

Upati si biti učitelj, kakršen je bil na začetku 

svoje poti. Poln optimizma, nasmeha in 

zadovoljstva. Da otrok ve, da ga ima za pomoč, 

če kaj ne razume,  učiti se pa mora otrok sam. 

Učitelj pa tudi, ker mora biti strokovno 

podkovan. 

Kako lahko k temu prispeva posamezna šola? 

Vsak učitelj mora imeti podporo s strani vodstva. 

Vodstvo učitelje nagrajuje, poskrbi za pozitivno 

klimo na šoli. 

 

Kaj bi morali storiti na ravni države in 

sistema šolske politike in v procesu 

izobraževanja učiteljev? 

Šolska politika naj že enkrat odpre oči, ne pa da 

samo išče vzorce različnih šolskih sistemov 

(finski, norveški, ameriški …). Slovenci smo od 

nekdaj imeli in še vedno imamo uspešne osebe na 

svojem močnem področju. Država naj vrne 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE 

OSNOVNE ŠOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRISPEVEK 

UČITELJEV H 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE 

OSNOVNE ŠOLE 

 

 

PRISPEVEK ŠOLE H 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE 

OSNOVNE ŠOLE 

 

PRISPEVEK 

DRŽAVE, SISTEMA 

ŠOLSKE POLITIKE 

IN PROCESA 

IZOBRAŽEVANJA H 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE 

OSNOVNE ŠOLE 

spremljanje otroka, 

manj birokracije, 

prepoved staršem 

vtikati nos v 

stroko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimizem, 

nasmeh, 

zadovoljstvo, 

nudenje pomoči, 

učenje. 

 

 

Podpora vodstva, 

nagrajevanje, skrb 

za pozitivno šolsko 

klimo. 

 

Spoštovanje, 

ustrezno plačilo, 

odmor, cenjenje 

učiteljev, več 

prakse. 
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ukradeno: ukradli so nam spoštovanje (starši že 

več vedo ali celo krojijo šolske zakone), vrnejo 

nam plačo za pošteno delo in nadure, zaslužimo 

si 20-minutni odmor v kabinetu brez kričečih 

otrok. Vsako uro nadomeščanja se plača, pa če si 

ustrezen ali ne. V razredu moraš to uro delati, ne 

pa biti samo senca učitelja. Država naj že enkrat 

začne cenit dobre učitelje, ne pa da so vsi enaki. 

Dober učitelj bi moral biti  s strani šole in države 

ustrezno nagrajen, imeti bi moral priložnost, da 

se še več izobražuje, da dobi malce višjo plačo. 

Danes pa tega ni. V proces izobraževanj učiteljev 

pa več dobre prakse. 

 

Intervju z učiteljem B 

BESEDILO POJMI KODE 

Spol: Ženski 

Leta delovne dobe na pedagoškem področju: 

13 let 

Vaša izobrazba: univerzitetna 

Vaš naziv: Svetovalec 

  

Bi za šolo, na kateri ste zaposleni, lahko rekli, 

da se zaposleni med seboj spoštujejo in 

sodelujejo? Kratko utemeljite svoj odgovor.  

Večina zaposlenih (ne pa vsi) med seboj sodeluje 

in ima do sodelavcev spoštljiv odnos. To se kaže 

v medsebojni podpori, pomoči in nasvetih, ki jih 

dobivamo drug od drugega. Sodelujemo pri 

organizaciji prireditev, dobrodelnih in drugih 

akcijah, pri strokovnem delu, projektih. 

Kaj pa učenci? Se po vaši presoji počutijo 

sprejete, se počuti vsak posameznik enako in 

SPOŠTOVANJE IN 

SODELOVANJE 

ZAPOSLENIH 

 

 

 

 

 

 

SPREJETOST 

UČENCEV 

Večinoma dobro 

sodelovanje in 

spoštovanje. 

 

 

 

 

 

 

Dober občutek 

sprejetosti, odvisno 
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cenjenega? 

Upam, da. Vsako leto se trudim, da bi ta občutek 

sprejetosti čutili vsi. Je pa res, da je veliko 

odvisno od učitelja in samih učencev. V ta namen 

v svojem razredu izvajam različne delavnice, 

socialne igre in v pouk uvajam elemente 

čuječnosti.  

Kakšno je po vaši oceni sodelovanje šole s 

starši? Utemeljite svoj odgovor.  

Moja izkušnja s sodelovanjem s starši je zelo 

dobra. Starši zelo redno prihajajo v šolo, 

korektno sporočajo potrebne informacije in 

podobno. Menim, da je pomembno, da se jasno 

pove, kaj se od njih pričakuje. Dobiti morajo 

občutek, da smo učitelji, njihov otrok in oni na 

isti strani. Mislim, da starši bolj redno prihajajo 

na govorilne ure in roditeljske sestanke dokler je 

otrok še na razredni stopnji, ko pride na 

predmetno stopnjo pa prihajajo redkeje. Morda je 

razlog v tem, da ima otrok na predmetni stopnji 

razrednika, poučuje pa ga več različnih učiteljev. 

Razrednik lahko staršu pove več le o delu učenca 

pri predmetu, ki ga poučuje sam. Starši pravijo, 

da dobijo le malo informacij o svojem otroku. 

Morda bi morali učitelji, ki poučujejo v oddelku 

bolj sodelovati z razrednikom in mu predati več 

informacij o delu otroka pri njihovih predmetih.  

 

 

 

 

 

 

 

SODELOVANJE 

ŠOLE S STARŠI 

od učitelja. 

 

 

 

 

 

 

Zelo dobro 

sodelovanje. 

Kako ocenjujete pogostost medsebojnega 

sodelovanja učiteljev na šoli, na kateri 

poučujete in na kakšen način to poteka? 

Ocenite z 1–nikoli ne sodelujemo, 2–redko 

sodelujemo, 3–včasih sodelujemo, 4–pogosto 

sodelujemo, 5–zelo pogosto sodelujemo. 

MEDSEBOJNO 

SODELOVANJE  

UČITELJEV 

 

 

 

Zelo pogosto 

sodelujemo, 

načrtovanje dela, 

organizacijsko 

sodelovanje, Šolski 

direndaj. 
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Utemeljite svoj odgovor. Opišite primer 

zadnjega sodelovanja in kdaj približno je bilo 

to. 

5. Sodelujemo pri načrtovanju strokovnega dela, 

sestavljanju preverjanj in ocenjevanj  znanja, 

delovnih listov, organizaciji dnevov dejavnosti, 

šol v naravi, prireditev, projektov Zadnje 

sodelovanje: maj 2019 – organizacija Šolskega 

direndaja 

Kako pogosto in na kakšen način pa učitelji 

sodelujete z vodstvom? Ocenite z 1–nikoli ne 

sodelujemo, 2–redko sodelujemo, 3–včasih 

sodelujemo, 4–pogosto sodelujemo, 5–zelo 

pogosto sodelujemo. Utemeljite svoj odgovor. 

Kakšne vrste je to sodelovanje: bolj bežno, 

organizacijsko, ravnatelj se zanima za naše 

ped. delo, hospitacije …?  

4. Organizacijsko, hospitacije, delo v projektih, 

morebitne težave, v zvezi z izobraževanji 

učiteljev, pedagoške konference …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SODELOVANJE 

UČITELJEV Z 

VODSTVOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogosto 

sodelujemo, 

organizacijsko, 

hospitacije, 

pedagoške 

konference, 

projekti, 

izobraževanja. 

Opišite, kakšne so vaše izkušnje s podporo 

sodelavcev pri vašem delu. 

Večinoma pozitivne.  

Če so izkušnje pozitivne, opišite, na kakšne 

načine vam sodelavci nudijo podporo. Če niso 

pozitivne, opišite, kaj pogrešate. 

Medsebojno se podpiramo, si pomagamo in 

dajemo nasvete. Veliko sodelujemo. 

Opišite, kakšne so vaše izkušnje s podporo 

vodstva pri vašem delu. 

Večinoma pozitivne. 

Če so izkušnje pozitivne, opišite, na kakšne 

načine vam vodstvo nudi podporo. Če niso 

PODPORA 

SODELAVCEV 

 

PODPORA 

SODELAVCEV 

 

 

 

PODPORA 

VODSTVA 

 

PODPORA 

VODSTVA 

Večinoma 

pozitivne izkušnje. 

 

Pomoč, dajanje 

nasvetov, 

sodelovanje. 

 

 

Večinoma 

pozitivne izkušnje. 

 

Obveščanje o 

novostih, 
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pozitivne, opišite, kaj pogrešate. 

Obveščanje o novostih in spremembah, 

omogočanje individualnih izobraževanj, 

upoštevanje mojih interesov in želja. 

spremembah, 

omogočanje 

izobraževanj, 

upoštevanje 

interesov, želja. 

Kako bi ocenili klimo na vaši šoli? Ocenite z 

1–zelo pozitivna, 2–dokaj pozitivna, 3–precej 

negativna, 4–zelo negativna. Utemeljite svoj 

odgovor. 

2. Klima je v glavnem prijetna, se pa najdejo 

posamezniki, ki v nekaterih situacijah 

odreagirajo neprimerno. Motijo me ogovarjanje, 

vzvišen odnos in egoizem.  

ŠOLSKA KLIMA Dokaj pozitivna, 

neprimerno 

odreagiranje 

posameznikov, 

ogovarjanje, 

vzvišen odnos, 

egoizem. 

Kaj pomeni za vas profesionalni razvoj 

učitelja? Opišite. 

Da se dodatno izobražujem, strokovno rastem, da 

po svoji presoji v pouk uvajam novosti in 

spremembe v zvezi s poučevanjem, da lahko 

neke dodatne interese uresničujem skozi 

določene projekte, interesne dejavnosti …  

POJEM 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ 

Dodatna 

izobraževanja, 

strokovna rast, 

uvajanje novosti po 

svoji presoji, 

projekti, interesne 

dejavnosti. 

Kako bi ocenili skrb za svoj profesionalni 

razvoj v primerjavi s skrbjo za profesionalni 

razvoj vaših sodelavcev? Ocenite z 1–najmanj 

od vseh sodelavcev, 2–manj kot ostali, 3–

podobno kot ostali, 4–bolj kot ostali, 5–najbolj 

od vseh sodelavcev. Utemeljite svoj odgovor. 

3. Nekaj izobraževanj imamo organiziranih na 

šoli in se jih udeležujemo vsi, na nekatera hodim 

v sklopu projekta, nekaterih se udeležim po 

lastnem interesu. Skrb za profesionalni razvoj je 

v veliki meri odvisna od vsakega posameznika – 

meni to veliko pomeni in se veliko angažiram 

sama, na področjih, ki me zanimajo. 

SKRB ZA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ 

Podobno kot ostali, 

organizirana 

izobraževanja, 

individualna 

izobraževanja. 
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Ali ste zadovoljni s tem, v kolikšni meri ste se 

profesionalno razvijali v zadnjih 5 letih, in z 

zmožnostmi, ki jih imate za lasten 

profesionalni razvoj v šoli, kjer ste zaposleni? 

Ja. 

Na kakšen način se profesionalno razvijate? 

Dodatna izobraževanja, sodelovanje v projektih, 

udeležba na mednarodnih konferencah. 

 

Menite, da je nenehen profesionalni razvoj za 

učitelja pomemben? Utemeljite. 

Da, ker živimo v svetu, ki se zelo hitro spreminja 

in to terja tudi od učiteljev.  

ZADOVOLJSTVO S 

PROFESIONALNIM 

RAZVOJEM 

 

 

NAČINI 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

 

POMEMBNOST 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

Sem zadovoljna. 

 

 

 

 

Dodatna 

izobraževanja, 

sodelovanje v 

projektih, udeležba 

na mednarodnih 

konferencah. 

Pomemben. 

Opišite, kako se izobražujete in na katerih 

področjih se največkrat izobražujete. 

Nekaj izobraževanj imamo organiziranih na šoli 

(tematike so povezane z aktualnimi stvarmi) in se 

jih udeležujemo vsi, na nekatera hodim v sklopu 

projekta, nekaterih se udeležim po lastnem 

interesu. Šibko področje se mi še vedno zdi delo 

z otroki s posebnimi potrebami in si želim na tem 

področju še več izobraževanj. 

NAČINI 

IZOBRAŽEVANJA 

Organizirana 

izobraževanja, 

individualna 

izobraževanja, 

področje dela z 

otroki s posebnimi 

potrebami. 

Kateri dejavniki po vašem mnenju vplivajo na 

vaš profesionalni razvoj (izobraževanja na šoli 

in/ali izven nje, mentorstvo, hospitacije, 

literatura …)?  

Izobraževanja v šoli in izven nje, literatura, 

hospitacije, mentorstvo. 

DEJAVNIKI 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

Izobraževanja v 

šoli in izven nje, 

literatura, 

hospitacije, 

mentorstvo. 

Kaj je za vas kakovosten pouk? Utemeljite. 

Razgiban, posamezniku prilagojen pouk pri 

katerem se vsi dobro počutijo in se veliko 

naučijo.  

POJEM 

KAKOVOSTEN 

POUK 

Razgiban, 

prilagojen pouk, 

dobro počutje, 

učenje. 

Ocenite, kako sta po vašem mnenju povezana POVEZAVA POJMA Sta povezana. 
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profesionalni razvoj učiteljev in kakovost 

pouka ter šole. Ocenite z 1–sploh nista 

povezana, 2–nista povezana, 3–sta povezana, 

4–zelo sta povezana. Utemeljite svoj odgovor. 

3. Če se učitelji profesionalno razvijajo, rastejo, 

bo kakovost pouka in šole kot take nedvomno 

večja. Sem pa mnenja, da ima vsak učitelj še 

vedno pravico do avtonomnosti. Do sprememb in 

novosti ima pravico biti kritičen in jih ne uvaja v 

pouk za vsako ceno. Sledi tistim, za katere misli, 

da bodo prinesle nekaj pozitivnega.   

PROFESIONALNI 

RAZVOJ UČITELJEV 

IN POJMA 

KAKOVOST POUKA 

TER ŠOLE 

V kolikšni meri profesionalni razvoj učitelja 

vpliva na kakovost njegovega poučevanja? 

Ocenite z 1–sploh ne vpliva, 2–niti ne vpliva, 

3–vpliva, 4–zelo vpliva. Utemeljite svoj 

odgovor. 

3. Do neke mere seveda vpliva. Človek, ki se 

profesionalno razvija, lahko tudi več da. Je pa 

res, da so si učenci med seboj zelo različni in 

utopično je pričakovati, da bo nek pristop 

oziroma metoda uspešna pri vseh učencih. Ni 

nujno, da se učitelj razvija v smeri, ki bo koristila 

vsem učencem. Hkrati je res tudi, da širše kot je 

znanje učitelja, več interesom posameznih 

učencev lahko ugodi.  

VPLIV 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA NA 

POUČEVANJE 

UČITELJA 

Vpliva. 

Kaj po vašem mnenju določa kakovost 

osnovne šole? Kateri kriteriji morajo biti 

izpolnjeni, da lahko govorimo o kakovostni 

osnovni šoli? Razložite, prosim. 

Kakovost določa dobra klima na šoli, kakovostna 

izobraževanja po presoji učitelja, profesionalni 

razvoj. 

Kateri kriteriji so po vaši presoji 

KRITERIJI 

KAKOVOSTNE 

OSNOVNE ŠOLE 

 

 

 

 

KRITERIJI 

Šolska klima, 

kakovostna 

izobraževanja, 

profesionalni 

razvoj. 

 

 

Kakovostna 
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najpomembnejši? Kako bi jih razvrstili od 

najpomembnejšega do najmanj pomembnega? 

Kakovostna izobraževanja po presoji učitelja, 

profesionalni razvoj, klima šole. 

KAKOVOSTNE 

OSNOVNE ŠOLE 

izobraževanja, 

profesionalni 

razvoj, šolska 

klima. 

Kako ocenjujete kakovost slovenske osnovne 

šole? Ocenite z 1–manj kakovostna, 2–srednje 

kakovostna, 3–zelo kakovostna. Utemeljite 

svoj odgovor. 

2. Menim, da slovenska šola ni tako zelo slaba, 

kot se jo v zadnjih letih prikazuje. Učitelji se zelo 

trudimo, da bi učenci v šoli dobili kar največ 

znanja, predvsem znanja za kakovostno življenje 

in znajdenje v družbi. Hiter napredek in 

spremembe v družbi pa nedvomno zahtevata 

prevetritev učnih načrtov. Menim, da smo kot 

družba malo (ali celo zelo) izgubili kompas, kaj 

sploh želimo. Znanje, pridnost, poštenost in delo 

bi morali ponovno postati vrednota, učitelj pa 

mora dobiti nazaj tudi nekaj odvzetih pravic, kar 

ga bo postavilo nazaj na mesto v družbi, ki ga 

zasluži.  

