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POVZETEK 

Učitelji imajo pomembno vlogo pri izobraževanju in vzgajanju učencev, pri vzpodbujanju 

motivacije in pripravljenosti za nadaljnje učenje, pri navajanju učencev na učenje in 

pridobivanju spretnosti učenja, pri osebnostnem oblikovanju učencev in vzpostavitvi 

sodelovalnih odnosov v oddelku ter pri oblikovanju spodbudne razredne klime. V današnjem 

času, ko se srečujemo z nenehnimi izzivi in spremembami na različnih družbenih področjih, je 

tudi učiteljeva vloga postavljena pred nove izzive. To še posebej velja za učitelje v 

kombiniranih oddelkih, ki morajo imeti ustrezna pedagoško-psihološka ter strokovna znanja, 

zaradi narave njihovega dela je še toliko bolj pomembno, da so fleksibilni ter iznajdljivi in 

ustrezno usposobljeni za tovrstno delo. V raziskavi želimo ugotoviti, kako učitelji ocenjujejo 

svojo usposobljenost za poučevanje v kombiniranih oddelkih, kako so se soočali z izzivi in 

težavami na začetku poučevanja v kombiniranih oddelkih, katere učne metode in učne oblike 

so uporabljali, po katerih kriterijih so jih izbirali in na kakšen način kombinirali. Z raziskavo 

želimo ugotoviti, kako so se učitelji spreminjali v procesu načrtovanja, izbiranja in izpeljevanja 

učnih metod in kateri dejavniki so vplivali na te spremembe, poleg tega pa tudi, ali se učitelji 

čutijo dovolj usposobljene za delo v kombiniranih oddelkih. S strukturiranimi 

nestandardiziranimi intervjuji smo izprašali 12 učiteljic iz različnih delov Slovenije, ki v 

kombiniranih oddelkih poučujejo vsaj pet let. Z raziskavo smo ugotavljali, do kakšnih 

sprememb po presoji učiteljev prihaja v njihovi metodični kompetenci skozi leta poučevanja v 

kombiniranih oddelkih in kateri dejavniki na to vplivajo. 

Raziskava je pokazala, da so imele učiteljice na začetku poučevanja v kombiniranih oddelkih  

težave pri izbiri učnih metod in učnih oblik. Učne oblike in učne metode so uporabljale manj 

zavestno in premišljeno z vidika njihovih učinkov. Skozi leta poučevanja so pridobile izkušnje, 

nadgradile svoje znanje in začele učne oblike in učne metode bolj zavestno in premišljeno 

kombinirati med seboj. Učiteljice so napredovale tako strokovno kot tudi osebnostno. 

Ključne besede: kombiniran oddelek, profesionalni razvoj učiteljev, učne metode, učne oblike, 

načrtovanje pouka v kombiniranih oddelkih  

 

  





ABSTRACT 

Teachers play an important role in pupils’ education and upbringing, encouragement of 

motivation and readiness for further learning, and getting pupils accustomed to studying and 

acquiring learning skills. They also play an important part in pupils’ personal development, 

establishing a cooperative relationship in the department and establishing an encouraging 

classroom atmosphere. Nowadays, we are facing constant challenges and changes in different 

areas of society and the teacher’s role is facing new challenges as well. This applies particularly 

to the teachers of combined classes, who must have adequate pedagogical, psychological, and 

professional knowledge. Due to the nature of their work, it is very important they are flexible, 

resourceful, and appropriately qualified for such work. In the research, we try to establish how 

the teachers evaluate their competence in teaching combined classes, how they faced the 

challenges and the trouble at the beginning of their combined class teaching, which teaching 

methods and forms they used, the criteria they applied for choosing them, and how they 

combined them. We try to determine how the teachers changed in the process of planning, 

choosing, and carrying out the teaching methods and which factors influenced these changes. 

We also try to determine if the teachers feel fully qualified to work in combined classes. In 

structured non-standardized interviews, we questioned twelve female teachers from different 

parts of Slovenia who have been teaching combined classes for at least five years. We 

determined what the teachers estimate to be the differences that have happened in their 

methodical competences through the years of teaching combined classes and the factors that 

affect these differences. 

The research shows that the teachers had problems in choosing teaching methods and forms at 

the beginning of teaching in combined classes. They used the teaching methods and forms less 

knowingly and strategically in terms of their effect. Through the years of teaching, they have 

gained experience, broadened their knowledge, and started to combine the teaching methods 

and forms more knowingly and strategically. The teachers have improved both professionally 

and personally. 

Key words: combined class, teachers’ professional development, learning methods, learning 

forms, lesson planning in combined classes 
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UVOD 

Pouk je načrtno organiziran in smotrn vzgojno-izobraževalni proces poučevanja, učenja in 

vzgajanja, v katerega se človek vključi že v zgodnjih letih. S tem začne odkrivati, spoznavati in 

usvajati novo znanje, ki mu pomaga, da se razvija in oblikuje kot posameznik, zato pouk 

pomembno vpliva tudi na človeka kot družbeno bitje (Kramar, 2009). 

Pomembno vlogo pri tem procesu predstavlja učitelj, ki je v današnjem času zaradi sprememb, 

ki se odvijajo na vseh področjih družbenega življenja, pred nenehnimi izzivi. V želji po 

vzpostavitvi dobrih odnosov z učenci ter vzpostavitvi zanimanja za snov in vseživljenjsko 

učenje učencev se poslužuje raznih učnih metod in učnih oblik dela. Učne metode se nanašajo 

na delo učitelja in delo učencev. Slednji jih uporabljajo za pridobitev znanja in razvoj 

sposobnosti, učitelj pa za izvajanje posameznih stopenj učnega procesa (Poljak, 1974). Učne 

oblike pa ponazarjajo notranjo organizacijsko strukturo pouka, opredeljene so s številom 

udeležencev in odnosi med dejavniki učnega procesa ter skupaj z učnimi metodami, artikulacijo 

pouka in didaktičnimi načeli prispevajo k uresničevanju vzgojnih in izobraževalnih ciljev pouka 

(Plešec Gasparič in Valenčič Zuljan, 2019).  

Samo usposobljen učitelj učencem omogoča razvoj vseh njihovih potencialov, saj se od učitelja 

pričakuje, da je pri svojem delu sposoben spodbujati celosten razvoj učencev. Za kakovostno 

strokovno ravnanje učitelj potrebuje vrsto znanj, prav tako je pomembno, da je fleksibilen, odprt 

in pripravljen sodelovati z učenci, kolektivom, šolo in tudi starši. V procesu poučevanja torej 

lahko profesionalno raste skozi celotno kariero, pomembna pa je njegova pripravljenost za 

učenje in reflektiranje lastnega dela. 

Tehart (1997, v Valenčič Zuljan, 2007) učiteljev profesionalni razvoj v širšem pomenu opredeli 

z vstopom v proces izobraževanja in konča z upokojitvijo oz. opustitvijo poklica, v ožjem 

pomenu pa ga razume kot razvoj, ki je omejen na poučevanje oz. kritična obdobja, v katerih se 

posameznik razvija in napreduje. Lahko se zgodi, da nekateri učitelji ne napredujejo (Tehart, 

1997, v Valenčič Zuljan, 2007). Učitelj v svojem procesu razvoja prehodi določena obdobja, ki 

imajo svoje značilnosti, posledice in vlogo, zato obstaja veliko poskusov osvetljevanja teh 

obdobij z različnih konceptualnih izhodišč (Javornik Krečič, 2008). 

S specifično organizacijo in pogoji dela se učitelj srečuje pri kombiniranem pouku. V Slovarju 

slovenskega knjižnega jezika (2008) je zapisano, da so to oddelki, v katerih so učenci dveh ali 

več razredov hkrati. Gre za sočasno realizacijo dveh ali več učnih načrtov za posamezne 

razrede, kjer se združuje pouk dveh ali več razredov hkrati in poteka pod vodstvom enega 

učitelja v eni učilnici (Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja, 2008–2009). M. Frece 

(2011) pravi, da je za učitelja v kombiniranih razredih delo izjemno naporno, saj mora imeti 

nenehno razpršeno pozornost na dogajanje, hitro odzivnost, predvsem pa mora biti iznajdljiv. 

Še zlasti je pomembna učiteljeva kompetentnost za načrtovanje in izvajanje učnih metod in 

učnih oblik za izvajanje notranje učne diferenciacije in individualizacije. Zmožnost prilagajanja 

pouka je kompleksna kompetenca, ki se razvije v višjih fazah učiteljevega profesionalnega 

razvoja (Pečar, 2018), zato je izobraževanje in usposabljanje vsakega učitelja še toliko 
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pomembnejše, saj mu lahko tako omogočimo, da se s potrebnim znanjem in izmenjavo izkušenj 

lažje sooča s težavami in izzivi na poklicni poti. 

V empiričnem delu smo se osredinili na učiteljice kombiniranih oddelkov, zanimal nas je njihov 

profesionalni razvoj v kompetenci načrtovanja in izvajanja učnih metod in učnih oblik. Želeli 

smo izvedeti, kako se učiteljce ocenjujejo pri poučevanju in načrtovanju dela v kombiniranih 

oddelkih, kako se spopadajo s težavami, na katere naletijo, katerih učnih metod in učnih oblik 

se poslužujejo in na kakšen način jih kombinirajo, kako presojajo lastno učinkovitost izvajanja 

notranje učne diferenciacije in individualizacije. V skladu z namenom raziskave nas je 

zanimalo, kako so se učiteljice skozi leta delovanja spreminjale v kompetenci načrtovanja in 

izvajanja učnih oblik in učnih metod ter kateri dejavniki so vplivali na to. Podatke smo pridobili 

z nestandardiziranim intervjujem, ki smo ga na podlagi preučene literature in lastnih izkušenj 

oblikovali sami. 
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TEORETIČNI DEL 

1 KOMBINIRAN POUK 

1.1 OPREDELITEV POJMA KOMBINIRAN POUK IN KOMBINIRAN 

ODDELEK 

Kombinirane oddelke in kombiniran pouk najdemo v vseh šolskih sistemih na stopnji 

obveznega šolanja. Organizacija in pogoji dela v teh oddelkih so specifični, vendar je kljub 

temu izvajanje kombiniranega pouka med šolskimi sistemi bolj ali manj identično (Nolimal, 

2007). Poznamo različne opredelitve kombiniranega pouka in kombiniranega oddelka. 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2008) zasledimo, da je kombiniran pouk pouk dveh 

ali več razredov hkrati z izmeničnim posrednim in neposrednim poučevanjem posameznega 

razreda ali več razredov. Sestoji iz učencev različne kronološke starosti, ki so združeni v istem 

prostoru in ga vodi en sam učitelj (Poljak, 1974). S tem se strinja tudi Škof (2003), ki pravi, da 

učitelj pri kombiniranem pouku s pomočjo izmeničnega poučevanja, posredno in neposredno, 

poučuje dva ali več razredov hkrati. Podobno zapišejo tudi Blažič idr. (2003), in sicer, da je to 

pouk, kjer en sam učitelj poučuje dva ali več razredov, ter F. Nolimal (2007), ki kombiniran 

pouk opredeli kot poučevanje v starostno heterogenih oddelkih. M. Frece (2011) ga opredeli 

kot način organizacije poučevanja več razredov istočasno, M. Cencič ( 2011) pa meni, da je to 

tudi pouk, ki vedno prinaša izzive in novosti ter se zna prilagajati prostoru in času. 

»Kombiniran oddelek je oddelek, v katerem so učenci dveh ali več razredov, letnikov« (SSKJ, 

2008, str. 261). Ti se oblikujejo zaradi majhnega števila učencev. Osnovne šole s takimi oddelki 

so tako navadno na območjih s specifično poselitvijo ali pa so po statusu nesamostojne, torej 

podružnice matičnih šol. Obstajajo tudi kombinirani oddelki na samostojnih osnovnih šolah, ki 

jih lahko zasledimo v nekaterih zelo redko naseljenih območjih (Nolimal, 2007). 

1.2 NORMATIVI IN STANDARDI ZA OBLIKOVANJE KOMBINIRANIH 

ODDELKOV 

Normativi in merila za oblikovanje kombiniranih oddelkov so že od nekdaj pogost predmet 

razprav med učitelji, ki poučujejo v kombiniranih oddelkih. Oblikovanje meril in normativov v 

kombiniranih oddelkih je v Sloveniji ugodno in v tesni povezavi z normativi za oblikovanje 

»čistih« oddelkov, za kar so zaslužni predvsem učitelji, ki so si zaradi težavnih razmer v 

enorazrednicah nenehno prizadevali za nove oddelke. Prizadevanja so bila močna že v času 

avstrijske oblasti, nato v kraljevini SHS ter po drugi svetovni vojni in so se ohranila vse do 

danes (Nolimal, 2001a). 

Kombinirane oddelke v Sloveniji oblikujejo v skladu z merili za oblikovanje oddelkov, ki so 

opredeljena v Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, v 27. 

členu. V Sloveniji upoštevajo dva kriterija za oblikovanje kombiniranih oddelkov, in sicer: 

število razredov oziroma programskih skupin, ki sestavljajo kombiniran oddelek, in število 

učencev v njih (Nolimal, 2007). 
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Kombiniran oddelek dveh ali več razredov se izjemoma oblikuje zaradi majhnega števila 

učencev (Zakon o osnovni šoli, 2013). V pravilniku je zapisano, da je lahko v kombiniranem 

oddelku dveh razredov 21 učencev, treh razredov 14 učencev in v kombiniranem oddelku štirih 

in več razredov 10 učencev. Normativi za oblikovanje kombiniranega oddelka iz dveh razredov, 

v katerega so vključeni najmanj trije učenci Romi, je 16 učencev, v kombiniranem oddelku iz 

treh ali več razredov, v katerega so vključeni najmanj trije Romi, pa 10 učencev. Zaželeno je, 

da se kombinirani oddelki oblikujejo iz učencev zaporednih razredov, če pa to ni mogoče, pa iz 

učencev razredov, med katerimi je največ en razred (Pravilnik o normativih in standardih za 

izvajanje programa osnovne šole, 2019). Udejanjanje tega načela prinaša večjo vsebinsko 

usklajenost v učnih načrtih, prav tako pa omogoča bolj smotrno organizacijo dela, racionalnejšo 

izrabo časa glede na učne cilje in večjo ustreznost razvojni stopnji učencev z več vidikov 

(Nolimal, 2007). 

V mednarodni Primerjalni analizi malih osnovnih šol s kombiniranimi oddelki v Sloveniji in 

tujini (Nolimal, 1998), kjer so sodelovale šole iz Slovenije, Avstrije, Škotske, Norveške, Finske 

in Italije, je razvidno, da je statistična podoba šol s kombiniranimi oddelki med državami 

podobna. Največja frekvenca kombiniranih oddelkov se pojavlja v prvih letih osnovne šole, 

kasneje vse manj. Koliko razredov poučujejo na posamezni šoli, je velikokrat odvisno predvsem 

od števila vpisanih otrok v posameznih šolskih letih ter od materialnih in kadrovskih pogojev. 

1.3 ORGANIZACIJA POUKA V KOMBINIRANIH ODDELKIH 

»Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela v kombiniranem oddelku poteka v več korakih in 

zahteva od učitelja zelo dobro poznavanje učnega načrta. To pomeni, da mora natančno preučiti 

cilje in vsebine posameznih učnih načrtov tistih razredov, ki so vključeni v kombinacijo« 

(Horvat, 2011, str. 26). 

Ključni problem vzgojno-izobraževalnega dela v kombiniranih oddelkih je namreč ta, da 

učitelji, ki poučujejo v takih oddelkih, ne vedo, kako poučevati več razredov hkrati in obenem 

izvesti učni program vsakega razreda. V preteklosti so to reševali predvsem s krčenjem učnih 

vsebin in učnih ciljev, na območjih z gosto šolsko mrežo so združevali šolske okoliše, ukinjali 

so enooddelčne šole, vpis v prvi razred pa je bil vsako drugo leto. Ti načini organizacije so bili 

z določili mednarodne konvencije o otrokovih pravicah z vidika razvojne psihologije, didaktike, 

kurikularnih teorij itd. nesprejemljivi (Nolimal, 2001c). 

V kombiniranih oddelkih danes krčenje in prirejanje učnih ciljev tako v obsegu kot tudi na 

taksonomskih ravneh ni dovoljeno, kar se kaže v statistični, materialni in kadrovski podobi šol, 

saj je situacija na šolah s kombiniranimi oddelki pestra in mnogo ugodnejša. Poenoten pa je 

tudi kurikulum (Nolimal, 2001c). 

F. Nolimal (2007) govori o tem, da sta kakovost in obseg realiziranih učnih ciljev in učnih 

vsebin med kombiniranimi in nekombiniranimi oddelki povsem primerljiva, obstajajo pa očitne 

razlike v načinu razvrstitve in obravnavanju učne snovi. 
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1.3.1 NAČELA NAČRTOVANJA, ORGANIZACIJE IN IZVEDBE POUKA 

F. Nolimal (2001b) predlaga načrtovanje dela na treh nivojih, in sicer sprva na globalni ravni, 

nato na bolj specifični ravni – t. i. etapni ravni – in na koncu na izvedbeni ravni. 

Globalna raven načrtovanja nam služi predvsem za splošno in grobo časovno orientacijo in 

načrtovanje pouka, zato jo imenujemo tudi letno načrtovanje. Ta raven nam daje osnovo za 

podrobnejše in konkretnejše načrtovanje. V prvi fazi se natančneje preuči program posameznih 

razredov, ki sestavljajo kombinirane oddelke, nato pa se opredeli jedrni, končni učni cilj 

posameznih predmetov, predmetnih področij ali njihovih vsebin. Učitelj preuči učne načrte 

vseh razredov in izbere splošne učne cilje predmetov. Preuči jih z vidika posebnosti 

kombiniranih oddelkov ter jih opredeli na skupne, koncentrične in samostojne. Nato načrtuje 

diferenciacijo, pri čemer upošteva zmožnosti učencev in preuči tudi morebitne medpredmetne 

povezave, ki mu bodo olajšale delo. Na koncu učne cilje in učne vsebine uskladi z letnim 

koledarjem in jih razporedi na manjše enote (Nolimal, 2001b). 

V etapni ravni učitelj konkretizira in razčleni globalne oz. končne učne cilje ter vsebine 

predmetov, predmetnih področij v konkretnejše oz. etapne učne cilje. Učitelj podobno kot v 

globalni ravni iz grobih učnih ciljev opredeli bolj specifične učne cilje in učne enote. Iz učnih 

ciljev, ki jih zasleduje v daljših časovnih obdobjih, preide na učne cilje v krajših časovnih 

obdobjih, iz učnih ciljev enega ocenjevalnega obdobja preide na mesečne in tedenske učne cilje. 

Ob tem upošteva načela dela v kombiniranih oddelkih in splošna didaktična načela, 

medpredmetne povezave in diferenciacijo ter oblikuje vsebinsko usklajene učne enote 

(Nolimal, 2001b). 

Zadnja faza načrtovanja se imenuje načrtovanje na izvedbeni ravni. Učitelj se v tej fazi 

osredotoča predvsem na oblikovanje operativnih učnih ciljev in postopkov z vizijo, da bi 

realiziral učne cilje, ki jih je načrtoval v prejšnjih dveh ravneh, ter dosegel vsebinsko 

usklajenost v sami izvedbi. Izvedbena raven je najbolj konkretno načrtovanje, čigar rezultat je 

dnevna, sprotna in metodična priprava na delo (Nolimal, 2001b). 

Predhodno načrtovanje predstavlja uspeh vsake vzgojno-izobraževalne dejavnosti, zato je le-to 

potrebno tudi v kombiniranih oddelkih, ki poleg predhodnega načrtovanja terjajo še vrsto 

splošnih in specifičnih pedagoško-psiholoških, didaktičnih in drugih znanj (Nolimal, 2007). 

F. Nolimal (2001c) trdi, da učitelj v takem oddelku potrebuje pestro paleto znanj, slediti mora 

splošnim didaktičnim načelom in tudi načelom, ki so posebna in značilna samo za vzgojno-

izobraževalno delo v kombiniranih oddelkih. V didaktičnem priročniku Kombiniran pouk 

včeraj, danes, jutri opiše 6 takih načel. 

 Načelo zaporedne kombinacije razredov 

Od vrste kombinacije oziroma od tega, kateri razredi so vključeni v posamezni kombiniran 

oddelek, je odvisno tudi izvajanje posamezne etape (načrtovanje, organizacija, izvajanje in 

vrednotenje) vzgojno-izobraževanega dela. Z vsebinskega, razvojno-psihološkega, didaktično-

metodičnega vidika je najbolj sprejemljiv način oblikovanje kombiniranih oddelkov zaporednih 

razredov in zaporedne starosti učencev, npr. iz dveh razredov: kombiniran oddelek 1. in 2. ali 
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2. in 3. razreda. Le-ti imajo več ciljnih in vsebinskih stičnih točk, kar omogoča veliko skupnih 

aktivnosti na področju vzgoje in izobraževanja. Doseganje učnih ciljev posameznih razredov, 

posameznih skupin učencev ter posameznikov znotraj njih se tako uresniči z identičnimi 

vsebinami in temami. Ta način dela starejšim učencem omogoča nadgrajevanje učnih ciljev iz 

preteklih let, ponavljanje in izmenjavo izkušenj, omogoča pa tudi smotrno in racionalno izrabo 

časa. Predmetnik zaporednih razredov je skorajda identičen, kar omogoča večjo usklajenost 

urnika in skupno izvedbo mnogih dejavnosti, kar je dobro tudi z organizacijskega vidika. V 

nasprotju z zaporednimi kombinacijami razredov se nezaporedne kombinacije pojavljajo zgolj 

izjemoma, zaradi demografskih razlogov ali zaradi tega, ker v posameznem šolskem letu ni 

vpisa v prvi razred. V drugih primerih ta kombinacija označuje slabo poznavanje vidikov, ki 

smo jih omenili zgoraj, s strani vodstva šole, učiteljev in drugih strokovnih delavcev (Nolimal, 

2001c). 

 Načelo vsebinske usklajenosti 

Za uspešno poučevanje je pomembno tudi to, da učitelj poglobljeno preuči učne načrte vseh 

predmetov in za vsako skupino učencev kombiniranega oddelka poišče vse možne vsebinske in 

ciljne povezave, ki jih nato smiselno vključi v posamezne ravni letne priprave, t. i. zložene 

priprave, ki omogočajo načrtovanje istotemnih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti (Nolimal, 

2001c). »Pouk, ki poteka po zloženih učnih pripravah, upošteva posebnosti vsakega 

posameznega razreda, znotraj njega pa tudi vsakega posameznega učenca. Take letne učne 

priprave zagotavljajo aktivnost obeh udeležencev učnega procesa: učenca in učitelja« (Rogelj, 

2001a, str. 39). F. Nolimal (2007) pravi, da istotemne učne ure omogočajo sočasno poučevanje 

istih (npr. 2. in 3. razred imajo spoznavanje okolja) ali vsebinsko sorodnih predmetov (npr. 3. 

razred spoznavanje okolja, 4. razred naravoslovje in tehniko) ter učnih sklopov (3. razred Jaz 

in zdravje – spoznavanje narave, 4. razred Način življenja – družboslovje). Potek pouka je 

identičen kot v nekombiniranih oddelkih, zagotovi pa tudi večjo racionalizacijo časa (Nolimal, 

2007). 

 Načelo smotrne organiziranosti vzgojno-izobraževalnih dejavnosti in racionalne 

izrabe časa 

Delo v kombiniranih oddelkih naj bi bilo tematsko usklajeno, razmerje med direktnim 

(neposrednim poučevanjem)  in indirektnim poukom (posrednim poučevanjem) pa naj bi se 

nagibalo v korist direktnemu. Dobro je, če učitelj, ki poučuje v kombiniranem oddelku, kjer so 

tudi učenci prvega razreda, stremi k neposrednemu delu, kadar so učenci v uvajalnem obdobju, 

ko se izvajajo dejavnosti za krepitev komunikacijskih spretnosti. Obenem pa mora učitelj 

racionalno načrtovati čas za izvedbo posameznih faz učnega procesa. V eni uri mora namreč 

doseči učne cilje dveh, treh ali celo štirih programskih skupin. Več možnosti za doseganje 

racionalne porabe časa bo v oddelkih zaporedne starosti in ob upoštevanju vsebinske in ciljne 

usklajenosti, ki mora biti tudi smiselna. Prav tako učitelj racionalno porabi čas, če načrtuje ure, 

kjer za vse učence skupaj izvede uvodni del in zaključek, v glavnem delu pa upošteva ustrezno 

vsebinsko in didaktično-metodično notranjo diferenciacijo (Nolimal, 2001c). 
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Z zapisanim se strinja tudi M. Behek (2011), ki pravi, da je pri organizaciji dela upoštevala 

načelo zaporedne kombinacije razredov in zaporedne starosti učencev ter načelo vsebinske 

usklajenosti. Pravi, da ji takšna organizacija dela v kombiniranih oddelkih omogoča veliko 

skupnih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti in večjo usklajenost urnika. Pomaga pa ji tudi pri 

racionalni izrabi časa, saj lahko zaradi istotemnih dejavnosti izvaja uvodni in zaključni del 

skupno, glavni del ure pa poučuje ločeno. 

 Načelo fleksibilnosti 

F. Nolimal (2001c) meni, da načrtovanje, organizacija in izvedba dela v kombiniranem oddelku 

od učitelja zahtevajo veliko fleksibilnosti, kar učiteljem z večletnimi izkušnjami predstavlja 

izzive in priložnosti za strokovno rast, novincem pa pogosto ravno nasprotno. Fleksibilnost se 

kaže v časovni razporeditvi učnih vsebin, v trajanju posameznih vzgojno-izobraževalnih 

dejavnosti, sestavi urnika in organizaciji izvedbe. Odraža se v sočasni izvedbi dejavnosti z 

obema oziroma vsemi programskimi razredi, v smislu kombiniranja predmetov, z zamiki ur za 

posamezne razrede, s tretjo učno močjo v razredu, v trajanju pedagoških ur itd. Pomembno je, 

da učitelj v nekem časovnem obdobju uskladi količino realiziranih ur posameznega 

predmetnika, ki bo skladen s predmetnikom vsakega posameznega razreda znotraj 

kombiniranega oddelka, fleksibilnost pa je pomembna tudi pri dnevni, tedenski ali tematski 

razporeditvi učne snovi, ki se lahko odraža tudi s časovnim zamikom obravnavanja določene 

teme, ki pa mora biti usklajena z logično strukturo učne snovi in z razvojno-psihološkimi 

zmogljivostmi posameznih skupin učencev in dnevnim bioritmom (Nolimal, 2001c). 

 Načelo enako pozornosti nižjemu in višjemu programskemu razredu 

Dela v kombiniranem oddelku učitelj ne more vedno izvesti kot istotemne vzgojno-

izobraževalne dejavnosti, saj obstaja veliko učnih ciljev in vsebin, ki se ne skladajo s tako 

obliko dejavnosti. Izpeljava tovrstnih dejavnosti, t. i. različnotemnih učnih ur, je za učitelja 

zahtevnejša (Nolimal, 2001c). Pri takih učnih urah imajo vsi učenci sočasno isti ali različen 

predmet in obravnavajo vsebinsko povsem različne učne sklope in učne enote. Tovrstne učne 

ure ne omogočajo identične strukture in poteka pouka, vendar terjajo specifični potek pouka in 

specifične učne dejavnosti, učne metode in učne oblike dela od uvodnega dela ure do zaključka 

(Nolimal, 2007). 

Učitelj mora biti, po mnenju F. Nolimal (2001c), pozoren tudi na razmerje med direktnim in 

indirektnim poukom za posamezno programsko skupino učencev. Le-to mora načrtovati na 

podlagi analize učnih ciljev in vsebin za posamezen programski razred, analize didaktične 

naloge (uvajanje, obravnavanje, urjenje), analize socioloških in razvojno-psiholoških 

značilnosti učencev, spoštovati mora načelo racionalne izrabe časa in dejstva, da nobenega 

razreda znotraj kombiniranega oddelka ne sme pustiti celo uro pri indirektnem pouku. Načelo 

enake pozornosti nižjemu in višjemu programskemu razredu stremi k temu, da učitelj kljub 

številnim razlikam med učenci v kombiniranem oddelku čim bolj uravnoteženo namenja 

pozornost tako učencem enega razreda kot tudi učencem drugega razreda v oddelku. 
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 Načelo ustreznosti razvojni stopnji 

Zadnje načelo, ki ga v priročniku opiše F. Nolimal (2001c), je načelo ustreznosti razvojni 

stopnji. Govori o tem, da lahko učitelj z izvajanjem istotemnih dejavnosti v kombiniranih 

oddelkih pretirano zviša ali zniža nivo pričakovanj in zahtev, kar privede do tega, da dejavnosti 

niso usklajene s starostjo učencev, njihovimi razvojnimi značilnostmi in zmožnostmi ter učnimi 

cilji in standardi. Te dejavnosti torej ne zagotavljajo optimalnih pogojev za razvoj učencev, kot 

tudi ne zadostijo individualnim potrebam učencev znotraj oddelka. Za doseganje pozitivnih 

vzgojno-izobraževalnih učinkov mora učitelj upoštevati tudi ustrezno ciljno, vsebinsko in 

didaktično-metodično zasnovanost učnih dejavnosti. 

1.3.2 UČINKOVITE STRATEGIJE DELA 

Iz raziskave OERI (Teaching combined grade classes: real problem and promising practices, 

1990) so glede na odgovore 87 anketirancev oblikovali 6 kategorij, znotraj katerih sta definirani 

102 strategiji, ki sta po mnenju učiteljev učinkoviti pri delu v kombiniranem oddelku. V 

raziskavi zasledimo strategijo dela z učenci (classrom management), strategijo časovne 

organizacije (time management), strategijo oblikovanja skupin (grouping), strategijo 

sodelovanja s starši (parent relationship), strategijo za uspešen začetek (getting started) in 

strategijo oblikovanja medosebnih odnosov (socialization). Kategorije so navedene od tistih z 

največ odgovori do tistih z najmanj. 

 Strategije vodenja razreda in pouka  

65 % anketiranih učiteljev pri svojem delu v kombiniranih oddelkih kot najpomembnejše 

ocenjuje organizacijo v razredu. Izpostavili so naslednje strategije: ob učiteljevem delu z eno 

skupino druga skupina izvaja smiselno, individualno delo; učitelj naj jasno izrazi pričakovanja 

na področju vedenja ali znanja in naj bo pri tem dosleden; spodbuja naj občutek pripadnosti 

oddelku; omogoča naj nagrajevanje, kot so dodatni izleti, odmori ipd.; učitelj naj omogoči 

sedežni red učencev, ki naj bo organiziran tako, da bodo posamezni razredi »pomešani« med 

seboj; pred prihodom učencev naj ima učitelj zanje že pripravljene zadolžitve; ob uporabi učnih 

metod naj učitelj izbira učence, ki med seboj dobro sodelujejo, funkcionirajo; spodbuja naj 

pozitiven odnos na ravni oddelka kot tudi šole (OERI, 1990). 