Kaj pa v primerjavi z drugimi državami 

Evropske unije (EU)? Bi slovensko osnovno 

šolo ocenili kot: 1–manj kakovostno kot 

drugod v EU, 2–podobno kakovostno kot 

drugod v EU, 3–bolj kakovostno kot drugod v 

EU? 

2.  

KAKOVOST 

SLOVENSKE 

OSNOVNE ŠOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERJAVA 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE 

OSNOVNE ŠOLE Z 

DRUGIMI 

DRŽAVAMI EU 

Srednje 

kakovostna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobno 

kakovostno. 

Kaj menite, da bi bilo potrebno narediti za 

ohranjanje, vzdrževanje oziroma izboljšanje 

kakovosti slovenske osnovne šole?  

Prevetriti je treba učne načrte, odpraviti številčne 

ocene pri nekaterih predmetih (npr. športu, 

PREDLOGI ZA 

IZBOLJŠANJE 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE OŠ 

 

Prevetritev učnih 

načrtov, odprava 

številčnih ocen pri 

določenih 

predmetih, manj 
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glasbi, likovni), manj birokracije za učitelja. 

Kako lahko k temu prispevajo učitelji? 

Se profesionalno razvijati, v pouk uvesti 

»pametne spremembe«. 

 

Kako lahko k temu prispeva posamezna šola? 

Upoštevati interese učencev in učiteljev, 

spremembe uvajati počasi in ne za vsako ceno. 

 

Kaj bi morali storiti na ravni države in 

sistema šolske politike in v procesu 

izobraževanja učiteljev? 

Učitelju dati več svobode in vzvode za 

discipliniranje otrok, ki imajo danes veliko pravic 

in le malo dolžnosti. Prevetriti je treba učne 

načrte in spremeniti  nekatere stvari pri 

ocenjevanju znanja (npr. odprava številčnih ocen 

pri glasbi, likovni in športu …). Že fakulteta bi 

morala bodoče učitelje bolje pripraviti na delo v 

razredu.  

 

PRISPEVEK 

UČITELJEV H 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE OŠ 

PRISPEVEK ŠOLE H 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE OŠ 

 

PRISPEVEK 

DRŽAVE, SISTEMA 

ŠOLSKE POLITIKE 

IN PROCESA 

IZOBRAŽEVANJA H 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE OŠ 

birokracije. 

Profesionalni 

razvoj, uvajanje 

»pametnih« 

sprememb. 

Upoštevanje 

interesov, počasno 

uvajanje 

sprememb. 

Več svobode 

učitelju, vzvodi za 

discipliniranje 

otrok, prevetritev 

učnih načrtov, 

sprememba 

ocenjevanja 

znanja. 

 

Intervju z učiteljem C 

BESEDILO POJMI KODE 

Spol: Ženski 

Leta delovne dobe na pedagoškem področju: 

13 let 

Vaša izobrazba: univerzitetna 

Vaš naziv: Mentor 

  

Bi za šolo, na kateri ste zaposleni, lahko rekli, 

da se zaposleni med seboj spoštujejo in 

sodelujejo? Kratko utemeljite svoj odgovor.  

Odgovorim lahko pritrdilno, še posebno pri 

sodelovanju. Je pa tako kot v vsaki službi, da je 

SPOŠTOVANJE IN 

SODELOVANJE 

ZAPOSLENIH 

 

 

Dobro sodelovanje 

in spoštovanje. 
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kdo izjema. 

Kaj pa učenci? Se po vaši presoji počutijo 

sprejete, se počuti vsak posameznik enako in 

cenjenega? 

Večina se počuti sprejete, določeni verjetno ne, 

vendar je do teh informacij pri starejših učencih 

težje priti kot pri mlajših. 

Kakšno je po vaši oceni sodelovanje šole s 

starši? Utemeljite svoj odgovor.  

Sodelovanje s starši je dobro. Starši obiskujejo 

govorilne ure, velikokrat se pa zgodi, da pridejo 

samo starši od uspešnejših učencev ali tistih brez 

disciplinskih težav. Interes staršev je zelo velik v 

1. razredu, nato se malo zmanjšuje, ter poveča v 

zadnjem triletju. Da se stanje izboljša moramo mi 

strokovni delavci veliko vlagati v komunikacijo s 

starši in biti odprti za njihova vprašanja, hkrati pa 

je pomembno, da komunikacija poteka 

obojestransko. 

 

SPREJETOST 

UČENCEV 

 

 

 

 

SODELOVANJE 

ŠOLE S STARŠI 

 

Dobro sprejeti. 

 

 

 

 

 

Dobro 

sodelovanje. 

Kako ocenjujete pogostost medsebojnega 

sodelovanja učiteljev na šoli, na kateri 

poučujete in na kakšen način to poteka? 

Ocenite z 1–nikoli ne sodelujemo, 2–redko 

sodelujemo, 3–včasih sodelujemo, 4–pogosto 

sodelujemo, 5–zelo pogosto sodelujemo. 

Utemeljite svoj odgovor. Opišite primer 

zadnjega sodelovanja in kdaj približno je bilo 

to. 

4. Sodelovanje na aktivu, vsak mesec, 

sodelovanje s sodelavkami v oddelkih enako 

starih otrok – vsakodnevno si izmenjamo 

informacije o učencih, domačih nalogah, ostalih 

informacij. 

MEDSEBOJNO 

SODELOVANJE  

UČITELJEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SODELOVANJE 

Pogosto 

sodelujemo, aktiv, 

oddelki isto starih 

otrok, 

vsakodnevna 

izmenjava 

informacij. 

 

 

 

 

 

 

Včasih 
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Kako pogosto in na kakšen način pa učitelji 

sodelujete z vodstvom? Ocenite z 1–nikoli ne 

sodelujemo, 2–redko sodelujemo, 3–včasih 

sodelujemo, 4–pogosto sodelujemo, 5–zelo 

pogosto sodelujemo. Utemeljite svoj odgovor. 

Kakšne vrste je to sodelovanje: bolj bežno, 

organizacijsko, ravnatelj se zanima za naše 

ped. delo, hospitacije …?  

3. Z vodstvom sodelujemo na mesečnih 

srečanjih, pri organizaciji – nadomeščanje pouka 

ali projektih, hospitacijah. 

UČITELJEV Z 

VODSTVOM 

sodelujemo, 

organizacijsko 

sodelovanje, 

mesečne 

konference, 

hospitacije, 

projekti. 

Opišite, kakšne so vaše izkušnje s podporo 

sodelavcev pri vašem delu. 

Pozitivne.  

Če so izkušnje pozitivne, opišite, na kakšne 

načine vam sodelavci nudijo podporo. Če niso 

pozitivne, opišite, kaj pogrešate. 

Moje izkušnje s sodelavci so pozitivne, saj so 

vedno pripravljeni pomagati, ne glede na to ali 

gre za organizacijo, uprizoritev, nadomeščanje ali 

projekte. 

Opišite, kakšne so vaše izkušnje s podporo 

vodstva pri vašem delu. 

Večinoma pozitivne. 

Če so izkušnje pozitivne, opišite, na kakšne 

načine vam vodstvo nudi podporo. Če niso 

pozitivne, opišite, kaj pogrešate. 

Omogočanje izobraževanj, pogovor po 

hospitacijah … 

PODPORA 

SODELAVCEV 

 

PODPORA 

SODELAVCEV 

 

 

 

 

 

PODPORA 

VODSTVA 

 

PODPORA 

VODSTVA 

Pozitivne izkušnje. 

 

 

Nudenje pomoči. 

 

 

 

 

 

 

Večinoma 

pozitivne. 

 

Omogočanje 

izobraževanj, 

pogovor. 

Kako bi ocenili klimo na vaši šoli? Ocenite z 

1–zelo pozitivna, 2–dokaj pozitivna, 3–precej 

negativna, 4–zelo negativna. Utemeljite svoj 

odgovor. 

ŠOLSKA KLIMA Dokaj pozitivna, v 

različnih stavbah. 
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2. Klima na naši šoli je dokaj pozitivna, saj 

menim, da določene težave prinaša to, da nismo v 

isti stavbi in ne moremo navezovati stikov in 

odnosov tako kot bi si želeli. 

Kaj pomeni za vas profesionalni razvoj 

učitelja? Opišite. 

Razvoj na področju izobraževanja, razvoj iz 

teorije na praktične primere, nadgradnja svojega 

dela in poučevanja. 

POJEM 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ 

Izobraževanja, 

uvedba teorije v 

prakso, nadgradnja 

dela in poučevanja. 

Kako bi ocenili skrb za svoj profesionalni 

razvoj v primerjavi s skrbjo za profesionalni 

razvoj vaših sodelavcev? Ocenite z 1–najmanj 

od vseh sodelavcev, 2–manj kot ostali, 3–

podobno kot ostali, 4–bolj kot ostali, 5–najbolj 

od vseh sodelavcev. Utemeljite svoj odgovor. 

4. Sama se zelo želim udeleževati različnih 

izobraževanj, berem strokovno literaturo in 

poslušam različna predavanja. 

SKRB ZA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ 

Bolj kot ostali, 

izobraževanja, 

literatura, 

predavanja. 

Ali ste zadovoljni s tem, v kolikšni meri ste se 

profesionalno razvijali v zadnjih 5 letih, in z 

zmožnostmi, ki jih imate za lasten 

profesionalni razvoj v šoli, kjer ste zaposleni? 

Sem zelo zadovoljna, saj sem se vključila v zelo 

veliko izobraževanj (individualno) kot tudi 

organiziranih v okviru šole. 

Na kakšen način se profesionalno razvijate? 

Seminarji, fakulteta, branje knjig in člankov o 

različnih področjih. 

Menite, da je nenehen profesionalni razvoj za 

učitelja pomemben? Utemeljite. 

Ja, menim, da je zelo pomemben, saj moramo 

slediti toku časa in se prilagajati in spoznati 

prihajajoče generacije otrok. 

ZADOVOLJSTVO S 

PROFESIONALNIM 

RAZVOJEM 

 

 

 

 

NAČINI 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

POMEMBNOST 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

Zelo zadovoljna. 

 

 

 

 

 

 

Seminarji, 

predavanja, 

literatura. 

Zelo pomemben. 
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Opišite, kako se izobražujete in na katerih 

področjih se največkrat izobražujete. 

Pedagoška fakulteta, komunikacija s starši, 

ustvarjalne delavnice, branje literature. 

Največkrat na področjih ustvarjanja. 

NAČINI 

IZOBRAŽEVANJA 

Izobraževanje, 

komunikacija, 

delavnice, 

literatura, področje 

ustvarjanja. 

Kateri dejavniki po vašem mnenju vplivajo na 

vaš profesionalni razvoj (izobraževanja na šoli 

in/ali izven nje, mentorstvo, hospitacije, 

literatura …)?  

Vsi ti dejavniki so pomembni, odvisno katero 

področje je pri posamezniku slabše razvito in ga 

mora nadgraditi. 

DEJAVNIKI 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

Izobraževanje na 

šoli in izven nje, 

mentorstvo, 

hospitacije, 

literatura. 

Kaj je za vas kakovosten pouk? Utemeljite. 

Kakovosten pouk zajema dobro razlago, 

dejavnosti s problemsko naravnanostjo, 

doseganje ciljev in standardov znanj, razvoj 

odnosa z učenci … 

POJEM 

KAKOVOSTEN 

POUK 

Dobra razlaga, 

problemsko 

naravnane 

dejavnosti, 

doseganje ciljev, 

razvoj odnosa z 

učenci. 

Ocenite, kako sta po vašem mnenju povezana 

profesionalni razvoj učiteljev in kakovost 

pouka ter šole. Ocenite z 1–sploh nista 

povezana, 2–nista povezana, 3–sta povezana, 

4–zelo sta povezana. Utemeljite svoj odgovor. 

4. Če se učitelji profesionalno razvijajo, bo po 

mojem mnenju tudi kakovost pouka in šole 

boljša. Zato je to vsekakor zelo povezano. 

POVEZAVA POJMA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ UČITELJEV 

IN POJMA 

KAKOVOST POUKA 

TER ŠOLE 

Zelo sta povezana. 

V kolikšni meri profesionalni razvoj učitelja 

vpliva na kakovost njegovega poučevanja? 

Ocenite z 1–sploh ne vpliva, 2–niti ne vpliva, 

3–vpliva, 4–zelo vpliva. Utemeljite svoj 

odgovor. 

4. Učiteljev profesionalni razvoj zelo vpliva na 

VPLIV 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA NA 

POUČEVANJE 

UČITELJA 

Zelo vpliva. 
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kakovost njegovega poučevanja. Učitelji, ki se 

profesionalno razvijajo, vsekakor po mojem 

mnenju tudi bolj kakovostno poučujejo.  

Kaj po vašem mnenju določa kakovost 

osnovne šole? Kateri kriteriji morajo biti 

izpolnjeni, da lahko govorimo o kakovostni 

osnovni šoli? Razložite, prosim. 

Kakovostna osnovna šola nudi dobro izobrazbo, 

možnost, da otroci razvijejo svojo osebnost in 

vrednote, ter spoštovanje.  

Kateri kriteriji so po vaši presoji 

najpomembnejši? Kako bi jih razvrstili od 

najpomembnejšega do najmanj pomembnega? 

Dobra izobrazba, torej dobro usposobljeni 

učitelji, sodelovanje, spoštovanje. 

KRITERIJI 

KAKOVOSTNE 

OSNOVNE ŠOLE 

 

 

 

 

KRITERIJI 

KAKOVOSTNE 

OSNOVNE ŠOLE 

Nudenje dobre 

izobrazbe, razvoj 

učenčevih 

osebnosti in 

vrednot, 

spoštovanje. 

 

Dobra izobrazba, 

sodelovanje, 

spoštovanje. 

Kako ocenjujete kakovost slovenske osnovne 

šole? Ocenite z 1–manj kakovostna, 2–srednje 

kakovostna, 3–zelo kakovostna. Utemeljite 

svoj odgovor. 

2. Menim, da bi lahko določene stvari v osnovni 

šoli spremenili, da bi naredili večji poudarek na 

določeni vsebini, uvedli več drila in utrjevanja, 

saj velikokrat zanj zmanjka časa … 

Kaj pa v primerjavi z drugimi državami 

Evropske unije (EU)? Bi slovensko osnovno 

šolo ocenili kot: 1–manj kakovostno kot 

drugod v EU, 2–podobno kakovostno kot 

drugod v EU, 3–bolj kakovostno kot drugod v 

EU? 

2.  

KAKOVOST 

SLOVENSKE 

OSNOVNE ŠOLE 

 

 

 

 

 

PRIMERJAVA 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE 

OSNOVNE ŠOLE Z 

DRUGIMI 

DRŽAVAMI EU 

Srednje 

kakovostna. 

 

 

 

 

 

 

Podobno 

kakovostno. 

Kaj menite, da bi bilo potrebno narediti za 

ohranjanje, vzdrževanje oziroma izboljšanje 

kakovosti slovenske osnovne šole?  

PREDLOGI ZA 

IZBOLJŠANJE 

KAKOVOSTI 

Več svobode 

učiteljem, manj 

birokracije, manjše 
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Učitelji bi potrebovali več svobode in manj 

birokracije, starši bi se morali manj vtikati v delo 

učitelja. 

Kako lahko k temu prispevajo učitelji? 

Učitelji lahko veliko prispevajo in ne sledijo 

učbenikom in delovnim zvezkom. Bolje bi bilo 

zmanjšati količino delovnih zvezkov in 

oblikovati samostojne naloge pri določenih 

vsebinah, ni vedno kvantiteta pomembna, tudi 

kvaliteta šteje. Bolj usmerjene domače naloge, za 

utrjevanje nove učne snovi in ne zaradi količine. 

Kako lahko k temu prispeva posamezna šola? 

Šola bi lahko k temu prispevala z ozaveščanjem 

učiteljev, z dogovori, s sprejemanjem predlogov 

učiteljev in posredovanjem informacij višjim 

organom. 

Kaj bi morali storiti na ravni države in 

sistema šolske politike in v procesu 

izobraževanja učiteljev? 

Na ravni države in sistema šolske politike bi 

lahko za zgled vzeli finski sistem. Večja svoboda 

učiteljem, manj birokracije.  

SLOVENSKE OŠ 

 

 

PRISPEVEK 

UČITELJEV H 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE OŠ 

 

 

 

 

PRISPEVEK ŠOLE H 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE OŠ 

 

 

PRISPEVEK 

DRŽAVE, SISTEMA 

ŠOLSKE POLITIKE 

IN PROCESA 

IZOBRAŽEVANJA H 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE OŠ 

vtikanje staršev v 

delo. 

 

Zmanjšanje 

količine delovnih 

zvezkov, 

oblikovanje 

samostojnih nalog, 

usmerjene domače 

naloge. 

 

Ozaveščanje 

učiteljev, 

sprejemanje 

predlogov 

učiteljev, 

posredovanje 

informacij višjim 

organom. 

 

Zgled: finski 

sistem, večja 

svoboda učiteljem, 

manj birokracije. 

 

Intervju z učiteljem Č 

BESEDILO POJMI KODE 

Spol: Ženski 

Leta delovne dobe na pedagoškem področju: 7 

let 

Vaša izobrazba: univerzitetna 

Vaš naziv: Mentor 

  

Bi za šolo, na kateri ste zaposleni, lahko rekli, SPOŠTOVANJE IN Sodelovanje in 
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da se zaposleni med seboj spoštujejo in 

sodelujejo? Kratko utemeljite svoj odgovor.  

Učitelji se med seboj spoštujejo, nihče ni žaljiv, 

med seboj tudi sodelujemo, vendar imam pri 

nekaterih občutek, da sodelujejo samo zato, ker 

morajo. 

Kaj pa učenci? Se po vaši presoji počutijo 

sprejete, se počuti vsak posameznik enako in 

cenjenega? 

Učenci se počutijo sprejete s strani učiteljev. 

Obstajajo pa posamezni primeri, pri katerih se 

učenci ne počutijo enoke cenjenih s strani 

sošolcev. 

Kakšno je po vaši oceni sodelovanje šole s 

starši? Utemeljite svoj odgovor.  

S starši šola dobro sodeluje, učitelji smo veliko v 

stiku s starši (ko pridejo po otroke, na govorilnih 

urah in roditeljskih sestankih, preko eAsistenta 

…). 

SODELOVANJE 

ZAPOSLENIH 

 

 

 

 

SPREJETOST 

UČENCEV 

 

 

 

 

 

SODELOVANJE 

ŠOLE S STARŠI 

spoštovanje. 

 

 

 

 

 

Občutek 

sprejetosti. 

 

 

 

 

 

Dobro 

sodelovanje. 

Kako ocenjujete pogostost medsebojnega 

sodelovanja učiteljev na šoli, na kateri 

poučujete in na kakšen način to poteka? 

Ocenite z 1–nikoli ne sodelujemo, 2–redko 

sodelujemo, 3–včasih sodelujemo, 4–pogosto 

sodelujemo, 5–zelo pogosto sodelujemo. 

Utemeljite svoj odgovor. Opišite primer 

zadnjega sodelovanja in kdaj približno je bilo 

to. 

5. Z učiteljicami zelo pogosto sodelujem. 

Sodelujemo vsakodnevno, pri pripravi preverjanj 

in ocenjevanj, učnih listov, prireditev itd. 

Kako pogosto in na kakšen način pa učitelji 

sodelujete z vodstvom? Ocenite z 1–nikoli ne 

MEDSEBOJNO 

SODELOVANJE  

UČITELJEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SODELOVANJE 

UČITELJEV Z 

Zelo pogosto 

sodelujemo, 

priprava preverjanj 

in ocenjevanj, 

organizacijsko 

sodelovanje, 

vsakodnevna 

izmenjava 

informacij. 

 

 

 

Pogosto 

sodelujemo, 
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sodelujemo, 2–redko sodelujemo, 3–včasih 

sodelujemo, 4–pogosto sodelujemo, 5–zelo 

pogosto sodelujemo. Utemeljite svoj odgovor. 

Kakšne vrste je to sodelovanje: bolj bežno, 

organizacijsko, ravnatelj se zanima za naše 

ped. delo, hospitacije …?  

4. Z vodstvom sodelujem pogosto, predvsem po 

potrebi, če je potrebno kaj urediti. Enkrat 

mesečno imamo sestanke pri vodstvu, da se 

pogovorimo o tekočih stvareh. Ravnatelj ima 

enkrat letno hospitacije. 

VODSTVOM mesečne 

konference, 

hospitacije, 

sodelovanje po 

potrebi. 

Opišite, kakšne so vaše izkušnje s podporo 

sodelavcev pri vašem delu. 

Pozitivne.  

Če so izkušnje pozitivne, opišite, na kakšne 

načine vam sodelavci nudijo podporo. Če niso 

pozitivne, opišite, kaj pogrešate. 

V krogu učiteljev, kjer se gibljem, mi učitelji 

nudijo podporo pri nadaljnjem izobraževanju, mi 

pomagajo s svojimi izkušnjami, svetujejo.  

Opišite, kakšne so vaše izkušnje s podporo 

vodstva pri vašem delu. 

Glede na to, da se nadaljnje izobražujem do 

izobrazbe, ki bo iskana na šoli, vodstvo na to ne 

gleda kot priložnost za pridobitev ustreznega 

kadra. Z njihove strani podpore za ta študij ni, 

kar je žalostno. Kar se dela tiče, ne dobim veliko 

povratnih informacij s strani vodstva.  

Če so izkušnje pozitivne, opišite, na kakšne 

načine vam vodstvo nudi podporo. Če niso 

pozitivne, opišite, kaj pogrešate. 

Pogrešam več pohvale oz. neke povratne 

informacije za delo. 

PODPORA 

SODELAVCEV 

 

PODPORA 

SODELAVCEV 

 

 

 

 

PODPORA 

VODSTVA 

 

 

 

 

 

 

PODPORA 

VODSTVA 

Pozitivne izkušnje. 

 

 

Podpora pri 

nadaljnjem 

izobraževanju, 

pomoč, izmenjava 

izkušenj, 

svetovanje. 

Precej negativne 

izkušnje. 

 

 

 

 

 

 

Več pohvale, 

povratne 

informacije za 

delo. 
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Kako bi ocenili klimo na vaši šoli? Ocenite z 

1–zelo pozitivna, 2–dokaj pozitivna, 3–precej 

negativna, 4–zelo negativna. Utemeljite svoj 

odgovor. 

2. Na naši šoli so učitelji razdeljeni na več 

manjših skupin, ki se med sabo ne družijo preveč, 

razen ko je nujno. To je tudi zato, ker je pouk v 

različnih stavbah. 

ŠOLSKA KLIMA Dokaj pozitivna, 

delitev učiteljev. 

Kaj pomeni za vas profesionalni razvoj 

učitelja? Opišite. 

Mislim, da je profesionalni razvoj učitelja 

pridobivanje novih znanj za poučevanje, 

oblikovanje primernih odnosov z učenci.  

POJEM 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ 

Pridobivanje novih 

znanj, oblikovanje 

odnosov z učenci. 

Kako bi ocenili skrb za svoj profesionalni 

razvoj v primerjavi s skrbjo za profesionalni 

razvoj vaših sodelavcev? Ocenite z 1–najmanj 

od vseh sodelavcev, 2–manj kot ostali, 3–

podobno kot ostali, 4–bolj kot ostali, 5–najbolj 

od vseh sodelavcev. Utemeljite svoj odgovor. 

3. Podobno kot ostali, primerno svojemu 

področju poučevanja. Skrbim za dodatna 

izobraževanja predvsem na področju ustvarjanju 

primerne klime v razredu in tudi na področju 

podaljšanega bivanja. 

SKRB ZA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ 

Podobno kot ostali, 

izobraževanja. 

Ali ste zadovoljni s tem, v kolikšni meri ste se 

profesionalno razvijali v zadnjih 5 letih, in z 

zmožnostmi, ki jih imate za lasten 

profesionalni razvoj v šoli, kjer ste zaposleni? 

Ja, zelo sem zadovoljna. 

Na kakšen način se profesionalno razvijate? 

Obiskujem dodatna izobraževanja, berem 

strokovno literaturo. 

Menite, da je nenehen profesionalni razvoj za 

ZADOVOLJSTVO S 

PROFESIONALNIM 

RAZVOJEM 

 

 

NAČINI 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

POMEMBNOST 

Zelo zadovoljna. 

 

 

 

 

Izobraževanja, 

literatura. 

 

Pomemben. 
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učitelja pomemben? Utemeljite. 

Ja, menim, da je nenehen profesionalni razvoj 

pomemben za učitelja, saj na ta način učitelj 

skrbi za svojo rast in razvoj, da postaja vse boljši 

in boljši ter pridobiva širok spekter znanj. 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

Opišite, kako se izobražujete in na katerih 

področjih se največkrat izobražujete. 

Izobražujem se na področju razrednega pouka, na 

področju ustvarjanja, področju komunikacije s 

starši. 

NAČINI 

IZOBRAŽEVANJA 

Izobraževanja, 

predavanja, 

področje 

razrednega pouka, 

ustvarjanja, 

komunikacije s 

starši. 

Kateri dejavniki po vašem mnenju vplivajo na 

vaš profesionalni razvoj (izobraževanja na šoli 

in/ali izven nje, mentorstvo, hospitacije, 

literatura …)?  

Mislim, da predvsem izobraževanja tako na šoli 

kot izven nje.  

DEJAVNIKI 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

Izobraževanja na 

šoli in izven nje. 

Kaj je za vas kakovosten pouk? Utemeljite. 

Da učitelj obvlada svoje področje, da zna na 

privlačen način pritegniti učence k sodelovanju, 

da zna uporabljati informacijsko-komunikacijsko 

tehnologijo, da posluša in vključuje tudi mnenja 

učencev. 

POJEM 

KAKOVOSTEN 

POUK 

Obvladanje 

področja, privlačna 

pritegnitev 

učencev k 

sodelovanju, 

uporaba IKT, 

poslušanje 

učencev. 

Ocenite, kako sta po vašem mnenju povezana 

profesionalni razvoj učiteljev in kakovost 

pouka ter šole. Ocenite z 1–sploh nista 

povezana, 2–nista povezana, 3–sta povezana, 

4–zelo sta povezana. Utemeljite svoj odgovor. 

4. Če se učitelj ne izobražuje na vseh potrebnih 

področjih, tudi v razredu ne bo znal primerno 

POVEZAVA POJMA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ UČITELJEV 

IN POJMA 

KAKOVOST POUKA 

TER ŠOLE 

Zelo sta povezana. 



148 
 

predstaviti snov ter pritegniti učence, kar pomeni, 

da ne bo imel kakovostnega pouka. 

V kolikšni meri profesionalni razvoj učitelja 

vpliva na kakovost njegovega poučevanja? 

Ocenite z 1–sploh ne vpliva, 2–niti ne vpliva, 

3–vpliva, 4–zelo vpliva. Utemeljite svoj 

odgovor. 

4. Kot sem že prej omenila, je zelo pomembno, 

da se učitelj profesionalno razvija. Na ta način bo 

imel širok spekter znanj in bo lahko kakovostno 

poučeval. 

VPLIV 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA NA 

POUČEVANJE 

UČITELJA 

Zelo vpliva. 

Kaj po vašem mnenju določa kakovost 

osnovne šole? Kateri kriteriji morajo biti 

izpolnjeni, da lahko govorimo o kakovostni 

osnovni šoli? Razložite, prosim. 

Primerni prostori za poučevanje, vsaj osnovna 

oprema učilnice, učitelji s primerno izobrazbo, 

učitelji, ki so s srcem pri poučevanju in ne samo 

zato, ker pač morajo. 

Kateri kriteriji so po vaši presoji 

najpomembnejši? Kako bi jih razvrstili od 

najpomembnejšega do najmanj pomembnega? 

Učitelji, ki so s srcem pri poučevanju in ne samo 

zato, ker pač morajo, nato učitelji s primerno 

izobrazbo, sledi primerni prostori za poučevanje 

in osnovna oprema učilnice. 

KRITERIJI 

KAKOVOSTNE 

OSNOVNE ŠOLE 

 

 

 

 

 

KRITERIJI 

KAKOVOSTNE 

OSNOVNE ŠOLE 

Primerni prostori, 

oprema učilnice, 

izobrazba 

učiteljev, učitelji, 

ki so radi učitelji. 

 

 

 

Učitelji, ki so radi 

učitelji, izobrazba 

učiteljev, primerni 

prostori, oprema 

učilnice. 

Kako ocenjujete kakovost slovenske osnovne 

šole? Ocenite z 1–manj kakovostna, 2–srednje 

kakovostna, 3–zelo kakovostna. Utemeljite 

svoj odgovor. 

2. Preveč snovi, teorije, ki jo morajo učenci 

poznati. 

Kaj pa v primerjavi z drugimi državami 

KAKOVOST 

SLOVENSKE 

OSNOVNE ŠOLE 

 

 

 

PRIMERJAVA 

Srednje 

kakovostna. 

 

 

 

 

Podobno 
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Evropske unije (EU)? Bi slovensko osnovno 

šolo ocenili kot: 1–manj kakovostno kot 

drugod v EU, 2–podobno kakovostno kot 

drugod v EU, 3–bolj kakovostno kot drugod v 

EU? 

2.  

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE 

OSNOVNE ŠOLE Z 

DRUGIMI 

DRŽAVAMI EU 

kakovostno. 

Kaj menite, da bi bilo potrebno narediti za 

ohranjanje, vzdrževanje oziroma izboljšanje 

kakovosti slovenske osnovne šole?  

Mogoče malo preurediti šolski sistem. 

Kako lahko k temu prispevajo učitelji? 

Preveč učne snovi prikazati na privlačen način.  

 

 

Kako lahko k temu prispeva posamezna šola? 

Da zaposli primeren kader, ki je s srcem pri 

poučevanju, in ne da zaposluje učiteljev 'po 

vezah' – samo zato, ker ga poznajo. 

Kaj bi morali storiti na ravni države in 

sistema šolske politike in v procesu 

izobraževanja učiteljev? 

Sprememba šolskega sistema. Da politika 

prisluhne učiteljem in ne uvaja spremembe, ki se 

na papirju dobro slišijo, v praksi pa se to ne 

obnese. 

PREDLOGI ZA 

IZBOLJŠANJE 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE OŠ 

PRISPEVEK 

UČITELJEV H 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE OŠ 

PRISPEVEK ŠOLE H 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE OŠ 

 

PRISPEVEK 

DRŽAVE, SISTEMA 

ŠOLSKE POLITIKE 

IN PROCESA 

IZOBRAŽEVANJA H 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE OŠ 

Preureditev 

šolskega sistema. 

 

 

Privlačno 

prikazovanje učne 

snovi. 

 

Primeren kader, 

manj zaposlitev po 

vezah. 

 

Sprememba 

šolskega sistema, 

posluh učiteljem, 

brez sprememb, ki 

se v praksi ne 

obnesejo. 

 

Intervju z učiteljem D 

BESEDILO POJMI KODE 

Spol: Ženski 

Leta delovne dobe na pedagoškem področju: 7 

let 

Vaša izobrazba: univerzitetna 

Vaš naziv: Brez naziva 
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Bi za šolo, na kateri ste zaposleni, lahko rekli, 

da se zaposleni med seboj spoštujejo in 

sodelujejo? Kratko utemeljite svoj odgovor.  

Seveda, pri raznih projektih, v kolektivu je 

potrebno delati skupaj, se drug drugemu 

prilagajamo in poskušamo iz sodelovanja 

»potegniti« pozitivne izkušnje. Spoštujemo drug 

drugega že zaradi narave dela, enakega poklica 

itd. 

Kaj pa učenci? Se po vaši presoji počutijo 

sprejete, se počuti vsak posameznik enako in 

cenjenega? 

Mislim, da načeloma da, je pa seveda veliko 

odvisno tudi od posameznega učitelja – v 

kolikšni meri pokaže naklonjenost učencem … 

Kakšno je po vaši oceni sodelovanje šole s 

starši? Utemeljite svoj odgovor.  

Sodelovanje s starši je dokaj dobro. Menim, da je 

za določeno pomanjkljivo sodelovanje 

odgovoren tudi ravnatelj, ki naj bi bil v oporo 

učitelju in ne vedno staršem – kadar pride do 

konflikta.  

SPOŠTOVANJE IN 

SODELOVANJE 

ZAPOSLENIH 

 

 

 

 

 

 

SPREJETOST 

UČENCEV 

 

 

 

 

SODELOVANJE 

ŠOLE S STARŠI 

Dobro spoštovanje 

in sodelovanje. 

 

 

 

 

 

 

 

Občutek 

sprejetosti, odvisno 

od učitelja. 

 

 

 

Dokaj dobro 

sodelovanje. 

Kako ocenjujete pogostost medsebojnega 

sodelovanja učiteljev na šoli, na kateri 

poučujete in na kakšen način to poteka? 

Ocenite z 1–nikoli ne sodelujemo, 2–redko 

sodelujemo, 3–včasih sodelujemo, 4–pogosto 

sodelujemo, 5–zelo pogosto sodelujemo. 