Za doseganje učnih ciljev posameznih razredov in učinkovito delo učitelja z eno skupino 

učencev, medtem ko drugi individualno delajo, so v prvi vrsti pomembne identične vsebine in 

teme, ki jih po mnenju F. Nolimal (2001c) učitelj lahko uresničuje z zaporedno kombinacijo 

razredov. M. Cencič (2011) dodaja, da medsebojno sodelovanje in samostojno učenje ter 

iskanje informacij vplivajo na večjo trajnost znanja, kar ima pozitivne učinke na socialno učenje 

in pridobivanje socialnih veščin učencev. Strategije dela z učenci, naštete zgoraj, M. Cencič 

(1994) podpre še z mislijo, da učitelj navadno učence spremlja dve leti, v tem obdobju jih dobro 

spozna in lahko pouk organizira tako, da individualizira in diferencira delo za posameznega 

učenca, da ta napreduje v skladu s svojimi sposobnostmi. 
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 Strategije časovne organizacije 

Ustrezna organizacija časa v kombiniranem oddelku predstavlja pogost problem učiteljev 

kombiniranih oddelkov. Učitelji v raziskavi OERI so navedli nekaj uporabnih strategij: 

integracija vsebin in dejavnosti za različne razrede vedno, ko je to mogoče; omogočanje 

neodvisnih učnih aktivnosti za eno skupino, medtem ko učitelj poučuje druge; diferenciacija in 

takojšnja oz. čimprejšnja povratna informacija (OERI, 1990). 

Dandanes učitelju ni več potrebno pripravljati samo učnih listov in drugega gradiva, temveč 

lahko uporabi različne računalniške didaktične igre in e-gradiva (Kepec, 2011), ki po mnenju 

M. Frece (2011) omogočajo lažjo, nazornejšo, hitrejšo in učinkovitejšo pot do znanja. Kljub 

temu, da je lahko sočasno izvajanje različnih učnih dejavnosti v kombiniranih oddelkih za 

učence sprva moteče in moti njihovo koncentracijo, po drugi strani omogoča, da učenci 

postanejo samostojnejši in samoodgovornejši za učne dosežke (Nolimal, 2007). 

Med strategije časovne organizacije (izven pouka) uvrščamo tudi oblikovanje urnika. Ta naj bi 

temeljil na predmetniku in hkrati upošteval psihološke, sociološke razloge ter vidike smotrne 

organizacije dela (Rogelj, 2001b). Od učitelja se pričakuje, da dobro preuči učne načrte za vsak 

razred, ki ga ima v kombinaciji, ter poišče skupne učne vsebine in učne cilje, ki jih nato poveže 

in vključi v letno pripravo, kar mu omogoči lažje oblikovanje urnika (Nolimal, 2001c). Pouk 

zato poteka identično kot v nekombiniranih oddelkih in zagotovi večjo racionalizacijo časa 

(Nolimal, 2007). M. Behek (2011) dodaja, da nam večjo usklajenost urnika in več skupnih 

vzgojno-izobraževalnih aktivnosti prav tako prinaša zaporedna kombinacija razredov, saj 

omogoča več ciljnih in vsebinskih stičnih točk. V širšem smislu bi lahko med strategije časovne 

organizacije uvrstili tudi navajanje učencev na organizacijo učnega časa in učenja kot učiteljev 

premislek, kako upoštevati didaktično načelo racionalizacije in ekonomičnosti (Blažič idr., 

2003). 

 Strategije oblikovanja skupin 

Pri oblikovanju skupin učencev so učitelji, ki so sodelovali v raziskavi OERI (1990), ocenili 

oblikovanje skupin glede na sposobnosti učencev, oblikovanje skupin za skupno delo in 

medvrstniško pomoč. Kot pomemben faktor uspešnega dela so ocenili tudi sodelovanje s starši 

in znanje posameznega učitelja za začetno delo z razredom. 33 % anketiranih učiteljev je za 

učinkovito strategijo kot odgovor podalo kategorijo oblikovanja skupin, saj je le-to po njihovem 

mnenju zelo pomembno pri zagotavljanju preseganja individualnih potreb učencev (OERI, 

1990). Oblikovanje skupin v okviru skupinske učne oblike kot širše kombiniranje različnih 

učnih oblik predstavlja pomemben element notranje učne diferenciacije in individualizacije.  

Oblikovanje skupin učitelj doseže tudi pri organizaciji dela, kjer se upošteva načelo zaporedne 

kombinacije razredov in zaporedne starosti učencev ter načelo vsebinske usklajenosti. To 

učitelju omogoča večjo usklajenost urnika ter veliko skupnih vzgojno-izobraževalnih 

aktivnosti, kjer lahko uvodni in zaključni del izvaja skupno, glavni del ure pa ločeno (Behek, 

2011). Na tak način učitelj nevede oblikuje skupine, ki upoštevajo vsebinsko in didaktično-

metodično notranjo diferenciacijo (Nolimal, 2001c). Učitelj pa svojo fleksibilnost in 

sposobnost oblikovanja skupin odraža tudi s časovnim zamikom obravnavanja določene teme, 
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ki je usklajena z logično strukturo učne snovi in z razvojnimi zmogljivostmi posameznih skupin 

učencev ter dnevnim bioritmom  (Nolimal, 2001c). 

Mnenja o tem, katera oblika oblikovanja skupin je najbolj učinkovita, so deljena, saj nekateri 

učitelji zagovarjajo homogeno oblikovanje skupin po zmožnostih ali znanju, drugi pa 

priporočajo mešane skupine mlajših in starejših učencev. Starejši lahko nudijo pomoč mlajšim, 

so bolj spretni in samostojni pri samostojnem predelovanju učne snovi in pri individualnem 

delu (OERI, 1990). 

Strinjam se s Poljakom (1974), ki pravi, da je bistvo dela v kombiniranem oddelku spretno 

uporabljanje in izmenjevanje navedenih možnosti, kajti ene same univerzalne organizacijske 

strukture ni mogoče izvesti. Učitelj mora z zunanjo organizacijsko obliko pri usklajevanju 

didaktičnih sistemov ustvariti čim ugodnejše zunanje možnosti za notranjo organizacijo pouka 

na posameznih delih ure pri neposrednem in samostojnem delu učencev (Poljak, 1974). 

 Strategije sodelovanja s starši 

Iz raziskave (OERI, 1990) je razvidno, da je dobro sodelovanje s starši v kombiniranem oddelku 

po mnenju anketirancev nepogrešljivo. Predlagajo, da učitelj pred pričetkom šolskega leta 

organizira srečanje s starši, kjer naj jim nudi vse informacije o delu v kombiniranem oddelku, 

poskrbi naj za redno in pravočasno povratno informacijo o delu in napredku otrok staršem, 

staršem naj pojasni, da bodo učenci deležni vseh specifičnih vsebin glede na razred, ki ga 

obiskujejo, ne glede na to, da obiskujejo kombiniran oddelek. 

 Strategije za uspešen začetek 

Odgovore anketirancev raziskave OERI (1990), ki se nanašajo na uspešen začetek dela v 

kombiniranem oddelku, so razdelili na dve skupini: strategije, ki se nanašajo na to, kaj lahko 

naredi učitelj pred prihodom učencev oz. pred pričetkom šolskega leta, in strategije, ki jih 

uporabi pri neposrednem delu z učenci. 

Eno najpomembnejših in najzahtevnejših del za učitelja v kombiniranem oddelku je, po mnenju 

D. Horvat (2011), dobro načrtovanje in priprava na učno uro, saj od njega zahteva dobro 

poznavanje ciljev učnih načrtov vseh razredov, ki so vključeni v kombinacijo, in usklajevanje 

le-tega s posebnostmi dela v kombiniranem oddelku. 

V raziskavi OERI (1990) so učitelji mnenja, da bi bilo pred pričetkom šolskega leta treba 

poskrbeti, da so učenci, ki so vključeni v kombinirane oddelke, samostojni. Prav tako menijo, 

da naj bi imeli ti učenci povprečne ali nadpovprečne sposobnosti za delo ter da naj učitelj, ki 

bo poučeval v kombiniranih oddelkih, obišče in opazuje delo v le-teh (OERI, 1990). 

Strategije, ki so jih anketiranci predlagali za uspešen začetek neposrednega dela, pa so: učitelj 

naj postavi pravila in naj bo pri njih dosleden; s potekom dela naj seznani učence že ob pričetku 

pouka; učitelj naj upošteva vodilo, da mora biti prilagodljiv, rad mora poučevati in imeti rad 

učence (OERI, 1990). F. Nolimal (2001c) opozori, da mora učitelj upoštevati še načelo 

ustreznosti razvojni stopnji, saj morajo biti dejavnosti usklajene s starostjo učencev, njihovimi 
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razvojnimi značilnostmi in zmožnostmi ter učnimi cilji in standardi, kar bo pripomoglo k sami 

motivaciji učencev za delo v kombiniranih oddelkih. 

 Strategije oblikovanja medosebnih odnosov 

Približno 20 % anketirancev iz raziskave OERI (1990) socializacijo dojema kot pomembno in 

nujno za razvoj učencev kot individuumov in kot članov skupine. Vsi njihovi odgovori se 

navezujejo na potrebo po vzpostavljanju toplega, družinskega odnosa, občutka enotnosti 

razreda in spodbujanju timskega duha. Poleg tega mora učitelj stremeti k temu, da čim bolj 

uravnoteženo namenja pozornost tako učencem enega razreda kot tudi učencem drugega 

razreda v oddelku, saj tako učenci začutijo občutek enotnosti (Nolimal, 2001c). 

1.4 UREDITEV UČILNICE IN ŠOLSKEGA PROSTORA TER OBLIKOVANJE 

URNIKA V KOMBINIRANIH ODDELKIH 

Šolski prostor dandanes nosi številna simbolna sporočila, saj naj bi spodbujal naravno 

radovednost učencev, spodbujal vzgojno-izobraževalno delo in deloval kot učilo, učno sredstvo 

(Cencič, 2013). Hertzberger (2009, v Cencič, 2013) zasnovo šolskega prostora zaradi večje 

potrebe po individualizaciji poučevanja in učenja vidi v raznolikih prostorih, ki se lahko 

uporabljajo za različne namene, tako za učenje kot za druženje. 

Učni prostor delimo na notranji in zunanji del, ki predstavlja prostor okoli šolske stavbe ter 

zajema šolsko dvorišče in igrišče. Zunanji prostor učencem predstavlja dopolnjujoč prostor, saj 

tam opravljajo različne naloge v povezavi z učenjem, rekreacijo in umetniškim ustvarjanjem, 

kar prav tako prispeva k realizaciji učnih ciljev (Blažič idr., 2003). 

Učilnice, avla, hodniki in knjižnica predstavljajo notranji učni prostor. Ti morajo zagotavljati 

mentalno-higienske in zdravstvene delovne pogoje za kakovostno in učinkovito delo učencev 

in učiteljev (Kramar, 2009). Osnovni notranji učni prostor je učilnica, ki mora biti ustrezne 

oblike, primerno velika, dovolj osvetljena, zračna, primerno topla ter s primerno razporejenim 

pohištvom in drugo opremo. Oprema mora biti sodobno ergonomsko oblikovana, prilagojena 

različnim oblikam učnega dela in usklajena s fiziološkimi značilnostmi učencev (Kramr, 2009). 

Učenci od 1. do 5. razreda imajo matične učilnice, kar pomeni, da vse predmete obiskujejo v 

teh učilnicah. Izjeme so učenci 4. in 5. razreda, ki občasno uporabijo specialne učilnice, 

predvsem za predmete s področja umetnosti. Učenci od 6. do 9. razreda pa pouk obiskujejo v 

predmetnih učilnicah, ki so opremljene za posamezen predmet ali predmetno področje (Cencič, 

2013; Zorc in Blenkuš, 2019). 

Zunanjo organizacijo pouka v razredu ali v oddelku določamo tudi z urnikom. Urnik uravnava 

začetek in konec pouka v posameznem oddelku, določa čas skupnega dela in skupnih odmorov 

v šoli, izmenjevanje predmetov in predmetnih učiteljev, dodatni ter dopolnilni pouk in različna 

opravila učencev. Urnik sestavimo na podlagi predpisanega števila ur za posamezen predmet, 

ki jih razporedimo v posamezne dni v tednu in v določenem učnem času šolskega dneva (Poljak, 

1974). Za kakovosten in uspešno izpeljan pouk moramo biti pozorni še na notranjo organizacijo 

pouka oz. artikulacijo pouka, tj. oblikovanje učnega procesa v določeni časovni enoti (Tomić, 

2003). 
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Urnik je pomemben zaradi neposrednega pripravljanja na učno delo, saj učitelju in učencem 

daje jasno orientacijo za dnevno in tedensko delo in tako vsi natančno vedo, kateri predmeti se 

bodo poučevali v posameznem dnevu (Poljak, 1974). 

F. Nolimal (2007) za načrtovanje kombiniranega pouka pravi, da zahteva vrsto splošnih in 

specifičnih pedagoških, didaktičnih, psiholoških, kurikularnih idr. znanj ter poudarja pomen 

izkušenj, saj učitelj specifičnih znanj, kako poučevati v kombiniranih oddelkih, na 

dodiplomskem študiju ne dobi. 

1.4.1 UREDITEV UČILNICE 

»Prijetno učno okolje pripomore k boljšemu pomnjenju učne snovi. V učilnici ne sme biti 

ničesar preveč in ne premalo. Prostor, ki ga pomagajo urediti učenci in je po njihovi meri, je 

močan motivacijski in emocionalni element, ki pomaga učencu in učitelju, da hitreje dosežeta 

zastavljene cilje« (Kramarič, 2001, str. 87). 

Besede avtorice se navezujejo na organizacijo učilnice, ki je eden ključnih dejavnikov za 

uspešno pridobivanje znanja in je v kombiniranih oddelkih še toliko pomembnejši. V začetku 

šolanja je zato pomembno, da je prehod z igre na učenje čim bolj neopazen, kar lahko dosežemo 

tudi z urejenostjo učilnice. Ko otrok spozna, da je prostor, kjer preživi velik del dneva, tudi 

njegov in je zanj deloma odgovoren ter da ga lahko ureja po lastnih željah v dogovoru z ostalimi, 

je zanj to močan motivacijski element (Kramarič, 2001). 

Za prijetno učno okolje v kombiniranih oddelkih pa sta pomembni tudi pravilna izbira učnih 

metod in učnih oblik. V višjih razredih učitelj večinoma uporablja skupinsko učno obliko, saj 

ta poudarja izkušenjsko učenje in dejavnost učencev, v nižjih razredih pa pogosteje uporabi 

frontalno učno obliko (Nolimal, 1999). Učne metode in učne oblike na šolah s kombiniranimi 

oddelki zahtevajo spremenjeno organizacijo prostora, potrebujejo več didaktičnega gradiva, 

primerno pohištvo in pestre učne pripomočke ter učila (Kramarič, 2001; Nolimal, 2001). S tem 

učitelj učencem omogoči možnost za samostojnost, za spoznavanje strategij učenja, sprotno 

individualno reševanje problemov in enakopravno sodelovanje med učiteljem in učenci v 

procesu načrtovanja dela (Kramarič, 2001). 

Dobro je, če je prostor v kombiniranih oddelkih vizualno razdeljen na več prostorov oz. 

kotičkov. Vsak kotiček naj ima svojo funkcijo in naj omogoča odmik v svoj svet, kjer učenec 

preizkuša, se uči, išče podatke itd. (Kramarič, 2001). Bray in McClasey (2016, v Prosen in 

Cencič, 2017) predlagata, da kotičke v učilnici vsako šolsko leto oblikujemo glede na interese 

učencev in jih prav tako skozi leto sproti prilagajamo učencem. Zaradi večje motiviranosti za 

učenje in raziskovanje okolja bo učence tesneje povezalo s samo šolo in šolskimi interesi, saj 

bodo dobili občutek, da njihovo mnenje šteje in so slišani s strani učitelja (Bray in McClasey, 

2016, v Prosen in Cencič, 2017). 

Delitev prostora v takih oddelkih pripomore tudi pri menjavi direktnega in indirektnega dela, 

to je čas, ko učitelj neposredno dela z enim ali drugim razredom. Obstaja več različnih modelov 

direktnega in indirektnega pouka, ki se med seboj razlikujejo glede na vrsto kombinacije ali 

glede števila izmenjav in usklajenosti med posameznimi etapami učne ure. Učitelj mora biti 
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pozoren na razmerje in upoštevati načelo enake pozornosti ter hkrati paziti, da noben 

programski razred nima cele učne ure izključno samo indirektnega pouka (Nolimal, 2001c). 

Pri delitvi prostora in menjavi direktnega ter indirektnega dela se učenci lažje odmaknejo, 

samostojno rešujejo naloge. Kotički, ki jih postavimo v učilnici, naj ne bodo stalni, temveč naj 

se menjajo glede na potrebe, ki jih zahteva dana učna snov, posamezni učenci ali učna oblika. 

Poleg tega moramo učence, ki bodo začeli delati na novo sestavljenih kotičkih, seznaniti z 

načinom dela. Potrebno jim je omejiti čas za delo in pogostost obiska posameznega kotička 

(Kramarič, 2001). Kljub temu, da je zaradi izmeničnega dela včasih motena koncentracija in 

manj priložnosti za dodatno razlago in usmeritve, B. Verboten (2012) meni, da lahko ima to 

dolgoročno pozitivne posledice, saj so učenci postavljeni v situacije, ko je razvoj njihovih znanj 

in spretnosti odvisen od njihove aktivnosti. Prav tako s tem postajajo odgovornejši in 

samostojnejši za učne dosežke, razvijajo boljšo koncentracijo (Verboten, 2012). M. Kramarič 

dodaja (2001), da delo v kotičkih zagotavlja optimalen razvoj učenčevih potencialov, saj je delo 

zabavno in blizu otrokovemu načinu življenja, a poudarja, naj na začetku otrok sam izbere 

kotičke, kjer bi rad preživel več časa, da mu ne dajemo občutka prisile, postopoma pa mu naj 

kotičke dodelimo. Učenec se mora namreč zavedati, da mora delati v vsakem kotičku, saj usvaja 

različne tehnike dela in sprejema različna znanja, ki so potrebna za napredovanje. Eden izmed 

ciljev dela v kotičkih je tudi vzgajati delovne navade in samostojnost (Kramarič, 20019. 

1.4.2 URNIK 

Z urnikom načrtujemo organizacijo in izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa. Pri 

sestavljanju moramo poleg predmetnika, na katerem urnik temelji, upoštevati tudi psihološke 

in sociološke razloge ter vidike smotrne organizacije dela (Rogelj, 2001b). Poljak (1974) 

poudarja, da se je potrebno pred izdelovanjem urnika posvetovati z učitelji. Ti namreč povedo 

predloge za večjo ali manjšo koncentracijo dnevnega dela v določenem oddelku, predloge za 

medsebojno časovno povezovanje korelativnih predmetov, določijo čas za posamezen predmet 

v dnevu in tednu itd. 

Pri oblikovanju urnika združujemo predmete, ki smo jih z učnimi cilji, učnimi vsebinami ali 

dejavnostmi povezali že v letni učni pripravi. Najpogosteje kombiniramo iste ali sorodne 

predmete. M. Rogelj (2001b) pravi, da mora urnik v kombiniranem oddelku omogočati različne 

možnosti kombiniranja posameznih predmetov, saj lahko tako izkoristimo prednosti zloženih 

učnih načrtov. Spreminjamo ga lahko dnevno, tedensko ali izjemoma tudi za daljše časovno 

obdobje. Spremembe urnika načrtujemo v okviru tedenske ali tematske priprave, pri tem pa 

moramo upoštevati tudi zunanje dejavnike, in sicer uskladitev z urniki drugih učiteljev, ki bodo 

poučevali v oddelku, varstvo vozačev in prostorske pogoje (Rogelj, 2001b). 

K notranji organizaciji pouka spada tudi artikulacija pouka, tj. oblikovanje učnega procesa v 

določeni časovni enoti. Učitelj mora pri členjenju učne ure upoštevati temeljne sestavine učnega 

procesa, njihovo zaporednost pri uri in časovno trajanje. Vse to pa mora še medsebojno uskladiti 

in povezati. Pri tem ne sme obiti temeljnih zakonitosti učnega procesa, logike učne vsebine in 

vzgojno-izobraževalnih namenov (Tomić, 2003). 
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Med razredi v kombiniranem oddelku prihaja do razlik v skupnem številu ur pouka, kar višjemu 

programskemu razredu prinaša čiste ure. To so ure, ki jih ima na urniku samo en razred v 

oddelku, zato takrat ne poteka kombinacija poučevanja, ampak se učitelj posveča samo enemu 

razredu. Takšne ure so na urniku največkrat na koncu pouka, lahko pa jih razporedimo tudi na 

začetku. Zato nižji programski razred pouk začenja z zamikom, šele drugo učno uro (Rogelj, 

2001b). 

1.5 VLOGA UČITELJA V KOMBINIRANEM ODDELKU 

Kombiniran pouk na Slovenskem sega že v začetek našega obveznega osnovnošolskega 

izobraževanja, saj je imela vsaka šola v svojih začetkih neke vrste kombiniran pouk. Majhnost 

in številčnost šol pri nas ni bila povezana samo z začetki in nerazvitostjo, ampak tudi z 

izoblikovanostjo terena in značilne naselitve Slovencev v manjša naselja in zaselke. Te šole, ki 

so jim pravili tudi nižje organizirane šole, niso uživale posebnega ugleda in tudi ne spoštovanja, 

bile so nerazvite in delovale so v težkih pogojih. Navadno je bil na trivialki le en učitelj, ki je 

istočasno ali deljeno poučeval najmanj po sto otrok. V teh predelih je večinoma poučeval učitelj 

začetnik s premalo izkušnjami. Pouk pa ni mogel biti kvaliteten tudi zaradi odročnih hribovskih 

predelov, kjer so prebivali večinoma kmečki ljudje, imeli so mrzle učilnice in skromno 

opremljene učilnice, večinoma samo tablo in kredo. Kritika pouka v kombiniranih oddelkih pa 

se je naslanjala tudi na obliko pouka, ki so jo takrat večinoma uporabljali. Gre za značilnosti 

frontalnega pouka, ki je bil v preteklosti šolstva tipičen (Cencič, 1992). 

Splošen razvoj današnje družbe, razvoj prometa in komunikacijskih tehnologij je zmanjšal 

razdalje ter razlike med podeželjem in mestom. Podeželje kaže svoje prednosti v kakovosti 

življenja, kot je čistejše ozračje in boljša povezanost z naravo. Sprememba v demografski 

strukturi se kaže tudi v šolstvu. Kombiniran pouk poteka na podružničnih šolah in tudi na 

matičnih, saj marsikje upada število vpisanih učencev, zaradi česar so šole primorane k 

združitvi dveh ali več razredov v en oddelek (Cencič, 2011). 

Učitelj je v današnjih časih zapustil svojo transmisijsko vlogo in prešel na transakcijsko ter 

transformacijsko poučevanje, pri katerih je večinoma v vlogi organizatorja in usmerjevalca 

(Frece, 2011). M. Cencič (2011) pravi, da so pri pouku poudarjene aktivne učne metode dela in 

aktivno učenje v povezavi z izkušnjami učencev in življenjskimi okoliščinami, ki podpirajo 

celosten razvoj otroka. Sodobne strategije torej vplivajo na sodelovanje med učenci, 

sodelovanje z učitelji in prav tako z okoljem, ki ima ugodne učinke na socialno učenje. 

1.5.1 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE UČITELJEV V KOMBINIRANIH 

ODDELKIH 

M. Frece (2011) pravi, da je za učitelja v kombiniranih oddelkih delo izjemno naporno, saj mora 

imeti nenehno razpršeno pozornost na dogajanje, hitro odzivnost, predvsem pa mora biti 

iznajdljiv. Poudari pomen informacijske in komunikacijske tehnologije ter uporabo e-gradiv, 

saj po njenem mnenju omogočajo lažjo, nazornejšo, hitrejšo in učinkovitejšo pot do znanja. 

Faletov (1986) na pomen strokovnega usposabljanja učitelja kombiniranega pouka opozori že 

leta 1986. Pravi, da bi bilo treba področju kombiniranega pouka in kombiniranih oddelkov 
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nameniti več strokovne pozornosti, tako na Pedagoških fakultetah, Pedagoškem inštitutu kot 

tudi na Filozofskih fakultetah, na oddelku za pedagogiko. Meni, da bi bilo potrebno poskrbeti 

za izmenjavo izkušenj med učitelji ter jih motivirati za samostojni študij ustrezne literature. 

Zložene učne priprave so po njegovem mnenju temeljni pogoj racionalnega in uspešnega 

vzgojno-izobraževalnega dela, vendar ob neustreznem in pomanjkljivo usposobljenem učitelju 

delo v vzgojno-izobraževalnem procesu ne bo tako kakovostno (Faletov, 1986). F. Nolimal 

(1998) meni, da bi morala biti učitelju v kombiniranih oddelkih omogočena specializacija za 

tovrstno delo. Učitelj bi namreč potreboval izobraževanje o sodobnih in aktivnih učnih metodah 

in učnih oblikah pouka, ki naj bi bile sestavni del poučevanja v kombiniranih oddelkih. Po 

njenem mnenju bi bilo dobro, če bi študentje Pedagoške fakultete že v okviru študija nabirali 

izkušnje v kombiniranih oddelkih z obvezno prakso v takšnih oddelkih, saj bi lažje spoznali 

takšen način dela. Prav tako pa se kaže potreba po izdelavi učbenikov za kombinirane oddelke, 

ki ne bi bili strukturirani po razredih, temveč po temah in nivojih (Nolimal, 1998). M. Cencič 

(2011) dodaja, da bi bilo treba kombiniranemu pouku pripisati večji pomen že v času študija na 

fakultetah in da bi se moral učitelj kombiniranih oddelkov stalno strokovno izpopolnjevati. 

Ena izmed možnosti oblik strokovnega izpopolnjevanja za učitelja so strokovni posveti, 

seminarji, študijske skupine in razni moduli. Med oblikami izpopolnjevanja pa je vedno več 

tudi tistih, ki vsebinsko posegajo na specifično področje pedagoškega dela, kot recimo 

poučevanje v kombiniranih oddelkih (Nolimal, 1999). 

Leta 1994 so v Sloveniji začele delovati študijske skupine za delavce vzgojno-izobraževalnih 

organizacij. Študijske skupine niso obvezne, temveč so namenjene učiteljem, ki jih zanimata 

strokovna rast in razvoj. Ena od teh skupin je namenjena tudi učiteljem kombiniranih oddelkov. 

Učitelji si na takšnih srečanjih izmenjujejo strokovna mnenja, gradiva in izkušnje, kar jim 

pomaga pri strokovni rasti in pri delu v samih oddelkih (Nolimal, 1996). 

Na dvig kakovosti dela na podružničnih šolah in v kombiniranih oddelkih pa zagotovo 

pripomore tudi Društvo učiteljev podružničnih šol, ki združuje učitelje, ki poučujejo na 

podružničnih šolah, in starše otrok, ki obiskujejo podružnice. Društvo vsako leto v drugem kraju 

oz. na drugi podružnični šoli organizira posvet, kjer se zberejo učitelji teh šol in si izmenjujejo 

izkušnje ter znanja. Na letnih posvetih si tako izmenjujejo izkušnje in iščejo rešitve podobnih 

primerov, predstavljajo delo in dejavnosti podružničnih šol, vzpodbujajo aktualne in didaktično 

fleksibilne metodične pristope, učne oblike ipd. Društvo ima tudi svojo spletno stran, ki 

učiteljem pomaga pri izmenjevanju izkušenj in kjer lahko najdejo uporabna didaktična gradiva 

(Društvo učiteljev podružničnih šol, 2016). 

1.5.2 TEŽAVE, S KATERIMI SE SOOČAJO UČITELJI KOMBINIRANIH 

ODDELKOV 

Učitelji kombiniranih oddelkov Združenih držav Amerike so v raziskavi OERI (1990) navedli 

nekaj težav, ki so vezane predvsem na časovni faktor, na združevanje in razporejanje učencev, 

na nezmožnost samostojnega dela, na prostorsko organizacijo učilnice ter pomanjkanje 

sredstev. 
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83 % anketirancev ima težave pri podajanju učne snovi več razredom istočasno, nimajo dovolj 

časa za načrtovanje in samo izvajanje učnih načrtov ter težko nudijo pomoč in težko 

individualno delajo s posamezniki, zamujajo pa tudi z urejanjem dokumentacije. Veliko 

učiteljev (38 %) ima težave tudi pri združevanju in usklajevanju učnih načrtov več razredov 

hkrati, določenih tem in dejavnosti namreč ne morejo izvajati istočasno. 20 % anketirancev je 

izpostavilo še nezmožnost samostojnega dela enega razreda, medtem ko poučujejo drugi razred. 

Težave pa imajo tudi z nizko podporo s strani šole ali staršev (OERI, 1990). 

F. Nolimal (2007) izpostavi še, da učitelji v kombiniranih razredih nimajo vedno dovolj časa 

podati poglobljenih razlag in dodatnih pojasnil posameznemu razredu, ter dodaja, da je lahko 

sočasno izvajanje različnih učnih dejavnosti sprva moteče za učence in ne vpliva dobro na 

njihovo koncentracijo pri delu. Kljub temu je mnenja, da lahko to celo pripelje do prednosti 

kombiniranega pouka, saj omogoča, da učenci postanejo samostojnejši in samoodgovornejši za 

učne dosežke. 
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2 UČNE METODE IN UČNE OBLIKE  

2.1 OPREDELITEV POUKA 

Pouk kot specifično zavestno dejavnost so včasih razlagali glede na namen pouka, danes pa se 

ti koncepti pouka povezujejo, na definicijo pa bolj vplivajo teoretična izhodišča avtorjev. 

Nekateri dajejo prednost osebnostnemu razvoju učencev, drugi v ospredje postavljajo socialni 

odnos, nekateri več pozornosti usmerijo v znanje in učne procese, spet drugim je pomembnejše 

celovitejše oblikovanje svetovnega in življenjskega nazora (Blažič idr., 2003). 

Poljak (1974) pravi, da je pouk najbolj organiziran sistem izobraževanja, kjer so zajeti trije 

poglavitni faktorji: učitelj, učenec in učne vsebine. Je proces, zato je naravnan k temu, da se s 

poukom uresničujejo materialne, funkcionalne in vzgojne naloge, rezultat pa je novo stanje, 

uresničitev novih kvalitet. 

Pouk je enovit vzgojno-izobraževalni proces, saj je vzgajanje najučinkovitejše, če je tesno 

naslonjeno na izobraževanje (Tomić, 2003). Pri pouku prihaja do namernega in sistematičnega 

učenja. Učenje je usmerjeno na razvoj in izpopolnjevanje vedenja, osebnosti in zmožnosti 

(Tomić, 2002; Tomić, 2003). 

Jank in Meyer (2006) pouk opredelita kot načrtno interakcijo med učitelji in učenci, ki 

pripomore k oblikovanju stvarnih, socialnih in osebnostnih kompetenc v institucionalnem 

okviru šole. 

Večini definicij danes je skupno, da je pouk načrtno organiziran in smotrn vzgojno-

izobraževalni proces poučevanja, učenja in vzgajanja, temeljne dejavnosti pouka pa so vezane 

tako na delovanje učenca kot učitelja (Blažič idr., 2003; Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 

2011). 

Kramar (2009) dodaja še, da je to dejavnost, v katero se človek vključi že v zgodnjih letih in se 

niti ne zaveda, da s tem začenja pomembno vseživljenjsko dejavnost, s katero bo odkrival, 

spoznaval in usvajal novo znanje, se razvijal in hkrati oblikoval kot človek, torej je pouk tudi 

proces razvoja človeka kot družbenega bitja. 

2.2 OPREDELITEV UČNIH METOD 

Učne metode so nedvomno povezane z drugimi didaktičnimi področji, vendar imajo svojo 

specifično vsebinsko definicijo. So načini dela pri pouku, ki imajo dvostranski pomen, saj se 

nanašajo na delo učiteljev in delo učencev ter so sestavni del učnega dela v vseh delih učnega 

procesa. Učitelj učne metode uporablja pri izvajanju posameznih stopenj učnega procesa (od 

uvajanja do preverjanja), učenci pa jih uporabljajo za pridobitev znanja in razvoj sposobnosti 

(Poljak, 1974). 