Utemeljite svoj odgovor. Opišite primer 

zadnjega sodelovanja in kdaj približno je bilo 

to. 

4. Velikokrat sodelujemo, predvsem v kolektivu 

drugih razredov, občasno tudi združimo kakšno 

MEDSEBOJNO 

SODELOVANJE  

UČITELJEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogosto 

sodelujemo, 

kolektiv drugih 

razredov, 

Znanstveni dan. 
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uro. Pred kratkim smo sodelovali skoraj vsi 

učitelji, ko smo imeli na šoli Znanstveni dan. 

Med seboj smo se povezali, pripravili in izvedli 

določene delavnice na šoli. 

Kako pogosto in na kakšen način pa učitelji 

sodelujete z vodstvom? Ocenite z 1–nikoli ne 

sodelujemo, 2–redko sodelujemo, 3–včasih 

sodelujemo, 4–pogosto sodelujemo, 5–zelo 

pogosto sodelujemo. Utemeljite svoj odgovor. 

Kakšne vrste je to sodelovanje: bolj bežno, 

organizacijsko, ravnatelj se zanima za naše 

ped. delo, hospitacije …?  

4. Z vodstvom pogosto sodelujemo, predvsem z 

namestnico ravnateljice. Sodelovanje je bolj 

organizacijske pa tudi svetovalne narave. 

Ravnateljica pa se predvsem zanima za nas kot 

učitelje, za naše pedagoško delo in opravlja 

hospitacije. 

 

 

 

 

SODELOVANJE 

UČITELJEV Z 

VODSTVOM 

 

 

 

 

Pogosto 

sodelujemo, 

organizacijsko, 

svetovalno 

sodelovanje, 

zanimanje za 

pedagoško delo, 

hospitacije. 

Opišite, kakšne so vaše izkušnje s podporo 

sodelavcev pri vašem delu. 

Zelo pozitivne.  

Če so izkušnje pozitivne, opišite, na kakšne 

načine vam sodelavci nudijo podporo. Če niso 

pozitivne, opišite, kaj pogrešate. 

Moje izkušnje so zelo pozitivne. Sodelavci mi 

nudijo podporo pri pripravljanju učnega gradiva, 

pri menjavanju učnih pripomočkov, mi svetujejo 

in pomagajo, kadar to potrebujem. 

Opišite, kakšne so vaše izkušnje s podporo 

vodstva pri vašem delu. 

Večinoma pozitivne. 

Če so izkušnje pozitivne, opišite, na kakšne 

načine vam vodstvo nudi podporo. Če niso 

PODPORA 

SODELAVCEV 

 

PODPORA 

SODELAVCEV 

 

 

 

 

 

PODPORA 

VODSTVA 

 

PODPORA 

VODSTVA 

Zelo pozitivne 

izkušnje. 

 

Priprava učnega 

gradiva, menjava 

učnih 

pripomočkov, 

svetovanje, pomoč. 

 

 

Večinoma 

pozitivne izkušnje. 

 

Poslušanje, iskanje 

skupne rešitve. 
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pozitivne, opišite, kaj pogrešate. 

Izkušnje so največkrat pozitivne, saj me 

poslušajo in na koncu vedno najdemo skupno 

rešitev za obstoječo dilemo, predlog, vprašanje. 

Kako bi ocenili klimo na vaši šoli? Ocenite z 

1–zelo pozitivna, 2–dokaj pozitivna, 3–precej 

negativna, 4–zelo negativna. Utemeljite svoj 

odgovor. 

2. Klima je dokaj pozitivna po vsej šoli. 

Večinoma so učitelji pripravljeni sodelovati oz. 

pomagati. Imamo spoštljiv odnos drug do 

drugega in poskrbimo za svojo šolo. 

ŠOLSKA KLIMA Dokaj pozitivna, 

spoštljiv odnos, 

skrb za šolo. 

Kaj pomeni za vas profesionalni razvoj 

učitelja? Opišite. 

Izobraževanje na več področjih, bogatenje 

svojega znanja in sodelovanje z učitelji, starši, 

vodstvom, učenci.  

POJEM 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ 

Izobraževanje, 

bogatenje znanja, 

sodelovanje. 

Kako bi ocenili skrb za svoj profesionalni 

razvoj v primerjavi s skrbjo za profesionalni 

razvoj vaših sodelavcev? Ocenite z 1–najmanj 

od vseh sodelavcev, 2–manj kot ostali, 3–

podobno kot ostali, 4–bolj kot ostali, 5–najbolj 

od vseh sodelavcev. Utemeljite svoj odgovor. 

3. Po navadi se udeležujem izobraževanj v enaki 

meri kot ostali na šoli. 

SKRB ZA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ 

Podobno kot ostali. 

Ali ste zadovoljni s tem, v kolikšni meri ste se 

profesionalno razvijali v zadnjih 5 letih, in z 

zmožnostmi, ki jih imate za lasten 

profesionalni razvoj v šoli, kjer ste zaposleni? 

Trenutno, še nisem zadovoljna, ker nisem 

napredovala v tolikšni meri, kot bi si želela. Bila 

sem namreč kar trikrat odsotna zaradi 

porodniškega dopusta. Načrtujem, da  bom v 

ZADOVOLJSTVO S 

PROFESIONALNIM 

RAZVOJEM 

 

 

 

 

 

Nisem zadovoljna. 
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prihodnje sodelovala na več izobraževanjih.  

Na kakšen način se profesionalno razvijate? 

Učim se od sodelavk, ki imajo precej več 

delovne dobe oz. samih izkušenj. Udeležujem se 

različnih izobraževanj. 

Menite, da je nenehen profesionalni razvoj za 

učitelja pomemben? Utemeljite. 

Seveda, ves čas se je potrebno učiti in 

nadgrajevati svoje znanje. Le tako ne stagniramo 

ampak pridobivamo oz. rastemo. 

 

NAČINI 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

 

POMEMBNOST 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

 

Učenje od 

sodelavk, 

izobraževanja. 

 

Pomemben. 

Opišite, kako se izobražujete in na katerih 

področjih se največkrat izobražujete. 

Udeležujem se predavanj, ki jih organizira 

vodstvo šole, in tudi takšnih, ki jih ponudi 

kakšen zunanji izvajalec. Poiščem tudi sama 

delavnice, izobraževanja za področja, ki me 

zanimajo (matematika, glasba …).  

NAČINI 

IZOBRAŽEVANJA 

Predavanja, 

delavnice, 

izobraževanja, 

področje 

matematike, 

glasbe. 

Kateri dejavniki po vašem mnenju vplivajo na 

vaš profesionalni razvoj (izobraževanja na šoli 

in/ali izven nje, mentorstvo, hospitacije, 

literatura …)?  

Predvsem izobraževanja, seveda tudi mentorstvo, 

hospitacije, povezovanje s kolektivom. 

DEJAVNIKI 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

Izobraževanja, 

mentorstvo, 

hospitacije, 

povezovanje s 

kolektivom. 

Kaj je za vas kakovosten pouk? Utemeljite. 

Kakovosten pouk je zame, ko učenci predvsem 

na praktičen način spoznavajo določne vsebine. 

Kadar z igro pridemo do znanja in usvajanja 

določenih ciljev.  

POJEM 

KAKOVOSTEN 

POUK 

Praktično 

spoznavanje 

vsebin, preko igre 

do znanja. 

Ocenite, kako sta po vašem mnenju povezana 

profesionalni razvoj učiteljev in kakovost 

pouka ter šole. Ocenite z 1–sploh nista 

povezana, 2–nista povezana, 3–sta povezana, 

4–zelo sta povezana. Utemeljite svoj odgovor. 

POVEZAVA POJMA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ UČITELJEV 

IN POJMA 

KAKOVOST POUKA 

Zelo sta povezana. 
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4. S profesionalnim razvijanjem učitelja, le-ta 

pridobi določene spretnosti, orodja, s katerimi 

nato na ustrezen in kvaliteten način poda učno 

snov. 

TER ŠOLE 

V kolikšni meri profesionalni razvoj učitelja 

vpliva na kakovost njegovega poučevanja? 

Ocenite z 1–sploh ne vpliva, 2–niti ne vpliva, 

3–vpliva, 4–zelo vpliva. Utemeljite svoj 

odgovor. 

4. Kot sem že povedala, menim, da se kakovost 

poučevanja povečuje, če se učitelj dodatno 

izobražuje. 

VPLIV 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA NA 

POUČEVANJE 

UČITELJA 

Zelo vpliva. 

Kaj po vašem mnenju določa kakovost 

osnovne šole? Kateri kriteriji morajo biti 

izpolnjeni, da lahko govorimo o kakovostni 

osnovni šoli? Razložite, prosim. 

Kakovost osnovne šole določajo učitelji in 

ravnatelj, ki se trudijo, izobražujejo in 

uresničujejo zastavljene cilje vzgojno-

izobraževalnega načrta.  

Kateri kriteriji so po vaši presoji 

najpomembnejši? Kako bi jih razvrstili od 

najpomembnejšega do najmanj 

pomembnega? 

Najbolj pomembni se mi zdijo: ustrezen kader, 

izobraževanja, pozitivna klima med sodelavci, 

ustrezni učni pripomočki itd. 

KRITERIJI 

KAKOVOSTNE 

OSNOVNE ŠOLE 

 

 

 

 

 

KRITERIJI 

KAKOVOSTNE 

OSNOVNE ŠOLE 

Učitelji, ravnatelj. 

 

 

 

 

 

 

 

Ustrezen kader, 

izobraževanja, 

pozitivna klima, 

učni pripomočki. 

Kako ocenjujete kakovost slovenske osnovne 

šole? Ocenite z 1–manj kakovostna, 2–srednje 

kakovostna, 3–zelo kakovostna. Utemeljite 

svoj odgovor. 

2. Menim, da je naša šola srednje kakovostna, 

predvsem zaradi devetletke, ki bi jo ukinila. Prvi 

KAKOVOST 

SLOVENSKE 

OSNOVNE ŠOLE 

 

 

 

Srednje 

kakovostna. 
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razred namreč ni niti približno enak prejšnji 

»mali šoli«. Vrnila bi številčno ocenjevanje v 

vseh razredih. 

Kaj pa v primerjavi z drugimi državami 

Evropske unije (EU)? Bi slovensko osnovno 

šolo ocenili kot: 1–manj kakovostno kot 

drugod v EU, 2–podobno kakovostno kot 

drugod v EU, 3–bolj kakovostno kot drugod v 

EU? 

2.  

 

 

 

PRIMERJAVA 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE 

OSNOVNE ŠOLE Z 

DRUGIMI 

DRŽAVAMI EU 

 

 

 

Podobno 

kakovostno. 

Kaj menite, da bi bilo potrebno narediti za 

ohranjanje, vzdrževanje oziroma izboljšanje 

kakovosti slovenske osnovne šole?  

Cel šolski sistem bi bilo potrebno malce 

»osvežiti« in prenoviti učne načrte, uvesti več 

gibanja, ukiniti NPZ. 

Kako lahko k temu prispevajo učitelji? 

Vsak učitelj naj bi razvijal svojo profesionalnost 

in avtonomijo, se seznanjal z novostmi. 

 

 

Kako lahko k temu prispeva posamezna šola? 

Več zaupanja v učitelje, ki so v razredu, manj 

vpletanja staršev v vsakdanje izobraževanje, 

poučevanje.  

 

Kaj bi morali storiti na ravni države in 

sistema šolske politike in v procesu 

izobraževanja učiteljev? 

Mogoče več prakse pri samem izobraževanju 

učiteljev. In to kar sem že zgoraj omenila, uvesti 

številčno ocenjevanje v vseh razredih, ukiniti 

NPZ, prenoviti učne načrte itd. 

PREDLOGI ZA 

IZBOLJŠANJE 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE OŠ 

 

 

PRISPEVEK 

UČITELJEV H 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE OŠ 

 

PRISPEVEK ŠOLE H 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE OŠ 

 

 

PRISPEVEK 

DRŽAVE, SISTEMA 

ŠOLSKE POLITIKE 

IN PROCESA 

IZOBRAŽEVANJA H 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE OŠ 

Osvežitev šolskega 

sistema, prenova 

učnih načrtov, več 

gibanja, ukinitev 

NPZ-jev. 

 

Razvoj 

profesionalnosti in 

avtonomije, 

seznanjanje z 

novostmi. 

Zaupanje 

učiteljem, manj 

vpletanja staršev. 

 

 

Več prakse, uvedba 

številčnega 

ocenjevanja, 

ukinitev NPZ-jev, 

prenova učnih 

načrtov. 
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Intervju z učiteljem E 

BESEDILO POJMI KODE 

Spol: Moški 

Leta delovne dobe na pedagoškem področju: 4 

leta 

Vaša izobrazba: univerzitetna 

Vaš naziv: Mentor 

  

Bi za šolo, na kateri ste zaposleni, lahko rekli, 

da se zaposleni med seboj spoštujejo in 

sodelujejo? Kratko utemeljite svoj odgovor.  

Eni ja in eni ne. Vedno se najde nekdo, ki 

izstopa, vendar če na splošno pogledam, na naši 

šoli dobro sodelujemo. 

Kaj pa učenci? Se po vaši presoji počutijo 

sprejete, se počuti vsak posameznik enako in 

cenjenega? 

Po večini mislim da. Je pa naloga učitelja, da 

dela v smeri dobre razredne in šolske klime.  

Kakšno je po vaši oceni sodelovanje šole s 

starši? Utemeljite svoj odgovor.  

Sodelovanje je dobro. Nekateri potrebujejo 

vsakodnevno poročanje, nekaterih staršev pa 

nikoli ne vidim. 

SPOŠTOVANJE IN 

SODELOVANJE 

ZAPOSLENIH 

 

 

 

SPREJETOST 

UČENCEV 

 

 

 

SODELOVANJE 

ŠOLE S STARŠI 

Dobro sodelovanje 

in spoštovanje. 

 

 

 

 

Občutek 

sprejetosti, odvisno 

od učitelja. 

 

 

Dobro sodelovanje. 

Kako ocenjujete pogostost medsebojnega 

sodelovanja učiteljev na šoli, na kateri 

poučujete in na kakšen način to poteka? 

Ocenite z 1–nikoli ne sodelujemo, 2–redko 

sodelujemo, 3–včasih sodelujemo, 4–pogosto 

sodelujemo, 5–zelo pogosto sodelujemo. 

Utemeljite svoj odgovor. Opišite primer 

zadnjega sodelovanja in kdaj približno je bilo 

to. 

4. Večinoma sodelujemo vsakodnevno z 

MEDSEBOJNO 

SODELOVANJE  

UČITELJEV 

 

 

 

 

 

 

 

Pogosto 

sodelujemo, 

izmenjava idej, 

izkušenj, zabavni 

večer. 
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izmenjavo idej in izkušenj. Zadnje sodelovanje v 

šoli v naravi pri izpeljavi zabavnega večera.  

Kako pogosto in na kakšen način pa učitelji 

sodelujete z vodstvom? Ocenite z 1–nikoli ne 

sodelujemo, 2–redko sodelujemo, 3–včasih 

sodelujemo, 4–pogosto sodelujemo, 5–zelo 

pogosto sodelujemo. Utemeljite svoj odgovor. 

Kakšne vrste je to sodelovanje: bolj bežno, 

organizacijsko, ravnatelj se zanima za naše 

ped. delo, hospitacije …?  

3. Sodelujemo pri projektih, v zvezi z 

izobraževanji in pa seveda na mesečnih 

pedagoških konferencah. 

 

 

SODELOVANJE 

UČITELJEV Z 

VODSTVOM 

 

 

Včasih sodelujemo, 

projekti, 

izobraževanja, 

mesečne 

pedagoške 

konference. 

Opišite, kakšne so vaše izkušnje s podporo 

sodelavcev pri vašem delu. 

Pozitivne.  

Če so izkušnje pozitivne, opišite, na kakšne 

načine vam sodelavci nudijo podporo. Če niso 

pozitivne, opišite, kaj pogrešate. 

Izkušnje so pozitivne. Pomagamo si pri 

načrtovanju in izmenjavi izkušenj. 

Opišite, kakšne so vaše izkušnje s podporo 

vodstva pri vašem delu. 

Zelo pozitivne. 

Če so izkušnje pozitivne, opišite, na kakšne 

načine vam vodstvo nudi podporo. Če niso 

pozitivne, opišite, kaj pogrešate. 

Podporo imamo pri izobraževanju in projektih, 

vodstvo nam prisluhne. 

PODPORA 

SODELAVCEV 

 

PODPORA 

SODELAVCEV 

 

 

 

PODPORA 

VODSTVA 

 

PODPORA 

VODSTVA 

Pozitivne izkušnje. 

 

 

Pomoč pri 

načrtovanju, 

izmenjava 

izkušenj. 

 

Zelo pozitivne 

izkušnje. 

 

Izobraževanja, 

projekti, posluh. 

Kako bi ocenili klimo na vaši šoli? Ocenite z 

1–zelo pozitivna, 2–dokaj pozitivna, 3–precej 

negativna, 4–zelo negativna. Utemeljite svoj 

odgovor. 

ŠOLSKA KLIMA Zelo pozitivna, 

zelo dobro 

sodelovanje, 

pomoč, podpora. 
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1. Klima na šoli je zelo pozitivna, saj vsi med 

seboj zelo dobro sodelujemo, si pomagamo, se 

podpiramo. 

Kaj pomeni za vas profesionalni razvoj 

učitelja? Opišite. 

Učiti se strokovno in humano učence pripeljati 

do ravni znanja, ki je za otroka uporabna in mu 

pomaga pri razvoju njegovih sposobnosti. 

POJEM 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ 

Strokovno učenje, 

humano učenje 

učencev do 

uporabnega znanja. 

Kako bi ocenili skrb za svoj profesionalni 

razvoj v primerjavi s skrbjo za profesionalni 

razvoj vaših sodelavcev? Ocenite z 1–najmanj 

od vseh sodelavcev, 2–manj kot ostali, 3–

podobno kot ostali, 4–bolj kot ostali, 5–najbolj 

od vseh sodelavcev. Utemeljite svoj odgovor. 

4. Otrokom poskušam dajati čim več nasvetov iz 

življenja, lastnih izkušenj s podporo strokovnega 

znanja. 

SKRB ZA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ 

Bolj kot ostali. 

Ali ste zadovoljni s tem, v kolikšni meri ste se 

profesionalno razvijali v zadnjih 5 letih, in z 

zmožnostmi, ki jih imate za lasten 

profesionalni razvoj v šoli, kjer ste zaposleni? 

Sem zadovoljen, vendar je vedno lahko bolje. 

Na kakšen način se profesionalno razvijate? 

Izobraževanja. 

 

Menite, da je nenehen profesionalni razvoj za 

učitelja pomemben? Utemeljite. 

Seveda. Poleg znanja pridobi učitelj tudi 

samozavest za učenje. 

ZADOVOLJSTVO S 

PROFESIONALNIM 

RAZVOJEM 

 

 

NAČINI 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

POMEMBNOST 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

Sem zadovoljen. 

 

 

 

 

Izobraževanja. 

 

 

Pomemben. 

Opišite, kako se izobražujete in na katerih 

področjih se največkrat izobražujete. 

Največkrat se izobražujem na športnem 

področju. Udeležujem se različnih izobraževanj, 

NAČINI 

IZOBRAŽEVANJA 

Izobraževanja, 

predavanja, branje 

literature, področje 

športa. 
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predavanj, delavnic, berem literaturo …  

Kateri dejavniki po vašem mnenju vplivajo na 

vaš profesionalni razvoj (izobraževanja na šoli 

in/ali izven nje, mentorstvo, hospitacije, 

literatura …)?  

Izobraževanja izven šole in na šoli ter literatura. 

DEJAVNIKI 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

Izobraževanje 

izven šole in na 

šoli, literatura. 

 

 

Kaj je za vas kakovosten pouk? Utemeljite. 

Zanimiva in privlačna izvedba pouka – cilj 

učitelja - želja učencev po več znanja. 

POJEM 

KAKOVOSTEN 

POUK 

Zanimiva, 

privlačna izvedba 

pouka. 

Ocenite, kako sta po vašem mnenju povezana 

profesionalni razvoj učiteljev in kakovost 

pouka ter šole. Ocenite z 1–sploh nista 

povezana, 2–nista povezana, 3–sta povezana, 

4–zelo sta povezana. Utemeljite svoj odgovor. 

4. Pridobitev na samozavesti in želji po 

predajanju znanja. 

POVEZAVA POJMA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ UČITELJEV 

IN POJMA 

KAKOVOST POUKA 

TER ŠOLE 

Zelo sta povezana. 

V kolikšni meri profesionalni razvoj učitelja 

vpliva na kakovost njegovega poučevanja? 

Ocenite z 1–sploh ne vpliva, 2–niti ne vpliva, 

3–vpliva, 4–zelo vpliva. Utemeljite svoj 

odgovor. 

4. Kot sem že povedal, pridobiva učitelj, medtem 

ko se profesionalno razvija, tudi na samozavesti 

in želji po predajanju znanja, kar pa seveda 

vpliva tudi na kakovost njegovega poučevanja. 

VPLIV 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA NA 

POUČEVANJE 

UČITELJA 

Zelo vpliva. 

Kaj po vašem mnenju določa kakovost 

osnovne šole? Kateri kriteriji morajo biti 

izpolnjeni, da lahko govorimo o kakovostni 

osnovni šoli? Razložite, prosim. 

Sposobnost vodstva, ki ima hrbtenico, in voljnost 

učiteljev za delo, za dobrobit otrok. 

Kateri kriteriji so po vaši presoji 

najpomembnejši? Kako bi jih razvrstili od 

KRITERIJI 

KAKOVOSTNE 

OSNOVNE ŠOLE 

 

 

 

KRITERIJI 

KAKOVOSTNE 

Sposobnost 

vodstva, voljnost 

učiteljev. 

 

 

 

Sposobnost 

vodstva, voljnost 
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najpomembnejšega do najmanj 

pomembnega? 

Sposobnost vodstva, voljnost učiteljev. 

OSNOVNE ŠOLE učiteljev. 

Kako ocenjujete kakovost slovenske osnovne 

šole? Ocenite z 1–manj kakovostna, 2–srednje 

kakovostna, 3–zelo kakovostna. Utemeljite 

svoj odgovor. 

3. Po večini dobro delo in skrb za otroke. 

Kaj pa v primerjavi z drugimi državami 

Evropske unije (EU)? Bi slovensko osnovno 

šolo ocenili kot: 1–manj kakovostno kot 

drugod v EU, 2–podobno kakovostno kot 

drugod v EU, 3–bolj kakovostno kot drugod v 

EU? 

2.  

KAKOVOST 

SLOVENSKE 

OSNOVNE ŠOLE 

 

 

PRIMERJAVA 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE 

OSNOVNE ŠOLE Z 

DRUGIMI 

DRŽAVAMI EU 

Zelo kakovostna. 

 

 

 

 

Podobno 

kakovostno. 

Kaj menite, da bi bilo potrebno narediti za 

ohranjanje, vzdrževanje oziroma izboljšanje 

kakovosti slovenske osnovne šole?  

Manj sistemskega učenja in več ukvarjanja z 

odnosi in samim otrokom.  

Kako lahko k temu prispevajo učitelji? 

Več osebne note in poslušanja.  

 

 

Kako lahko k temu prispeva posamezna šola? 

Več pogovora na to temo. 

 

Kaj bi morali storiti na ravni države in 

sistema šolske politike in v procesu 

izobraževanja učiteljev? 

Mogoče več prakse pri samem izobraževanju 

učiteljev, več izobraževanja na temo odnosov z 

otroki, manj birokracije. 

PREDLOGI ZA 

IZBOLJŠANJE 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE OŠ 

 

PRISPEVEK 

UČITELJEV H 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE OŠ 

PRISPEVEK ŠOLE H 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE OŠ 

PRISPEVEK 

DRŽAVE, SISTEMA 

ŠOLSKE POLITIKE 

IN PROCESA 

IZOBRAŽEVANJA H 

KAKOVOSTI 

Manj sistemskega 

učenja, več 

ukvarjanja z 

odnosi. 

 

Poslušanje, več 

osebne note. 

 

 

Pogovor. 

 

 

Več prakse, 

izobraževanj, manj 

administrativnih 

del. 
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SLOVENSKE OŠ 

 

Intervju z učiteljem F 

BESEDILO POJMI KODE 

Spol: Ženski 

Leta delovne dobe na pedagoškem področju: 

2 leti 

Vaša izobrazba: univerzitetna 

Vaš naziv: Brez naziva 

  

Bi za šolo, na kateri ste zaposleni, lahko rekli, 

da se zaposleni med seboj spoštujejo in 

sodelujejo? Kratko utemeljite svoj odgovor.  

Menim, da se zaposleni na šoli med seboj 

spoštujemo in tudi dobro sodelujemo. Seveda z 

nekaterimi sodeluješ več, z nekaterimi manj. 

Menim, da največ sodelujemo v kabinetu, po 

triadah in posameznih aktivih. Sama si osebno 

želim več sodelovanja s predmetnimi učitelji.  

Kaj pa učenci? Se po vaši presoji počutijo 

sprejete, se počuti vsak posameznik enako in 

cenjenega? 

Ja, seveda. Jaz mislim, da se učenci na naši šoli 

dobro počutijo in da se res vsi trudimo, da so vsi 

učenci enaki. Tudi Romi (ki jih imamo veliko) 

so zelo dobro sprejeti med ostalimi učenci in tudi 

zanje mislim, da se na šoli počutijo sprejete.  

Kakšno je po vaši oceni sodelovanje šole s 

starši? Utemeljite svoj odgovor.  

Mislim, da je sodelovanje z nekaterimi starši 

odlično, z nekateri pa (žal) slabo. Na splošno 

mislim, da se šola trudi, da bi čim bolje in čim 

več sodelovali s starši (govorilne ure, sestanki, 

veliko prireditev, nastopov, predavanj ipd.), pač 

SPOŠTOVANJE IN 

SODELOVANJE 

ZAPOSLENIH 

 

 

 

 

 

 

SPREJETOST 

UČENCEV 

 

 

 

 

 

 

SODELOVANJE 

ŠOLE S STARŠI 

Dobro spoštovanje 

in sodelovanje. 

 

 

 

 

 

 

 

Občutek sprejetosti. 

 

 

 

 

 

 

 

Z nekaterimi 

odlično, z 

nekaterimi slabo. 
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pa to pri določenih starših ne uspe. Sama menim, 

da so za to odgovorni predvsem starši, ki se 

preveč vtikajo v šolo. Se mi zdi, da je šola v 

očeh marsikaterega starša dandanes premalo 

cenjena.  

Kako ocenjujete pogostost medsebojnega 

sodelovanja učiteljev na šoli, na kateri 

poučujete in na kakšen način to poteka? 

Ocenite z 1–nikoli ne sodelujemo, 2–redko 

sodelujemo, 3–včasih sodelujemo, 4–pogosto 

sodelujemo, 5–zelo pogosto sodelujemo. 

Utemeljite svoj odgovor. Opišite primer 

zadnjega sodelovanja in kdaj približno je bilo 

to. 

4. Pogosto sodelujemo. Sodelovanje poteka v 

kabinetih, na aktivih, na konferencah, preko 

projektov ipd. Če odmislim vsakodnevno 

sodelovanje z učiteljico iz paralelke in v 

kabinetu, sem sama nazadnje sodelovala preko 

projekta Uvajanje formativnega spremljanja in 

inkluzivne paradigme, in sicer pred približno 14 

dnevi. Na šoli je oblikovan tim učiteljev iz 

različnih področij (mat, slj, kem, ang, razredni 

pouk). Med seboj smo opravljali hospitacije in si 

izmenjevali mnenja, ideje ipd. Projekt poteka v 

sodelovanju z Zavodom za šolstvo.  

Kako pogosto in na kakšen način pa učitelji 

sodelujete z vodstvom? Ocenite z 1–nikoli ne 

sodelujemo, 2–redko sodelujemo, 3–včasih 

sodelujemo, 4–pogosto sodelujemo, 5–zelo 

pogosto sodelujemo. Utemeljite svoj odgovor. 

Kakšne vrste je to sodelovanje: bolj bežno, 

organizacijsko, ravnatelj se zanima za naše 

MEDSEBOJNO 

SODELOVANJE  

UČITELJEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SODELOVANJE 

UČITELJEV Z 

VODSTVOM 

Pogosto 

sodelujemo, 

aktivni, konference, 

kabineti, projekti, 

Uvajanje 

formativnega 

spremljanja in 

inkluzivne 

paradigme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogosto 

sodelujemo, 

konference, 

predavanja, aktiv, 

hospitacija, bežno 

sodelovanje. 
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ped. delo, hospitacije …?  

4. Pogosto sodelujemo. Preko konferenc, 

predavanj, kdaj tudi na aktivu … Ravnateljica 

vsakoletno opravi vsaj 1 hospitacijo. Seveda 

sodelujemo tudi bežno, na hodniku, v zbornici. 

Opišite, kakšne so vaše izkušnje s podporo 

sodelavcev pri vašem delu. 

Pozitivne.  

Če so izkušnje pozitivne, opišite, na kakšne 

načine vam sodelavci nudijo podporo. Če niso 

pozitivne, opišite, kaj pogrešate. 

Glede na to, da sem učiteljica začetnica, mi 

podpora sodelavcev veliko pomeni. Velikokrat 

potrebujem samo potrditev, da delam prav in da 

sem na pravi poti. Veliko mi pomeni tudi to, da 

me npr. sodelavci samo pohvalijo. In trenutno 

lahko rečem, da so moje izkušnje s podporo 

sodelavcev samo pozitivne. Na začetku 

poučevanja mi je ogromno pomenilo to, da so mi 

sodelavci pomagali s pripravami, z načrtovanjem 

različnih dejavnosti, z nasveti, kako ravnati v 

določenih situacijah ipd.  

Opišite, kakšne so vaše izkušnje s podporo 

vodstva pri vašem delu. 

Pozitivne. 

Če so izkušnje pozitivne, opišite, na kakšne 

načine vam vodstvo nudi podporo. Če niso 

pozitivne, opišite, kaj pogrešate. 

Moje izkušnje so pozitivne. Podobno kot pri 

sodelovanju s sodelavci; mi veliko pomeni to, da 

me ravnateljica podpira in mi da vedeti, da je z 

mojih delom zadovoljna. Mislim, da podporo 

pokaže s tem, da mi nudi podporo pri dodatnem 

PODPORA 

SODELAVCEV 

 

PODPORA 

SODELAVCEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPORA 

VODSTVA 

 

PODPORA 

VODSTVA 

Pozitivne izkušnje. 

 

 

Pohvala, pomoč, 

nasveti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozitivne izkušnje. 

 

 

Povratna 

informacija, 

spodbuda 

izobraževanj, 

vključitev v 

projekte. 
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izobraževanju in da me vključuje v različne 

projekte. Na tak način pokaže, da zaupa vame.  

Kako bi ocenili klimo na vaši šoli? Ocenite z 

1–zelo pozitivna, 2–dokaj pozitivna, 3–precej 

negativna, 4–zelo negativna. Utemeljite svoj 

odgovor. 

2. Klima na šoli je dokaj pozitivna, saj med 

seboj dobro sodelujemo in se podpiramo, vendar 

menim, da bi lahko bila še boljša. 

ŠOLSKA KLIMA Dokaj pozitivna, 

dobro sodelovanje, 

podpora. 

Kaj pomeni za vas profesionalni razvoj 

učitelja? Opišite. 

Zame to pomeni stalno, nenehno učenje učitelja, 

na način, da nadgradi svoje znanje in se seznanja 

z novostmi, ki jih čim bolj uvaja v svoj pouk.  

POJEM 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ 

Stalno učenje, 

nadgradnja znanja, 

seznanitev z 

novostmi in 

uvajanje v pouk. 

Kako bi ocenili skrb za svoj profesionalni 

razvoj v primerjavi s skrbjo za profesionalni 

razvoj vaših sodelavcev? Ocenite z 1–najmanj 

od vseh sodelavcev, 2–manj kot ostali, 3–

podobno kot ostali, 4–bolj kot ostali, 5–

najbolj od vseh sodelavcev. Utemeljite svoj 

odgovor. 

3. Mislim, da vsi na šoli v najboljši meri skrbimo 

za svoj profesionalni razvoj (nekateri bolj, 

nekateri manj). Mislim pa, da se tudi vodstvo 

trudi in pripravi izobraževanja, ki se jih moramo 

vsi udeležiti.  

SKRB ZA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ 

Podobno kot ostali, 

izobraževanja. 

Ali ste zadovoljni s tem, v kolikšni meri ste se 

profesionalno razvijali v zadnjih 5 letih, in z 

zmožnostmi, ki jih imate za lasten 

profesionalni razvoj v šoli, kjer ste zaposleni? 

Ja, sem zadovoljna. Na šoli imamo veliko 

možnosti za profesionalno razvijanje. Želim pa 

si, da bi se v naslednjem šolskem letu udeležila 

ZADOVOLJSTVO S 

PROFESIONALNIM 

RAZVOJEM 

 

 

 

 

Zadovoljna. 
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več izobraževanj po svoji lastni želji.   