D. Brečko (2002) pravi, da so učne metode ogrodje vsakega učnega procesa ter navaja pet točk, 

ki lahko učitelju pomagajo voditi učni proces v določeni smeri z uporabo različnih učnih metod, 

saj se točke navezujejo na razčlenitev vsake učne metode. Govori o tem, da se mora učitelj 

vprašati, zakaj je določena učna metoda primerna in katere učne cilje lahko z njo doseže. Druga 

točka govori o tem, kako poteka določena učna metoda in kaj želi učitelj z njo doseči, v tretji 
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točki učitelj premišljuje o pogojih za izvedbo učne metode (so zagotovljeni pogoji, kot je čas, 

prostor, pripomočki ipd.), v četrti pa je pozoren na dejavnike za uporabo določene učne metode 

(kje se lahko pojavijo težave). V zadnji točki učitelj premišljuje o poteku nadaljnjega dela, o 

tem, da je potrebno ovrednotiti rezultate in da je treba začete aktivnosti nadaljevati v skladu s 

postavljenimi učnimi cilji (Brečko, 2002). 

A. Tomić (2003) zapiše, da so učne metode znanstveno in praktično preverjeni načini 

učinkovite komunikacije, ki poteka med učiteljem in učenci na vseh stopnjah učnega procesa. 

Poudarja, da se učne metode ne nanašajo samo na učiteljevo delo, ampak tudi na delo učencev 

oz. učenje. 

M. Ivanuš Grmek in M. Javonik Krečič (2011) učne metode opredelita kot premišljene načine 

načrtnega ravnanja za doseganje učnih ciljev in tako kot A. Tomić (2003) dodajata, da so 

znanstveno ter praktično preverjeni načini učinkovite komunikacije med učiteljem in učenci na 

vseh stopnjah učnega procesa. 

Kramar (2009) pravi, da v metodičnem delovanju učitelja in učencev potekajo različni 

metodični postopki oz. načini posredovanja in pridobivanja, kot so: poučevanje, raziskovanje, 

učenje, usposabljanje, presojanje in vrednotenje, kjer uresničujejo svoje namene in dosegajo 

učne cilje. 

Aktivnosti poučevanja in učenja – z uporabo različnih učnih metod se nenehno prepletajo in 

tvorijo svojevrsten proces. Učenci se v tem procesu samostojno učijo, zato poučevanje 

razumemo kot osrednji didaktični pojav, ki vključuje posredovanje gotovega znanja, učitelj pa 

predstavlja pomemben vidik vzgojno-izobraževalnega procesa s svojo aktivnostjo v učnem 

procesu (Blažič idr., 2003). 

2.2.1 KLASIFIKACIJE UČNIH METOD 

V literaturi zasledimo več različnih klasifikacij učnih metod, ki se med seboj razlikujejo. Blažič 

idr. (2003) pravijo, da so učne metode večdimenzionalne in kriteriji za razvrščanje različni, zato 

jih razvrščajo po naslednjih vidikih: teoretični temelji, prevladujoči procesi v metodah, 

značilnosti metodoloških pristopov, aktivnosti učencev in učiteljev, odnosi in didaktična 

komunikacija med učenci in učitelji, organizacijske oblike, raba različnih didaktičnih sredstev 

in namen ter funkcija učnih metod (Blažič idr., 2003). 

Poljak (1974) učne metode klasificira glede na pripomočke, ki se uporabljajo pri določenih 

učnih metodah, in glede na interakcijo med učenci in učiteljem. Tomić (2002; 2003) učne 

metode razvršča po viru, od katerega prihajajo sporočila do učenca, saj je učni proces po njenem 

mnenju komunikacijski proces. Podobno delitev klasifikacije učnih metod navajata tudi M. 

Ivanuš Grmek in M. Javornik Krečič (2011), ki učne metode delita glede na vir informacij, 

namen in funkcijo ter glede na prevladujoče procese. 

Jank in Meyer (2006) poudarjata, da je bistvo učnih metod, da so povezane z učnimi cilji in 

učnimi vsebinami. Pravita namreč, da cilji sami po sebi ne obstajajo, če niso povezani z 

določenimi učnimi vsebinami in učnimi metodami, in učnih vsebin samih po sebi ni, če ne 

upoštevamo učnih ciljev, ki jih dosežemo z njihovo pomočjo, zato so tudi učne metode vedno 
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povezane z določenimi nalogami. Menita, da morajo biti učne vsebine, učne metode ter učni 

cilji medsebojno skladni, vplivati morajo drug na drugega in omogočati splošno usmerjenost k 

cilju v didaktičnem ravnanju. Če skladnosti med učnimi cilji, učnimi vsebinami in učnimi 

metodami ni, učenci ne razumejo, kaj je želel učitelj od njih, učitelj pa je nezadovoljen, saj učni 

cilji niso bili doseženi. Dober pouk je zato mogoč le z medsebojno povezanostjo teh dejavnikov. 

2.2.2 VRSTE UČNIH METOD 

Pri izbiri učnih metod moramo po mnenju A. Tomić (2003) izhajati iz analize didaktičnih 

položajev, torej od dejavnikov, ki ga določajo. To so učna vsebina, tip učne ure, razvojna 

stopnja učencev, učiteljeva osebnost itd. 

Kramar (2009) poudarja, da bistvo učiteljevega odločanja o učnih metodah ni v izbiri 

posamezne učne metode po strogi klasifikaciji, ampak oblikovanje metodičnih načinov, kjer se 

skoraj vedno prepleta več učnih metod. Nujno za učitelja je, da učne metode pozna, jih med 

seboj razlikuje, povezuje in oblikuje predvideno metodično ravnanje. 

 Učna metoda razlage 

To je govorna učna metoda, za katero je značilna enosmerna govorna komunikacija, kjer učitelj 

preko govora nekaj sporoča učencem. Najpogosteje se jo uporablja pri obravnavi teoretičnih 

vsebin in snovi, ki jih učenci z lastno miselno in čutno zaznavno aktivnostjo ne bi mogli usvojiti 

brez pomoči učiteljevega sistematičnega vodenja. Z razlago učitelj spodbuja, usmerja in 

aktivira učenčevo miselno aktivnost in krepi stik z učenci, saj je pri učni metodi razlage prisotna 

tudi neverbalna komunikacija (Blažič idr., 2003; Kramar, 2009). 

Če želimo, da je razlaga tudi kakovostna, moramo upoštevati, da jo prilagodimo razvojni stopnji 

učenčevega jezikovnega znanja in razvoja, razlagamo jasno, razločno, jezikovno pravilno ter 

povezano. Manj znane besede moramo razložiti in upoštevati, da ne pretiravamo s količino učne 

snovi, uporabljamo različne pripomočke, imamo vidni stik z učenci in učno uro naredimo 

zanimivo, da v učencih spodbudimo zanimanje. Učna metoda razlage najpogosteje poteka v 

frontalni učni obliki, ali ko učitelj razlaga skupini učencev ali posameznikom, ko ti potrebujejo 

dodatno neposredno pomoč (Blažič idr., 2003; Kramar, 2009). 

Poznamo več vrst oziroma načinov razlage: pripovedovanje, opisovanje, obrazložitev ali 

razlaga v ožjem pomenu, pojasnjevanje in presojanje. Pri pripovedovanju učitelj jezikovno 

prikaže leposlovne, umetniške in poljudnoznanstvene vsebine z namenom, da si učenci 

ustvarijo lastno predstavo. Pri opisovanju učitelj govorno slika čutne značilnosti predmetov in 

pojavov, ki pa ga, če je le mogoče, poveže z neposrednim opazovanjem. Z obrazložitvijo učitelj 

učencem razloži tisto, kar sami ne morejo spoznati, saj gre za spoznavanje zakritih značilnosti 

(npr. delovanje sil, razlaga bioloških procesov). Pojasnjevanje je podobno obrazložitvi, le da 

pri tem učenec razume in dojame določeno abstrakcijo (npr. pozna formule in simbole in jih 

zna uporabiti). Pri presojanju pa učitelj glasno razmišlja o procesu obravnave. Načini razlage 

se med seboj povezujejo in prepletajo ter jih lahko zasledimo tudi pri drugih učnih metodah 

(Blažič idr., 2003; Kramar, 2009). 
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Učitelj preko učne metode razlage učno snov jasno sistematizira, strukturira in oblikuje v 

celoto, s poudarkom na bistvenih stvareh. Stik ima z vsemi učenci in jim je na voljo ves čas, 

hkrati pa mu omogoča, da uravnava in se sprotno prilagaja konkretni situaciji (Ivanuš Grmek 

in Javornik Krečič, 2011). Kljub temu M. Ivanuš Grmek in M. Javornik Krečič (2011) 

opozarjata, da lahko učiteljeva nosilna vloga vodi v avtoritativni položaj in zanemarjanje 

učencev, prihaja do metodične enoličnosti, saj se učitelj poslužuje te učne metode tudi takrat, 

ko bi lahko uporabil druge učne metode. A. Tomić (2003) dodaja, da ta učna metoda zlahka 

zapelje učence v pasivnost, saj učenci s to učno metodo znanje usvajajo pretežno s poslušanjem, 

kjer sedijo pri miru. 

 Učna metoda razgovora 

Učna metoda razgovora je dialoška ali erotematska metoda med učitelji in učenci ali učenci 

samimi, pri čemer je govorna komunikacija dvosmerna (Poljak, 1974; Tomić, 2002; Tomić, 

2003; Kramar, 2009). Učno metodo razgovora v svoji globalni strukturi sestavljata dva dela: 

vprašanje in odgovor, ki sta temeljna strukturna dela te učne metode. Če ne obsega obeh delov, 

ni razgovor, temveč samogovor ali monolog (Poljak, 1974; Tomić, 2002; Tomić, 2003). 

Učitelj in učenci so v neposredni dejavni vlogi in sprožajo pobude za razgovor. Učenci morajo 

imeti pri tej učni metodi predznanje, razgovor jih mora pritegniti, problematika razgovora jim 

mora biti blizu. Učenci učno snov preko razgovora spoznavajo, poglabljajo, sistematizirajo, 

razširjajo in prenašajo v nove situacije in na nove primere. Ob tem pa razvijajo še spoznavne 

sposobnosti, osebnostne lastnosti in socialne kompetence (Kramar, 2009). 

Temeljni sestavni del razgovora so spodbude oz. dražljaji, ki so najpogosteje v obliki vprašanj. 

Drugi temeljni sestavni del pa so odzivi na dražljaj, torej odgovori na vprašanja. Med vprašanji 

in odgovori učitelj navadno sproža različne dialoške spodbude, s katerimi učence spodbuja in 

usmerja k odgovoru ali pa jim daje namige za oblikovanje odgovora (Blažič idr., 2003). 

Vprašanja morajo biti z didaktičnega vidika psihološko ustrezna, torej prirejena razvojni 

stopnji, znanju, sposobnostim in individualnim značilnostim učencem, biti morajo metodološko 

ustrezna, jezikovno pravilna in adekvatna odgovoru, kar pomeni, da vprašanje usmerja 

vprašanega k predvidenemu odgovoru (Blažič idr., 2003; Kramar, 2009). 

Vprašanja sprožajo in usmerjajo miselne procese, vplivajo na medsebojne odnose in imajo 

pomembno spoznavno in socializacijsko vlogo. Vprašanja učencev dokaj zanesljivo pokažejo, 

da ima učenec do učne snovi aktiven odnos in da o njej razmišlja. Seveda pa vsako učiteljevo 

vprašanje ne spodbuja učencev k razmišljanju, niti ni vsako učenčevo vprašanje znamenje, da 

o učni snovi kritično in ustvarjalno razmišlja. Z vidika miselnih procesov je delitev vprašanj v 

osnovi največkrat dihotomna. Vprašanja nižjega nivoja zahtevajo reprodukcijo spominsko 

usvojenih podatkov in dejstev, kjer se preverja učenčevo predhodno znanje, vprašanja višjega 

nivoja pa angažirajo miselne procese in s tem ustvarjajo novo znanje (Marentič Požarnik in 

Plut, 1980). 

Podobno navajajo tudi Blažič idr. (2003) in Kramar (2009), ki opisujejo vprašanja nižje in višje 

ravni, razdeljena glede na to, kakšne miselne procese sprožajo. K vprašanjem nižje ravni 

spadajo sugestivna in zavajajoča vprašanja, vprašanja, ki ne morejo dovolj poglobiti razgovora 
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– fiktivna vprašanja. Poleg tega v nižjo raven uvrščamo enopomenska vprašanja, ki so kratka, 

jedrnata, v obliki jasnih vprašalnih stavkov, alternativna vprašanja, ki ponujajo dva odgovora, 

in dodatna vprašanja, ki jih učitelj uporabi takrat, ko želi učencem pomagati do odgovora. 

Retorična vprašanja učitelj postavlja samemu sebi z namenom razbiti monotonost in vzbuditi 

radovednost, pri organizacijskih vprašanjih pa ugotavlja stanje v skupini in so namenjena 

vodenju procesa. Vprašanja nižje ravni so primerna za pridobivanje faktografskega znanja, kjer 

je nujno razumevanje učne snovi. Vprašanja višje ravni delimo na konvergentna in divergentna. 

Pri konvergentnih učitelj najpogosteje učence usmerja k razmišljanju, razumevanju in uporabi 

znanja, pri divergentnih pa usmerja k posploševanju znanja in k vrednotenju (Blažič idr., 2003; 

Kramar, 2009; Marentič Požarnik in Plut, 1980). 

Pri pouku oziroma učnem procesu moramo glede na to, kdo sprašuje, razlikovati dvoje vrst 

vprašanj: vprašanja, ki jih učitelj zastavlja učencem, in vprašanja, ki si jih zastavljajo učenci 

sami (Marentič Požarnik in Plut, 1980). Pri učni metodi razgovora učitelj učence na osnovi 

vprašanj pripelje do novih znanj. Variante učne metode razgovora temeljijo na vprašanjih, 

impulzih in odgovorih (Šilih, 1966, v Marentič Požarnik in Plut, 1980). 

Katehetično obliko razgovora sestavljajo določena krajša vprašanja in povsem določen krajši 

odgovor, največkrat v enem stavku (Poljak, 1974). Uporablja se pri frontalni učni obliki, zlasti 

pri reproduktivnem ponavljanju in preverjanju eksaktnih podatkov, pri reproduciranju definicij, 

pravil in zakonov (Tomić, 2002; Tomić, 2003). Ta vrsta učne metode razgovora učinkuje 

neprijetno in ustvarja neprimerno ozračje za učenje, saj je komunikacija enosmerna in vsiljena, 

zato tudi pomanjkljiva, saj ji manjka bistvena prvina, tj. povratna informacija (Tomić, 2002). 

V sokratski učni metodi razgovora vprašanja vsebujejo dve alternativi. Tisti, ki odgovarja, se 

mora pri odgovoru odločiti za eno izmed alternativ. Uporablja se pri vseh stopnjah učnega 

procesa z določenim namenom: pri uvajanju, da pri učencih vzbudimo radovednost za novo 

temo, pri obravnavanju, da jih spodbudimo k razmišljanju ipd. (Poljak, 1974). Pri tej učni 

metodi je pomembno, da od učencev zahtevamo dopolnilno obrazložitev, da preverimo, ali 

odgovor razumejo (Marentič Požarnik in Plut, 1980; Poljak, 1974). M. Ivanuš Grmek in M. 

Javornik Krečič (2011) dodajata, da pri tej obliki pogovora predpostavljamo, da učenec odgovor 

že pozna, z ustreznimi vprašanji pa ga učitelj izvleče iz njega, ter menita, da je ta oblika 

pogovora koristna in živahna, ker vzbuja radovednost in interes učencev ter stopnjuje 

pričakovanje. 

Hevristična oblika pogovora temelji na razvojnih vprašanjih, s pomočjo katerih učenci na 

induktiven način iščejo odgovore in izpeljujejo posplošitve (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 

2011). Ta oblika razgovora mora prevladovati pri stopnji obdelovanja novih učnih vsebin in pri 

produktivnem ponavljanju (Marentič Požarnik in Plut, 1980; Poljak, 1974). Poljak (1974) 

dodaja, da učitelj pri tej vrsti pogovora učence s sistemom verižnih vprašanj vodi, da sodelujejo 

pri izvajanju rešitve in tako učenci do rešitve pridejo sami pod učiteljevim vodstvom, vendar 

poudarja, da mora ta oblika razgovora temeljiti na potrebnih virih znanja. 

Prosta oblika razgovora pri pouku je povezana z določeno tematiko, vendar se potek razgovora 

razvija v prostem slogu, saj sam potek ni vnaprej določen. Vprašanja zastavljajo učitelj in 

učenci (Poljak, 1974). Pri tej obliki gre za vsestransko osvetlitev teme, primerjanje s podobnimi 
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učnimi vsebinami, postavljanje novih argumentov, zato je primerna za uvod v novo temo ali po 

poročanju učencev o samostojnem delu (Marentič Požarnik in Plut, 1980; Poljak, 1974). 

Najvišja oblika učnega pogovora je diskusija. To je oblika pogovora, kjer se razlaga, 

argumentira in brani mnenja ter stališča (Poljak, 1974; Tomić, 2003). Poljak (1974) dodaja, da 

se pri tej vrsti pogovora problemi osvetljujejo z novega stališča ter da se ugotovljena spoznanja 

razširjajo in dopolnjujejo. Diskusija je uspešna, če nastane spontano, zato je naloga učitelja, da 

pri pouku ustvari problemske situacije, ki pri učencih izzovejo konfliktne položaje med že 

usvojenim znanjem in zahtevami nove naloge. Primernejša je za starejše učence z določenim 

znanjem in razvitimi govornimi spretnostmi (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011; Poljak, 

1974; Tomić, 2003). 

Razgovor je proces, v katerem sodelujejo tako učenci kot učitelj. V njem nastanejo različne 

situacije, kar pomembno vpliva na sodelovanje učencev, na odnose pri pouku in na rezultate 

pouka. Razgovor poteka v šestih fazah. V prvi fazi mora učitelj vsem sodelujočim nameniti 

spodbudo, izziv ali vprašanje. Nato sledi kratek premor za razmišljanje. V tretji fazi učitelj 

pozove konkretnega učenca k odgovoru. Pomembno je, da je pozoren na vse učence, da ni 

pristranski in da nikogar ne zanemarja ali favorizira. Sledi četrta faza, ki se nanaša na 

vprašanega učenca. Učenec ima v tej fazi čas za razmislek in umiritev. Učiteljeva naloga pa je, 

da učence navadi na razmislek pred odgovorom, jim ob morebitnih težavah postavi dodatno 

vprašanje, je strpen. Pomembno je, da učence usmerja v razmišljanje in k oblikovanju 

odgovora. Sledi odgovor učenca in sprejemanje odgovora, kjer je pomembno, da tako učitelj 

kot učenci odgovor poslušajo do konca. V zadnji fazi se od učitelja pričakuje, da se odzove na 

učenčev odgovor in poda povratno informacijo. Učitelj naj ne ponavlja učenčevega odgovora, 

ampak ga naj vgrajuje v ugotovitve, ki nastajajo med poukom (Kramar, 2009; Marentič 

Požarnik in Plut, 1980). 

Učna metoda razgovora je primerna za ponavljanje usvojenega znanja, ugotavljanje znanja, za 

obravnavo nove učne snovi, preverjanje usvojenega znanja in za razvijanje, poglabljanje in 

bogatenje medsebojnih odnosov (Blažič idr., 2003; Kramar, 2009). 

 Učna metoda branja in dela z besedilom 

»Z rabo različnih pisanih besedil učitelj učencem posreduje nova spoznanja, razširja in 

poglablja obstoječe učenčevo znanje, ga povezuje z novim ali ga aplicira na nove primere. 

Učence navaja, da s poglobljeno lastno aktivnostjo učno snov analizirajo, odkrivajo nove 

pojme, iščejo bistvo, povzemajo glavna spoznanja, jih komentirajo, oblikujejo posplošitve in 

lastne ugotovitve« (Kramar, 2009, str. 186). 

Učiteljeva glavna naloga je, da vsako pisano besedilo (učbenik, leksikon, delovni zvezek, 

plakat) posebej pripravi in ga učencem posreduje tako, da v njih sproža in spodbuja lastno 

miselno aktivnost. Najprej delo poteka skupno, kjer učenci doživljajo dobre delovne zglede, 

učitelj pa ima vpogled v njihovo delo, nato postopoma prehaja v samostojno delo učencev. 

Učenci se preko tega tako izobrazijo in usposobijo za samostojno pridobivanje znanja in tudi 

za nadaljnje samoizobraževanje (Blažič idr., 2003). 
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Učitelj naj tekste vključuje v pouk pri vseh učnih predmetih in uporablja najrazličnejše 

tekstualne materiale, predstavljajo pa naj osnovni ali dodatni vir znanja (Kramar, 2009; Poljak, 

1974; Tomić, 2002; Tomić, 2003). Poljak (1974) poudarja, da je poleg učiteljeve vloge v 

procesu usposabljanja učencev za uporabo te učne metode pomembna tudi vloga učbenika, saj 

je temeljna šolska knjiga za posamezen predmet, ki je napisana na podlagi predmetnika in 

učnega načrta in je posebej didaktično oblikovana. Meni, da učbenik zaradi didaktične oblike 

pomaga usposabljati učence za branje in za delo z besedilom na splošno. 

Kot prvi pogoj za uporabo učne metode branja in dela s tekstom Poljak (1974) in A. Tomić 

(2002; 2003) navajata obvladovanje spretnosti branja, branja z razumevanjem, zato je nujno, 

da učitelj učence navaja na delo z besedilom že od prvega razreda naprej – najprej z več pomoči, 

nato vse manj. Raba te učne metode pomaga pri razvijanju samostojnosti učencev in 

usposabljanju za samoizobraževanje. Prav tako omogoča vračanje učenca nazaj na dele 

besedila, ki jih ni dojel, in hkrati zagotavlja pregled nad znanjem (Tomić, 2002; Tomić, 2003). 

Pomembno je, da učitelj izbere besedila, ki so primerna starosti učencev, njihovim bralnim 

spretnostim in razumevanju (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011). 

 Učna metoda demonstracije ali prikazovanja 

Učna metoda demonstracije ali prikazovanja je najtesneje povezana z materialno-tehnično 

platjo pouka, zlasti z uporabo učnih sredstev in pripomočkov (Poljak, 1974). Učenci se pri 

pouku s to učno metodo učijo tako, da opazujejo predmete in pojave. Pri tej učni metodi sta 

pomembni aktivnosti učitelja, ki prikazuje, in vloga učenca, ki opazuje in kjer opazovanje 

prehaja v zaznavanje, sprejemanje in v nadaljnje faze miselne aktivnosti (Ivanuš Grmek in 

Javornik Krečič, 2011). Cilj demonstriranja ni, da učenci objekte in procese gledajo, ampak da 

jih opazujejo in pri opazovanju zaznajo to, kar je bistveno na objektu ali pri procesu. Naloga 

učitelja pa je, da preko navodil usmerja učenčevo opazovanje. Da bi učencem zagotovil popolno 

spoznavanje objektov in procesov, mora zagotoviti oz. zaposliti čim več učenčevih čutov 

(Tomić, 2002; Tomić, 2003). Učitelj lahko prikazuje govorno-jezikovno, preko pogovora in 

razlage, tekstualno-jezikovno, preko dela s tekstom, tudi zvokovno, kjer poje, igra, predvaja 

zvočne posnetke, grafično preko skic, shem, fotografij in zemljevidov ali stvarno z resničnimi 

predmeti (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011). S tem nastajajo slušni in vidni čutni 

dražljaji, ki pri pouku prevladujejo (Kramar, 2009). 

Učitelj lahko prikazuje gibe in telesne dejavnosti, kot so ples, ritmično izražanje, dramatizacija, 

sporočanje z gibi in položajem telesa. Obsega še uprizarjanje oz. izvajanje različnih delovnih 

procesov in dogajanja ter prikazovanje fizikalnih, kemijskih, bioloških in tehnoloških delovnih 

procesov (Kramar, 2009). 

Metodični postopek poteka v treh fazah. V prvi fazi, ki se imenuje faza spoznavanja ali 

kognitivna faza, učenci pojav čutno zaznajo, spoznajo ter ga razumsko dojamejo. Sledi faza 

utrjevanja ali fiksacije, kjer učenci sami izvajajo aktivnost, da jo utrdijo. V zadnji fazi, fazi 

avtomatizacije, pa učenci usvojeno znanje utrdijo in izboljšajo (Kramar, 2009). 



24 
 

 Učna metoda pisanja 

Obvladovanje tehnike pisanja kot delovnega načina in kot način izražanja je temeljni pogoj za 

uporabo učne metode pisanja. Z razvojem tehnike pisanja pa se usvaja tudi spretnost branja 

tistega, kar je napisano. Učitelj med poukom piše predvsem na šolsko tablo, pisanje pa 

uporablja tudi pred poukom: da pripravi tekst za delo učencev pri pouku, pripravi učne liste, 

napiše pripravo ipd. Učno metodo pisanja pa uporabljajo tudi učenci: za prepisovanje, delanje 

zapiskov, oblikovanje miselnih vzorcev itd. (Poljak, 1974). 

Naloga učitelja je, da s povratnimi informacijami, spodbujanjem, dajanjem nasvetov in navodil 

učence navaja na oblikovanje zapiskov in samostojno pisno izražanje, saj je to veliko 

pomembnejše kot samo prepisovanje besedil (Poljak, 1974). 

 Učna metoda praktičnih del 

V didaktični literaturi se za to učno metodo pogosto uporablja termin učna metoda 

laboratorijskih del, vendar je zaradi narave te učne metode in uporabe pri različnih predmetih 

bolj smiselno poimenovanje učna metoda praktičnih del. Ta učna metoda prikazuje način dela 

učitelja in učencev pri konkretni učni snovi in pomaga preko praktičnih del uresničevati 

materialne in funkcionalne naloge pouka, tj. pridobivati znanje in razvijati sposobnosti (Poljak, 

1974). Omogoča intenzivno miselno, ustvarjalno in čustveno izvedbo dejavnosti učencev 

(Tomić, 1997). 

Pri izvedbi praktičnega dela je potrebno zagotoviti primerno okolje, snov, s katero delamo, 

pripomočke, organ dela (navadno je to roka učenca) ter znanje o določenih praktičnih 

operacijah (npr. lepljenje, brušenje, spenjanje ipd.) (Poljak, 1974). Pri učni metodi praktičnih 

del se prepletajo različne učne metode (prikazovanje, razlaga, pogovor ...) ter različne učne 

oblike (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011). 

 Učna metoda risanja 

Učna metoda risanja je delovni način učitelja in učencev, pri katerem se posamezni deli učnih 

vsebin izražajo z risbo. Pogosto se ta učna metoda povezuje z učno metodo pismenih del in z 

učno metodo demonstracije (Poljak, 1974). 

Učenci lahko pri pouku rišejo grafične znake, grafične simbole, geometrijske risbe, predmete, 

objekte itd. Risanje kot učno metodo je mogoče uporabljati pri pouku vseh predmetov, temeljni 

pogoj uporabe te učne metode pa je, da si učitelj in tudi učenci pridobijo spretnost risanja, ki se 

pridobiva s samim risanjem (Poljak, 1974). 

 Učna metoda didaktične igre 

Temeljni cilj igre pri pouku je obvladovanje določenih stvarnih razmer in osmislitev različnih 

vlog in vedenja. Didaktične igre se od prostih razlikujejo po tem, da niso spontane, temveč 

uresničujejo vzgojno-izobraževalne cilje. Podrejati se morajo razvojni stopnji učencev in 

njihovim interesom ter jim vzbuditi zanimanje in radovednost, kar je v veliki meri odvisno od 

učitelja (Tomić, 2002). 
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M. Bratanić (1990, v Tomić, 2002) didaktične igre razdeli na podlagi praktičnega vidika: na 

igre s pravili in ustvarjalne igre, ki jih deli na igre vlog in konstrukcijske igre. Igre s pravili, kot 

so loto, domino, igre s kartami, človek ne jezi se, so primerne za vpeljevanje v učni proces, saj 

jim je lahko določiti cilje. Igro vlog učitelj v razredu lahko uporablja za usposabljanje učencev 

za sodelovanje, za reševanje konfliktnih situacij in razvoj komunikacijskih sposobnostih 

učencev. S pomočjo konstrukcijskih iger pa učenci vstopajo v svet dela, kjer poleg motorike 

rok razvijajo tudi domišljijo, kombinatoriko in so lahko ustvarjalni (Tomić, 2002). 

 Učna metoda izkustvenega učenja in učna metoda reševanja problemov 

A. Tomić (2002; 2003) v svoji klasifikaciji navaja še učno metodo izkustvenega učenja, Blažič 

idr. (2003) ter Kramar (2009) pa navajajo učno metodo reševanja problemov. Menimo, da so 

lahko tudi druge učne metode izkustveno ali problemsko zasnovane, zato teh dveh učnih  metod 

ne bi posebej ločili.  

 Izkušenjsko učenje je proces, kjer učenec znanje pridobiva preko transformacije izkušenj, zato 

sta temeljna elementa učenja izkušnja in njena transformacija. Poteka kot štiristopenjski model: 

od konkretne izkušnje preko razmišljujočega opazovanja in refleksije do oblikovanja ter 

generalizacije in na koncu preizkušanje teh konceptov v določenih razmerah. Tak način dela 

dejavno in neposredno vključi učence v učni proces, kar vzpodbuja motivacijo, dviga 

samozavest, poveča empatijo in pomaga spreminjati utrjena stališča (Tomić, 2002; Tomić, 

2003).  

B. Marentič Požarnik (2000, v Blažič idr., 2003) pravi, da poznamo tri osnovne načine 

reševanja problemov: po metodi poskusov in napak ali s slučajnim poskušanjem, z nenadnim 

vpogledom in s postopno analizo. Blažič idr. (2003) pravijo, da so učenci v takšni dejavnosti 

miselno najbolj aktivni in znanje v največji meri pridobivajo z lastno aktivnostjo. Pri tem se 

opirajo na že usvojeno znanje, vendar rešitev najdejo na nov način. Pridobivanje znanja pri tej 

učni metodi je iskanje rešitve problema, kjer so učenci ustvarjalno aktivni (Blažič idr., 2003). 

Problemska učna metoda poteka v šestih fazah. V prvi fazi učenci običajno z razgovorom 

zaznajo problem. Problem naj bo resničen, da bo v njih vzbudil interes. V naslednji fazi učenci 

iz širše problematike jasno izluščijo in opredelijo konkreten problem, ki ga bodo reševali. 

Učiteljeva naloga je, da preveri, ali učenci zares vedo, kaj je pravi problem. V tretji fazi učenci 

sami, v dvojicah ali po skupinah razmišljajo o rešitvi in postavljajo hipoteze. V tej fazi učenci 

osvežijo svoje znanje, se opirajo na svoje izkušnje. V četrti fazi pride do razčlenitve, kjer učenci 

problem razčlenijo na manjše delne probleme in jih oblikujejo v konkretne naloge. V peti 

stopnji učenci opravljajo konkretne naloge in ob tem pridobivajo delne rešitve. Preverjajo 

njihovo pravilnost in sprotno popravljajo napake. V zadnji fazi učenci delne rešitve sintetizirajo 

in iz njih izpeljejo splošne ugotovitve, ki jih vodijo do odgovora na začetno vprašanje (Blažič 

idr., 2003; Kramar, 2009). 