Na kakšen način se profesionalno razvijate? 

Z udeležbo na študijski skupini, na različnih 

izobraževanjih, preko projektov ipd. Trudim se, 

da stalno spremljam novosti na področju šolstva 

v Sloveniji in drugod po svetu. Stalno iščem 

nove ideje, ki jih poskušam čim bolj uporabiti v 

svojem poučevanju.  

Menite, da je nenehen profesionalni razvoj za 

učitelja pomemben? Utemeljite. 

Seveda, zelo je pomemben, ker se spreminja 

družba, način življenja in s tem učenci. In ravno 

zato se mora spreminjati tudi učitelj oz. način 

njegovega poučevanja. Učitelj mora slediti 

novostim in z njimi učencem približati šolo in 

učenje.  

 

NAČINI 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

 

 

 

 

POMEMBNOST 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

 

Študijske skupine, 

izobraževanja, 

projekti, 

spremljanje 

novosti, iskanje 

idej. 

 

Zelo pomemben. 

Opišite, kako se izobražujete in na katerih 

področjih se največkrat izobražujete. 

Izobražujem se preko študijske skupine, preko 

obveznih izobraževanj, ki jih imamo na šoli, in 

preko izobraževanj, ki se jih udeležim 

individualno. Letos sem se izobraževala tudi v 

projektu, v okviru katerega smo imeli hospitacije 

ravnateljice, sodelavcev in svetovalk iz Zavoda 

za šolstvo. Veliko prebiram tudi literature in 

strokovnih člankov.  

NAČINI 

IZOBRAŽEVANJA 

Študijske skupine, 

izobraževanja, 

projekti, branje 

literature. 

Kateri dejavniki po vašem mnenju vplivajo 

na vaš profesionalni razvoj (izobraževanja na 

šoli in/ali izven nje, mentorstvo, hospitacije, 

literatura …)?  

Mislim, da vsi našteti dejavniki vplivajo na moj 

profesionalni razvoj. Povsod vsaj nekaj odneseš 

in se vedno nekaj novega naučiš.  

DEJAVNIKI 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

Izobraževanje na 

šoli in izven nje, 

mentorstvo, 

hospitacije, 

literatura. 
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Kaj je za vas kakovosten pouk? Utemeljite. 

Pouk, kjer učitelj poskuša učence čim bolj 

motivirati in jim dati možnost, da so sami čim 

bolj aktivni. Menim, da na tak način pri večini 

učencev vzbudimo željo po nezavednem učenju. 

Kakovosten pouk pa se mi zdi tudi takrat, ko 

učence naučimo osnov, ki jim bodo pomagale na 

splošno v življenju. Pomembno se mi zdi tudi to, 

da se ne učimo zgolj za ocene.  

POJEM 

KAKOVOSTEN 

POUK 

Motiviranje 

učencev, aktivnost 

učencev, učenje za 

življenje. 

Ocenite, kako sta po vašem mnenju povezana 

profesionalni razvoj učiteljev in kakovost 

pouka ter šole. Ocenite z 1–sploh nista 

povezana, 2–nista povezana, 3–sta povezana, 

4–zelo sta povezana. Utemeljite svoj odgovor. 

4. Bolj kot se bomo učitelji izobraževali, bolj 

bomo vpeljevali spremembe, novosti in tako bo 

pouk kakovosten in s tem mislim, da bo bolj 

kakovostna tudi naša šola. 

POVEZAVA POJMA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ UČITELJEV 

IN POJMA 

KAKOVOST POUKA 

TER ŠOLE 

Zelo sta povezana. 

V kolikšni meri profesionalni razvoj učitelja 

vpliva na kakovost njegovega poučevanja? 

Ocenite z 1–sploh ne vpliva, 2–niti ne vpliva, 

3–vpliva, 4–zelo vpliva. Utemeljite svoj 

odgovor. 

4. Mislim, da so nove ideje vedno dobrodošle in 

da lahko z njimi zelo popestrimo pouk.  

VPLIV 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA NA 

POUČEVANJE 

UČITELJA 

Zelo vpliva. 

Kaj po vašem mnenju določa kakovost 

osnovne šole? Kateri kriteriji morajo biti 

izpolnjeni, da lahko govorimo o kakovostni 

osnovni šoli? Razložite, prosim. 

Izpolnjeni morajo biti: dobro vzdušje, odprtost, 

enakopravnost, sprejemanje drugačnosti, 

ustvarjalnost, znanje … Pomembno se mi zdi, da 

je šola odprta za drugačnost, novosti. S tem 

KRITERIJI 

KAKOVOSTNE 

OSNOVNE ŠOLE 

 

 

 

 

 

Dobro vzdušje, 

odprtost, 

enakopravnost, 

sprejemanje 

drugačnosti, 

ustvarjalnost, 

znanje. 
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dosežemo enakopravnost med učenci in učitelji, 

vsi so slišani, sprejeti in se bolj trudijo biti 

ustvarjalni in vse to vpliva na dobro vzdušje in 

boljše znanje.  

Kateri kriteriji so po vaši presoji 

najpomembnejši? Kako bi jih razvrstili od 

najpomembnejšega do najmanj 

pomembnega? 

Ne morem jih razvrstiti, saj se mi zdi, da so vsi 

med seboj odvisni in vsi zelo pomembni.  

 

 

 

 

KRITERIJI 

KAKOVOSTNE 

OSNOVNE ŠOLE 

 

 

 

 

Med seboj 

povezani in 

odvisni. 

Kako ocenjujete kakovost slovenske osnovne 

šole? Ocenite z 1–manj kakovostna, 2–srednje 

kakovostna, 3–zelo kakovostna. Utemeljite 

svoj odgovor. 

2. Mislim, da bi se določene stvari v šolskem 

sistemu lahko spremenile na boljše.   

Kaj pa v primerjavi z drugimi državami 

Evropske unije (EU)? Bi slovensko osnovno 

šolo ocenili kot: 1–manj kakovostno kot 

drugod v EU, 2–podobno kakovostno kot 

drugod v EU, 3–bolj kakovostno kot drugod v 

EU? 

2.  

KAKOVOST 

SLOVENSKE 

OSNOVNE ŠOLE 

 

 

 

PRIMERJAVA 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE 

OSNOVNE ŠOLE Z 

DRUGIMI 

DRŽAVAMI EU 

Srednje 

kakovostna. 

 

 

 

 

Podobno 

kakovostno. 

Kaj menite, da bi bilo potrebno narediti za 

ohranjanje, vzdrževanje oziroma izboljšanje 

kakovosti slovenske osnovne šole?  

Menim, da bi morali ljudi ozavestiti o pomenu 

znanja in šolanja. Šola in učitelji pa bi po mojem 

mnenju morali postati bolj cenjeni. Se mi zdi, da 

imajo starši in učenci vedno več pravic in žal 

vedno manj dolžnosti. In to bi se po mojem 

mnenju moralo spremeniti, saj bi se le tako 

kakovost šole lahko ohranila.  

PREDLOGI ZA 

IZBOLJŠANJE 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE OŠ 

 

 

 

 

 

 

Ozaveščanje o 

pomenu znanja, 

zvišati cenjenje 

učiteljev, šole, 

manj pravic 

staršem in 

učencem. 
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Kako lahko k temu prispevajo učitelji? 

Tako, da stojijo za svojimi besedami, zaupajo 

vase in v svoje delo ter se trudijo po svojih 

najboljših močeh.  

 

Kako lahko k temu prispeva posamezna šola? 

Tako, da vodstvo podpira učitelje, zaupa vanje in 

nudi strokovno izpopolnjevanje na področjih, 

kjer je to potrebno.  

 

Kaj bi morali storiti na ravni države in 

sistema šolske politike in v procesu 

izobraževanja učiteljev? 

Spremeniti bi morali to, da bi imeli učenci in 

njihovi starši manj pravic in več dolžnosti. V 

procesu izobraževanja učiteljev pa bi morali 

študente seznaniti z dokumentacijo (priprave, 

zapisniki ipd.). Menim, da manjka praktičnih 

izkušenj, preko katerih bi se učitelji na začetku 

kariere lažje vpeljali v proces poučevanja 

(problematični učenci, sodelovanje s starši ipd.).  

PRISPEVEK 

UČITELJEV H 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE OŠ 

 

PRISPEVEK ŠOLE H 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE OŠ 

 

 

PRISPEVEK 

DRŽAVE, SISTEMA 

ŠOLSKE POLITIKE 

IN PROCESA 

IZOBRAŽEVANJA H 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE OŠ 

Stanje za svojimi 

besedami, zaupanje 

vase, trud po 

najboljših močeh. 

 

Podpora vodstva 

učiteljem, nudenje 

strokovnega 

izpopolnjevanja. 

 

Manj pravic 

staršem in 

učencem, 

seznanitev z 

dokumentacijo,več 

praktičnih izkušenj. 

 

Intervju z učiteljem G 

BESEDILO POJMI KODE 

Spol: Ženski 

Leta delovne dobe na pedagoškem področju: 

17 let 

Vaša izobrazba: univerzitetna 

Vaš naziv: Svetovalec 

  

Bi za šolo, na kateri ste zaposleni, lahko rekli, 

da se zaposleni med seboj spoštujejo in 

sodelujejo? Kratko utemeljite svoj odgovor.  

Da, zaposleni na naši šoli se med seboj 

SPOŠTOVANJE IN 

SODELOVANJE 

ZAPOSLENIH 

 

Dobro spoštovanje 

in sodelovanje. 
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spoštujemo in sodelujemo. Smo majhen kolektiv, 

ki dolgo že dela skupaj in v tem času smo si 

izkazali spoštovanje drug drugega. 

Kaj pa učenci? Se po vaši presoji počutijo 

sprejete, se počuti vsak posameznik enako in 

cenjenega? 

Mislim da. Učenci se dobro počutijo, saj dobro 

sodelujemo, se veliko pogovarjamo, se nam 

zaupajo.   

Kakšno je po vaši oceni sodelovanje šole s 

starši? Utemeljite svoj odgovor.  

S strani staršev bi bilo lahko boljše sodelovanje. 

Z enimi starši sicer dobro sodelujemo, redno se 

udeležujejo govorilnih ur in roditeljskih 

sestankov. Spet drugi pa pridejo samo, če se kaj 

»zalomi« pri oceni, sicer bolj redko prihajajo na 

govorilne ure 

 

 

 

SPREJETOST 

UČENCEV 

 

 

 

 

SODELOVANJE 

ŠOLE S STARŠI 

 

 

 

Občutek 

sprejetosti. 

 

 

 

 

Z nekaterimi dobro 

sodelovanje, z 

nekaterimi slabo. 

Kako ocenjujete pogostost medsebojnega 

sodelovanja učiteljev na šoli, na kateri 

poučujete in na kakšen način to poteka? 

Ocenite z 1–nikoli ne sodelujemo, 2–redko 

sodelujemo, 3–včasih sodelujemo, 4–pogosto 

sodelujemo, 5–zelo pogosto sodelujemo. 

Utemeljite svoj odgovor. Opišite primer 

zadnjega sodelovanja in kdaj približno je bilo 

to. 

4. Sodelujemo na aktivih, z vsakodnevnimi 

izmenjavami izkušenj, poleg tega sta v razredu 

pogosto prisotni romska pomočnica ali specialna 

pedagoginja zaradi posameznih učencev in tudi z 

njim zelo dobro sodelujemo.  

Kako pogosto in na kakšen način pa učitelji 

sodelujete z vodstvom? Ocenite z 1–nikoli ne 

MEDSEBOJNO 

SODELOVANJE  

UČITELJEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SODELOVANJE 

UČITELJEV Z 

Pogosto 

sodelujemo, aktivi, 

izmenjava 

izkušenj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Včasih sodelujemo, 

hospitacija, 
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sodelujemo, 2–redko sodelujemo, 3–včasih 

sodelujemo, 4–pogosto sodelujemo, 5–zelo 

pogosto sodelujemo. Utemeljite svoj odgovor. 

Kakšne vrste je to sodelovanje: bolj bežno, 

organizacijsko, ravnatelj se zanima za naše 

ped. delo, hospitacije …?  

3. Vodstvo opravi eno hospitacijo na leto, 

drugače pa sodelujemo mesečno na pedagoški 

konferenci. Kadar pa gre za izpeljavo kakšnega 

projekta, sodelovanja s širšo okolico, takrat 

seveda veliko več sodelujemo. 

VODSTVOM pedagoške 

konference, 

projekti. 

Opišite, kakšne so vaše izkušnje s podporo 

sodelavcev pri vašem delu. 

Pozitivne.  

Če so izkušnje pozitivne, opišite, na kakšne 

načine vam sodelavci nudijo podporo. Če niso 

pozitivne, opišite, kaj pogrešate. 

Moje izkušnje so pozitivne, še posebej s strani 

kolegic iz kabineta. Z njimi smo še bolj povezane 

kot z ostalimi in če karkoli potrebuješ, se vse 

lepo dogovorimo.  

Opišite, kakšne so vaše izkušnje s podporo 

vodstva pri vašem delu. 

Pozitivne. 

Če so izkušnje pozitivne, opišite, na kakšne 

načine vam vodstvo nudi podporo. Če niso 

pozitivne, opišite, kaj pogrešate. 

Izkušnje so pozitivne, vodstvo zna prisluhnit in 

ugodit našim željam.  

PODPORA 

SODELAVCEV 

 

PODPORA 

SODELAVCEV 

 

 

 

 

 

PODPORA 

VODSTVA 

 

PODPORA 

VODSTVA 

Pozitivne izkušnje. 

 

 

Pomoč, dogovor. 

 

 

 

 

 

 

Pozitivne izkušnje. 

 

 

Posluh, ugoditev 

želja. 

Kako bi ocenili klimo na vaši šoli? Ocenite z 

1–zelo pozitivna, 2–dokaj pozitivna, 3–precej 

negativna, 4–zelo negativna. Utemeljite svoj 

odgovor. 

ŠOLSKA KLIMA Dokaj pozitivna, 

dobro sodelovanje, 

podpora. 
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2. Klima na šoli je dokaj pozitivna, saj med seboj 

dobro sodelujemo in se podpiramo, vendar 

menim, da bi lahko bila še boljša. 

Kaj pomeni za vas profesionalni razvoj 

učitelja? Opišite. 

Zame profesionalni razvoj pomeni najprej 

šolanje (teoretična praksa), nato poučevanje 

(praktični del)- to je po moje največji delež, kjer 

se razviješ, nato pa še strokovna izobraževanja.  

POJEM 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ 

Šolanje, 

poučevanje, 

strokovna 

izobraževanja. 

Kako bi ocenili skrb za svoj profesionalni 

razvoj v primerjavi s skrbjo za profesionalni 

razvoj vaših sodelavcev? Ocenite z 1–najmanj 

od vseh sodelavcev, 2–manj kot ostali, 3–

podobno kot ostali, 4–bolj kot ostali, 5–najbolj 

od vseh sodelavcev. Utemeljite svoj odgovor. 

3. Trudim se po najboljših močeh, iščem rešitve, 

odgovore, mnenja tako pri sodelavci kot na 

spletu in literaturi.   

SKRB ZA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ 

Podobno kot ostali, 

izmenjava mnenj s 

sodelavci, splet, 

literatura. 

Ali ste zadovoljni s tem, v kolikšni meri ste se 

profesionalno razvijali v zadnjih 5 letih, in z 

zmožnostmi, ki jih imate za lasten 

profesionalni razvoj v šoli, kjer ste zaposleni? 

Ja, sem zadovoljna.  

Na kakšen način se profesionalno razvijate? 

Različna strokovna izobraževanja, študijske 

skupine, pogovori s sodelavci in izmenjava 

mnenj. 

Menite, da je nenehen profesionalni razvoj za 

učitelja pomemben? Utemeljite. 

Menim, da je pomemben, ampak vsak se razvija 

po svoje oz. zase. Eni se bolj posvečajo spletnim 

praksam, jaz osebno imam raje, da določeno 

stvar prediskutiramo s sodelavkami, da mi glede 

ZADOVOLJSTVO S 

PROFESIONALNIM 

RAZVOJEM 

 

 

NAČINI 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

 

POMEMBNOST 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

Sem zadovoljna. 

 

 

 

 

Izobraževanja, 

študijske skupine, 

pogovori, 

izmenjava mnenj. 

Pomemben. 
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kakšnega problema podajo svoje mnenje, ki je 

iskreno … 

Opišite, kako se izobražujete in na katerih 

področjih se največkrat izobražujete. 

Študijske skupine, obvezni del izobraževanj na 

šoli in tudi določena izobraževanja izven šole (po 

moji želji). 

NAČINI 

IZOBRAŽEVANJA 

Študijske skupine, 

izobraževanja na 

šoli in izven nje. 

Kateri dejavniki po vašem mnenju vplivajo na 

vaš profesionalni razvoj (izobraževanja na šoli 

in/ali izven nje, mentorstvo, hospitacije, 

literatura …)?  

Največ ti da praksa. Tudi mentorstvo in 

hospitacije, čeprav se mi zdi, da se z leti in 

izkušnjami največ naučiš.  

DEJAVNIKI 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

Praksa, 

mentorstvo, 

hospitacije, 

izkušnje. 

Kaj je za vas kakovosten pouk? Utemeljite. 

Kakovosten pouk je zame tak, kjer učenci kar 

največ odnesejo od pouka (se naučijo, 

zapomnijo). 

POJEM 

KAKOVOSTEN 

POUK 

Odnesti največ od 

pouka. 

Ocenite, kako sta po vašem mnenju povezana 

profesionalni razvoj učiteljev in kakovost 

pouka ter šole. Ocenite z 1–sploh nista 

povezana, 2–nista povezana, 3–sta povezana, 

4–zelo sta povezana. Utemeljite svoj odgovor. 

3. Bolj kot bo učitelj odprt, vedoželjen, bolj bo 

pouk kakovosten. 

POVEZAVA POJMA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ UČITELJEV 

IN POJMA 

KAKOVOST POUKA 

TER ŠOLE 

Sta povezana. 

V kolikšni meri profesionalni razvoj učitelja 

vpliva na kakovost njegovega poučevanja? 

Ocenite z 1–sploh ne vpliva, 2–niti ne vpliva, 

3–vpliva, 4–zelo vpliva. Utemeljite svoj 

odgovor. 

3. Vsekakor vpliva. Z izobraževanji, seminarji 

dobiš nove ideje, ki pripomorejo h kakovosti 

poučevanja. 

VPLIV 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA NA 

POUČEVANJE 

UČITELJA 

Vpliva. 
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Kaj po vašem mnenju določa kakovost 

osnovne šole? Kateri kriteriji morajo biti 

izpolnjeni, da lahko govorimo o kakovostni 

osnovni šoli? Razložite, prosim. 

Menim, da določa kakovost osnovne šole 

medsebojno sodelovanje učiteljev, vodstva, 

staršev, učencev in pa seveda tudi ustrezna 

usposobljenost strokovnih delavcev. 

Kateri kriteriji so po vaši presoji 

najpomembnejši? Kako bi jih razvrstili od 

najpomembnejšega do najmanj 

pomembnega? 

Znanje, spoštovanje, medsebojno sodelovanje  

KRITERIJI 

KAKOVOSTNE 

OSNOVNE ŠOLE 

 

 

 

 

 

KRITERIJI 

KAKOVOSTNE 

OSNOVNE ŠOLE 

Medsebojno 

sodelovanje, 

usposobljenost 

strokovnih 

delavcev. 

 

 

 

Znanje, 

spoštovanje, 

medsebojno 

sodelovanje. 

Kako ocenjujete kakovost slovenske osnovne 

šole? Ocenite z 1–manj kakovostna, 2–srednje 

kakovostna, 3–zelo kakovostna. Utemeljite 

svoj odgovor. 

2. Lahko bi bila še boljša. 

Kaj pa v primerjavi z drugimi državami 

Evropske unije (EU)? Bi slovensko osnovno 

šolo ocenili kot: 1–manj kakovostno kot 

drugod v EU, 2–podobno kakovostno kot 

drugod v EU, 3–bolj kakovostno kot drugod v 

EU? 

2.  

KAKOVOST 

SLOVENSKE 

OSNOVNE ŠOLE 

 

 

PRIMERJAVA 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE 

OSNOVNE ŠOLE Z 

DRUGIMI 

DRŽAVAMI EU 

Srednje 

kakovostna. 

 

 

 

Podobno 

kakovostno. 

Kaj menite, da bi bilo potrebno narediti za 

ohranjanje, vzdrževanje oziroma izboljšanje 

kakovosti slovenske osnovne šole?  

Sprememba učnega načrta, manj snovi, manj 

birokracije, več svobode učiteljem. 

Kako lahko k temu prispevajo učitelji? 

Vsak učitelj naj da poudarek na snov, za katero 

ve, da je pomembna. Preveč je snovi. 

PREDLOGI ZA 

IZBOLJŠANJE 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE OŠ 

 

PRISPEVEK 

UČITELJEV H 

KAKOVOSTI 

Sprememba učnega 

načrta, manj 

administrativnih 

del, več svobode 

učiteljem. 

Poudarek na 

pomembno snov. 
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Kako lahko k temu prispeva posamezna šola? 

Šola bi morala dati več svobode oz. proste roke 

učiteljem. 

 

Kaj bi morali storiti na ravni države in 

sistema šolske politike in v procesu 

izobraževanja učiteljev? 

Nujno pregledati učni načrt in iz njega vzeti ves 

balast ter zmanjšati količino snovi ter poudariti 

pomembne snovi v smislu manj je več. Tudi 

manj birokracije za učitelja.  

SLOVENSKE OŠ 

 

PRISPEVEK ŠOLE H 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE OŠ 

 

PRISPEVEK 

DRŽAVE, SISTEMA 

ŠOLSKE POLITIKE 

IN PROCESA 

IZOBRAŽEVANJA H 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE OŠ 

 

 

Več svobode 

učiteljem. 

 

 

Sprememba učnega 

načrta, manj 

administrativnih 

del učiteljem. 

 

 

Intervju z učiteljem H 

BESEDILO POJMI KODE 

Spol: Ženski 

Leta delovne dobe na pedagoškem področju: 

37 let 

Vaša izobrazba: višja 

Vaš naziv: Svetovalec 

  

Bi za šolo, na kateri ste zaposleni, lahko rekli, 

da se zaposleni med seboj spoštujejo in 

sodelujejo? Kratko utemeljite svoj odgovor.  

Da, med seboj sodelujemo in se spoštujemo. Če 

kdo potrebuje kakšno pomoč, si pomagamo. 

Kaj pa učenci? Se po vaši presoji počutijo 

sprejete, se počuti vsak posameznik enako in 

cenjenega? 

Mislim, da se učenci počutijo sprejete. Verjetno 

pa se vsak ne počuti enako sprejetega in 

cenjenega. To je zelo odvisno od učitelja. 

Kakšno je po vaši oceni sodelovanje šole s 

SPOŠTOVANJE IN 

SODELOVANJE 

ZAPOSLENIH 

 

 

SPREJETOST 

UČENCEV 

 

 

 

 

SODELOVANJE 

Dobro spoštovanje 

in sodelovanje. 

 

 

 

Občutek 

sprejetosti, odvisno 

od učitelja. 

 

 

 

Zelo dobro 
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starši? Utemeljite svoj odgovor.  

Sodelovanje šole s starši je zelo dobro. Starši se 

večinoma udeležujejo govorilnih ur, roditeljskih 

sestankov, prireditev … 

ŠOLE S STARŠI sodelovanje. 

Kako ocenjujete pogostost medsebojnega 

sodelovanja učiteljev na šoli, na kateri 

poučujete in na kakšen način to poteka? 

Ocenite z 1–nikoli ne sodelujemo, 2–redko 

sodelujemo, 3–včasih sodelujemo, 4–pogosto 

sodelujemo, 5–zelo pogosto sodelujemo. 

Utemeljite svoj odgovor. Opišite primer 

zadnjega sodelovanja in kdaj približno je bilo 

to. 

4. Učitelji med seboj pogosto sodelujemo. 

Imamo aktive, izmenjujemo si ideje, hodimo na 

izobraževanja, si pomagamo. Primer zadnjega 

sodelovanja: formativno učenje pred 1 mesecem. 

Kako pogosto in na kakšen način pa učitelji 

sodelujete z vodstvom? Ocenite z 1–nikoli ne 

sodelujemo, 2–redko sodelujemo, 3–včasih 

sodelujemo, 4–pogosto sodelujemo, 5–zelo 

pogosto sodelujemo. Utemeljite svoj odgovor. 

Kakšne vrste je to sodelovanje: bolj bežno, 

organizacijsko, ravnatelj se zanima za naše 

ped. delo, hospitacije …?  

4. Ravnateljica opravlja enkrat letno hospitacije, 

zanima se za naše pedagoško delo. Seveda pa je 

sodelovanje tudi organizacijsko. 

MEDSEBOJNO 

SODELOVANJE  

UČITELJEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SODELOVANJE 

UČITELJEV Z 

VODSTVOM 

Pogosto 

sodelujemo, aktivi, 

izmenjava idej, 

izobraževanja, 

pomoč, formativno 

učenje. 

 

 

 

 

 

 

 

Pogosto 

sodelujemo, 

hospitacije, 

zanimanje za 

pedagoško delo, 

organizacijsko 

sodelovanje. 

Opišite, kakšne so vaše izkušnje s podporo 

sodelavcev pri vašem delu. 

Pozitivne.  

Če so izkušnje pozitivne, opišite, na kakšne 

načine vam sodelavci nudijo podporo. Če niso 

PODPORA 

SODELAVCEV 

 

PODPORA 

SODELAVCEV 

Pozitivne izkušnje. 

 

 

Pomoč, 

sočustvovanje, 
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pozitivne, opišite, kaj pogrešate. 

Izkušnje so pozitivne. Pomoč pri delu, 

sočustvovanje, pogovori, izmenjava izkušenj. 

Opišite, kakšne so vaše izkušnje s podporo 

vodstva pri vašem delu. 

Pozitivne. 

Če so izkušnje pozitivne, opišite, na kakšne 

načine vam vodstvo nudi podporo. Če niso 

pozitivne, opišite, kaj pogrešate. 

Izkušnje so pozitivne. Podporo nam vodstvo nudi 

s pogovorom, svetovanjem, nudenjem pomoči. 

 

 

 

PODPORA 

VODSTVA 

 

PODPORA 

VODSTVA 

pogovori, 

izmenjava 

izkušenj. 

Pozitivne izkušnje. 

 

 

Pogovori, 

svetovanje, pomoč. 

Kako bi ocenili klimo na vaši šoli? Ocenite z 

1–zelo pozitivna, 2–dokaj pozitivna, 3–precej 

negativna, 4–zelo negativna. Utemeljite svoj 

odgovor. 

2. Klima bi lahko bila še boljša. 

ŠOLSKA KLIMA Dokaj pozitivna. 

Kaj pomeni za vas profesionalni razvoj 

učitelja? Opišite. 

To, da učitelj pri delu uporablja različne metode 

in oblike dela, sodeluje s starši, učitelji in 

vodstvom, pri delu je inovativen, ustvarjalen, se 

udeležuje različnih izobraževanj. 

POJEM 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ 

Uporaba različnih 

metod in oblik 

dela, sodelovanje, 

inovativnost, 

ustvarjalnost, 

izobraževanja. 

Kako bi ocenili skrb za svoj profesionalni 

razvoj v primerjavi s skrbjo za profesionalni 

razvoj vaših sodelavcev? Ocenite z 1–najmanj 

od vseh sodelavcev, 2–manj kot ostali, 3–

podobno kot ostali, 4–bolj kot ostali, 5–najbolj 

od vseh sodelavcev. Utemeljite svoj odgovor. 

3. Upoštevam pedagoška načela, sem ustvarjalna, 

skrbim za dobro klimo v razredu, se izobražujem. 

Menim, da to počnem podobno kot ostali. 

SKRB ZA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ 

Podobno kot ostali, 

izobraževanja. 

Ali ste zadovoljni s tem, v kolikšni meri ste se 

profesionalno razvijali v zadnjih 5 letih, in z 

ZADOVOLJSTVO S 

PROFESIONALNIM 

Sem zadovoljna. 
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zmožnostmi, ki jih imate za lasten 

profesionalni razvoj v šoli, kjer ste zaposleni? 

Ja, sem zadovoljna.  

Na kakšen način se profesionalno razvijate? 

Z nenehnim izobraževanjem. 

 

Menite, da je nenehen profesionalni razvoj za 

učitelja pomemben? Utemeljite. 

Da, če se bo nenehno profesionalno razvijal, bo 

lahko dober moderator in mentor učencem ter bo 

uspešen pri svojem delu. 

RAZVOJEM 

 

 

NAČINI 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

POMEMBNOST 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

 

 

 

Stalna 

izobraževanja. 

 

Pomemben. 

Opišite, kako se izobražujete in na katerih 

področjih se največkrat izobražujete. 

Izobražujem se na šoli v sklopu organiziranih 

izobraževanj, študijske skupine, individualna 

izobraževanja … Največkrat se izobražujem na 

področju dobre klime v razredu in odnosov. 

NAČINI 

IZOBRAŽEVANJA 

Izobraževanja, 

študijske skupine, 

področje dobre 

klime v razredu in 

odnosov. 

Kateri dejavniki po vašem mnenju vplivajo na 

vaš profesionalni razvoj (izobraževanja na šoli 

in/ali izven nje, mentorstvo, hospitacije, 

literatura …)?  

Izobraževanja na šoli in izven nje, branje 

literature, hospitacije.  

DEJAVNIKI 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

Izobraževanja na 

šoli in izven nje, 

branje literature, 

hospitacije.  

Kaj je za vas kakovosten pouk? Utemeljite. 

Kakovosten pouk je zame tak, da učenci sami 

pridejo do spoznanj, iščejo znanje v različni 

literaturi, pri delu jim samo pomagaš in si jim 

mentor.  

POJEM 

KAKOVOSTEN 

POUK 

Samostojna pot 

učencev do 

spoznanj, učitelj je 

mentor. 

Ocenite, kako sta po vašem mnenju povezana 

profesionalni razvoj učiteljev in kakovost 

pouka ter šole. Ocenite z 1–sploh nista 

povezana, 2–nista povezana, 3–sta povezana, 

4–zelo sta povezana. Utemeljite svoj odgovor. 

POVEZAVA POJMA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ UČITELJEV 

IN POJMA 

KAKOVOST POUKA 

Zelo sta povezana. 
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4. Če se bo učitelj profesionalno razvijal, bo 

pouk kakovostnejši, odnosi med učenci bodo 

boljši in tudi učenci bodo uspešnejši. 

TER ŠOLE 

V kolikšni meri profesionalni razvoj učitelja 

vpliva na kakovost njegovega poučevanja? 

Ocenite z 1–sploh ne vpliva, 2–niti ne vpliva, 

3–vpliva, 4–zelo vpliva. Utemeljite svoj 

odgovor. 

4. Zelo vpliva, saj tako kot sem že prej omenila, 

če se bo učitelj razvijal, bo njegovo poučevanje 

kakovostnejše. 

VPLIV 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA NA 

POUČEVANJE 

UČITELJA 

Zelo vpliva. 

Kaj po vašem mnenju določa kakovost 

osnovne šole? Kateri kriteriji morajo biti 

izpolnjeni, da lahko govorimo o kakovostni 

osnovni šoli? Razložite, prosim. 

Pozitivna šolska klima, iskanje znanja, 

odgovornost. 

Kateri kriteriji so po vaši presoji 

najpomembnejši? Kako bi jih razvrstili od 

najpomembnejšega do najmanj 

pomembnega? 

Znanje, odgovornost. 

KRITERIJI 

KAKOVOSTNE 

OSNOVNE ŠOLE 

 

 

 

KRITERIJI 

KAKOVOSTNE 

OSNOVNE ŠOLE 

Pozitivna šolska 

klima, iskanje 

znanja, 

odgovornost. 

 

 

Znanje 

odgovornost. 

Kako ocenjujete kakovost slovenske osnovne 

šole? Ocenite z 1–manj kakovostna, 2–srednje 

kakovostna, 3–zelo kakovostna. Utemeljite 

svoj odgovor. 

3. Učitelji se zelo trudimo in mislim, da je 

slovenska šola zelo kakovostna. 

Kaj pa v primerjavi z drugimi državami 

Evropske unije (EU)? Bi slovensko osnovno 

šolo ocenili kot: 1–manj kakovostno kot 

drugod v EU, 2–podobno kakovostno kot 

drugod v EU, 3–bolj kakovostno kot drugod v 

KAKOVOST 

SLOVENSKE 

OSNOVNE ŠOLE 

 

 

 

PRIMERJAVA 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE 

OSNOVNE ŠOLE Z 

DRUGIMI 

Zelo kakovostna. 

 

 

 

 

 

Podobno 

kakovostno. 
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EU? 

2.  

DRŽAVAMI EU 

Kaj menite, da bi bilo potrebno narediti za 

ohranjanje, vzdrževanje oziroma izboljšanje 

kakovosti slovenske osnovne šole?  