Učna metoda reševanja problemov je primerna za poglabljanje, razširjanje in aplikacijo znanja 

na novih primerih (Blažič idr., 2003; Kramar, 2009). 
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2.2.3 RAZMERJE MED UČNIMI METODAMI 

Učni proces je zapleten, celosten in dinamičen in se v enaki meri nanaša tudi na učne metode 

kot metodične strani učnega dela. Učiteljeva naloga je, da spozna bogastvo metodičnih načinov 

dela in jih v učnem procesu uporablja čim bolj enakovredno. Dinamičnost učnih metod se izraža 

v neprestanem izmenjevanju in variantah (Poljak, 1974). Vsaka učna metoda in njena različica 

je dobra, če jo učitelj pravilno izbere in ustvarjalno uporabi, lahko pa je slaba, če ne ustreza 

učni vsebini, starosti učencev, učnim ciljem ipd. (Tomić, 2002). Učitelj mora vsako učno 

metodo premišljeno in smotrno uporabiti, s čimer doseže dinamičnost in ekonomičnost učnega 

procesa (Poljak, 1974). 

Nekatere od teh učnih metod se uporabljajo že zelo dolgo, vendar so kljub temu še vedno 

aktualne, saj učencem omogočajo, da z lastno aktivnostjo pridobivajo znanje in dosežke na 

različnih področjih. Vsaka učna metoda ima svoje značilnosti in nobena samostojno ne 

zagotavlja kakovostnega poteka pouka. Korelacija in premišljena kombinacija učnih metod ter 

učnih oblik pokaže vrednost posamezne učne metode in učne oblike in prav ta kombinacija je 

ključ do uspešnega pouka (Blažič idr., 2003). 

2.3 OPREDELITEV UČNIH OBLIK 

Poljak (1974) učne oblike imenuje sociološke oblike oz. sociološke formacije. Izhaja iz treh 

temeljnih dejavnikov pouka: učitelj, učenec in učna vsebina. Učitelj organizira in vodi učni 

proces, učenec pridobiva znanje, sposobnosti in vzgojne vrednote, učno vsebino pa opredeli kot 

didaktično predelano znanstveno vsebino, ob kateri se pridobivata izobrazba in vzgoja. 

Poudarja, da učno delo zmeraj zajema vse tri dejavnike, vendar je lahko razmerje med njimi pri 

pouku različno, zato omeni tri temeljne sisteme: neposredno (direktno) poučevanje, samostojno 

delo in programirani pouk. 

Podobno kot Poljak (1974) A. Tomić (2003) učne oblike opredeli kot socialne oblike, kjer se 

izvaja učni proces učenja in poučevanja. Pouk poteka v frontalni učni obliki kot neposredno 

poučevanje ali v skupinski učni obliki, v dvojicah in v individualni obliki. 

Blažič idr. (2003) zapišejo, da so učne oblike posebni didaktični pojavi in sestavni deli učnih 

metod, ki urejajo razmerja med vlogami in položaji učiteljev in učencev. Zanje uporabljajo 

termin oblike vzgojno-izobraževalnega procesa, organizacijske oblike izobraževalnega procesa 

in oblike pouka. 

Kramar (2009) govori o njih z vidika organiziranosti učnega procesa, kjer so jasni položaji in 

vloge učiteljev ter učencev, njihova razmerja in načini delovanja. Poudarja, da mora pouk 

potekati v tisti učni obliki, ki najbolje upošteva značilnosti in potrebe učencev ter najbolj 

zanesljivo in učinkovito prispeva k uresničevanju učnih ciljev. 

Med dejavniki za učinkovit pouk Blažič idr. (2003), Kramar (2009) ter A. Tomić (2003) 

navajajo tudi organizacijo učnih oblik, opredeljenih kot socialne oblike, ki jih delijo na 

frontalno, individualno in skupinsko učno obliko ter delo v paru. A. Tomić (2003) pa dodaja, 

da je poleg kakovosti izvajanja učnih oblik pomembno še ustrezno izmenjevanje med oblikami, 
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ter podpre zmanjševanje obsega vertikalne komunikacije (učitelj – učenec) s povečanjem 

obsega horizontalne komunikacije, komunikacije med učenci. 

Učne oblike kot organizacijske oblike medsebojnega odnosa med učitelji in učenci v času 

poučevanja in učenja opredeli Pranjić (2005), ki meni, da le-te ponazarjajo, kako so v procesu 

pouka porazdeljene aktivnosti med njimi. Podobno o učnih oblikah zapišeta tudi M. Ivanuš 

Grmek in M. Javornik Krečič (2011), ki jih opredelita kot didaktično strukturirane 

organizacijske osnove pouka, s katerimi urejamo odnose in vloge učencev pri pouku. Za 

neposredne učne oblike opredelita tiste, kjer so učitelji v vlogi prenašalca znanja, pri posrednih 

učnih oblikah pa učitelji usmerjajo delo učencev, s tem ko dajejo dobra navodila, motivirajo 

učence in postavijo jasne učne cilje. R. Plešec Gasparič in M. Valenčič Zuljan (2019, str. 268) 

uporabljata termin učne oblike, ki ga opredelita kot »didaktični element, ki ponazarja notranjo 

organizacijsko strukturo pouka. Učne oblike so opredeljene s številom udeležencev (od enega 

do vseh) in odnosi med dejavniki učnega procesa (posredni, neposredni), predstavljajo osnovo 

didaktično-metodične diferenciacije in skupaj z učnimi metodami, artikulacijo pouka in 

didaktičnimi načeli pomembno prispevajo k uresničevanju vzgojnih in izobraževalnih ciljev 

pouka.« 

Blažič idr. (2003) in Kramar (2009) izpostavljajo, da je v današnjem času pouk po obliki pester 

in dinamičen, vendar po njihovem mnenju nekatere tradicionalne oblike, npr. frontalna učna 

oblika, še vedno prevladujejo. Glede na odnose med dejavniki pouka (učenci in učitelji ter učno 

vsebino) razlikujemo neposredni in posredni pouk, ki lahko poteka v frontalni, skupinski ali 

individualni učni obliki ter kot delo v paru. 

2.3.1 VRSTE UČNIH OBLIK 

  Neposredni pouk – frontalna učna oblika 

Pri frontalni učni obliki gre za neposredno poučevanje, kjer učitelj pouk izvaja hkrati s celim 

razredom, oddelkom ali skupino učencev (Blažič idr., 2003; Kramar, 2009; Poljak, 1974). 

Učitelj je v neposredni povezavi z učenci in učno snovjo, medtem ko so učenci v posredni 

povezavi z učno snovjo in v neposrednem razmerju z učiteljem (Poljak, 1974; Tomić, 2002). 

Frontalno delo je najbolj ekonomično, ker učitelj hkrati dela z velikim številom učencev, lažje 

kontrolira, ali ga vsi učenci spremljajo, pri tem pa se razvija kolektivna delovna disciplina, saj 

dobri učenci slabše spodbujajo k intenzivnejšemu tempu dela (Blažič idr., 2003; Kramar, 2009; 

Poljak, 1974). Kramar (2009) dodaja še, da učitelj skrbi za sistematičnost in postopnost 

dogajanja in lahko pouk sproti prilagaja trenutnemu stanju, kar povečuje njegovo učinkovitost. 

Prednosti frontalnega dela pa so tudi varnost, sprejetost in pripadnost, ki jih čutijo učenci znotraj 

takšne učne oblike, saj so vsi deležni enakih učnih izkušenj (Harmer, 2001). 

Kljub temu Blažič idr. (2003) in Kramar (2009) menita, da so pri tej učni obliki pouka učenci 

pretežno sprejemalci vsega, torej v podrejenem položaju. Njihova aktivnost je omejena samo 

na čutno zaznavo in pomnjenje posredovanega, zato znanje ne poteka kot učenčevo lastno 

konstruiranje, ampak kot podajanje – sprejemanje. Pouk poteka po vzorcih in je monoton, 

premalo zanimiv, zato učencev ne pritegne in aktivira, učitelju pa se krepi avtoritativnost 

(Blažič idr., 2003; Kramar, 2009). Pri tem je pomembno izpostaviti, da lahko učitelj tudi pri 
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frontalni učni obliki s premišljenim izborom učnih metod, dobrim poznavanjem učencev in 

poglobljeno pripravo na učno uro doseže poglobljeno miselno aktivnost učencev (npr. 

kakovostna diskusija o aktualni tematiki ali demonstracija eksperimenta, kjer učenci pred 

ogledom poskusa postavijo hipoteze, jih zapišejo na tablo in po izvedbi eksperimenta kritično 

analizirajo dobljene rezultate z vidika postavljenih hipotez) (Valenčič Zuljan, 2002). 

Frontalni pouk je lahko dobro izpeljan, ustrezen in kvaliteten, če slabosti preprečimo oz. 

zmanjšamo s kombinacijo in dinamičnim spreminjanjem različnih učnih oblik. Frontalna učna 

oblika je primerna v uvodni fazi za posredovanje teoretičnih vsebin, kjer mora učitelj 

neposredno pomagati učencem, da usvojijo učno vsebino, in v zaključni fazi pouka. Primerna 

je tudi, ko za drugačne učne oblike ni objektivnih materialnih pogojev, didaktičnih sredstev in 

prostora (Blažič idr., 2003; Kramar, 2009). Frontalna učna oblika ima, po mnenju Strmčnika 

(2001), vodilno vlogo v etapah uvajanja in obravnave nove učne snovi, pa tudi v zaključku učne 

ure, saj frontalno delo učencem omogoča, da se seznanijo z novimi pojmi in koncepti, da lahko 

kasneje učinkovito in samostojno delajo individualno, v skupini ali paru. 

Blažič idr. (2003) opozarjajo, da mora biti učitelj pri izvajanju frontalne učne oblike pozoren 

na dovolj jasen, glasen in razločen govor, da se mora ustrezno gibati po razredu, da mora 

ustrezno razporediti učence po razredu in odstraniti ali zmanjšati vizualne in slušne šume. 

Ustrezno izpeljana in skrbno načrtovana frontalna učna oblika je še danes zelo pomembna pri 

doseganju učnih ciljev kakovostnega pouka (Blažič idr., 2003), učitelj pa mora ob tem paziti, 

da jo premišljeno izbere glede na številne dejavnike in jo kombinira z drugimi učnimi oblikami 

(Strmčnik, 2001).  

 Posredni pouk – individualna učna oblika, skupinska učna oblika in delo v 

paru 

Za učne oblike pri posrednem pouku je značilno, da med učiteljem in učenci pri izvajanju 

izobraževalnega procesa ni stalnega neposrednega odnosa oz. ta ne prevladuje. Učenci so v 

neposrednem stiku z učno snovjo, znanje pridobivajo sami z lastno aktivnostjo. Učitelj pouk 

načrtuje, pripravlja, ustvarja pomembno psihosocialno vzdušje in pogoje za pouk, spremlja 

učenčevo aktivnost in mu pomaga (Kramar, 2009). 

Učitelj se mora zavedati pomena učnih oblik, prednosti in omejitev vsake izmed njih ter 

številnih dejavnikov, ki jih mora pri organizaciji učnih oblik upoštevati. Pomembno je tudi, da 

ima razvite didaktične spretnosti za učinkovito izpeljavo učnih oblik in pri izbiri učne oblike 

izhaja iz načrtovanih učnih ciljev, didaktičnih sredstev, okolja in značilnosti učencev (Blažič 

idr., 2003). 

V šolah posredni pouk poteka v individualni učni obliki, preko dela v dvojicah in skupinski 

učni obliki. Posredni pouk je primernejši za starejše učence, ki so že sposobni delati samostojno, 

vendar pa zaradi pomembne socializacijske vloge učne oblike skupinskega dela vključujemo 

že v nižje razrede. Prav tako se učenci začnejo že v nižjih razredih navajati na individualno 

delo, saj je treba skladno s psihičnimi pogoji učence razvijati od začetka šolanja dalje (Kramar, 

2009). Posredni pouk naj bi zagotavljal trajnejše in bolj poglobljeno znanje, saj ga bodo učenci 

sami skonstruirali (Blažič idr., 2003). R. Plešec Gasparič (2019) poudari, da posredne učne 
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oblike zmanjšujejo obseg učiteljevega govora in omogočajo več časa za izražanje učencev, kar 

učitelju med drugim omogoča lažje preverjanje doseženih učnih ciljev. 

 Individualna učna oblika 

Poljak (1974) individualno delo opredeli kot samostojno delo učencev, kjer učenec sam zase 

rešuje dobljeno nalogo, ne da bi pri tem sodeloval z drugimi, Kramar (2009) pa izpostavlja, da 

ta učna oblika učencem omogoča, da delajo v skladu s svojimi lastnimi osebnimi pogoji. Na 

podlagi didaktičnega trikotnika so učenci v tem učnem sistemu v neposrednem razmerju do 

učnih vsebin, učitelj pa je do učencev in učne vsebine v posrednem odnosu (Poljak, 1974; 

Tomić, 2002). 

Pri individualni učni obliki avtorji uporabljajo različne termine. A. Tomić (2003) uporablja 

termin samostojno učenje ali delo učencev, Blažič idr. (2003) govorijo o individualni učni 

obliki oz. individualnem delu, Kramar (2009) pa loči pojme, ki so si med seboj sorodni, vendar 

ne sopomenski. Kot individualno delo označuje učno obliko, kjer vsak učenec delo opravlja 

posamezno, individualizirano delo je prilagojeno značilnostim posameznega učenca, 

samostojno delo pa opredeli kot delo, kjer je učenec zmožen opraviti učno dejavnost brez 

zunanje pomoči (Kramar, 2009). 

Individualno učno obliko je mogoče uporabljati na vseh stopnjah učnega procesa, od uvajanja 

do preverjanja in ocenjevanja (Poljak, 1974), vendar je pomembno, da učitelj pri navajanju 

učencev na samostojno delo upošteva didaktično načelo postopnosti (Kramar, 2009). 

Velikokrat se ta učna oblika uporablja v kombiniranih oddelkih, da se stalno izmenjuje 

neposredno in samostojno delo. Kljub temu da gre za učno obliko samostojnega dela, pa je 

potrebna učiteljeva navzočnost (Poljak, 1974). Izvedba te učne oblike je zaradi vse večje 

heterogenosti razredov zahtevna in od učitelja zahteva skrben premislek glede prilagajanja 

učnih nalog in materialov (Blažič idr., 2003, Kramar, 2009). Pomembno je, da učitelj pred 

delom učencem poda navodilo o nalogah, načinu in pravilih dela. Pričakuje se, da jih ustrezno 

motivira, spodbuja, usmerja in preverja njihov napredek (Blažič idr., 2003, Kramar, 2009). 

Učenci pri individualni učni obliki delajo v svojem tempu, za še popolnejšo individualizacijo 

pa pripomore učitelj, če prilagodi težavnost nalog posameznemu učencu. Poudariti je treba, da 

mora učitelj po vsakem samostojnem delu tudi preveriti rezultate dela (Poljak, 1974). Blažič 

idr. (2003) dodajajo, da je pomembno tudi, da učenci sami ob koncu individualnega dela rešitve 

preverijo in realno ovrednotijo. 

Posameznik s samostojnim delom pridobiva znanje, razvija miselne in druge sposobnosti, 

osebnostne lastnosti in se navaja na samostojno izobraževalno ter drugo delo. Posebej 

pomembno je razvijanje sposobnosti samostojnega načrtovanja, organiziranja, vodenja, 

kontroliranja in sprotnega prilagajanja lastne aktivnosti. Tako se posameznik izobražuje za 

samostojno nadaljnje izobraževanje oz. samoizobraževanje, kar je eden pomembnih ciljev 

današnjega izobraževanja (Blažič idr., 2003; Harmer, 2001). Prav tako posameznik pri 

individualni učni obliki razvija potrpežljivost, saj učitelj ne more nuditi pomoči vsem hkrati 

(Blažič idr. 2003, Kramar, 2009). 

Učenci individualno delajo pri rednem pouku in v času samostojnega učenja: v osnovni šoli, 

podaljšanem bivanju, v času učenja doma, zato je pomembno, da individualno učno obliko pri 
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učencih razvijamo od samega začetka šolanja. Tako se bodo učenci stalno in sistematično 

navajali na samostojno delo ter postopoma širili njegov obseg in ga stopnjevali po težavnosti. 

Učitelj mora posameznikom omogočiti, da lahko vpliva na njihovo individualno delo, posredno 

tako, da upošteva drugačnost učencev, neposredno pa tako, da učencem omogoči sodelovanje 

pri načrtovanju in izbiri učnih vsebin njihovega individualnega dela (Blažič idr., 2003; Harmer, 

2001).  

 Delo v paru 

Kramar (2009) pravi, da je to delo v najmanjših skupinah, ki jih sestavljata dva učenca. Učenca 

lahko pri tej posredni učni obliki poučevanja skupno izvedeta eksperiment, sestavita poročilo 

ipd., zato sta v neposrednem odnosu z učno vsebino in posrednem odnosu z učiteljem (Tomić, 

2002).  

Kljub temu da je ta učna oblika še danes nekoliko v ozadju, ima vrsto prednosti. Je organizacijo 

preprosta, učenci v dvojicah imajo več možnosti za aktivnost kot v frontalni ali skupinski učni 

obliki, učenci se medsebojno spodbujajo, si pomagajo in skupaj premagujejo težave in 

odpravljajo možne napake (Blažič idr., 2003; Kramar, 2009). Harmer (2001) dodaja, da imajo 

učenci pri tej učni obliki možnost razvijati komunikacijo, strpnost in spoštovanje različnosti, se 

učijo sposobnosti prilagajanja in argumentiranja. 

Delo v paru je primerno za prehajanje iz frontalnega v skupinsko in individualno delo. Pri 

skupinskem delu lahko večje skupine razdelimo na manjše ali jih povezujemo z individualnim 

delom, da si učenci med seboj pomagajo, preverjajo rezultate, skupaj izdelujejo izdelke. Ta 

učna oblika je primerna za pridobivanje novega znanja, za utrjevanje, ponavljanje, vadbo ... 

Delo v paru je lahko tudi glavna učna oblika pouka, a moramo pri oblikovanju upoštevati vse 

didaktične zahteve kot pri skupinski učni obliki in še bolj upoštevati individualne značilnosti 

posameznikov ter psihološke in socialne razmere v razredu, saj sta člana med seboj še bolj 

povezana kot člani v večji skupini, zato naj dvojico sestavljata učenca, ki se po svojih 

osebnostnih in drugih značilnostih ujameta (Blažič idr., 2003; Kramar, 2009). 

Harmer (2001) poudarja, da delo v paru spodbuja samostojnost in hkratno oporo sošolca, učitelj 

pa ima možnost, da pomaga tistim parom, ki pomoč najbolj potrebujejo. Opozarja, da nekatere 

učence in učitelje pri tej učni obliki moti hrup, zato je pomembno, da učitelj poda natančna 

navodila glede sedežnega reda parov. 

 Skupinska učna oblika 

Poljak (1974) skupinsko učno obliko opredeli kot delo učencev, ki se občasno formirajo v 

manjše skupine učencev, da samostojno rešujejo določene naloge in nato rezultate predstavijo 

ostalim skupinam v razredu in učitelju. Bistveno je, da učenci vsake skupine samostojno delajo 

ob neposrednem medsebojnem delovanju članov skupine (Poljak, 1974). Blažič idr. (2003) in 

Kramar (2009) navajajo, da je izobraževalni proces skupinski, kadar učenci v skupinah 

samostojno izvajajo del procesa, učitelj pa posredno vodi celoten potek procesa in jim v primeru 

težav neposredno pomaga. Učitelj ima stik s skupinami preko vodje ali člana skupine, ki je 

določen za stik z učiteljem (Kramar, 2009). 
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Različni avtorji (Prodanović Ničković, 1974, v Blažič idr., 2003; Tomić, 1999, v Blažič idr., 

2003) presojajo, da je skupinsko organiziran učni proces bolj razgiban, da so učenci bolj 

motivirani za delo in da je boljša delovna učinkovitost ter delovna disciplina. Poleg tega so 

lahko učenci aktivnejši, saj so v neposrednem stiku z učno vsebino, zaradi medsebojnega 

komuniciranja pa doživljajo različne socialne izkušnje: si pomagajo, so med seboj solidarni in 

odgovorni do dela (Blažič idr., 2003; Kramar, 2009). Skupinska učna oblika omogoča tudi 

večjo fizično razgibanost (Poljak, 1974). 

Ob tem se nam zdi tehtno opozorilo Poljaka (1974), da so učenci pogosto izgubljeni pri svojem 

delu, poudarjajo nebistveno in kažejo svojo neiznajdljivost in nespretnost v posameznih 

situacijah, za kar je pogosto vzrok v učitelju, saj jim manjka njegovega neposrednega vodstva 

(Poljak, 1974). Vse to kaže na pomembno učiteljevo vlogo v procesu navajanja učencev na 

kakovostno delo v skupini. 

Učenci so v šoli organizirani v formalne skupine, v razrede, oddelke in krožke, vendar so po 

številu te skupine prevelike in preveč heterogene za intenzivno skupinsko delo. Zaradi tega se 

oblikujejo manjše formalne in neformalne skupine. Formalne so pogostejše, trajnejše in bolj 

konstituirane, neformalne pa so bolj priložnostne in se organizirajo sproti za izvajanje 

konkretnih nalog (Blažič idr., 2003; Kramar, 2009). 

Pred oblikovanjem skupin moramo biti pozorni na značilnosti učencev, psihosocialne razmere 

v razredu, učne cilje in učno vsebino dejavnosti ter didaktične pogoje in objektivne okoliščine. 

V skupini naj bodo učenci, ki imajo skupne interese, potrebe in motivacijo, ki imajo podobno 

znanje in učni uspeh ali pa so si blizu v domačem okolju. Skupina naj bo tako velika, da bodo 

vsi njeni člani aktivni in jo bodo lahko uspešno vodili, saj je v primeru prevelike skupine 

komunikacija med učenci otežena, prav tako vodenje, in skupina teži k razpadu. Na velikost 

skupine vplivata tudi obseg in zahtevnost naloge, pomemben pa je še čas trajanja skupine 

(Blažič idr., 2003; Kramar, 2009). Poljak (1974) dodaja, da je potrebno učencem določiti 

zanimive dejavnosti, jih ustrezno osmisliti in pojasniti ter opremiti z navodili in usmeritvami, 

da lahko vsaka skupina doseže učne cilje. Poleg tega naj učitelj za skupinsko delo nameni 

relativno veliko časa in ga racionalno izrabi tako, da vsaki skupini dodeli drugačno nalogo, 

preko predstavitev pa naj obravnavajo celotno učno snov. Pomembno je, da učenci dobijo 

dovolj časa za zapis tistih delov vsebin, ki so jo obravnavale druge skupine (Poljak, 1974). 

Učitelj mora pred oblikovanjem skupin posebno pozornost nameniti velikosti in strukturi 

skupine, kjer je velikost skupine vezana na naravo naloge, ki jo mora skupina opraviti, ter na 

homogenost skupine (Harmer, 2001). Skupine so lahko homogene in heterogene. Homogene 

sestavljajo učenci s podobnimi značilnostmi in so storilnostno učinkovitejše ter primernejše za 

poglabljanje znanja in izboljšanje učinkovitosti pouka, heterogene pa sestavljajo učenci, ki so 

si med seboj različni, vendar so po sestavi te skupine bogatejše, saj učenci v njih doživijo več 

različnih izkušenj. Primerne so, kadar želimo z učenci izvajati kompleksne medpredmetne 

projekte in razširiti znanje učencev. Kljub temu lahko heterogene skupine predstavljajo oviro 

pri delovanju skupine, ker učenci težje najdejo povezanost med sabo in težje sodelujejo. Če 

izvajamo krajše in manj zahtevne naloge, lahko skupine oblikujemo naključno, ko pa 

pripravimo zahtevnejše naloge, ki jih bomo z učenci izvajali dalj časa, je dobro, da skupine 
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sestavimo bolj premišljeno, glede na interese učencev, glede na učni uspeh, s podobnim 

znanjem itd. (Blažič idr., 2003; Kramar, 2009). 

Blažič idr. (2003) ter Kramar (2009) govorijo o tem, da lahko skupine izvajajo enake ali različne 

naloge. Če imajo enake naloge, oblikujemo skupine tako, da bodo vsi učenci zaposleni in bodo 

nalogo uspešno opravili. Kadar pa želimo s skupinsko učno obliko razvijati interese učencev, 

organiziramo skupine (npr. dodatni pouk, seminarske naloge) z različnimi nalogami. V primeru 

projektnega didaktičnega sistema gre za kolektivno delo učencev, kjer vse skupine uresničujejo 

skupen projekt, vendar vsaka skupina opravi svoj del projekta. 

Učitelj mora pred začetkom dela po skupinah ustrezno razporediti učence v skupine in natančno 

podati navodila ter določiti časovni okvir, ki ga imajo skupine na voljo. Posebno pozornost pa 

mora nameniti tudi velikosti in strukturi skupine. Pomembno je, da učenci po končanem delu 

poročajo o svojem delu in skupaj z učiteljem preverijo pravilnost naučenega in reflektirajo svoje 

delo v skupini. Od učitelja se pričakuje, da premišljeno uredi učilnico in primerno razporedi 

učence po učilnici, da se pri skupinskem delu ne motijo med seboj (Harmer, 2001; Poljak, 

1974). 

2.3.2 RAZMERJE POSREDNEGA IN NEPOSREDNEGA POUKA 

Za dvig kakovosti pouka moramo zagotoviti učinkovito izobraževanje učiteljev. Kompetence, 

ki učitelja usposobijo za profesionalca, postavljajo pomembne kriterije izobraževanju učiteljev, 

zato je pomembno, da se vsak učitelj teoretično in tudi izkustveno poglobi v vsako od učnih 

oblik in v njihovo medsebojno kombiniranje (Plešec Gasparič, 2019). Po mnenju R. Plešec 

Gasparič (2019) se tradicionalna šola ne prilagaja dovolj hitro spremembam zunaj nje, zato se 

pojavljajo zahteve po inovacijah, ki bodo bolj uresničile vzgojno-izobraževalne cilje. 

Raziskave s področja učnih oblik so pokazale prevlado frontalne učne oblike, ki pa kljub 

številnim prednostim ne dosega dovolj kakovostnih učnih rezultatov, saj je za doseganje učnih  

ciljev učinkovitega pouka zelo pomembna tudi kakovost socialnih interakcij (Harmer, 2001; 

Tomić, 2003). K razvoju posrednega poučevanja, torej individualne in skupinske učne oblike 

ter dela v paru, so pripomogle boljše materialne razmere, zagotavljanje didaktičnih sredstev ter 

nova didaktična, psihološka in pedagoška spoznanja (Blažič idr., 2003). 

Za posredno poučevanje je značilno, da med učiteljem in učenci ni stalnega neposrednega 

odnosa. Učenci so v neposrednem odnosu do učne vsebine, kar po mnenju nekaterih avtorjev 

učencem omogoča večjo aktivnost v procesu pridobivanja znanja in spretnosti. Za učitelja je 

takšno poučevanje organizacijsko zahtevnejše, saj mora v večji meri upoštevati predznanja 

učencev, njihovo samostojnost, sposobnosti in spretnosti (Blažič idr., 2003). Ob tem je potrebno 

kritično pripomniti, da posredno poučevanje ne vodi nujno vsakega učenca k večji aktivnosti. 

V ta namen je pomembno upoštevati didaktično načelo postopnosti in skrbno učiteljevo 

evalvacijo izvedbe z vidika miselne aktivnosti vsakega učenca.  

Veenman idr. (2003) zagovarjajo kombinacijo obeh načinov poučevanja. V fazi pridobivanja 

osnovnih spretnosti in znanj zagovarjajo neposredno poučevanje, v kasnejših fazah pa 

spodbujajo, naj pouk poteka bolj v prid učenca in njegove aktivnosti ter sodelovanja pri učenju.  

Menijo (Veenman idr., 2003), da je za učinkovito poučevanje in učenje pri izgradnji znanja 
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bistven preplet individualnih in socialnih procesov. S tem se strinja tudi Kubale (1999, v Plešec 

Gasparič, 2019), ki meni, da nobene učne oblike ne smemo postavljati v nadrejen položaj, saj 

jih moramo med seboj ustrezno kombinirati glede na učne metode, učne vsebine in učne cilje. 

Mnogo širšo sintezo učenja in poučevanja tudi po mnenju Koletića (1975, v Plešec Gasparič, 

2019) dosežemo ravno s kombinacijo obeh načinov poučevanja. Bognar in Matijević (1993, v 

Plešec Gasparič, 2019) dodajata, da s posrednim poukom, ki ga je v razredu vsaj toliko kot 

frontalne učne oblike, učitelj prispeva k personalizaciji in socializaciji ter hkrati sledi učnemu 

načelu diferenciacije in individualizacije. 

2.4 NOTRANJA UČNA DIFERENCIACIJA IN INDIVIDUALIZACIJA 

Zaradi pedagoških in tudi materialnih razlogov je naloga šole, da poskrbi za čim večjo vzgojno-

izobraževalno racionalnost in učinkovitost. To se lahko zmanjša, če učitelji izvajajo prešibko 

diferenciacijo in individualizacijo pedagoškega dela, saj se različni učenci na enotno učno 

ponudbo različno odzivajo (Strmčnik, 1993). Učna diferenciacija je v šoli potrebna zaradi vse 

večje zahtevnosti in abstraktnosti učne vsebine, razlik med učenci, njihovih želja, interesov in 

tempa usvajanja znanja. Individualizacija pa v učnem procesu zajema celoten vzgojno-

izobraževalni proces: odnose med učitelji in učenci, učne cilje, učno vsebino, učne metode, 

učne oblike in mišljenje (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011). 

Pojma diferenciacija in individualizacija sta pogosto obravnavana kot sinonima, vendar ju je 

pomembno ločiti. Diferenciacija je neke vrste groba individualizacija, ki upošteva učne in druge 

razlike učencev v okviru manjše učne skupine, saj je vsem učencem v skupini dana pretežno 

enaka zahtevnost in postopek učenja, individualizacija pa upošteva in zadovoljuje učne in druge 

razlike točno določenega posameznika in ne le skupine (Strmčnik, 2001). 

Strmčnik (1987) pravi, da je bistvo notranje oz. didaktične diferenciacije v pestrem variiranju 

učnih metod, kombiniranju učnih metod in učnih oblik ter v sprotnem odzivanju na želene ali 

nezaželene učne razlike med učenci. Prav tako poudarja vlogo učnih oblik, ki so po njegovem 

mnenju dosledni vzorci notranje diferenciacije in individualizacije pouka (Strmčnik, 1987). 

Z variiranjem učnih vsebin in ciljev ter vključevanjem socialnih učnih oblik, učnih metod in 

individualizirane učne pomoči notranja individualizacija in diferenciacija ohranja heterogene 

učne razrede in oddelke ter se trudi upoštevati potrebe in želje učencev znotraj razreda 

(Strmčnik, 2001; Blažič idr., 2003). 

Pri notranji učni diferenciaciji je grupiranje otrok spontano in tesno povezano s samim poukom, 

učno vsebino, načini in učnimi cilji ter učiteljevim pristopom k delu. Učitelj se vedno vrača k 

skupnim temeljnim vzgojno-izobraževalnim ciljem in smotrom, kjer največ skrbi nameni 

skupini zmožnejšim in skupini šibkejših učencev, saj je grupiranje spontano in kratkotrajno 

(Blažič idr., 2003). Strmčnik (2001) poudarja, da je kljub temu notranja individualizacija in 

diferenciacija zelo zahtevna za učitelja, saj mora biti pozoren na razredno strukturo, razredno 

klimo, telesno-zdravstveno in duševno kondicijo razreda. 

V okviru notranje učne individualizacije in diferenciacije govorimo o ciljno vsebinski oz. učno 

vsebinski ter o didaktično-metodični diferenciaciji in individualizaciji. Pri ciljno vsebinski 

individualizaciji in diferenciaciji učitelj učencem prilagaja učno vsebino in učne cilje 
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kvantitativno, kot način obsega vsebine, in kvalitativno, kjer zajema logično pojmovne 

sestavine učnih vsebin, ki jih učenci usvajajo glede na zmožnosti (Strmčnik, 1993; Blažič idr., 

2003). Pri didaktično-metodični diferenciaciji in individualizaciji gre za kombiniranje socialnih 

učnih oblik, kombiniranje učnih metod in modificiranje le-teh. Učitelj s svojim metodičnim 

ravnanjem vpliva na ravnanje učencev, da ti s svojimi načini dela lažje in bolje usvajajo učno 

snov ter razvijajo lastne postopke izobraževanja in učenja (Blažič idr., 2003). 

Na voljo je več individualizacijskih modelov. Preferenčni model učencu pomaga premagovati 

učne primanjkljaje preko bolj ustreznih in bolj učinkovitih metodičnih postopkov in pristopov 

ter z zagotavljanjem potrebnega časa za učenje. Kompenzatorni model učne primanjkljaje pri 

učencih ublaži z razvijanjem kompenzatornih sposobnostih, remedialni model pa stremi k 

odstranjevanju vzrokov za nastanek učnih težav in oblikuje optimalno učno okolje doma ter v 

šoli (Blažič idr., 2003). 

Strmčnik (1987) opozarja, da se premalo upošteva dejstvo, da je z različnostjo učnih oblik, 

učnih metod in sredstev možno v veliki meri zagotoviti alternativnost učnih situacij in 

omogočiti učencem, da se učijo po prilagojenih učnih poteh, saj se učenci med sabo razlikujejo 

tudi po metodični dojemljivosti. Variiranje učnih metod pomeni, da učno metodo učitelj 

popestri z dodatnimi elementi, njeno bistvo preoblikuje z raznimi izpeljavami, saj na ta način 

vsako učno metodo prilagodi različnim učnim posebnostim, jo naredi sprejemljivejšo za 

določenega posameznika in se izogne mehanični rutinski uporabi te učne metode (Strmčnik, 

1987). 
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3 PROFESIONALNI RAZVOJ UČITELJA 

3.1 UČITELJEVA POKLICNA VLOGA 

Živimo v času sprememb, ki se odvijajo na vseh področjih družbenega življenja. Dandanes se 

soočamo z izzivi, kot so številna znanstvena odkritja zaradi hitrega naraščanja znanja in 

tehnologij, velike družbene spremembe, kot je na primer vse večja zahtevnost življenja, ki 

posledično terja več znanja, spretnosti in pripravljenosti za njeno obvladovanje, ter spremembe 

vrednot (Peklaj idr., 2009; Javornik Krečič, 2008). O času sprememb lahko preberemo tudi v 

Zeleni knjigi o izobraževanju učiteljev (2001), kjer govorijo predvsem o gospodarskih in 

tehnoloških spremembah v evropskih državah v zadnjem desetletju. Menijo, da se zaradi hitrih 

sprememb spreminja tudi učiteljeva naloga in vloga, zato je potrebno poskrbeti za dodatno in 

izboljšano izobraževanje učiteljev, saj so le-ti ključni pri vzgoji in izobraževanju otrok. Številne 

članice Evropske unije se zato trudijo izboljšati izobraževanje učiteljev. Države poudarjajo 

potrebo po profesionalizaciji učiteljskega poklica, saj jih skrbi, da se bodo učitelji zaradi vseh 

sprememb brez ustreznega znanja težko spopadali z novimi nalogami in se ustrezno odzivali na 

pričakovanja (Zelena knjiga o izobraževanju učiteljev, 2001). 

Spremembe nam z izzivi po nenehnem potrjevanju, iskanju novega, boljšega v vsak poklic 

hkrati prinašajo precej negotovosti in to velja tudi za poklic učitelja. B. Marentič Požarnik 

(1993, v Javornik Krečič, 2008) našteva okoliščine, zaradi katerih učiteljeva vloga postaja 

zahtevnejša, in sicer uveljavljanje tržnih mehanizmov, naraščajoča tekmovalnost med učenci, 

šolami in tudi nacionalnimi šolskimi sistemi, nova spoznanja na področju učnih oblik in učnih 

metod, strategij dela, vse večja raznolikost učencev (integracija učencev s posebnimi potrebami, 

socialna razslojenost, multikulturnost), težja obvladljivost učencev (nižanje učne motivacije, 

porast nasilja, zasvojenosti ...) ter uveljavljanje informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki 

omogoča splošno dostopnost do znanja. 

V današnjem času se v ospredje ponovno uvršča vzgojo, izobraževanje in usposabljanje ljudi, 

z vednostjo, da lahko le izobraževanje prinese boljšo socialno in gospodarsko politiko (Zelena 

knjiga o izobraževanju učiteljev, 2001). Govorimo o t. i. družbi znanja. To je družba, v kateri 

je znanje postalo ključni dejavnik njenega razvoja in delovanja. Proces pridobivanja znanja je 

postal podvržen močnim tržnim vplivom, ki kot enega poglavitnih ciljev učnega procesa 

postavljajo sposobnost pridobivanja znanja (Krek idr., 2011). Po Hargreavesu (2003, v Peklaj 

idr., 2009) družbo znanja opredeljujejo tri osnovne značilnosti, in sicer: vse večji pomen ima 

novo znanje, pomembne so poti za izmenjavo informacij in načini spodbujanja napredka. Gre 

za družbo nenehnega učenja. 

Učitelj je imel v zgodovini pomembno vlogo, ki pa postaja v sedanjosti vse zahtevnejša, 

pričakovanja do učitelja pa vse višja. Za kakovostno življenje so zdaj potrebne drugačne 

spretnosti in kompetence, ki učitelju omogočajo prilagajanje na te spremembe, kot so bile 

potrebne v preteklosti. Ravno učitelj naj bi posamezniku pomagal pri usvajanju teh kompetenc 

in ga poleg tega opremil še s kompetencami, ki bi pri posamezniku spodbujale še hitrejši razvoj 

v vse bolj kompleksnem okolju. Dvojna narava učiteljevega dela postavlja učitelja pred naloge, 

ki so težje kot kadarkoli v zgodovini. Od učiteljev se pričakuje, da so po eni strani motor 

družbenega razvoja, tisti, ki bodo učence opremili s kompetencami za uresničitev njihovih 
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potencialov, po drugi strani pa so učitelji tisti, ki naj bi pomagali blažiti posledice hitrega 

družbenega razvoja in ki naj bi delovali kot socialno povezovalni dejavnik v družbi (Hagreaves, 

2003, v Peklaj idr., 2009). 

3.2 PROFESIONALNI RAZVOJ UČITELJA 

Učitelj, čigar naloge in vloge se hitro spreminjajo, je ključni dejavnik pri vzgoji in 

izobraževanju otrok, zato je potrebno poskrbeti za dodatno in izboljšano izobraževanje učiteljev 

(Zelena knjiga o izobraževanju učiteljev, 2001). O izobrazbi, ki naj bi jo učitelji nudili učencem, 

je zapisano tudi v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (Krek idr., 2011). 

Temeljnega pomena je, da vsak posameznik pridobi kakovostno splošno izobrazbo in znanje. 

Posamezniki namreč potrebujejo trdno osnovo, da bodo kos zahtevam, ki jih postavljajo 

okoliščine sodobne družbe. Zaradi sprememb in vse večjih pričakovanj države, staršev in tudi 

učencev do strokovnih delavcev se morajo učitelji in strokovni delavci v vzgoji in 

izobraževanju usposobiti za novo ter bolj razširjeno profesionalno vlogo (Krek idr., 2011). 

Poleg znanja s področja predmeta poučevanja in dela v razredu mora biti učitelj sposoben 

raziskovati in imeti druge kvalitete, kot so avtonomnost, sposobnost kritične presoje, moralne 

in etične vrednote ipd. (Cvetek, 2004). 

Učitelj naj bi vzgajal učence za ustrezne vrednote in poučevanje usmeril k višjim taksonomskim 

nivojem, spodbujal naj bi razumevanje in uporabnost znanja. Prav tako bi moral oblikovati 

avtonomnega posameznika, kar je moč doseči le, če imamo avtonomne učitelje (Krek idr., 

2011). Cilji sodobnega pouka od učitelja zahtevajo kognitivno-konstruktivistični pristop, ki 

temelji na problemsko naravnanih učnih metodah in kjer je učitelj pozoren tako na kvantiteto 

kot tudi kvaliteto učenčevega predznanja. Učiteljeva naloga je, da spodbudi učenčevo aktivnost 

in da ga načrtno usmerja k pridobivanju spretnosti učenja. Tako učenec postopoma prevzema 

vse večji del odgovornosti za svoj proces pridobivanja znanja in se usposablja za vseživljenjsko 

učenje (Valenčič Zuljan, 2004). Tako vzgojne cilje kot tiste, ki vodijo do kakovostnega znanja, 

je možno doseči le z dogovorom in podporo v družbi, kjer bodo učiteljem zagotovljeni pogoji 

za kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa in kjer bodo imeli podporo družbe. 

Nove naloge, ki se zahtevajo od učitelja, torej kličejo po novem znanju učiteljev, le-tega pa ne 

more pridobiti le v času študija in pripravništva, zato mora svoje znanje izpopolnjevati skozi 

celotno profesionalno kariero (Krek idr., 2011). 

3.2.1 ZNAČILNOSTI UČITELJEVEGA PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

Usposobljenost učitelja omogoča učencem, da razvijejo svoje potenciale, se dejavno vključijo 

v družbo in s svojim znanjem in kompetencami na različnih področjih postanejo tudi dejavniki 

njenega razvoja. Od učitelja se torej pričakuje, da je pri svojem delu sposoben spodbujati 

celostni razvoj učencev tako na spoznavni kot tudi na čustveno-motivacijski in socialni ravni, 

vsem nalogam pa je kos le dobro usposobljen učitelj (Peklaj idr., 2009). 

Profesionalni razvoj učitelja ima v zadnjem času vse večji pomen, a vendar so pedagoški 

delavci in raziskovalci tega področja neenotni v mnenju, ali lahko poučevanju rečemo profesija 

in ali je učitelj profesionalec (Javornik Krečič, 2008). 
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Muršak (2002, v Javornik Krečič, 2008) v komentarju Pojmovnega slovarja za področje 

poklicnega in strokovnega izobraževanja pravi, da je profesija tujka, ki jo v slovenščini 

izrazimo z besedo poklic. V Pojmovnem slovarju za izraz profesija najdemo še podobno 

razlago, ki pravi, da je profesija poklic, za katerega je značilno, da vključuje vrsto del, ki 

zahtevajo posebno znanje ali spretnosti delavca, preden ta začne z delom. 

B. Marentič Požarnik (1993) profesije ne enači s pojmom poklic. Meni, da ima izraz poklic 

širok razpon zahtevnosti, medtem ko se izraz profesija nanaša na najzahtevnejše vrste poklicev, 

med katere sodi tudi učiteljski poklic. Poudarja tudi pomen šolske politike na vlogo učitelja, saj 

pravi, da ponekod prevladujejo učitelji, ki so predvsem izvrševalci (model tehnične 

racionalnosti), drugje pa so učitelji razmišljujoči praktiki in spodbujevalci sprememb pri pouku 

(model odprte profesionalnosti). B. Marentič Požarnik (1993) za profesionalce označi tiste, ki 

so v svojih odločitvah samostojni, relativno neodvisni od pritiskov in zavzeti za dobrobit svojih 

klientov. Profesionalizem pa je po njenem mnenju več kot le seštevek posameznih spretnosti 

ali obvladovanje učnih metod, načinov komuniciranja, saj mora profesionalno usposobljen 

učitelj presoditi, kdaj uporabiti eno in kdaj drugo, upoštevati mora tudi okoliščine in posebnosti 

svojih učencev. 

Hargreaves (2000) opisuje štiri faze, po katerih se je razvijala učiteljeva profesionalnost. Prvo 

obdobje poimenuje predprofesionalno obdobje, ki se je odvijalo v prvi polovici 20. stoletja. V 

tistem času se je od učitelja pričakovalo, da učencem razloži predpisano učno snov in vzdržuje 

njihovo pozornost. Pouk je bil transmisijsko naravnan, učitelj pa je ponavljal metodičen vzorec, 

ki ga je prej več let preizkušal v vlogi učenca. V šestdesetih letih 20. stoletja je izobraževanje 

učiteljev postalo del univerzitetnega študija, kar Hargreaves poimenuje obdobje avtonomnega 

profesionalizma. Izobraževanje je bilo usmerjeno na posameznega učitelja, vzpodbuja se 

uporaba aktivnih učnih metod. Sledi obdobje kolegialnega profesionalizma, kjer učitelji pomoč 

iščejo pri svojih kolegih, razvije se sodelovalna kultura. Zadnje obdobje, postprofesionalno 

obdobje, se je razvilo v zadnjem desetletju zaradi vpliva globalizacije in elektronske revolucije. 

V tem obdobju v osredje postavljajo izobraževanje za upravljanje šol in ne več izobraževanja 

za dobro poučevanje. 

Mnenja o tem, ali je učitelj profesionalec, poučevanje profesija, niso enotna. Na eni strani ima 

poučevanje veliko značilnosti, po katerih bi ga uvrstili med profesije, po drugi strani pa 

pedagoški poklic še ni v celoti profesionaliziran. Učitelj mora imeti veliko znanja, spretnosti, 

mora biti odgovoren in imeti določeno mero avtonomnosti ter svobode znotraj šolskega sistema, 

vendar pa pri svojem poklicu še vedno naleti na veliko ovir za opravljanje svojega poklica 

(Javornik Krečič, 2008). 

3.3 OPREDELITEV PROFEISONALNEGA RAZVOJA UČITELJEV 

Izraz profesionalni razvoj učitelja je v strokovni literaturi večkrat drugače poimenovan, tako v 

literaturi zasledimo še izraze poklicni razvoj, poklicni razvoj in spremembe, strokovna rast in 

poklicno učenje (Javornik Krečič, 2008). Prav tako obstajajo različne definicije učiteljevega 

profesionalnega razvoja in različni modeli, ki pojasnjujejo, kako ta razvoj poteka (Muršak, 

Javrh in Kalin, 2011). 
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Tehart (1997, v Muršak idr., 2011) pravi, da je to notranji proces, ki se ga ne zaveda vsak učitelj, 

vendar je eden pomembnih pogojev za nadaljnje razvijanje profesionalnih kompetenc ravno to. 

Poudarja, da ni pomembno zgolj dobro poučevanje, ampak celoten kontekst, potrebne so 

socialne in moralne kompetence, prispevati mora k razvoju poklicne kulture in biti sposoben 

opazovati samega sebe ter razmišljati o sebi kot učitelju (Tehart, 1997, v Valenčič Zuljan idr., 

2007). Tehart (1997, v Valenčič Zuljan idr., 2007) govori o profesionalnem razvoju v ožjem in 

širšem smislu. V širšem pomenu se učiteljev poklicni razvoj začenja z vstopom v proces 

izobraževanja in konča z upokojitvijo oz. opustitvijo poklica, v ožjem pomenu pa je poklicni 

razvoj učitelja omejen na poučevanje oz. na tista kritična obdobja, v katerih se posameznik 

razvija in napreduje. Pri nekaterih učiteljih gre za leta nerazvoja v učiteljevem življenjskem 

procesu socializacije, zato je pomembno, da razlikujemo med leti delovne dobe in izkušnjami, 

kvaliteto in kvantiteto. 

M. Valenčič Zuljan (2001, str. 131) pravi, da je učiteljev profesionalni razvoj »proces 

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

meri kritičnega, neodvisnega, odgovornega odločanja in ravnanja.« 

M. Valenčič Zuljan (1999) opredeli tudi dva širša modela učiteljevega profesionalnega razvoja, 

ki temeljita na različnih epistemoloških izhodiščih, kot so razumevanje poklica in pogledi na 

pouk in učenje. Govori o tradicionalnem pojmovanju poklica in kritično-refleksivnem 

poimenovanju poklica. Prvo pojmovanje se opira na tehnično-racionalno razumevanje 

poklicnega delovanja, drugo pa na kognitivno-konstruktivističen model učenja in pouka. 

Tradicionalno pojmovanje učiteljskega poklica 

V preteklosti so učitelje pojmovali kot »pasivne objekte«, ki jih je bilo potrebno prisiliti k 

razvoju. Usmerjeni so bili predvsem v spreminjanje učiteljevega ravnanja in k pridobivanju 

ustreznih spretnosti. Poudarjala se je potreba po spreminjanju učiteljev, niso pa bili pozorni na 

mnenja učiteljev, kakšno je njihovo stališče o izobraževanju, kakšne so njihove potrebe, želje ... 

Izobraževanje je bilo namenjeno odpravljanju vrzeli v znanju in spretnosti. Pri tradicionalnem 

pojmovanju so izhajali iz predpostavke, da se učitelji dokončno profesionalno razvijejo do 

diplome (Valenčič Zuljan, 1999). 

Kritično-refleksivno pojmovanje učiteljskega poklica 

Ob koncu sedemdesetih let na pojmovanje učiteljskega poklica niso več gledali kot rezultat 

enkratnih delavnic, seminarjev, temveč so izhajali iz predpostavke, da je treba spoznati, kako 

učitelj razmišlja o svojem ravnanju in ravnanju učencev ter kakšni so odnosi med učiteljevimi 

notranjimi procesi in njegovim ravnanjem (Lieberman in Miller, 1984, v Javornik Krečič, 

2008). Pri tem pojmovanju je pomembno tudi samospoznavanje in ozaveščanje učiteljev 

(Floden in Klinzing, 1988, v Javornik Krečič, 2008). 
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Preglednica 1: Dejavniki razlikovanja med tradicionalnim in kritičnim modelom učiteljevega profesionalnega 

razvoja  

DEJAVNIKI TRADICIONALNI 

MODEL 

KRITIČNI MODEL 

POBUDA od zunaj – zunaj učitelja od znotraj – učiteljeva 

USMERJENOST učiteljevo ravnanje učiteljeva pojmovanja in 

ravnanja 

SOCIALNI POTEK individualen proces sodelovalen proces 

ČASOVNA DIMENZIJA dodiplomsko izobraževanje 

in občasni seminarji za 

nabiranje novih idej 

vseživljenjsko izobraževanje 

POJMOVANJE 

UČITELJEVE POKLICNE 

VLOGE 

pasiven – tehnik aktiven – razmišljujoč in 

avtonomen profesionalec 

RAVNANJE rutine, pridobljene po 

modelu 

rutina in refleksija 

PROCESI MIŠLJENJA racionalno-analitični racionalno-analitični in 

intuitivni 

Valenčič Zuljan, M. (1999). Kognitivni model poklicnega razvoja študentov razrednega pouka. Doktorska 

disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta, oddelek za pedagogiko in andragogiko. 

Muršak idr. (2011) izpostavljajo, da je za učiteljev profesionalni razvoj pomembno tudi 

prizadevanje za ustvarjanje okolja, ki podpira učenje, razvoj, sodelovanje in medgeneracijsko 

učenje. Govorimo o značilnostih t. i. šole kot učeče se organizacije. Taka šola razvija odprt, 

kritičen odnos do profesionalnega dela in se zaveda, da so vsi člani vseživljenjski učenci. Na 

preoblikovanje družbe v učečo se družbo pomembno vpliva kakovostna vzgoja ter 

izobraževanje in usposabljanje učiteljev, saj se od njih pričakuje, da kritično in premišljeno 

pristopijo k vpeljevanju sprememb (Zelena knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2001). Pomembno 

je poudariti, da taka šola obstaja samo, če je vsak njen sestavni del pripravljen evalvirati svoje 

delo in se učiti iz osebnih uvidov. Šolska klima in kultura torej omogočata ali omejujeta 

možnost za posameznikov profesionalni razvoj, zato je treba ohranjati in oblikovati pozitivno 

in spodbudno kulturo šole. Ta bo podpirala posameznikov napredek, spreminjanje, osebnostno, 

strokovno ter tudi profesionalno rast (Muršak idr., 2011). 

V Zeleni knjigi o izobraževanju učiteljev (2001) lahko zasledimo, da se je izobraževanje v 

zadnjih tridesetih letih spremenilo. Kljub temu da je izobraževanje učiteljev v državah članicah 

Evropske unije različno organizirano zaradi vliva podobne tradicije in skritih kurikulov, pa je 

vsem pomembno, da je kakovostno izobraževanje učiteljev med vodilnimi motivi izobraževalne 
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politike vsake posamezne države. Na samo kakovost profesionalnega razvoja učiteljev 

pomembno vpliva kakovost začetnega izobraževanja učiteljev in tudi kakovost njim 

namenjenih izobraževalnih programov in usposobljenost izvajalcev (Valenčič Zuljan idr., 

2011a). 

Trajanje programov začetnega izobraževanja učiteljev se je podaljšalo in prešlo na fakultete in 

univerze, pogoji za vpis v izobraževanje učiteljev pa so čedalje strožji. Mnogi programi so 

postali bolj formalizirani, kjer sta jasno vidni standardizacija in racionalizacija. Veliko 

programov ima več predmetov, ki so pomembni za poklic (npr. več študija pedagoških ved in 

več nadzorovane učne prakse). Nedvomno vse to prispeva k velikemu številu izboljšav in vse 

večjim spremembam. Modifikacije in reforme izobraževanja učiteljev, ki izhajajo iz poudarjene 

profesionalizacije, so nujni pogoj za izboljšave, a se moramo zavedati, da so se v zadnjih 

tridesetih letih spremenile tudi razmere in problemi, ki jih je potrebno rešiti v izobraževanju, 

zato je neizogibno, da do obsežnejše reforme v izobraževanju učiteljev še pride (Zelena knjiga 

o vzgoji in izobraževanju, 2001).  

M. Valenčič Zuljan idr. (2011b) poudarjajo še pomen praktičnega usposabljanja, saj menijo, da 

samo strokovno znanje bodočih učiteljev ne more dovolj usposobiti za delo. Zato je praktično 

usposabljanje sestavni del izobraževanja bodočih učiteljev že od prvih institucionalnih oblik 

poklicne priprave. 

3.4 MODELI PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

Učitelj v svojem procesu razvoja prehodi določena obdobja in vsako izmed njih ima svoje 

značilnosti, posledice in vlogo. Zaradi tega obstaja veliko poskusov osvetljevanja teh obdobij 

z različnih konceptualnih izhodišč (Javornik Krečič, 2008). 

Nekateri raziskovalci so se usmerili v raziskovanje faz, po katerih poteka profesionalni razvoj, 

in oblikovali tako imenovane linearne fazne modele (Fuller, 1969; Katz, 1972; Kagan, 1992; 

Berliner, 1992, v Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014 ), drugi so raziskali dejavnike, ki 

vplivajo na razvoj, tretji (Scheckley in Allen, 1991; Kolb, 1991, v Valenčič Zuljan in Blanuša 

Trošelj, 2014) so več poudarka dali oblikam in načinom poklicnega učenja (Valenčič Zuljan in 

Blanuša Trošelj, 2014). 

Enega izmed prvih empiričnih poskusov opredeljevanja profesionalnega razvoja predstavlja 

trifazni model Frances Fullerjeve, ki ga je povezala z izražanjem učiteljevih dilem in skrbi. Ta 

model je kasneje razširil in večnivojsko razvejal Huberman, Javrhova pa je v slovenskem 

prostoru na osnovi Hubertovega modela oblikovala izvirni S-model. Eden izmed širše sprejetih 

je Berlinerjev model, ki je značilnosti učiteljev na posamezni stopnji razvoja opredelil na 

podlagi kognitivne teorije shem (Valenčič Zuljan, 2012). 

3.4.1 MODEL UČITELJEVEGA PROFESIONALNEGA RAZVOJA PO 

FULLERJEVI 

Ta model je eden prvih empiričnih poskusov opredeljevanja profesionalnega razvoja, kjer je 

avtorica učiteljev razvoj povezala s spreminjanjem učiteljevega razmišljanja o profesionalnih 

dilemah. Model Fullerjeve so potrdile tudi druge raziskave, in sicer raziskave Lainera, Adamsa, 
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Hutchinsona in Martraya ter Adamsa in Martaya, ki so spremljali učitelje v prvem, tretjem in 

petem letu poučevanja. Vsi so ugotovili, da se je z leti delovnih izkušenj zmanjšalo razmišljanje 

o lastni vlogi in povečalo razmišljanje o samem pouku (Venenman, 1984, v Valenčič Zuljan, 

2012). 

Faza preživetja oz. survival stage 

Prva faza predstavlja obdobje, ko se učitelj prvič sreča z vodenjem razreda, usmerjen pa je 

predvsem na svoj položaj in vlogo. Veenman (1984) govori o »šoku realnosti«. Učitelj je 

namreč v tem obdobju obremenjen z vprašanji o svoji ustreznosti oz. profesionalni primernosti, 

o svoji usposobljenosti (Valenčič Zuljan, 1999; Javornik Krečič, 2008; Valenčič Zuljan, 2012). 

Učitelj poskuša odkriti značilnosti šolske situacije in določiti svojo vlogo v njej ter želi 

zadovoljiti pričakovanja drugih (Valenčič Zuljan, 1999; Valenčič Zuljan, 2012). 

Faza izkušenosti in usposobljenosti oz. mastery stage 

V tej fazi se učitelj osredotoči na sam proces poučevanja, oklene se rutine, raje uporablja 

tradicionalne učne metode in je bolj gotov sam vase. Še vedno ima strah pred novostmi, razloge 

zanje pa išče v zunanjih dejavnikih (Eraut, 1997, v Javornik Krečič, 2008). Huberman (1992) 

ugotavlja, da je učiteljeva prvotna potreba po medsebojnih stikih in skupnem delovanju 

učiteljev v tem obdobju manjša (Valenčič Zuljan, 1999; Valenčič Zuljan, 2012). 

Impact stage oz. faza, kjer se učiteljevo zanimanje usmeri 

Eraut (1997, v Javornik Krečič 2008) pravi, da se učitelj v tej fazi predvsem usmeri na vpliv, ki 

ga ima njegovo ravnanje na učence. Želi se rešiti rutine, je dovzeten in pripravljen na novosti. 

Prav tako zaupa v lastne zmožnosti in samopresojo situacije (Eraut, 1997, v Javornik Krečič 

2008). M. Valenčič Zuljan (1999, 2012) dodaja še, da učitelj v tej fazi temeljno skrb posveča 

učenčevem razvoju, vendar ne izvemo veliko o načinu učiteljevega dela z učenci in o samih 

rezultatih pouka (npr. razvoj višjih miselnih procesov, spretnosti učenja ipd.). 

Fullerjeva je svoj prvotni model modificirala in mu dodala še eno fazo, ki se nanaša na študente 

med usposabljanjem na fakulteti. V tej fazi študentje dokaj realistično doživljajo učence, imajo 

pa nerealno predstavo o učiteljevi vlogi in le-te ne razumejo preveč jasno (Valenčič Zuljan, 

1999; Valenčič Zuljan, 2012). 

3.4.2 MODEL PROFESIONALNEGA RAZVOJA PO HUBERMANU IN 

JAVRHOVI 

Kot sem omenila že prej, je Huberman razširil Fullerjev model učiteljevega profesionalnega 

razvoja in večnivojsko razvejal, Petra Javrh pa je na osnovi njegovega modela oblikovala tako 

imenovani S-model, zato bom njuna modela profesionalnega razvoja predstavila skupaj. 

Huberman je preučeval razvoj 160 švicarskih učiteljev, učitelj pa je v njegovem modelu 

razumljen kot nosilec odgovornosti za svoj razvoj. Njegov model velja za izredno pomembno 

delo, ki kljub nekaterim pomanjkljivostim natančno kaže avtentično podobo učiteljeve 

percepcije v realnosti v profesionalnem razvoju (Javornik Krečič, 2008). 
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Oblikoval in empirično je preveril razvejan model profesionalnega razvoja učitelja. V njem je 

razlikoval med različnimi potmi razvoja in poleg obeh skrajnih opcij, ki sta možni z vidika 

profesionalnega razvoja in profesionalnega zadovoljstva učitelja, v shemi s puščicami označil 

še možne različne prehode znotraj modela (Huberman, 1992, v Valenčič Zuljan, 2012). Petra 

Javrh pa je na obsežnem vzorcu učiteljev v slovenskem prostoru preizkusila Hubermanov 

model in oblikovala S-model (Valenčič Zuljan, 2012). Modela sta si med sabo podobna, kar je 

razvidno tudi s spodnjih slik. 

Slika 1: Model profesionalnega razvoja po Hubermanu (levo) in S-model (desno) 

 

Javrh, P. (2008). Spreminjanje in načrtovanje razvoja kariere učiteljev po S-modelu. Ljubljana: Pedagoški 

inštitut. 

V prvem obdobju je pri obeh avtorjih značilna faza odkrivanja. Zanjo je značilno, da jo spremlja 

profesionalni entuziazem, uživanje v opravljanju profesionalnih nalog in ponos ob pripadnosti 

poklica. Hkrati je za to obdobje značilen boj za preživetje, saj se posameznik sprašuje o svoji 

učinkovitosti in ustreznosti (Valenčič Zuljan, 2012). 

Drugo obdobje je obdobje stabilizacije. Huberman v tem obdobju razlikuje stabilizacijo v 

karieri in pri pouku. V procesu razvoja posameznikove kariere stabilizacija pomeni združitev 

posameznikove subjektivne zavezanosti poklicu in administrativne formalne zaposlitve. 

Stabilizacija pri pouku se kaže v večjem samozaupanju pri opravljanju profesionalnega dela, 

večji gotovosti in fleksibilnosti pri izbiri načinov poučevanja ter pri razvijanju spretnosti 

vodenja pouka. Spretnosti opravlja rutinsko. Huberman poudarja, da je pomembno poiskati 

ustrezno ravnovesje med delovnim časom in družino, saj meni, da če ti pogoji niso predelani, 

lahko v kasnejših obdobjih pride do nezadovoljstva in anksioznosti (Valenčič Zuljan, 2012). 

Tudi tretja faza se pri obeh avtorjih deli na dve vzporedni podetapi, in sicer na etapo poklicne 

aktivnosti in etapo vnovičnega samovrednotenja in negotovosti. Nekateri učitelji iz druge faze, 

faze poklicne stabilizacije in gotovosti, preidejo v fazo aktivnosti in eksperimentiranja. Tu 

analizirajo in preizkušajo različne prijeme in načine svojega ravnanja ter svoj vpliv na učence. 

Učitelji postanejo predani poklicu, poveča se fleksibilnost, avtonomnost, učna izkušenost in 

entuziazem. V tej podetapi učitelj pri pouku izpeljuje različne eksperimente, načine dela, 
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pripomočke. Začne se zavedati institucionalnih ovir, zato uvaja spremembe. Strah ga je, da bi 

zapadel v rutino, zato v tej podetapi išče nove izzive in se želi vključiti v širše projekte (Valenčič 

Zuljan, 2012). 

Iz faze poklicne stabilizacije in negotovosti pa lahko učitelji preidejo tudi v fazo negotovosti in 

vnovičnega samovrednotenja. Prick (Huberman, 1992, v Valenčič Zuljan, 2012) govori o krizi 

srednjih let, ko naj bi približno 40 % učiteljev enkrat ali večkrat razmišljajo o opustitvi ali 

zamenjavi poklica, vendar gre za domnevo, ki ni jasno dokumentirana. 