Sprememba učnega načrta, manj birokracije. 

Kako lahko k temu prispevajo učitelji? 

Učitelji bi morali bolj sodelovati pri načrtovanju 

vzgojno-izobraževalnega procesa.  

 

 

Kako lahko k temu prispeva posamezna šola? 

Tako, da upošteva učiteljeva priporočila. 

 

 

Kaj bi morali storiti na ravni države in 

sistema šolske politike in v procesu 

izobraževanja učiteljev? 

Potrebno bi bilo v šolo vključiti več znanja za 

življenje, več uporabnega znanja, manj balasta. 

PREDLOGI ZA 

IZBOLJŠANJE 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE OŠ 

PRISPEVEK 

UČITELJEV H 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE OŠ 

 

PRISPEVEK ŠOLE H 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE OŠ 

 

PRISPEVEK 

DRŽAVE, SISTEMA 

ŠOLSKE POLITIKE 

IN PROCESA 

IZOBRAŽEVANJA H 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE OŠ 

Sprememba učnega 

načrta, manj 

administrativnih 

del. 

Sodelovanje pri 

načrtovanju. 

 

 

 

Upoštevanje 

učiteljevih 

priporočil. 

 

Več znanja za 

življenje. 

 

Intervju z učiteljem I 

BESEDILO POJMI KODE 

Spol: Ženski 

Leta delovne dobe na pedagoškem področju: 

1 leto 

Vaša izobrazba: univerzitetna 

Vaš naziv: brez naziva 

  

Bi za šolo, na kateri ste zaposleni, lahko rekli, 

da se zaposleni med seboj spoštujejo in 

sodelujejo? Kratko utemeljite svoj odgovor.  

SPOŠTOVANJE IN 

SODELOVANJE 

ZAPOSLENIH 

Dobro spoštovanje, 

sodelovanje 
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Mislim, da učitelji na šoli zelo dobro sodelujem 

in spoštujemo. Sodelujemo pri organizaciji 

različnih prireditev, projektih, si pomagamo itd.   

Kaj pa učenci? Se po vaši presoji počutijo 

sprejete, se počuti vsak posameznik enako in 

cenjenega? 

Mislim, da se učenci počutijo sprejete. Učitelji se 

zelo trudimo, da ne delamo razlik med učenci. 

Kakšno je po vaši oceni sodelovanje šole s 

starši? Utemeljite svoj odgovor.  

Sodelovanje šole s starši je dobro. Vendar pa so 

tudi tukaj razlike. Nekateri starši redno 

obiskujejo govorilne ure, roditeljske sestanke, se 

udeležujejo predavanj, prireditev, spet drugih pa 

nikoli ne vidimo.  

 

 

 

SPREJETOST 

UČENCEV 

 

 

 

SODELOVANJE 

ŠOLE S STARŠI 

 

 

 

Občutek 

sprejetosti. 

 

 

 

Dobro sodelovanje. 

Kako ocenjujete pogostost medsebojnega 

sodelovanja učiteljev na šoli, na kateri 

poučujete in na kakšen način to poteka? 

Ocenite z 1–nikoli ne sodelujemo, 2–redko 

sodelujemo, 3–včasih sodelujemo, 4–pogosto 

sodelujemo, 5–zelo pogosto sodelujemo. 

Utemeljite svoj odgovor. Opišite primer 

zadnjega sodelovanja in kdaj približno je bilo 

to. 

4. Učitelji med seboj pogosto sodelujemo. 

Vsakodnevno sodelujem z učiteljem iz paralelke, 

vendar si tudi z drugimi izmenjujemo izkušnje in 

ideje, imamo aktive, skupaj organiziramo 

prireditve …  

Kako pogosto in na kakšen način pa učitelji 

sodelujete z vodstvom? Ocenite z 1–nikoli ne 

sodelujemo, 2–redko sodelujemo, 3–včasih 

sodelujemo, 4–pogosto sodelujemo, 5–zelo 

MEDSEBOJNO 

SODELOVANJE  

UČITELJEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SODELOVANJE 

UČITELJEV Z 

VODSTVOM 

Pogosto 

sodelujemo, 

izmenjava izkušenj, 

idej, aktivi, 

organizacija 

prireditev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogosto 

sodelujemo, 

hospitacije, 

mesečne pedagoške 
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pogosto sodelujemo. Utemeljite svoj odgovor. 

Kakšne vrste je to sodelovanje: bolj bežno, 

organizacijsko, ravnatelj se zanima za naše 

ped. delo, hospitacije …?  

4. Ravnateljica opravlja enkrat letno hospitacije, 

imamo mesečne pedagoške konference, drugače 

pa sodelujemo tudi v zbornici in če se pojavijo 

kakšne težave …  

konference, 

zbornica, težave. 

Opišite, kakšne so vaše izkušnje s podporo 

sodelavcev pri vašem delu. 

Pozitivne.  

Če so izkušnje pozitivne, opišite, na kakšne 

načine vam sodelavci nudijo podporo. Če niso 

pozitivne, opišite, kaj pogrešate. 

Izkušnje so pozitivne. Glede na to, da je bilo to 

moje prvo leto poučevanja, mi podpora 

sodelavcev zelo veliko pomeni. Pomagajo mi 

glede administrativnih stvari, mi podajo nasvete, 

izkušnje, kadar koli potrebujem pomoč, mi 

pomagajo … 

Opišite, kakšne so vaše izkušnje s podporo 

vodstva pri vašem delu. 

Pozitivne. 

Če so izkušnje pozitivne, opišite, na kakšne 

načine vam vodstvo nudi podporo. Če niso 

pozitivne, opišite, kaj pogrešate. 

Vodstvo nam pomaga, če potrebujemo pomoč, 

lahko gremo po nasvet, nas spodbuja pri izvedbi 

novih stvari, omogoča udeležbo na 

izobraževanjih.  

PODPORA 

SODELAVCEV 

 

PODPORA 

SODELAVCEV 

 

 

 

 

 

 

 

PODPORA 

VODSTVA 

 

PODPORA 

VODSTVA 

Pozitivne izkušnje. 

 

 

Pomoč, nasveti, 

izmenjava izkušenj. 

 

 

 

 

 

 

 

Pozitivne izkušnje. 

 

 

Pomoč, nasveti, 

spodbujanje za 

inovitete, 

izobraževanja. 

Kako bi ocenili klimo na vaši šoli? Ocenite z 

1–zelo pozitivna, 2–dokaj pozitivna, 3–precej 

negativna, 4–zelo negativna. Utemeljite svoj 

ŠOLSKA KLIMA Dokaj pozitivna. 



182 
 

odgovor. 

2. Klima bi lahko bila še boljša. 

Kaj pomeni za vas profesionalni razvoj 

učitelja? Opišite. 

Meni profesionalni razvoj učitelja pomeni to, da 

se neprestano izobražuje in razvija na področju 

svoje stroke. Da je pripravljen sprejeti in 

preizkusiti, kaj novega, da črpa izkušnje in tudi 

primere dobre prakse. Da diskutira o stvareh s 

sodelavci in si izmenjuje izkušnje. 

POJEM 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ 

Stalno 

izobraževanje, 

preizkušanje 

novosti, črpanje 

izkušenj, primerov 

dobre prakse, 

diskutiranje, 

izmenjava izkušenj. 

Kako bi ocenili skrb za svoj profesionalni 

razvoj v primerjavi s skrbjo za profesionalni 

razvoj vaših sodelavcev? Ocenite z 1–najmanj 

od vseh sodelavcev, 2–manj kot ostali, 3–

podobno kot ostali, 4–bolj kot ostali, 5–najbolj 

od vseh sodelavcev. Utemeljite svoj odgovor. 

3. Glede na to, da je to moje prvo leto 

poučevanja, bi rekla, da se zaradi toliko novih 

stvari, s katerimi sem se morala spoprijeti v tem 

šolskem letu, nisem uspela toliko izobraževati, 

kot bi se hotela. Še vedno pa sem se izobraževala 

podobno kot ostali, saj imamo na šoli 

organizirana obvezna izobraževanja. 

SKRB ZA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ 

Podobno kot ostali, 

izobraževanja. 

Ali ste zadovoljni s tem, v kolikšni meri ste se 

profesionalno razvijali v zadnjih 5 letih, in z 

zmožnostmi, ki jih imate za lasten 

profesionalni razvoj v šoli, kjer ste zaposleni? 

Ja, sem zadovoljna.  

Na kakšen način se profesionalno razvijate? 

Z izobraževanjem, branjem literature, s 

študijskimi skupinami. 

Menite, da je nenehen profesionalni razvoj za 

učitelja pomemben? Utemeljite. 

ZADOVOLJSTVO S 

PROFESIONALNIM 

RAZVOJEM 

 

 

NAČINI 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

POMEMBNOST 

PROFESIONALNEGA 

Sem zadovoljna. 

 

 

 

 

Izobraževanja, 

branje literature, 

študijske skupine. 

Zelo pomemben. 
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Da, zelo pomemben. Če se učitelj ne želi več 

izobraževati, bo po mojem mnenju stagniral. 

Družba se spreminja in zato se mora tudi učitelj 

neprestano razvijati.  

RAZVOJA 

Opišite, kako se izobražujete in na katerih 

področjih se največkrat izobražujete. 

Udeležujem se različnih izobraževanj, študijskih 

skupin, berem strokovno literaturo. Trenutno se 

izobražujem predvsem na področju dela z 

vedenjsko težavnimi učenci in učenci s 

posebnimi potrebami.  

NAČINI 

IZOBRAŽEVANJA 

Izobraževanja, 

študijske skupine, 

branje literature, 

področje dela z 

vedenjsko 

težavnimi učenci in 

učenci s posebnimi 

potrebami. 

Kateri dejavniki po vašem mnenju vplivajo na 

vaš profesionalni razvoj (izobraževanja na 

šoli in/ali izven nje, mentorstvo, hospitacije, 

literatura …)?  

Vsi našteti dejavniki po mojem mnenju 

pomembno vplivajo na profesionalni razvoj.  

DEJAVNIKI 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

Izobraževanja na 

šoli in izven nje, 

mentorstvo, 

hospitacije, 

literatura. 

Kaj je za vas kakovosten pouk? Utemeljite. 

Kakovosten pouk je zame to, da zna učitelj na 

kakovosten način prenesti znanje na učence. 

Torej da ne predava samo na frontalen način, 

ampak da učenci sami pridejo do znanja z delom 

v skupinah itd. Vendar pa sem mnenja, da bo 

učitelj to lahko dosegel samo, če se bo razvijal in 

izobraževal.   

POJEM 

KAKOVOSTEN 

POUK 

Kakovosten prenos 

znanja na učence, 

aktivnost učencev, 

delo v skupinah, 

izobraževanje 

učitelja. 

Ocenite, kako sta po vašem mnenju povezana 

profesionalni razvoj učiteljev in kakovost 

pouka ter šole. Ocenite z 1–sploh nista 

povezana, 2–nista povezana, 3–sta povezana, 

4–zelo sta povezana. Utemeljite svoj odgovor. 

4. Če se bo učitelj profesionalno razvijal, bo 

lahko na kakovosten način predajal znanje, 

POVEZAVA POJMA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ UČITELJEV 

IN POJMA 

KAKOVOST POUKA 

TER ŠOLE 

Zelo sta povezana. 
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posledično pa bosta kakovost pouka in šole 

boljša. Tudi učenci bodo pridobili bolj 

kakovostno znanje. 

V kolikšni meri profesionalni razvoj učitelja 

vpliva na kakovost njegovega poučevanja? 

Ocenite z 1–sploh ne vpliva, 2–niti ne vpliva, 

3–vpliva, 4–zelo vpliva. Utemeljite svoj 

odgovor. 

4. Kot sem že prej omenila, se mora učitelj 

profesionalno razvijati, če želi na kakovosten 

način poučevati in predajati znanje.  

VPLIV 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA NA 

POUČEVANJE 

UČITELJA 

Zelo vpliva. 

Kaj po vašem mnenju določa kakovost 

osnovne šole? Kateri kriteriji morajo biti 

izpolnjeni, da lahko govorimo o kakovostni 

osnovni šoli? Razložite, prosim. 

Sodelovanje, medsebojna pomoč, učitelji, ki se 

neprestano izobražujejo, usposobljeno vodstvo.  

Kateri kriteriji so po vaši presoji 

najpomembnejši? Kako bi jih razvrstili od 

najpomembnejšega do najmanj 

pomembnega? 

Usposobljeno vodstvo, učitelji, ki se neprestano 

izobražujejo in njihovo sodelovanje ter pomoč. 

Mislim, da se vsi ti kriteriji med seboj 

povezujejo. 

KRITERIJI 

KAKOVOSTNE 

OSNOVNE ŠOLE 

 

 

 

KRITERIJI 

KAKOVOSTNE 

OSNOVNE ŠOLE 

Sodelovanje, 

medsebojna 

pomoč, 

izobraževanje 

učiteljev, 

usposobljenost 

vodstva. 

 

Usposobljenost 

vodstva, 

izobraževanje 

učiteljev, 

sodelovanje, 

pomoč. 

Kako ocenjujete kakovost slovenske osnovne 

šole? Ocenite z 1–manj kakovostna, 2–srednje 

kakovostna, 3–zelo kakovostna. Utemeljite 

svoj odgovor. 

2. Menim, da bi lahko bila kakovost osnovne 

šole še boljša. 

Kaj pa v primerjavi z drugimi državami 

Evropske unije (EU)? Bi slovensko osnovno 

KAKOVOST 

SLOVENSKE 

OSNOVNE ŠOLE 

 

 

 

PRIMERJAVA 

KAKOVOSTI 

Srednje 

kakovostna. 

 

 

 

 

Podobno 

kakovostno. 
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šolo ocenili kot: 1–manj kakovostno kot 

drugod v EU, 2–podobno kakovostno kot 

drugod v EU, 3–bolj kakovostno kot drugod v 

EU? 

2.  

SLOVENSKE 

OSNOVNE ŠOLE Z 

DRUGIMI 

DRŽAVAMI EU 

Kaj menite, da bi bilo potrebno narediti za 

ohranjanje, vzdrževanje oziroma izboljšanje 

kakovosti slovenske osnovne šole?  

Manj birokracije za učitelja, torej manj priprav in 

vseh možnih zapisnikov, uvedba priprav »po 

želji«, torej, da jo učitelj ima, če jo potrebuje, saj 

bo le tako služila svojemu namenu, manj 

nepotrebne snovi in več snovi za življenje, več 

delanja na odnosih, manj vtikanja staršev v delo 

učitelja, učitelj bi moral dobiti nazaj položaj, ki 

ga je imel včasih in biti bolje plačan.  

 

Kako lahko k temu prispevajo učitelji? 

Učitelj se mora zavzeti sam zase, biti 

samozavesten in ne sme pustiti staršem, da 

opravljajo z njim. Poročati mora o vseh 

pomanjkljivosti šole vodstvu. 

 

Kako lahko k temu prispeva posamezna šola? 

Vodstvo bi se moralo zavzemati za učitelje in jih 

podpirati. Spodbujati učitelje pri uvajanju 

novosti. 

Kaj bi morali storiti na ravni države in 

sistema šolske politike in v procesu 

izobraževanja učiteljev? 

V proces izobraževanja bi potrebno dati več 

praktičnega usposabljanja, več dela na podlagi 

realnih situacij v razredu, učitelja seznaniti z vso 

PREDLOGI ZA 

IZBOLJŠANJE 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE OŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRISPEVEK 

UČITELJEV H 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE OŠ 

 

 

PRISPEVEK ŠOLE H 

KAKOVOSTI 

SLOVENSKE OŠ 

 

PRISPEVEK 

DRŽAVE, SISTEMA 

ŠOLSKE POLITIKE 

IN PROCESA 

IZOBRAŽEVANJA H 

KAKOVOSTI 

Manj 

administrativnih 

del učiteljem, 

priprave po želji, 

več snovi za 

življenje, več dela 

na odnosih, manj 

vpletanja staršev, 

boljši položaj 

učiteljem, boljše 

plače. 

 

Samozavesten, ne 

se pustiti staršem, 

poročanje 

pomanjkljivosti 

vodstvu, 

 

Podpora učiteljem, 

spodbujanje. 

   

 

Več praktičnega 

usposabljanja, več 

konkretnih 

izkušenj, 

seznanitev z 

administrativnimi 
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birokracijo … Država in pa šolska politika pa bi 

morala vrniti učitelju nazaj položaj in višje plače. 

Nato pa uvesti manj birokracije in prenoviti učne 

načrte. 

SLOVENSKE OŠ deli, boljši položaj 

učiteljem, višje 

plače, manj 

administrativnih 

del, prenova učnih 

načrtov. 

 