Prvi del pozne kariere, ki zajema obdobje od 45. do 55. leta oziroma obdobje med 19. in 30. 

letom delovne dobe, označuje četrta faza, ki se deli na dve podetapi: vedrina in distanca ter 

konservatizem. Faza jasnosti, vedrine in odnos distance najpogosteje izhaja iz faze 

eksperimentiranja, lahko pa se pojavi tudi po fazi samoocenjevanja in negotovosti. Za fazo je 

značilno postopno upadanje energije in entuziazma, ki se kompenzira z večjim samozaupanjem 

in samosprejemanjem (Huberman, 1992 in 1993, v Valenčič Zuljan, 2012). Huberman na 

podlagi drugih raziskav meni, da je to obdobje, ko učitelji zmanjšajo svoje karierne ambicije 

(več časa namenijo družini in prostem času), si postavijo dosegljivejše cilje in s tem doživljajo 

večjo poklicno zadovoljstvo (Valenčič Zuljan, 2012). 

V slovenski raziskavi P. Javrh (2008) ugotavlja, da se pri obeh modelih (slovenskem in 

švicarskem) učitelji začnejo bolj odpirati navzven in so bolj uravnoteženi pri svojem ravnanju, 

prihaja do sprememb v počutju. Posebnosti njenega modela so učitelji v fazi jasnosti in distance, 

saj so še vedno zelo aktivni, kar je sicer bolj značilno za fazo poklicne aktivnosti in 

eksperimentiranja. Vključeni so v številne dejavnosti, radi eksperimentirajo in iščejo nove 

načine, vendar pri tem niso več zaletavi. V nadaljevanju poroča o prvih znakih staranja, ki jih 

učitelji premagujejo na različne načine. Med 43. in 54. letom starosti P. Javrh (2008) omenja 

podetapo kritične odgovornosti, ki je vzporedna etapama vedrine in distance ter 

konservativnosti. Učitelj v tej podetapi je izkušen, ravna v skladu s svojim prepričanjem in se 

počuti avtonomnega. Dobro zaznava pomanjkljivosti na različnih nivojih, kar ga spodbuja k 

premisleku in je pozitivno kritičen. Ima pristen in poglobljen stik z učenci. Prav tako je učitelj 

strokovno avtonomen in prodira v notranje kroge odločanja, kar po mnenju P. Javrh (2008) loči 

Hubermanov model od slovenskega, saj so slovenski učitelji bolj odločeni, da bodo aktivni še 

naprej. 

Faza nemoči v slovenskem modelu sovpada s podetapo konservatizma po Hubermanu. Učitelj 

v tej fazi se počuti ranjenega, v fazi pa naletimo tudi na t. i. »zlomljene učitelje«, ki so 

najpogosteje v obdobju poklicne aktivnosti in eksperimentiranja doživeli travmatično izkušnjo. 

Učitelj nima več pravega stika z učenci, strah ga je pred možnostjo ponovnih napak. Učitelji so 

pred to fazo imeli visoke ambicije, bili so močno organizirani, vendar so zaradi negativnih 

izkušenj izgubili zaupanje vase ter voljo do dela. V tej fazi gre torej za izgorelost in zlom 

učiteljev (Javrh, 2008). 

Huberman podetapo konservatizma opredeli na podlagi drugih raziskav, sam je neposredno ne 

zazna. Učitelji v tej etapi kažejo manjše ambicije, več previdnosti in odpornosti do sprememb 

in so bolj skeptični do šolskih reform (Valenčič Zuljan, 2012). 
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Huberman (1992 in 1993, v Valenčič Zuljan, 2012) navaja več možnih načinov učiteljevega 

poslavljanja, in sicer: veder umik, zagrenjen ter skupina izdanih učiteljev, v vseh pa se kaže 

splošen trend k obračanju navznoter, k večji ponotranjenosti. 

Tudi pri slovenskem modelu v zadnjem obdobju govorimo o postopnem poklicnem 

poslavljanju, ki se deli na dve podfazi: sproščeno in zagrenjeno izpreganje. Gre za neke vrste 

zmanjšanje angažiranosti z osebnostnega vidika in vidika profesionalnega udejstvovanja v 

razredu ter posledično učinkovitosti (Valenčič Zuljan, 2012). 

3.4.3 MODEL PROFESIONALNEGA RAZVOJA PO BERLINERJU 

»Berliner opredeljuje učiteljev profesionalni razvoj glede na kognicije, ki usmerjajo učiteljevo 

odločanje in ravnanje razredu (1988, 1992). Pri tem uporablja teorijo shem in empirične 

raziskave kognicij, ki vodijo učitelje začetnike in izkušene učitelje« (Valenčič Zuljan, 1999, str. 

119; Valenčič Zuljan, 2012, str. 29). 

Učitelj novinec 

Prvi korak traja od eno do dve leti poklicnega delovanja učitelja. V tej fazi je posameznik 

osredotočen na pridobivanje nekaterih spretnosti poučevanja zunaj širšega konteksta. Spretnosti 

so na ravni splošnih receptov (npr.: vedno pohvali pravilen odgovor, učenca nikoli ne 

kritiziraj ...) in jih skuša uveljavljati neodvisno od okoliščin. Učitelj novinec je tog in 

nefleksibilen (Valenčič Zuljan, 1999; Valenčič Zuljan, Vogrinc, Krištof in Bizjak, 2006; 

Valenčič Zuljan idr., 2007; Valenčič Zuljan, 2012). 

Učitelj začetnik 

Faza učitelja začetnika traja od dveh do treh let poklicnega delovanja. Značilna je integracija 

posameznikovih izkušenj z verbalnim znanjem. Ko učitelj poveže prejšnja znanja in izkušnje 

ter posamezne sestavine v celoto, se epizodično znanje razvije v strateško. Učitelj v tej fazi 

spozna, da pravila nimajo univerzalne vrednosti, pomembno je poznati kontekst (lastnosti 

učenca, učne razmere itd.). Kljub temu v tej fazi še ni sposoben selekcioniranja in ločevanja 

bistvenega od manj bistvenega in običajno še nima razvitega poglobljenega občutka 

odgovornosti za svoja ravnanja (Valenčič Zuljan, 1999; Valenčič Zuljan idr., 2006; Valenčič 

Zuljan idr., 2007; Valenčič Zuljan, 2012). 

Usposobljen učitelj 

Faza traja od dveh do štirih let poklicnega delovanja, zanjo pa je značilno, da učitelj zavestno 

in premišljeno načrtuje svoje ravnanje, ki je usmerjeno k jasno postavljenim ciljem. Pridobi si 

občutek, čemu mora dati prednost in kaj lahko zanemari. Prav tako mu večletne izkušnje 

omogočajo razlikovanje bistvenega od manj bistvenega, a vendar v svojem ravnanju še ni hiter 

in fleksibilen. Čuti večjo odgovornost za svoja ravnanja in spodrsljaje doživlja čustveno 

drugače in bolj intenzivno kot v prvih dveh fazah (Valenčič Zuljan, 1999; Valenčič Zuljan idr., 

2006; Valenčič Zuljan idr., 2007; Valenčič Zuljan, 2012). 

Uspešen učitelj 
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Učitelj to fazo doseže po približno petih letih poklicnega delovanja, ko začneta njegova 

ravnanja usmerjati intuicija in znanje. Razmere pri pouku analizira celostno, kar mu omogoča 

dokaj natančno predvidevanje in napovedovanje izidov njegovega odločanja in ravnanja, a še 

vedno je pri odločanju zelo previden in analitičen (Valenčič Zuljan, 1999; Valenčič Zuljan idr., 

2006; Valenčič Zuljan idr., 2007; Valenčič Zuljan, 2012). 

Faza eksperta 

Berliner poudarja, da te stopnje ne dosežejo vsi učitelji. Ekspert je namreč učitelj, ki je sposoben 

oblikovati optimalne učne razmere in spodbuditi učence k najboljšim učnim rezultatom. Za 

učitelja v tej fazi je značilno, da dojema razmere intuitivno, poučevanje in celotno učiteljevo 

ravnanje v razredu sta tekoča, pouk opravlja z avtomatičnimi in standardiziranimi rutinami 

(Valenčič Zuljan, 1999; Valenčič Zuljan idr., 2006; Valenčič Zuljan idr., 2007; Valenčič Zuljan, 

2012). 

Tudi učitelji, ki dosežejo najvišjo stopnjo, ne delujejo v vsaki situaciji in na vseh področjih 

profesionalnega dela na tej stopnji in tega se moramo zavedati (Valenčič Zuljan, 1999; Valenčič 

Zuljan, 2012). 

3.4.4 POMANJKLJIVOSTI FAZNIH MODELOV 

Večina faznih modelov sledi časovni dimenziji, kjer je poudarjen kvantitativni vidik, ne pa tudi 

kakovost izkušenj, ki bi pomenila verodostojnejšo podlago za odločanje in napredovanje 

poklicnega razvoja. Raznim modelom se očitajo tudi druge pomanjkljivosti, kot so: 

enodimenzionalnost, zanemarjanje celosti ter medsebojne povezanosti dejavnikov znotraj 

pojava (npr. koliko in kako vpliva delovno okolje na profesionalni razvoj učiteljev, vloga 

mentorja ...) (Valenčič Zuljan, 2001). 

Fleet in Petterson (2011, v Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014) faznim modelom očitata 

linearnost, saj so po njunem mnenju v nasprotju s pogledi na profesionalni razvoj. Menita, da 

naj bi bil ta proces kompleksen in nepredvidljiv ter odvisen od posameznika in tudi od 

konteksta. 

Sheridan idr. (2009, v Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014) menijo, da se v modelih 

pozablja na vsebinski pomen veščin (konkretne spretnosti, ki jih posameznik pridobi) in da se 

premalo razvija kontekstualne variable (npr. disciplina in okolje). 

Kljub naštetim slabostim pa M. Valenčič Zuljan (1999, 2001, 2012) pravi, da so fazni modeli 

prispevali k razumevanju učiteljevega profesionalnega razvoja z opredelitvijo elementov, v 

katerih se učitelj razvija (v načinu zaznavanja in presojanja situacije, v načinu vodenja razreda 

ipd.) ter s poskusom konkretiziranja teh elementov za različne stopnje razvoja. 

3.5 DEJAVNIKI PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

»Celostni učitelji pa lahko nastanejo in se razvijejo le v celotnih šolah, v takih, ki cenijo, 

razvijajo in podpirajo odločitve in strokovnost vseh svojih učiteljev pri skupnem iskanju 

izboljšav« (Fullan in Hargreaves, 2000, str. 37). 
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Učitelj mora imeti priložnost in podporo, da si zastavi vprašanja o svojem delu: zakaj bi ga 

spremenil, kaj bi spremenil, kako bi to naredil ipd. Ažman (2004, v Javornik Krečič, 2008) 

pravi, da si takšna vprašanja lahko zastavi samo v šoli, kjer se o podobnem sprašujejo tudi drugi 

učitelji in vodstvo šole, širše okolje pa to vzpodbuja in podpira. 

Fullan in Hargreaves (2000) pravita, da so tudi učitelji samo ljudje in da tudi nanje in njihovo 

delovanje vpliva mnogo faktorjev. Menita, da nanje vpliva že samo čas, v katerem so odraščali, 

in obdobje, ko so vstopali v poklic učitelja, odnos do sprememb, zaupanje v lastno delo in spol. 

A. Ivajnšič in M. Ivanuš Grmek (2009) prav tako govorita o dejavnikih, ki lahko zavirajo 

profesionalni razvoj učiteljev. Govori o množičnosti poklica, birokratskih omejitvah in 

predpisih, vmešavanje staršev v njihovo delo in razmeroma nizek dohodek v primerjavi z 

drugimi poklici. 

V grobem pa bi lahko dejavnike poklicnega razvoja učiteljev razdelili na notranje in zunanje. 

Pri notranjih dejavnikih gre za učiteljeva prepričanja, pojmovanje in subjektivne teorije, med 

zunanje dejavnike pa uvrščamo različne formalne oblike izobraževanja in izpopolnjevanja – 

uvajanje novosti, spremembe v šolskem sistemu – in neformalne vplive, kot so šolska klima, 

vplivi staršev in odločitev za poklic (Javornik Krečič, 2008). Poudariti je potrebno, da se le-ti 

med seboj tudi povezujejo. 

3.5.1 NOTRANJI DEJAVNIKI 

B. Marentič Požarnik (1997, v Ivajnšič in Ivanuš Grmek, 2009) poudarja, da bistvo znanja ni v 

kvantitativnem kopičenju, ampak v kvalitativnem spreminjanju pojmovanj o svetu, 

razumevanju pojavov in njihovih povezav. Pravi, da je bistvo v spodbujanju in usmerjanju 

učenja v procesu transakcije, torej dialoga, sodelovalnega učenja, samostojnega razmišljanja, 

aktivnega preizkušanja idej … 

Učitelj v svojem življenju in pri delu pridobiva znanje in izkušnje, si izgrajuje osebnost in 

vrednote ter si oblikuje osebna pojmovanja o posameznih pojmih. Pojmovanja se kažejo v 

obliki osebnih prepričanj, shem ali predstav, ki posamezniku pomagajo opredeliti in razumeti 

svet okoli njega. Vse to pa je ključnega pomena pri usmerjanju kognitivne dejavnosti (Polak, 

1997, v Ivajnšič in Ivanuš Grmek, 2009). 

M. Valenčič Zuljan (2004) pojmovanja definira kot osebni in implicitni konstrukt, ki se formira 

v posameznikovi osebni zgodovini. Oblikuje se preko njegovih izkušenj, doživetij in spoznanj 

ter ima vlogo kompasa v posameznikovem življenju, ki se kaže v kakovostnem in raznolikem 

načinu razumevanja, interpretiranja in delovanja posameznika. Pojmovanja pomembno 

vplivajo na učiteljevo razmišljanje, doživljanje, ravnanje, kakovost pouka ter na njegovo 

profesionalno rast. 

Vpliv učiteljevih pojmovanj in prepričanj na njegova razmišljanja, doživljanja in ravnanja 

navajajo številni modeli. V nadaljevanju bomo predstavili dva. 

Clark in Petersen (1986, v Valenčič Zuljan, 1999 in v Javornik Krečič, 2008) sta oblikovala 

model medsebojne povezanosti in sovplivanja med učiteljevimi kognitivnimi procesi in 

učiteljevim ravnanjem ter njegovimi posledicami ravnanja. To sta postavila v širši socialni 
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kontekst in pojasnila, da gre pri učiteljevih kognitivnih procesih za krožno sovplivanje med 

učiteljevim načrtovanjem in njegovim analiziranjem, učiteljevim odločanjem in prepričanji ter 

pojmovanji in implicitnimi teorijami. Znotraj učiteljevega delovanja in zaznanih rezultatov 

oziroma posledic v praksi pa gre za sovplivanje med ravnanjem učitelja, ravnanjem učencev in 

rezultati učencev, kar sta prikazala tudi preko slike. 

Slika 2: Model povezanosti učiteljevega razmišljanja in delovanja  

 

Javornik Krečič, M. (2008). Pomen učiteljevega profesionalnega razvoja za pouk. Ljubljana: i2. 

Drugi model ponazarja plastovitost učiteljeve profesionalnosti in se imenuje model čebule. 

Najglobje v njegovem modelu je postavljena učiteljeva avtentična osebnost, neponovljiva 

celota njegovih psihofizičnih karakteristik, ki je najtežje dostopna učiteljevemu spreminjanju. 

Sledi poklicna identiteta, učiteljeva najsplošnejša opredelitev lastne vloge o tem, kdo je, kadar 

je učitelj, in kakšno je njegovo poslanstvo na šoli. Naslednjo plast predstavljajo učiteljeva 

prepričanja o različnih vidikih vzgojno-izobraževalnega dogajanja, temu sledi plast kompetenc, 

povsem na površini pa so učne veščine, učne metode in tehnike dela oziroma učiteljevo 

ravnanje (Marentič Požarnik, 2006). 

Plasti v globini vplivajo na površinske plasti in so manj dostopne zavesti ter jih težje 

spreminjamo. Plasti čebulnega modela (učiteljeva avtentična osebnost, njegova poklicna 

identiteta, pojmovanja in kompetence) določajo strategije poučevanja in s tem kakovost za 

učenčeve učne priložnosti, torej pomembno vplivajo na učiteljevo profesionalno delovanje, saj 

mu predstavljajo nekakšno vodilo za pedagoško ravnanje (Marentič Požarnik, 2006). 

3.5.2 ZUNANJI DEJAVNIKI 

V nadaljevanju bomo posredovali zgolj nekatere zunanje dejavnike učiteljevega 

profesionalnega razvoja. 

 Začetno izobraževanje učiteljev 

Učiteljev profesionalni razvoj in izobraževanje učiteljev sta pomembna predvsem zaradi 

izredne kompleksnosti šolskih situacij, v katerih velikokrat prihaja do protislovij med 

resničnostjo in zahtevami. Raziskovalci (Wallace, 1991, v Javornik Krečič, 2008) menijo, da je 

za presojo interakcij zaradi kompleksnosti, števila in hitrosti le-teh potrebno prepoznati 

sestavine situacije, treba je narediti selekcijo, celovito oceno in biti sposoben odločiti se za 

akcijo. Odločitve temeljijo bolj na občutku kot na zavestni uporabi, vendar lahko ti občutki 

ostanejo v učitelju neraziskani ali shranjeni v podzavesti, lahko pa postanejo predmet refleksije, 
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zato morata biti obe vrsti znanj vključeni v model izobraževanja učiteljev (Wallace, 1991, v 

Javornik Krečič, 2008). 

Obstajajo različne kvalifikacije modelov izobraževanja učiteljev, vendar je težko govoriti o 

njihovi popolni homogenosti, saj se prvine modelov prepletajo tako na normativni kot tudi 

izvedbeni ravni. Prav tako so vsi modeli enostransko usmerjeni – eni v znanje, drugi v praktično 

ravnanje, spet drugi v osebno-čustveni razvoj (Javornik Krečič, 2008). 

Položaj učiteljskega poklica v državah članicah Evropske unije je različen, a močno vpliva na 

izobraževanje učiteljev, zato je evropska komisija leta 1996 v širšem projektu tematskih omrežij 

Evropske komisije ustanovila Tematsko omrežje o izobraževanju učiteljev v Evropi (TNTEE), 

saj menijo, da je kakovostno izobraževanje učiteljev temelj za kakovost vzgoje, izobraževanja 

in usposabljanja. Mreža poskuša izboljšati izmenjavo informacij in sodelovanje med 

institucijami za izobraževanje učiteljev. Preko mreže so članice Evropske unije spoznale, da je 

izobraževanje učiteljev dinamičen in vseživljenjski proces, začetno izobraževanje učiteljev, 

stalno strokovno izpopolnjevanje, nadaljnje izobraževanje, razvoj šol in profesionalni razvoj 

osebja pa nepretrgana celota (Zelena knjiga o izobraževanju učiteljev, 2001). 

 Nadaljnje izpopolnjevanje in učenje učiteljev 

Glavni namen strokovnega izpopolnjevanja učiteljev naj bi bil pomagati jim dvigniti možnost 

razmišljujočega ravnanja med poukom in v drugih šolskih situacijah, torej je potrebno smiselno 

povezati razvoj kognicij in strategij premišljenega ravnanja, ki poteka v več stopnjah 

(Razdevšek Pučko, 1993, v Javornik Krečič, 2008). 

Keiny in Dreyfus (1989, v Valenčič Zuljan idr., 2007) opisujeta učiteljevo spreminjanje skozi 

tri faze. V prvi stopnji učitelj spozna, da njegovo dosedanje znanje in usposobljenost nista 

dovolj za reševanje problemov v novih razmerah, zato se v tej fazi učitelj odpre novostim in 

konča običajno rutinsko delo. Sledi poglobljeno spoznavanje svojega načina dela, kjer mu 

pomoč nudi tretja oseba, ki nastopa v vlogi »kritičnega prijatelja«. V zadnji fazi je učitelj 

usmerjen k pridobivanju novega znanja skozi faze akcije in refleksije, kjer je še zmeraj 

pomembna vloga »kritičnega prijatelja«. Ta mu namreč nudi moralno in strokovno podporo v 

procesu inoviranja (Keiny in Dreyfus, 1989, v Valenčič Zuljan idr., 2007). 

Od leta 1998 je v Sloveniji področje stalnega strokovnega izpopolnjevanja urejeno s 

Pravilnikom o strokovnem izpopolnjevanju, izobraževanju in usposabljanju strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju in o postopku za izbiro programov, kjer imamo sistem 

oblikovanja, zbiranja in objavljanja verificiranih programov, pestro ponudbo, povezave z 

drugimi formalnimi oblikami študija in povezanost s sistemom učiteljevega napredovanja v 

nazive (Javornik Krečič, 2008). 

C. Razdevšek Pučko (2000, v Javornik Krečič, 2008) in B. Marentič Požarnik (1993, v Javornik 

Krečič, 2008) menita, da smo s pravilnikom naredili pomemben kvantitativni razmah, a 

opozorita na nekaj slabosti: veliko transmisijskih oblik, pomanjkanje oblik, prilagojenih 

specifičnemu šolskemu kontekstu, in vprašanje, ali strokovno izpopolnjevanje učiteljev v 

resnici privede do želenih sprememb v načinu razmišljanja in delovanja učitelja. M. Javornik 
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Krečič (2008) dodaja, da je podpora učiteljevi strokovnosti premalo sistematična in bolj 

usmerjena v izpopolnjevanje v vsebine kot v širjenje njegovega akcijskega repertoarja (bolj v 

kvantiteto kot kvaliteto). 

 Mentorstvo 

M. Valenčič Zuljan idr. (2007) opozarjajo, da izkušnje same po sebi niso dovolj, saj še ne 

pomenijo, da učitelj strokovno raste. M. Javornik Krečič (2008) izpostavlja mentorjevo vlogo, 

ki najbolj neposredno vpliva na razvoj bodočih učiteljev, a kljub temu opozarja, da mentorstvo 

pri nas še vedno ni dovolj statusno urejeno in cenjeno. Študent (bodoči učitelj) nekaj spretnosti 

pridobi z opazovanjem mentorja, mentor pa ustvarja možnosti za razvoj profesionalne rasti 

študenta, ko na podlagi lastnih pedagoških izkušenj razširja in poglablja svoje teoretično znanje 

(Javornik Krečič, 2008). M. Valenčič Zuljan idr. (2007) dodajajo, da mora mentor prav tako 

spodbuditi mentoriranca (pripravnika, študenta) k priklicu situacij iz razreda, mentoriranec pa 

mora znati ubesediti svoja občutja in prepričanja, saj je to osnovni cilj reflektivnega 

razmišljanja in povezovanja z različnimi znanstvenimi teorijami. 

Po mnenju M. Valenčič Zuljan idr. (2006) mentor vodi, spremlja in vrednoti delo mentoriranca, 

pri čemer mora izkazovati strokovne, odnosno komunikacijske in organizacijsko-

administrativne kompetence. Mentor mora dobro poznati šolo in šolski sistem, določiti mora 

cilje in strategije pomoči njegovemu mentorirancu. Poleg tega mora imeti dobre 

komunikacijske spretnosti, uporabljati mora tehniko aktivnega poslušanja, pomembno je, da je 

empatičen in zna podati konstruktivno povratno informacijo. Nenazadnje pa mora biti dobro 

organizirana oseba, ki je sposobna pripraviti načrt pripravnikovega dela in zna voditi 

dokumentacijo o pripravnikovem delu. 

  Vpeljevanje sprememb kot dejavnik profesionalnega razvoja 

Davies in Elisson (1997, v Javornik Krečič, 2008) podajata podatek, da je kakovost dela na 

šolah v 10 % odvisna od zunanjih posegov in 90 % od dela učiteljev. Potrebno je imeti 

uravnoteženo uveljavljanje moči šolske politike in učiteljevih zmožnosti za učenje, saj so 

politično indicirane spremembe uspešne le, če praktiki sodelujejo na vseh stopnjah 

spreminjanja (Javornik Krečič, 2008). Spremembe v šolskem sistemu namreč uvajamo od 

»zgoraj navzdol« ali od »spodaj navzgor«, kar pomeni, da zunanji vzpodbujevalci učitelja 

usmerijo v raziskovanje njegovega dela in identifikacijo lastnih problemov, da to začuti kot 

smiselno in da gre vanjo iz lastne potrebe po spreminjanju (Davies in Elisson, 1997, v Javornik 

Krečič, 2008). 

V času, ko postajajo spremembe edina stalnica, se učiteljev odnos do lastne pedagoške prakse 

kaže kot temeljno določilo njegovega profesionalnega razvoja. Poudarja se vseživljenjsko 

učenje, ki temelji na pridobivanju, obnavljanju in uporabi znanja ter izhaja iz potrebe učeče se 

družbe. Zato je ena izmed nalog učitelja tudi sposobnost in pripravljenost za inovacije (Zelena 

knjiga o izobraževanju učiteljev, 2001). V pedagoškem prostoru je dolgo časa prevladoval t. i. 

tradicionalni model inoviranja, kjer je proces oblikovanja inovacij najpogosteje vodil tim 

inovatorjev – raziskovalcev, učitelju pa je bila dana vloga uporabnika znanstveno preverjenih 

novosti. V takem modelu je zanemarjena bistvena lastnost inovacijskega procesa, in sicer 
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notranja potreba učitelja po spreminjanju, dopolnjevanju in izboljševanju vsakdanje prakse 

(Valenčič Zuljan, 2010). Oblikoval se je model, v katerem ima učitelj enakopravno vlogo kot 

raziskovalec. Pri tem je pomembno akcijsko raziskovanje, ki se od tradicionalnega modela loči 

po tem, da je učitelj praktik, ki postane soraziskovalec v akciji, vzpostavlja partnerski odnos 

med raziskovalci in rezultate raziskave takoj vključi v prakso, zato inoviranje prakse in 

raziskovanje postane enoten proces (Sagadin, 1990; Somekh, 1989, v Valenčič Zuljan, 2010; 

Valenčič Zuljan in Kalin, 2007). 

Učiteljeva izhodišča za inoviranje so lahko različna. Lahko začuti potrebo po spreminjanju 

obstoječega stanja, je nezadovoljen z obstoječo situacijo na didaktičnem, šolskem ali 

družbenem nivoju ali pa gre za izziv, spoznanje problemske situacije (Valenčič Zuljan, 2010; 

Valenčič Zuljan in Kalin, 2007). 

Učiteljevo inoviranje lastne pedagoške prakse je kompleksen proces, kjer je pomemben 

učiteljev osebni odnos do inovacije, vsebina inovacije ter šolska klima, ki lahko inoviranje pri 

učiteljih spodbuja ali zavira. Poleg tega so pri inoviranju pomembne širše družbene razmere, 

položaj učiteljskega poklica v družbi ter ekonomski vidik (Valenčič Zuljan, 1996; Valenčič 

Zuljan in Kalin, 2007). 

 Klima in kultura šole 

Pri razvoju učitelja kot profesionalca pomembno vlogo igra tudi vodenje šole, šolske kulture in 

klime, saj lahko le-to omogoča ali omejuje posameznikov razvoj, torej je potrebno oblikovati 

in ohranjati pozitivno šolsko klimo, ki bo podpirala spreminjanje, napredek in rast. Pomembna 

pa je tudi vloga ravnatelja, saj mora podpirati, spodbujati in načrtovati dejavnosti, ki bodo 

vzpodbujale sodelovalno klimo (Javornik Krečič, 2008; Muršak idr., 2011). 

Holly in Southworth (1989, v Muršak idr., 2011) dodajata, da naj bi bil ravnatelj zgled 

nenehnega učenca, ki s svojim vedenjem spodbuja prevzemanje tveganja, izkazuje sposobnost 

poslušanja in učenja od drugih ter oblikuje spodbudno klimo za učenje. Šola pa lahko postane 

razvojna le, če vsak posameznik aktivira različne procese razvoja, zna reševati probleme in 

evalvirati svoje delo, zato je nujno potrebno, da šola poudarja in omogoča profesionalni razvoj 

vsakega zaposlenega. 

V šolski klimi, ki je odprta, pozitivna in podpirajoča in v kateri so cenjene odprte diskusije, 

sodelovanje ter timsko delo, omogočajo posamezniku, da se razvija. Skrb za profesionalni 

razvoj posameznika je v zavesti vsakega zaposlenega, pripravništvo pa le začetna faza tega 

procesa (Valenčič Zuljan idr., 2006). 

 Drugi neformalni vplivi 

Na učiteljev razvoj vplivajo še drugi dejavniki, kot so: vpliv družine, aktualno dogajanje v 

družbi, odločitev za učiteljski poklic itd. (Javornik Krečič, 2008). 

V raziskavi, kjer so sodelovali slovenski učitelji osnovnih šol, so le-ti izpostavili še nekatere 

druge dejavnike, ki vplivajo na profesionalni razvoj. Učitelji so v raziskavi kot pomemben 

dejavnik izpostavili pomen sodelovanja v skupini, saj jim skupinsko delo predstavlja oporo, 
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kjer si lahko izmenjujejo ideje, izkušnje, skupaj rešujejo probleme in tako vplivajo na dobro 

šolsko klimo. Poleg tega se jim zdi pomembna tudi samorefleksija dela. Menijo, da tako lažje 

uvidijo svoje napake, zaradi česar se jih trudijo odpraviti, dobre lastnosti pa lažje vzdržujejo in 

s tem napredujejo v profesionalni rasti (Valenčič Zuljan, 2018). M. Valenčič Zuljan idr. (2007) 

pravijo, da mora biti učitelj sposoben kritične refleksije lastne prakse, saj se tako zave 

samoumevnega in rutinskega dela, s premislekom se sooča s konkretno izkušnjo, jo analizira in 

po potrebi spreminja. 

V raziskavi so poudarili še pomen izvenšolskih izobraževanj in izpostavili tista, za katera se 

odločijo prostovoljno, tista, ki so usmerjena v izobraževanje, kjer želijo napredovati, ali tista, 

ki so usmerjena na področja, ki jih zanimajo. Branje strokovne literature prav tako vpliva na 

profesionalno rast učiteljev. V raziskavi so učitelji povedali, da se svet hitro spreminja in da z 

branjem literature ostajajo informirani o novostih. Prav tako jim branje strokovne literature 

pogosto pomaga rešiti probleme, pridobiti potrebno znanje in ga poglobiti, vendar opozarjajo, 

da je treba biti pri izbiri literature pozoren na to, kaj in zakaj izbrati. Poleg naštetega so učitelji 

kot pomemben dejavnik svojega profesionalnega razvoja v raziskavi izpostavili še pomen 

povratne informacije, pridobljene od staršev in učencev (Valenčič Zuljan, 2018). 

Pomembno je, da se posameznik premišljeno odloči za poklic, saj njegova notranja motivacija 

vpliva tako na kvaliteto študija kot tudi na kakovost poklicnega dela v šoli ter njegov 

profesionalni razvoj v vlogi učitelja (Javornik Krečič, 2008). 

3.6 REZILIENTNOST IN UČITELJEV PROFESIONALNI RAZVOJ 

Na profesionalni razvoj učitelja pomembno vpliva tudi njegova rezilientnost, tj. zmožnost 

posameznika, da se uspešno prilagodi situaciji kljub težkim okoliščinam. Ob tem ne zanika 

svojih težav, ampak jih obravnava v širšem kontekstu, ki mu omogoča, da čim učinkoviteje 

premaguje težave in razvija svoje potenciale (Kiswarday, 2014). Rezilienten učitelj je 

usposobljen profesionalec, ki zna ustvariti ustrezno učno okolje za optimalni izobraževalni in 

osebnostni razvoj vseh učencev ter je pri procesih medsebojnega sovplivanja osebnih in 

socialnih vidikov sposoben oblikovati predelano podobo o sebi kot profesionalcu in o 

učiteljskem poklicu kot profesiji (Valenčič Zuljan in Kiswarday, 2015). S. Beltman idr. (2011) 

dodajajo, da je rezultat rezilientnega učitelja zadovoljstvo pri opravljanju njegovega poklica. 

Pri rezilientnosti gre za dinamičen odnos med tveganjem in varovalnimi dejavniki. Varovalna 

dejavnika sta nesebičnost in visoka raven samoučinkovitosti, tveganje pa predstavljajo različni 

zunanji dejavniki, kot so: slabi odnosi z vodstvom šole, sodelavci ali učenci (Beltman idr., 

2011). 

Pomembno je, da učitelj razume svoje poučevanje, znanje, ki ga ima, profesionalno vlogo, ki 

jo opravlja, in razumevanje izobraževalnega procesa ter šolskega sistema. Poučevanje je lahko 

za učitelja zelo naporno, saj je kognitivno, čustveno in fizično zahtevno. Zaradi poučevanja v 

takih okoliščinah je pomembno, da je učitelj rezilienten (Valenčič Zuljan in Kiswarday, 2015). 

Beltram idr. (2011) menijo, da je rezilientnost učiteljev dinamični proces, ki je viden kot 

rezultat interakcije med človekom in okoljem. Pri razvoju rezilientnega učitelja ima pomembno 
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vlogo vodstvo šole. Po mnenju Daya in Guja (2014) mora vodstvo ustvariti odprto, kolegialno 

in zaupanja vredno okolje, saj je občutek pripadnosti tisti, ki učitelju daje notranjo moč in kjer 

mu podpora kolegov in vodstva šole pomaga kakovostno opravljati svoje delo. Podobno menita 

tudi M. Valenčič Zuljan in V. R. Kiswarday (2015), saj kot enega od pomembnih faktorjev 

razvoja rezilientnosti opredelita delovno okolje, kjer se oblikujeta zaupanje in pripravljenost na 

novo učenje. Menita, da učitelj, ki je odprt za sodelovanje, pomaga oblikovati kulturo 

sodelovanja med sodelavci in na šoli. Gu in Li (2013, v Valenčič Zuljan in Kiswarday, 2015) 

dodajata še, da ima učitelj, ki se razume z ostalimi kolegi, veliko možnosti za razvoj 

rezilientnosti, pri čemer bo zavzet in učinkovit v razredu, prav tako pa bo imel zaupanje 

kolegov, učencev in njihovih staršev.  
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EMPIRIČNI DEL 

4 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN 

METODOLOGIJA 

Kombinirane oddelke v skladu z Zakonom o osnovni šoli oblikujemo zaradi majhnega števila 

učencev. Največja frekvenca kombiniranih oddelkov se pojavlja v prvih letih osnovne šole, 

kasneje vse manj, od materialnih in kadrovskih pogojev ter vpisa otrok pa je odvisno, koliko 

razredov se poučuje na šoli. Načrtovanje dela v kombiniranih oddelkih poteka v več korakih in 

od učiteljev zahteva dobro poznavanje učnega načrta, fleksibilnost, dobro organizacijo dela itd. 

(Nolimal, 2001a). Poučevanje v kombiniranih oddelkih je zahtevno, zato smo želeli v 

magistrskem delu podrobneje osvetliti profesionalni razvoj učiteljev, ki poučujejo v 

kombiniranih oddelkih.  

4.1 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Za kakovostno delo pri kombiniranem pouku je ključna učiteljeva didaktična usposobljenost za 

izvajanje notranje učne diferenciacije in individualizacije, zato se bomo v raziskavi usmerili v 

profesionalni razvoj učiteljev v kompetenci samega načrtovanja dela znotraj kombiniranih 

oddelkov in izvajanj učnih metod in učnih oblik. V raziskavi so nas torej zanimale izkušnje 

učiteljev kombiniranih oddelkov z izvajanjem učnih metod in učnih oblik, dejavniki izbire 

učnih metod in učnih oblik ter njihova profesionalna rast skozi leta poučevanja v kombiniranih 

oddelkih. 

Zastavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. S kakšnimi izzivi so se učitelji srečevali na začetku poučevanja v kombiniranih oddelkih 

in kako so jih razreševali? So videli tudi kakšne prednosti poučevanja v kombiniranih 

oddelkih in katere? Kako gledajo na kombiniran pouk danes? 

 

2. Kako so izbirali učne metode v začetku poučevanja v kombiniranih oddelkih, ali so 

katerim učnim metodam dali prednost, kako so jih kombinirali in dopolnjevali, na kaj so 

bili pozorni pri njihovem izvajanju in kako izbirajo in dopolnjujejo učne metode danes? 

V čem so se spremenili pri izbiranju, kombiniranju in izpeljevanju učnih metod od 

začetka poučevanja do danes? Kaj je vplivalo na te spremembe v njihovi kompetenci?  

 

3. Katere učne oblike so učitelji uporabljali na začetku poučevanja v kombiniranih 

oddelkih, kako so jih kombinirali in dopolnjevali, na kaj so bili pozorni pri njihovem 

izvajanju in kako izbirajo in dopolnjujejo učne oblike danes? V čem so se spremenili pri 

izbiranju, kombiniranju in izpeljevanju učnih oblik od začetka poučevanja do danes? Kaj 

je vplivalo na te spremembe v njihovi kompetenci?  
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4.2 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Pri raziskavi smo uporabili deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. Uporabili smo 

kvalitativni raziskovalni pristop, in sicer strukturiran nestandardiziran intervju. 

4.3 VZOREC 

V raziskavo je bilo vključenih 12 učiteljic razrednega pouka iz različnih delov Slovenije s 

povprečno delovno dobo 27 let, od tega povprečno 22 let delovne dobe v kombiniranih 

oddelkih. 

Učiteljica Ana ima 2 leti delovne dobe v čistih oddelkih in 29 let delovne dobe v kombiniranih 

oddelkih. Veliko raje bi poučevala v čistem oddelku, saj meni, da delo v kombiniranih oddelkih 

ni nikoli dovolj plačano. Meni tudi, da bi bila manj izgorela in bolj zdrava. 

Marjana je učiteljica z 20-letnimi delovnimi izkušnjami v čistih oddelkih in 10-letnimi 

izkušnjami v kombiniranih oddelkih. Rada poučuje v kombiniranih oddelkih, saj ima dober 

odnos s sodelavci, starši otrok in krajani, ki, kot pravi, vedno živijo skupaj s podružnično šolo. 

Prav tako meni, da kombinirani oddelki veliko doprinesejo k vzpodbudnemu učnemu okolju ter 

k sproščenemu vzdušju, predvsem zaradi manjšega števila otrok v razredu. 

Meta že od samega začetka poučuje v kombiniranih oddelkih. Ima 19 let delovnih izkušenj v 

kombiniranih oddelkih. Poučevala je v kombinaciji 1. in 3. razreda, 3. in 4. razreda, zadnja leta 

pa poučuje v kombinaciji 1. in 2. razreda, kjer ji je tudi najbolj všeč. 

Ko je pred 5 leti učiteljica Lidija izvedela, da odhaja na podružnično šolo, kjer bo poučevala v 

kombiniranem oddelku, je to sprejela kot izziv. Rada poučuje v kombiniranem oddelku, a raje 

bi poučevala v čistem oddelku, saj meni, da bi imela več časa za svoje zasebno življenje. 

Jasmina je učiteljica, ki ima 4 leta delovnih izkušenj v čistem oddelku in 30 let v kombiniranih 

oddelkih. Zelo je hvaležna za mentoričino pomoč na začetku poučevanja v kombiniranih 

oddelkih, saj ji je bila v veliko oporo.  

Irina ima za sabo 35 let delovnih izkušenj v kombiniranem oddelku in 2 leti v čistem oddelku.  

Učiteljica Breda 35 let poučuje v kombiniranih oddelkih. Meni, da družba in celotno vodstvo 

šole nimajo dovolj posluha za delo v kombiniranih oddelkih, zato bi zaradi preobremenjenosti 

raje poučevala v čistem oddelku. 

Danijela je edina učiteljica poleg učiteljice Marjane, ki ima več delovnih izkušenj v čistem 

oddelku. V čistem oddelku je namreč poučevala 26 let, zdaj pa 13 let poučuje v kombiniranih 

oddelkih. Raje poučuje v čistem oddelku. 

Učiteljica Helena že 23 let poučuje v kombiniranih oddelkih. Delo v kombiniranih oddelkih ji 

je všeč, saj poleg poučevanja prinaša veliko drugih obveznosti in ravno to jo bogati. Pravi, da 

delo v kombiniranih oddelkih pozitivno vpliva tudi na njeno osebno rast. 

Tanja se je že kot študentka seznanila z delom v kombiniranih oddelkih, saj je tam opravljala 

pedagoško prakso. Za opravljanje prakse v kombiniranem oddelku se je zavestno odločila, saj 
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je iskala službo v majhnem kraju, kjer je imela malo možnosti za poučevanje v čistem oddelku. 

V čistem oddelku je delala samo eno leto, ko je bilo v razredu preveč otrok za kombinacijo. 

Raje poučuje v kombiniranih oddelkih, saj se čuti bolj povezana z otroki in njihovimi starši. 

Vesna že od samega začetka poučuje v kombiniranih oddelkih, ima že 39 let delovnih izkušenj. 

Na začetku ni bila dovolj samozavestna, prepričana v svoje delo, skozi leta pa je pridobila na 

samozavesti in tudi sama pripravila veliko didaktičnega materiala za učence, zato zdaj uživa v 

poučevanju v kombiniranih oddelkih. 

Učiteljica Simona je dve leti poučevala v čistem oddelku, zdaj že 12 let poučuje v kombiniranih 

oddelkih. Med poučevanjem v kombiniranih oddelkih je imela možnost ponovno učiti v čistem 

oddelku, a je raje ostala v kombinaciji. Pravi, da je delo v teh oddelkih bolj zahtevno in naporno, 

a tudi bolj raznoliko. 

4.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Vse podatke smo pridobili v drugi polovici junija 2020. V tem času smo izvedli intervjuje z 

vsemi učiteljicami. Posamezen intervju je trajal približno 40 minut. Podatke smo pridobili s 

strukturiranim nestandardiziranim intervjujem. 

4.5 OPIS INSTRUMENTA 

Za zbiranje podatkov smo uporabili strukturiran nestandardiziran intervju z odprtimi tipi 

vprašanj. Zasnovali smo ga na podlagi preučene literature in lastnih izkušenj ter ga predhodno 

preverili s poskusnim intervjujem z učiteljico, ki dela v kombiniranem oddelku leto dni. 

V intervjuju smo želeli ugotoviti, kako so učitelji skozi leta poučevanja v kombiniranih 

oddelkih videli sebe in svoje delo, želeli smo izvedeti, kdaj so naleteli na težave in kako so se 

soočali z njimi, predvsem pa nas je zanimalo, katere učne metode in učne oblike so uporabljali 

na začetku poučevanja ter ali so skozi leta učne oblike in učne metode dela spremenili ter kako. 

  



56 
 

5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

5.1 IZZIVI UČITELJEV KOMBINIRANIH ODDELKOV NA ZAČETKU 

POUČEVANJA IN NJIHOV POGLED NA POUČEVANJE V 

KOMBINIRANIH ODDELKIH DANES 

5.1.1 ZAČETKI POUČEVANJA V KOMBINIRANIH ODDELKIH 

Učiteljice so podale kvalitativen opis lastnih izkušenj z začetka poučevanja v kombiniranih 

oddelkih. Zanimalo nas je, ali so se čutile dovolj kompetentne za poučevanje v kombiniranih 

oddelkih, njihovo ravnanje na začetku kariere poučevanja v teh oddelkih in njihovi načini 

spopadanja z izzivi. 

Polovica intervjuvanih učiteljic se je počutila dovolj kompetentna za poučevanje v 

kombiniranih oddelkih, polovica pa tega delovnega mesta na začetku ni želela sprejeti, saj so 

čutile dodaten pritisk in stres. 

Na stisko učiteljev, ki se soočijo s poučevanjem v kombiniranih oddelkih, posredno opozori 

tudi F. Nolimal (2007), ki meni, da delo v kombiniranih oddelkih od učitelja zahteva vrsto 

splošnih in specifičnih znanj, ter poudarja pomen izkušenj. Poleg tega mora imeti učitelj v 

kombiniranem oddelku nenehno razpršeno pozornost, hitro odzivnost in biti iznajdljiv (Frece, 

2011). 

Nekaj izjav učiteljic bomo v nadaljevanju predstavili s konkretnimi citati. 

Učiteljice, ki so poučevanje v kombiniranih oddelkih sprejele »pozitivno«, so izpostavile 

pomen pridobljenih izkušenj s poučevanjem v čistih razredih, opravljanje pedagoške prakse v 

času študija na šolah s kombiniranim poukom, osebne značilnosti ipd. 

Učiteljica Marjana: »Za delo v kombiniranih oddelkih sem se čutila dovolj kompetentno, saj 

sem pred tem poučevala praktično v vseh razredih razredne stopnje, od 1. do 5. razreda. Ker 

sem poznala delo posameznih razredov, mi je bilo lažje začeti v kombinaciji.« 

Učiteljica Irina: »K sreči sem bila stara 23 let in se nisem preveč obremenjevala. Zahvaljujoč 

mojemu karakterju sem videla pozitivne strani poučevanja v kombiniranem oddelku. Bila sem 

dovolj fleksibilna in prilagodljiva, zato sem se kljub neizkušenosti počutila dobro.« 

Učiteljica Danijela: »Všeč mi je bilo, ker sem od samega začetka poučevanja v kombiniranem 

oddelku gradila tudi svojo osebnost. Vsak dan sem rastla tako na področju poučevanja kot tudi 

osebnostno.« 

Učiteljica Tanja: »Kot študentka sem se zavedala, da če bom iskala službo v naših krajih, kjer 

je veliko podružnic s kombiniranimi oddelki, potrebujem znanje s tega področja, zato sem že 

študentsko prakso opravljala v kombiniranem oddelku. Pridobljena znanja s prakse so mi na 

začetku gotovo pomagala.« 

Učiteljice, ki tega dela prvotno niso želele sprejeti, so navajale, da se niso čutile dovolj 

kompetentno za delo v kombiniranih oddelkih, saj niso imele dovolj izkušenj s tovrstnim delom.  

Na fakulteti niso dajali poudarka kombiniranim oddelkom in temu načinu poučevanja. 
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Učiteljica Simona: »Neizkušena. Iz fakultete prideš praktično neopremljen za poučevanje v 

kombiniranem oddelku. Si ne predstavljaš, kako naj bi poučevanje izgledalo. Prvo leto 

»plavaš«, se učiš in veliko presediš.« 

Učiteljica Jasmina: »V začetku je bilo hudo: neznani ljudje, tuje okolje, način poučevanja čisto 

drugačen, kot je bil predstavljen med izobraževanjem, zato sem delovno mesto sprejela pod 

velikim stresom.« 

Odgovore na vprašanje, kaj jim je na začetku poučevanja v kombiniranih oddelkih predstavljalo 

največje izzive, smo razvrstili v šest širših vsebinskih kategorij:  

− časovno usklajevanje učne snovi (4 navedbe),  

− snovna organizacija dela (3 navedbe),  

− zaposlenost obeh razredov (3 navedbe), 

− doseči učne cilje za oba razreda (2 navedbi),  

− usklajevanje in spoprijemanje z drugačnim načinom dela (2 navedbi) ter 

− pisanje letne priprave (1 navedba). 

Podobne probleme so izpostavili tudi učitelji kombiniranih oddelkov Združenih držav Amerike, 

ki so sodelovali v raziskavi OERI leta 1990. Učitelji kombiniranih oddelkov imajo največ težav, 

ki so vezane predvsem na časovni faktor, podajanje učne snovi več razredom istočasno ter na 

združevanje in usklajevanje učnih načrtov (OERI, 1990). 

Povprašali smo jih tudi, kako so si pri tem pomagale, in njihove odgovore razvrstili v 8 širših 

vsebinskih kategorij: 

− nasveti sodelavcev, ki so že poučevali v kombiniranih oddelkih (7 navedb),  

− timsko sodelovanje in aktivi (2 navedbi),  

− pomoč mentorice (2 navedbi),  

− izkušnje, pridobljene v čistem oddelku (2 navedbi),  

− učni načrt, zasnovan po vertikali (2 navedbi),  

− napisane priprave za čiste oddelke (1 navedba),  

− učbeniki in delovni zvezki (1 navedba) ter 

− iskanje skupnih tem (1 navedba). 

Sedem učiteljic je ob tem izpostavilo, da so na začetku poučevanja v kombiniranih oddelkih 

pogrešale izobraževanja (npr.: seminarje, študijske delavnice) za delo v kombiniranih oddelkih 

(3 navedbe), napotke in metodiko dela v času študija (3 navedbe), priporočila iz prakse (2 

navedbi) ter učbenike in delovne zvezke, ki bi bili usklajeni za delo v kombiniranih oddelkih 

(1 navedba). 

Učiteljica Ana: »Bila sem brez letnega delovnega načrta, takrat smo ga pisali še na roke, 

starejše sodelavke pa ga niso hotele pokazati. Čez kakšen mesec mi ga je od svoje prijateljice 

priskrbela sodelavka na šoli in začela sem se zgledovati po njem. Organizacija ur je bila na 

začetku kar velik izziv, tako snovno, časovno, kot tudi kombinacija vsebin med seboj. Moje 

vodilo na začetku so bili učbeniki in delovni zvezki. Priprave sem pisala cele dneve in noči. 

Pogrešala sem priporočila iz prakse in začela spoznavati, da je teorija eno, delo v razredu pa 

vse spremeni.« 
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Učiteljica Vesna: »Največji izziv mi je bilo načrtovanje dela obeh oddelkov. Želela sem, da bi 

bilo delo v oddelku čim bolj efektivno za oba razreda (za razred, ki je približno polovico učne 

ure delal individualno, in za razred, s katerim sem ta čas aktivno delala; nato pa smo v drugem 

delu ure aktivnosti zamenjali). Delo ni vedno potekalo tako, kot sem si želela oz. sem 

načrtovala. Treba se je bilo znajti v različnih situacijah. Kot učiteljica začetnica sem imela 

oporo pri starejših učiteljicah, ki so mi nesebično svetovale in mi pomagale z nasveti in svojimi 

izkušnjami. Pogrešala sem več znanja s tega področja, ki ga na akademiji nisem dobila. 

Velikokrat sem se spraševala, če sploh delam prav. V pogovorih s kolegicami na aktivih pa sem 

ugotovila, da se vse učiteljice začetnice, ki smo se znašle v kombinaciji, spopadamo s tem 

vprašanjem. Nekoč mi je starejša učiteljica rekla, da je vse prav, če se otroci od tega nekaj 

naučijo.« 

Učiteljica Jasmina: »Največji izziv mi je predstavljal način poučevanja v kombiniranem 

oddelku. Pri tem načinu poučevanja mi je bila v veliko pomoč mentorica, ki je ne bom nikoli 

pozabila. Poučila me je, kdaj, kje in katere učne metode naj uporabljam pri različnih predmetih 

in učnih snoveh v kombinaciji – med izobraževanjem sploh ni bilo omenjenega drugega načina 

poučevanja, to je kombinacija, kar vidim, da tudi še v današnjem času, ko prihajajo nove 

generacije, niso vešče kombinacije. Takrat nisem nič pogrešala, ob mentorici sem se počutila 

varno in sposobno pri opravljanju svojega dela.« 

Iz razmišljanj učiteljic je razviden pomen kolegialne opore (v različnih oblikah – mentorja, 

izkušenih učiteljic itd.) za kakovostno pedagoško delo in profesionalno rast, kar potrjujejo tudi 

različne raziskave učiteljevega profesionalnega razvoja (Huberman, 1992, Day idr. 2007, po 

Valenčič Zuljan, 2018). 

F. Nolimal (1998) in M. Cencič (2011) menita, da bi bilo dobro, če bi študentje pedagoške 

fakultete že v okviru študija nabirali izkušnje v kombiniranih oddelkih, ter izpostavita, da bi 

morala fakulteta pripisati večji pomen kombiniranemu pouku. Nolimal (1998) meni, da bi bilo 

dobro, če bi izdelali tudi učbenike za kombinirane oddelke, ki bi bili strukturirani po temah in 

nivojih in ne po razredih. Mnenja F. Nolimal in M. Ceničič potrdijo še opisi učiteljic, ki so 

sodelovale v raziskavi. Potrebno bi bilo dati več poudarka na poučevanje v kombiniranih 

oddelkih že v času študija, da bi se učitelji, ki bi nato poučevali v teh oddelkih, lažje spoprijeli 

z delom v kombiniranih oddelkih, ki je z vidika načrtovanja in priprave drugačno v primerjavi 

s čistimi oddelki. 

Na vprašanje, kaj so se v spoprijemanju s temi izzivi naučile, so učiteljice izpostavile različne 

odgovore, zato bomo v nadaljevanju njihove izjave podprli s konkretnimi citati: 

Učiteljica Ana: »Iskanje bistva in poudarek na bistvu.« 

Učiteljica Marjana: »Večja uporaba didaktičnega materiala.« 

Učiteljica Meta: »Najbolje je, da zaupaš sebi in delaš tako, kot misliš, da je prav.« 

Učiteljica Lidija: »Stalna zaposlitev otrok z nalogami, ki jim omogočajo samostojno delo.« 

Učiteljica Jasmina: »Če želiš to delo dobro opravljati, ga moraš imeti rad.« 

Učiteljica Irina: »Stvari v kombiniranih oddelkih si moraš poenostaviti in iskati bistvo.« 

Učiteljica Breda: »Pri tem sem se naučila, kako je pomembno medsebojno sodelovanje in 

nasveti sodelavcev z izkušnjami.« 

Učiteljica Danijela: »Oblikuješ, preizkušaš in uporabljaš svoje učinkovite učne metode dela v 

kombiniranem oddelku. Gradiš samega sebe, svojo osebnost.« 
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Učiteljica Helena: »Naučila sem se medpredmetnega načrtovanja ter s tem velikega časovnega 

prihranka pri pouku. Ta čas lahko uporabimo za utrjevanje, didaktično igro ipd.« 

Učiteljica Tanja: »Teorija in praksa se razhajata.« 

Učiteljica Vesna: »Naučila sem se, da je za delo v kombinaciji zelo pomembna organizacija 

dela, dobro poznavanje podrobnega učnega načrta obeh oddelkov zaradi lažjega kombiniranja 

učne snovi.« 

Učiteljica Simona: »Moraš se znati prilagoditi trenutni situaciji, saj se ti lahko že na začetku 

pouka podre plan. Raje planiraj manj in imej pripravljeno gradivo (predvsem konkretni 

material, igre) za utrjevanje splošnih/osnovnih znanj ali trenutne učne snovi.« 

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali so učiteljice videle tudi kakšne prednosti poučevanja v 

kombiniranih oddelkih.  

Pri prednostih v kombiniranih oddelkih je večina učiteljic (9 učiteljic) navajala vidik učencev 

in učiteljev, tri učiteljice pa so podale odgovore samo z vidika učitelja.  

Vseh 9 učiteljic, ki so videle prednosti kombiniranih oddelkov z vidika učencev že v prvih letih 

poučevanja, meni, da ta organizacija oddelkov pozitivno vpliva na učence, in sicer tako z 

izobraževalnega kot vzgojnega vidika. 

Učiteljica Breda: »Učenci v kombiniranih oddelkih so bolj samostojni, njihovo znanje je širše, 

saj se seznanijo z učno snovjo višjega razreda ali pa utrjujejo učno snov nižjega razreda.«  

Učiteljica Danijela: »Otroke spoznavaš dve leti. Vidiš njihov napredek, razvojno in učno. 

Ugotavljaš njihova močna in šibka področja. Jih spodbujaš in jim pomagaš premagovati ovire. 

Imaš možnost razvijati njihova močna področja dlje časa.« 

Prav vse učiteljice, ki so sodelovale v raziskavi, pa so videle prednosti kombiniranega pouka 

tudi s strani učiteljev. Nekaj izjav učiteljic bomo v nadaljevanju predstavili s konkretnimi citati. 

Učiteljica Meta: »Kombinirani oddelki so na podružničnih šolah, na vasi. Tu so otroci 

drugačni, vse je bolj umirjeno, odmaknjeno, je manj otrok in se jim lažje posvetiš.« 

Učiteljica Vesna: »Prednost poučevanja v kombinaciji je, da delaš hkrati z dvema 

generacijama, v oddelku je manj učencev in jih zato lažje spoznaš, z učenci navežeš pristnejše 

odnose.« 

Učiteljica Lidija: »Manjše skupine, podeželski okoliš, vključevanje in pomoč staršev, bolj se 

lahko posvetiš vsakemu otroku, lahko mu daš več.« 

Učiteljica Marjana: »V kombiniranih oddelkih je manj otrok, zato imajo ti občutek pripadnosti. 

Kot učiteljica lažje spremljam njihovo delo in ga individualiziram.« 

Iz navedenih razmišljanj je razvidno, da tudi v primerih, ko so pri prednostih učiteljice izhajale 

iz lastne vloge učitelja, se te prednosti nanašajo na omogočanje bolj kakovostnega poučevanja 

za učence (npr. bolje spoznavanje učencev, izvajanje učne diferenciacije in individualizacije 

itd.). 
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5.1.2 MNENJA O KOMBINIRANIH ODDELKIH PO VEČ LETIH POUČEVANJA 

Učiteljice smo povprašali, kakšno mnenje imajo o kombiniranih oddelkih po več letih 

poučevanja. Zanimalo nas je, kakšno mnenje imajo o kombiniranih oddelkih v primerjavi s 

čistimi oddelki. Učiteljice so navedle tako prednosti kot slabosti. 

Odgovore, ki se nanašajo na prednosti kombiniranih oddelkov v primerjavi s čistimi oddelki z 

vidika učencev, smo razvrstili v 7 širših vsebinskih kategorij, ki se nanašajo na vzgojne in 

izobraževalne vidike: 

− samostojnost učencev (7 navedb),  

− medsebojno sodelovanje med učenci (5 navedb),  

− nadgradnja učnih vsebin in širše znanje (4 navedbe),  

− potrpežljivost (3 navedbe),  

− zgled (2 navedbi),  

− pripadnost kraju in odgovornost zanj (2 navedbi),  

− pridobivanje na samozavesti (1 navedba). 

Učiteljica Danijela: »V kombiniranih oddelkih učenci veliko delajo samostojno in se naučijo 

samostojnosti. Med seboj si pomagajo in preverjajo svoje delo. Starejši so v pomoč mlajšim in 

razvijajo pozitiven medsebojni odnos. Mnoga znanja se prenašajo med učenci povsem 

spontano. Menim, da učenci iz majhnega kraja zaradi prireditev, ki jih organiziramo skupaj s 

krajani, čutijo pripadnost kraju in s tem odgovornost zanj.« 

Prednosti poučevanja v kombiniranih oddelkih v primerjavi s čistimi oddelki učiteljice Lidija, 

Helena in Vesna vidijo predvsem v heterogenosti oddelkov, vključevanju in pomoči staršev ter 

pri lažjem pregledu otrokovega napredka – učno in socialno. 

Učiteljica Vesna: »Učence spremljaš dve šolski leti, spremljaš in vidiš napredek otroka, njegovo 

socialno rast, napredek v znanju. Otroci postanejo hitreje samostojnejši in tudi 

samozavestnejši, saj veliko nastopajo. Zaradi majhnega števila otrok na vsaki prireditvi 

nastopajo vsi učenci. Poleg tega so učenci starejšega razreda vzorniki mlajšim, jim pomagajo, 

jih vzpodbujajo, mlajši učenci se od starejših učencev hitreje naučijo šolskega reda (umivanje 

rok, kolona za odhod k malici, športu, preoblačenje v športno opremo).« 

Ko smo učiteljice povprašali o slabostih kombiniranih oddelkov v primerjavi s čistimi, so vse 

učiteljice navedle tudi slabosti poučevanja v kombiniranih oddelkih, osem učiteljic pa je 

navedlo še slabosti kombiniranih oddelkov v primerjavi s čistimi oddelki z vidika učencev. 

Učiteljice menijo, da za delo v kombiniranih oddelkih porabijo veliko več časa za načrtovanje 

posamezne ure in s tem posledično tudi veliko več časa za pisanje učnih priprav. Izpostavile so 

tudi, da delo v kombiniranih oddelkih zahteva več učiteljevega dela, saj poleg poučevanja 

skrbijo še za urejanje okolice, šolskih prostorov ipd. Prav vse so izpostavile tudi to, da so včasih 

razpete med dvema oz. tremi razredi in se kljub izkušnjam občasno znajdejo v situacijah, ko se 

čutijo strokovno negotove in ne znajo dobro opredeliti, kateri razred v oddelku potrebuje več 

njihove pozornosti. 

Pri navajanju slabosti kombiniranih oddelkov v primerjavi s čistimi z vidika učencev smo 

oblikovali štiri širše vsebinske kategorije:  
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− poglabljanje tem (4 navedbe),  

− utrjevanje (3 navedbe),  

− delo v popolni tišini (2 navedbi),  

− koncentracija učno šibkejših (2 navedbi).  

Učiteljice menijo, da ne morejo vedno poglabljati tem in teme podrobno spoznati, saj nimajo 

dovolj časa. Poleg tega menijo, da velikokrat določenih tem ne utrdijo dovolj dobro. Ob tem so 

spet izpostavile časovni problem, saj v uri ne morejo vse pozornosti nameniti le enemu razredu. 

Pri učno šibkejših otrocih opažajo, da se težje zberejo in samostojno delajo, če v razredu ni 

popolne tišine.  

 Učiteljica Marjana: »Učitelj ima več priprav, sestaviti mora več testov, napisati več poročil. 

Na podružnici je tudi manjši kolektiv, zato ima učitelj več dela. Poleg poučevanja v razredu se 

ukvarja še s pripravami na prireditve, urejanjem šolskih prostorov in okolice šole. Prav tako 

ima učitelj več suplenc in več dežurstev. V kombiniranem oddelku se spopada z več različnimi 

dejavnostmi, ki jih je potrebno medsebojno uskladiti: plavalni tečaj, šola v naravi, kolesarski 

izpit ipd. Pri učencih pa opažam, da je občasno motena koncentracija dela, saj je v razredu 

redkokdaj popolna tišina. Več težav imajo otroci, ki imajo motnje koncentracije in pozornosti. 

Opažam tudi, da imam včasih manj priložnosti za dodatno razlago in usmeritve otrok.« 

Poučevanje v kombiniranih oddelkih ima prednosti in tudi slabosti v primerjavi s čistimi 

oddelki tako z vidika učiteljev kot z vidika učencev. Delo učiteljev v kombiniranih oddelkih, 

kot smo že omenili, zahteva vrsto znanj, prilagodljivosti, pa tudi sprejemanje tega dela kot izziv 

ter strokovno samozaupanje učiteljev. Pomembno je, da učitelji kombiniranega pouka skrbijo 

za lasten profesionalni razvoj. Iz raziskave B. Stanonik (2015) je razvidno, da 34 % učiteljev 

meni, da imajo v kombiniranih oddelkih enake možnosti za lasten profesionalni razvoj kot 

učitelji v čistih oddelkih. Skoraj 40 % (38,8 %) učiteljev meni, da so možnosti za profesionalni 

razvoj manjše, 27 % učiteljev pa v kombiniranih oddelkih vidi večje možnosti za lasten 

profesionalni razvoj kot v čistih oddelkih.  

Pomemben je celoten kontekst učiteljevega poklicnega delovanja in življenja. Učitelj za lasten 

profesionalni razvoj potrebuje različne spoznavne, moralne in socialne pristojnosti, kot so 

sposobnost sodelovanja s kolegi, ravnateljem, sposobnost diagnosticiranja potreb učencev, 

sposobnost opazovati samega sebe in razmišljati o sebi kot učitelju itd. (Tehart, 1997, v 

Valenčič Zuljan, 2001). 

5.2 UPORABA UČNIH METOD V KOMBINIRANIH ODDELKIH 

V nadaljevanju nas je zanimalo, na kaj so bile učiteljice pozorne pri načrtovanju pouka, ko so 

začele poučevati v kombiniranih oddelkih, in s čim so si pomagale pri načrtovanju. Zanimalo 

nas je, v kolikšni meri so se držale načrtovanega ter kako so skozi leta poučevanja spremenile 

načrtovanje dela v kombiniranih oddelkih. 

Izjave učiteljic, ki so sodelovale pri raziskavi, smo razvrstili v 5 širših vsebinskih kategorij:  

− dosledno držale predhodno začrtanega dela (9 navedb), 

− pozornost na prepletanje učnih vsebin (7 navedb),  

− upoštevanje učnega načrta (4 navedbe), 

− upoštevanje učnih ciljev (2 navedbi), 
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− skrb za dobro počutje učencev (2 navedbi).  

Pri tem so se opirale na učni načrt (5 navedb), stare priprave (3 navedbe), učne cilje, ki so jih 

morale doseči (2 navedbi), nasvete sodelavk (2 navedbi) in na uporabo spleta (1 navedba). 

F. Nolimal (2007) meni, da uspeh vsake vzgojno-izobraževalne dejavnosti predstavlja 

predhodno načrtovanje. To velja tudi za kombinirane oddelke, ki poleg tega terjajo še vrsto 

splošno in specifičnih pedagoško-psiholoških, didaktičnih in drugih znanj. Učitelj v 

kombiniranih oddelkih mora slediti splošnim didaktičnim načelom in načelom, ki so posebna 

in značilna samo za vzgojno-izobraževalno delo v kombiniranih oddelkih (Nolimal, 2001a). 

Učiteljice, ki so izpostavile, da so bile pri načrtovanju pouka pozorne na obravnavanje istih 

tem, so hkrati upoštevale načelo vsebinske usklajenosti. Prav tako so upoštevale načelo smotrne 

organiziranosti vzgojno-izobraževalnih dejavnosti in racionalne izrabe časa, saj so poleg 

vsebinske usklajenosti skrbele tudi za usklajenost doseganja učnih ciljev. Zaradi tega so morale 

biti zelo fleksibilne, saj so sočasno izvajale dejavnosti z obema programskima razredoma, zato 

so upoštevale še eno načelo vzgojno-izobraževalnega dela v kombiniranih oddelkih, in sicer 

načelo fleksibilnosti. 

Učiteljice so podale kvalitativen opis lastnih izkušenj o spremembah v načrtovanju pouka skozi 

leta, mi pa smo jih razvrstili v 4 širše vsebinske kategorije:  

− poudarek na učnih ciljih (5 navedb),  

− fleksibilnost (3 navedbe),  

− uporaba IKT-ja (3 navedbe) ter  

− tedenska priprava v timu (1 navedba).  

Veliko učiteljic je skozi leta poučevanja spoznalo, da so se v začetku preveč opirale na učno 

vsebino posameznega predmeta in lastno vlogo. Preveč so želele naučiti vse, kar je pisalo v 

učbenikih in delovnih zvezkih, in se želele tega dosledno držati. Danes so bolj osredotočene na 

učne cilje in na poudarjanje bistva. Lahko bi rekli, da je prišlo do premika v njihovih 

pojmovanjih pouka: od učiteljeve vloge posredovalca učne vsebine k razumevanju učitelja kot 

spodbujevalca učenčevega učenja in doseganja učnih ciljev (Valenčič Zuljan, 1999). 

Poleg tega menijo, da so postale bolj fleksibilne za delo v razredu, zato porabijo manj časa za 

pripravo na pouk, lažje načrtujejo in tudi bolj kakovostno izpeljejo pouk. Raziskave 

učiteljevega profesionalnega razvoja potrjujejo pomen učiteljeve fleksibilnosti: od togega 

sledenja načrtovanega do premišljenega strokovnega odmika od načrtovanega (Valenčič 

Zuljan, 2012). Poudarile so tudi pomen tehnologije, ki jim zelo olajša delo. Včasih so morale 

ves material sestaviti same, danes si veliko pomagajo s tehnologijo, z uporabo spleta, z 

interaktivnimi tablami ipd. 

Nekatere učiteljice izpostavljajo tudi razvoj svojih zmožnosti za izvajanje učne diferenciacije 

in individualizacije. Gre za kompetenco, ki jo učitelji razvijajo v višjih fazah profesionalnega 

razvoja (Pečar, 2018). 

Učiteljica Ana: »Danes sem osredotočena na učne cilje. Delo bolj prilagajam skupini, učencem, 

ki jih imam pred sabo, njihovim zmožnostim, zanimanju in sposobnostim.« 

Učiteljica Danijela: »Ko si začetnik, se trudiš obravnavati vse, kar je predpisano po učnem 

načrtu ob točno določenem času. Z leti pridobiš izkušnje in izluščiš, kaj je pomembnejše in si 

fleksibilnejši. Ogrodje je učni načrt, nekatere učne vsebine lahko obravnavaš ob različnih 
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priložnostih, ko se ponudijo (prazniki, kot so: skrb za naravo – izdelavo izdelkov iz odpadne 

embalaže povežeš s tehničnim dnevom; zdrava prehrana – slovenski zajtrk; naravoslovni dan; 

obisk čebelarja …). Sam se počutiš dovolj močnega in si upaš menjati teme. Na koncu šolskega 

leta so vse učne vsebine iz učnega načrta obdelane.«   

5.2.1 IZKUŠNJE UČITELJEV Z NAČRTOVANJEM IN UPORABO UČNIH 

METOD V ZAČETKU POUČEVANJA 

Od grobega načrtovanja smo prešli na bolj usmerjeno načrtovanje, in sicer nas je zanimalo, 

kako so učiteljice izbirale učne metode v začetku poučevanja ter ali so kakšni učni metodi dale 

prednost in zakaj. Zanimalo nas je, na kakšne težave so naletele pri izbiranju in na kaj so bile 

pozorne pri izvajanju učnih metod v začetku poučevanja. 

Učiteljice Lidija, Vesna, Jasmina in Breda so na začetku poučevanja v kombiniranih oddelkih 

učne metode izbirale predvsem glede na obravnavano učno vsebino. Breda, Jasmina in Vesna 

so največkrat uporabile verbalne učne metode, učno metodo demonstracije, učno metodo branja 

in dela z besedilom ter učno metodo pisnih del. Lidija je bila poleg učne vsebine pozorna še na 

učence, glede na to, da je v začetku poučevala v 1. in 2. razredu, je večkrat uporabila učno 

metodo igre, učno metodo praktičnih del ter učno metodo branja in dela z besedilom, saj so se 

ji zdele najbolj primere za poučevanje v kombinaciji 1. in 2. razreda. Glede na oddelke, ki jih 

je poučevala na začetku poučevanja v kombiniranih oddelkih, je učne metode izbirala tudi 

učiteljica Tanja. Učila je v kombinaciji 3., 4. in 5. razreda, zato se je posluževala 

dokumentacijskih učnih metod in operacijsko praktičnih učnih metod. 

Helena in Simona sta na začetku največkrat uporabljali verbalne učne metode in 

demonstracijske učne metode, saj so jima bile najbolj enostavne za uporabo in najbolj 

predvidljive. Menita, da z uporabo teh učnih metod ni bilo nepredvidljivih rešitev, rezultatov 

ali vprašanj. Za razliko od Helene in Simone se je učiteljica Marjana pogosto odločila za učno 

metodo branja in dela z besedilom. Strah jo je bilo nemira v razredu, zato je raje posegala po 

učnih metodah, ki so zahtevale samostojnost in tiho delo. 

Učiteljica Ana je učne metode na začetku uporabljala po občutku. Težko se je opredelila, 

katerim učnim metodam bi dala prednost, saj je bila še vedno obremenjena s samo učno snovjo 

in učnimi cilji, ki jih je morala doseči. Vseeno se je trudila, da je uporabljala različne učne 

metode, s katerimi bi dosegla učne cilje in ki bi bile tudi zanimive za učence. Podobno je opisala 

učiteljica Irina, ki je zavestno večinoma uporabljala verbalne učne metode. Nekaj učnih metod, 

pa kot pravi, »se je zgodilo kar samih od sebe pri pouku«, ni jih vnaprej načrtovala. 

Danijela je učne metode prilagajala glede na pripomočke, ki so ji bili takrat na voljo. Povedala 

je, da je bilo takrat na podružnični šoli zelo malo pripomočkov, zato je morala tudi učne metode 

skrbno izbirati. Učiteljica Meta pa je na začetku izbirala učne metode, ki so ji omogočale skupno 

uvodno motivacijo in zaključek ure. Že v samem začetku se je trudila, da je učne metode 

prepletala, saj meni, da si je s tem olajšala poučevanje in je lažje dosegla učne cilje zastavljene 

ure. 

Iz razmišljanj učiteljic je razvidno, da so se na začetku poučevanja v kombiniranih oddelkih 

odločale za učne metode, ki so jim po njihovi presoji v največji meri omogočale posredovati 

učno vsebino. Ob tem so bile pozorne tudi na izbor učnih metod, ki so bile po njihovem mnenju 

najbolj primerne za kombinacije oddelkov, ki so jih poučevale, in na uporabo tistih učnih 
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metod, ki so bile enostavnejše za uporabo. Učne metode so izbirale tudi glede na pripomočke, 

ki so jim bili na voljo. Največ so uporabljale verbalne in demonstracijske učne metode. 

Učiteljice so navedle, da so se odločale za verbalne učne metode, ker so jim omogočale večjo 

neposredno vlogo pri vodenju razreda. Ob učni metodi razlage in pogovora so lažje nadzorovale 

potek učne ure in se držale časovnega okvirja vsake učne ure. Sledila jim je učna metoda branja 

in dela z besedilom, nato pa učna metoda pisnih del. Ti dve učni metodi so učiteljice uporabljale 

predvsem, ko je moral del razreda samostojno delati. Učiteljice so z enim razredom obravnavale 

učno snov, drug del razreda pa je med tem uporabljal učno metodo dela z besedilom ali učno 

metodo pisnih del. Na začetku poučevanja v kombiniranih oddelki so učiteljice v manjši meri 

uporabljale tudi učno metodo igre in učno metodo praktičnih del.  

Podale so opise, na kaj so bile pozorne pri izvajanju učnih metod, mi pa smo jih razvrstili v 4 

širše vsebinske kategorije:  

− v čim večji meri doseči učne cilje (6 navedb),  

− raznovrstno izbiranje učnih metod (3 navedbe),  

− motiviranje učencev (2 navedbi) in  

− podkrepitev razlage s konkretnim materialom (1 navedba). 

Na začetku poučevanja v kombiniranih oddelkih so bile učiteljice pozorne predvsem na 

doseganje zastavljenih učnih ciljev pri izbiri učnih metod. To so dosegale tudi z uporabo 

različnih učnih metod, ki pa jih med sabo še niso dovolj strokovno premišljeno kombinirale. Za 

določeno učno vsebino so uporabile eno učno metodo, pri naslednji učni vsebini so uporabile 

drugo učno metodo. Kljub temu so poudarile, da so na začetku poučevanja po njihovem mnenju 

uporabljale dovolj različnih učnih metod. Skozi leta poučevanja so ugotovile, da jih lahko med 

sabo prepletajo in s tem učinkoviteje dosegajo učne cilje. Na začetku poučevanja so izbirale 

učne metode, ki so motivirale učence in ki so jim pomagale razlago podkrepiti s konkretnim 

materialom. 

8 učiteljic pri izbiranju učnih metod na začetku poučevanja ni imelo težav, medtem ko se je 

tretjina učiteljic soočala s težavami. Učiteljici Ana in Danijela sta imeli težave predvsem zaradi 

premale izbire pripomočkov, ki so jima bili na voljo. Veliko stvari sta morali narediti same, kar 

pa jim je vzelo več časa za pripravo na pouk. Irina in Marjana sta poleg okrnjenosti 

pripomočkov dodali še prostorsko stisko. Oddelki na podružnicah so majhni in velikokrat zato 

nista mogli uporabiti določene učne metode, predvsem učne metode igre. Učiteljica Marjana je 

izpostavila še različne sposobnosti učencev. Ker učiteljice kombiniranega pouka poučujejo dva 

ali tri razrede skupaj, meni, da včasih neka učna metoda ni primerna za oba razreda v oddelku, 

saj se učenci ločijo po sposobnostih in znanju, zato je imela velike težave pri izbiri učnih metod 

tudi zaradi različnih sposobnosti učencev v razredu. 

Učiteljice, ki so imele težavo pri izbiri učnih metod v začetku poučevanja, so navedle predvsem 

težave pri izbiranju učnih metod zaradi zunanjih dejavnikov – premalo pripomočkov in 

prostorska stiska v učilnici. Ta problem kombiniranega pouka na Slovenskem sega že v začetek 

našega obveznega šolanja. Včasih so bile te šole nerazvite in so delovale pod težkimi pogoji. 

Pouk na teh šolah je večinoma vodil le en učitelj, učilnice so bile majhne in skromno opremljene 

(Cencič, 1992). Skozi leta so podružnične šole in s tem kombinirani oddelki pridobili na veljavi. 

M. Kramarič (2001) in F. Nolimal (2001) poudarjata, da šole s kombiniranimi oddelki zaradi 

spremenjene organizacije učnih metod in učnih oblik zahtevajo več didaktičnega gradiva, 
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primerno pohištvo in pestre učne pripomočke ter učila. Učiteljice, ki so sodelovale v raziskavi, 

so izpostavile ta problem.  

5.2.2 UPORABA UČNIH METOD SKOZI LETA POUČEVANJA V 

KOMBINIRANIH ODDELKIH IN VPLIVI NA SPREMEMBE 

V zadnjih letih poučevanja vse učiteljice navajajo, da uporabljajo več učnih metod kot na 

začetku poučevanja in jih med sabo kombinirajo. Menijo, da učne metode smiselno uporabljajo, 

kar opažajo pri samem poteku ure, saj nimajo več toliko težav pri časovni organizaciji ure in 

opažajo večji interes učencev za delo. Pri opredelitvi, na kaj so ob tem pozorne, so navedle več 

primerov, mi pa smo jih razvrstili v 6 širših vsebinskih kategorij:  

− kombiniranje in uporaba učnih metod glede na dostopnost materiala in pripomočkov (5 

navedb),  

− večja pozornost na aktivnost in interes učencev (5 navedb),  

− kombiniranje učnih metod glede na učno vsebino (4 navedbe),  

− kombiniranje in uporaba učnih metod glede na sposobnosti in starost učencev (2 

navedbi). 

Učiteljica Meta: »Uporabljam različne učne metode, npr. učno metodo pisnih del ali učno 

metodo branja in dela z besedilom v enem razredu in v drugem učno metodo razlage, učno 

metodo demonstracije. Menim, da učne metode veliko bolj smiselno uporabljam kot nekoč. To 

opažam predvsem pri večji aktivnosti učencev in časovni izpeljavi učne ure.« 

Učiteljica Jasmina: »Danes uporabljam vse učne metode: verbalne učne metode, 

demonstracijske učne metode, dokumentacijske učne metode in operacijsko-praktične učne 

metode. Med njimi najmanj uporabljam laboratorijsko-eksperimentalno učno metodo. Pri 

kombiniranju in uporabi učnih metod sem pozorna na učno snov, potreben material in 

sposobnosti ter interes učencev.« 

Učiteljica Helena: »Danes bolj pogosto vključujem projektno delo, učno metodo igre ter učno 

metodo praktičnih del. Učenci so bolj aktivni in si veliko več zapomnijo. Take učne metode so 

jim bolj zanimive. Z vidika učiteljice dobim takojšnjo povratno informacijo o tem, katera 

področja posameznikom predstavljajo poseben problem in zato lažje priskočim na pomoč v 

pravem trenutku.« 

Na začetku poučevanja v kombiniranih oddelkih so se učiteljice bolj opirale na učno vsebino, 

ki so jo želele predelati. Izbirale so manj učnih metod in med sabo jih niso kombinirale, saj niso 

zaupale v svoje sposobnosti. Menijo, da so se preveč opirale na to, da morajo učno uro izvesti 

tako, kot so napisale v pripravi, bile so toge, ne dovolj prilagodljive in to se je videlo tudi pri 

manjši uporabi različnih učnih metod. Danes učiteljice uporabljajo večji nabor učnih metod in 

jih med sabo bolj strokovno premišljeno kombinirajo. Bolj so osredotočene na učne cilje, ki jih 

morajo doseči za posamezen razred in manj so obremenjene s samo učno vsebino, kar kaže na 

njihov profesionalni razvoj v kompetenci načrtovanja in izvajanja učnih metod (Valenčič 

Zuljan, 2012).  

Na te spremembe je po njihovem mnenju vplivalo več dejavnikov. Razvrstili so jih v 5 širših 

vsebinskih kategorij:  

− izkušnje (9 navedb),  

− nadgradnja znanja preko izobraževanj, napotkov stroke, timskega dela (6 navedb), 



66 
 

− boljši vpogled v učno snov, gradivo (3 navedbe),  

− večji nabor učnih pripomočkov (3 navedbe) ter  

− uporaba spleta (2 navedbi). 

Izjave učiteljic, s katerimi so opisale lasten profesionalni razvoj, smo na podlagi raziskav 

modelov učiteljevega profesionalnega razvoja (Valenčič Zuljan, 2012) razvrstili tudi v: od 

začetne usmerjenosti vase kot učitelja (faze preživetja) do usmerjenosti v učence in spodbujanje 

njihovega učenja ter od poklicne negotovosti (nesamozavesti) k večji gotovosti (samozavest, 

zaupanje vase). 

Učiteljica Danijela: »Z leti dobiš izkušnje, tudi napotke s strani stroke, imaš nabor različnih 

gradiv, dodatnih nalog, zaupaš v svoje delo, ker vidiš rezultate dela – kako učenci napredujejo 

v višjih razredih, prilagajaš glede na skupino, ki jo poučuješ. Dovoliš si biti »kreator«. S kakšno 

generacijo lahko učno snov nadgradiš, s kakšno pa komaj obdelaš najosnovnejšo.« 

Učiteljica Marjana: »Razlika je v tem, da sem v teh letih strokovno napredovala, veliko sem se 

naučila iz izkušenj, pridobila nove veščine poučevanja, na razpolago imam več didaktičnega 

materiala. Pri delu sem bolj sproščena, samozavestna in zadovoljna.« 

Učiteljica Vesna: »Prvo leto sem bila zelo nesamozavestna. Bala sem se, da bom naredila kaj 

narobe. Imela sem premalo znanja in izkušenj. Na delo v kombinaciji sem se šele privajala. 

Vsak dan je bil drugačen. Primanjkovalo je didaktičnega materiala. Danes imam za sabo že 

zelo veliko izkušenj. Nabralo se mi je veliko didaktičnega materiala (učnih listov, iger, 

slikovnega materiala …), lahko uporabljam učna gradiva s spleta, veliko več si upam poskusiti 

in če mi ne uspe, se ne obremenjujem preveč. Kar ti dobro uspe, obdržiš, za kaj vidiš, da ni bilo 

najbolje, pa opustiš oz. spremeniš.«  

Profesionalni razvoj je razviden tudi v oblikovanju lastnega sloga oz. stila poučevanja, do 

katerega pridejo učiteljice s poglobljeno refleksijo lastnega dela in izkušenj. 

Učiteljica Simona: »Razlika je v stilu poučevanja, ki so ga izoblikovale pridobljene izkušnje, 

pa tudi boljši vpogled v učno snov, učno gradivo. Če greš večkrat skozi isto kombinacijo 

razredov, veš, kje lahko družiš, nadgrajuješ, kje se ne da, katere učne metode so uspešne, kako 

se učenci radi učijo, itd.« 

5.3 UPORABA UČNIH OBLIK V KOMBINIRANIH ODDELKIH 

5.3.1 UPORABA UČNIH OBLIK  V ZAČETKU POUČEVANJA 

Učiteljice so podale kvalitativen opis glede učnih oblik, ki so jih uporabljale na začetku 

poučevanja v kombiniranih oddelkih. Zanimalo nas je, kaj je vplivalo na izbiro učnih oblik v 

začetku poučevanja, ali so kateri učni obliki dale prednost in zakaj, kje so uporabljale 

posamezno učno obliko ter v kolikšni meri so jo uporabljale in s kakšnimi težavami so se 

srečevale. 

Učiteljica Meta in Danijela sta edini učiteljici, ki že od samega začetka poučevanja v 

kombiniranih oddelkih nobeni učni obliki ne dajeta prednosti. Učne oblike izbirata predvsem 

glede na učne vsebine in teme, ki jih obravnavata z učenci. 

Na začetku poučevanja je večina učiteljic (7) prednost dalo dvema učnima oblikama: frontalni 

učni obliki in individualni učni obliki. Za izbor so učiteljice utemeljevale, da so jima ti dve učni 
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obliki omogočali lažje načrtovanje učne ure, kar posredno potrjujejo tudi raziskave 

profesionalnega razvoja (Valenčič Zuljan, 2012). Na ta način so dosegle tekoč potek pouka. En 

razred v oddelku je samostojno delal preko individualne učne oblike, drugi je sledil učni metodi 

razlage in pogovora, ki ga je vodila učiteljica s pomočjo frontalne učne oblike. Poleg tekočega 

poteka pouka so učiteljice izpostavile, da so z uporabo teh dveh učnih oblik najlažje vzpostavile 

red in disciplino v razredu. Vse učiteljice so frontalno učno obliko uporabljale za usvajanje 

nove učne snovi oz. obravnavo nove učne snovi, individualno učno obliko pa za utrjevanje učne 

snovi. Poudarile so, da so bile ob tem pozorne, da so pri individualni učni obliki pazile, da so 

bile naloge primerno sestavljene za različno sposobne učence, da so preko individualnega dela 

učenci lahko samostojno reševali naloge, ki so bile primerne razvojni stopnji. 

Učiteljica Helena: »Frontalna in individualna, ker je bilo najlažje načrtovanje dela. Tudi pri 

pouku je delo tako potekalo najbolj tekoče: razlaga, pogovor in nato individualno delo učencev. 

Tako sem najlažje zagotovila red in disciplino v razredu.« 

Učiteljica Tanja: »Na začetku sem uporabljala zlasti frontalno in individualno učno obliko. 

Zaradi časovne stiske – dva razreda, dvojna priprava materiala. Enostavneje je bilo načrtovati 

učno vsebino, ki bo frontalno predstavljena, kot pa pripravljati pripomočke, eksperimente, ki 

jih je bilo treba kasneje še povzeti in pojasniti.« 

3 učiteljice, Jasmina, Breda in Ana, so se na začetku poučevanja največ posluževale frontalne 

učne oblike. Povedale so, da jim je bila ta učna oblika najlažja pri načrtovanju dela in pri sami 

izpeljavi ure. Pazile so, da so učenci ob tem aktivno sodelovali, da je bila učna etapa obravnave 

nove učne snovi izpeljana dovolj zanimivo, da je pritegnila učenčevo pozornost. Učiteljica 

Breda pa je dodala: »Na začetku poučevanja sem se največkrat posluževala frontalne oblike 

poučevanja. Tako mi je bilo najlažje, saj je bilo treba pripraviti material za dva razreda. Zdi 

se mi, da včasih ni bilo takih razlik med učenci glede na znanje, kot je danes. Zato si delo tudi 

lažje organiziral. V razredu je bila ena skupina bolj sposobnih in ena skupina malo manj 

sposobnih. S frontalnim delom sem lažje opazovala njihovo odzivnost, napredek in videla, kje 

imajo težave. Danes je v vsakem razredu več otrok s specifičnimi težavami, ki zahtevajo različne 

prilagoditve.« 

Poleg individualne in frontalne učne oblike, ki je bila na začetku poučevanja največkrat 

zastopana pri učiteljicah, so v manjši meri uporabljaje tudi skupinsko učno obliko in delo v 

paru. Teh dveh učnih oblik so se nekoliko izogibale, saj so težje nadzorovale aktivnost vseh 

otrok. Poleg tega menijo, da je pri uporabi teh učnih oblik velikokrat prihajalo do preglasnega 

dela v razredu in so težko ohranjale disciplino. Menijo tudi, da sta jim ti dve učni obliki vzeli 

preveč časa za načrtovanje in samo pripravo, poleg tega so morale biti pozorne še na 

dosegljivost raznih pripomočkov ali naprav. Včasih je bilo težje izvesti delo v paru ali 

skupinsko učno obliko, saj je bilo otrok v kombinaciji zelo malo. Učiteljica Lidija je opisala: 

»Spomnim se, da sem imela pred leti samo dve učenki prvega razreda in osem učencev drugega 

razreda. Če sem načrtovala delo v paru, sta bili učenki prvega razreda vedno skupaj v paru. 

Skupinskega dela pri njima tista leta nisem mogla izvajati, razen če sem načrtovala aktivnost, 

kjer so bili poleg njiju vključeni še učenci drugega razreda. A to mi je vzelo veliko časa in 

energije, zato sem se teh učnih oblik izogibala.« 

Kljub temu so učiteljice navedle, da so veliko pozitivnih izkušenj s skupinsko učno obliko 

dobile, ko so se z učenci pripravljali na razne dogodke (srečanje z upokojenci, sprejem 

prvošolcev, nastopi ob krajevnih praznikih).  
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Učiteljica Jasmina: »Dobre izkušnje imam pri delu z učenci na področju izdelave različnih 

izdelkov in pri vlogah gledaliških predstav. Učenci so pokazali veliko zanimanja, sami 

predlagali veliko idej in drug drugega spodbujali pri delu. Učenci, ki so bili bolj samozavestni, 

so prevzeli glavne vloge in na pozitiven način spodbujali tudi druge učence. Zaradi velikega 

interesa učencev je to postala moja stalnica in zato vsako leto z učenci pripravimo gledališko 

igro za starše. Lepo mi je, ko vidim, kako učenci stopijo skupaj, sodelujejo in krepijo prijateljske 

vezi.« 

Na začetku poučevanja v kombiniranih oddelkih so bile pri izbiri učnih oblik učiteljice pozorne 

na več dejavnikov. Razvrstili smo jih v 5 širših vsebinskih kategorij:  

− izbira glede na sposobnosti in predzadnje učencev (5 navedb),  

− glede na obravnavano učno vsebino (3 navedbe),  

− glede na didaktične pripomočke, ki so bili na voljo (2 navedbi),  

− glede na kombinacije razredov (2 navedbi). 

5.3.2 UPORABA UČNIH OBLIK SKOZI LETA POUČEVANJA V 

KOMBINIRANIH ODDELKIH IN VPLIVI NA SPREMEMBE 

Po več letih poučevanja se vse učiteljice nagibajo k pestremu, razgibanemu in zanimivemu 

pouku, zato uporabljajo vse učne oblike. Tretjina učiteljic navaja, da še vedno nekoliko več 

uporablja frontalno učno obliko in individualno učno obliko, a ne zaradi lažjega načrtovanja in 

izpeljave ure, kot so to delale v začetkih poučevanja v kombiniranih oddelkih. Irina ti dve učni 

obliki pogosteje uporablja zaradi generacij, ki jih zadnja leta poučuje. Poučuje majhne 

generacije, zato težko izvaja delo v paru, saj nima veliko možnosti za spreminjanje kombinacij 

parov in učencem zato ta učna oblika ni dovolj motivacijska za delo. Učiteljica Lidija in Tanja 

frontalno učno obliko in individualno učno obliko pogosteje uporabljata zaradi takojšnje 

povratne informacije. Več ju uporabljata pri pouku slovenščine in matematike. Zadnja leta obe 

poučujeta v kombinaciji 1. in 2. razreda in menita, da učenci potrebujejo več nazorne razlage, 

več pomoči učitelja in več vodljivosti pri delu. Vesna meni, da ti dve učni obliki še vedno 

prevladujeta pri njenem poučevanju. Večinoma ju uporablja na začetku ure, ko podaja navodila, 

in na koncu ure, ko sledi poročanje: »Danes zelo veliko uporabljam tudi delo v skupini in delo 

v paru (vsaj eno uro na dan). Učne oblike menjam tudi med šolsko uro (frontalna za uvod, 

skupinska za glavni del ure, nato zopet frontalna za poročanje). Še vedno pogosteje uporabljam 

frontalno (na začetku ure za skupna navodila) in individualno učno obliko (za samostojno delo, 

utrjevanje, urjenje). Delo je bolj kontrolirano. V srednjem delu ure pa velikokrat uporabljam 

skupinsko obliko ali delo v paru. Za otroke je bolj zanimivo, učijo se drug od drugega, drug 

drugega kontrolirajo in opozarjajo na napake ali pravilnost reševanja nalog.« 

 Učiteljice so pri izbiri učnih oblik danes predvsem osredotočene na: 

− sposobnosti učencev (5 navedb), 

− učni cilj, ki ga želijo doseči za posamezno uro, dan ali teden (5 navedb), 

− motiviranost učencev (3 navedbe), 

− izbiro učnih oblik glede na število učencev (2 navedbi).  

Menijo, da se hitreje prilagodijo dani situaciji in delo za učence lažje diferencirajo in 

individualizirajo (2 navedbi). 

Za kakovostno izpeljavo skupinske učne oblike ali dela v paru je zelo pomemben učiteljev 

premislek tako glede strukture naloge kot strukture skupine. 
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Učiteljica Ana: »Skozi leta poučevanja se naučiš, katerih dveh učencev raje ne daš v par ali 

isto skupino. Pomembno je, da znaš hitro reagirati na dano situacijo, če vidiš, da nekaj ne gre, 

kar si sprva načrtoval. Učne oblike uporabljam glede na generacijo in učence, ki jih tista leta 

poučujem. Pozorna sem na to, da upoštevam, ali so slušni ali vidni tipi, in učne oblike ter učne 

metode prilagodim tako, da od ure odnesejo veliko znanja. Pozorna sem tudi, da so učenci 

aktivni pri pouku.« 

Učiteljica Helena: »Učne oblike izbiram glede na dejavnosti in predmet. Poskušam izvajati čim 

več dela v paru ali skupinskega dela. Delo bolj diferenciram in učencem omogočam več 

aktivnosti. V razredu je več delavnega nemira, vendar delo po predhodnih natančnih navodilih 

in dogovoru, kaj je dovoljeno in kaj ne, poteka nemoteno.« 

Na začetku poučevanja v kombiniranih oddelki so se učiteljice posluževale predvsem dveh 

učnih oblik, frontalne učne oblike in individualne učne oblike, ki sta jim olajšali načrtovanje in 

izpeljavo pouka in ker so lažje vzpostavile red in disciplino. Danes uporabljajo vse učne oblike 

in so pozorne predvsem na razgibanost ure in učne cilje, ki jih želijo doseči. Veliko jim pomeni, 

da so učenci motivirani za delo. Pravijo, da so jim do tega spoznanja pomagale predvsem 

izkušnje, ki so jih pridobile pri načrtovanju pouka (9 navedb). Spoznale so, da morajo pri 

načrtovanju upoštevati učence in njihove sposobnosti in ne samo lažje izpeljave pouka, saj so 

učenci bolj motivirani za delo, če je pouk prilagojen njihovim sposobnostim in načinu dela (6 

navedb). S tem pa je tudi v večji meri upoštevano didaktično načelo aktivnosti. Dodale so še, 

da je prav vsaka generacija otrok drugačna in zahteva drugačen potek dela, zato je pomembno 

da vsako leto pri pouku premišljeno izbirajo učne oblike in tudi učne metode, ki ustrezajo 

določeni generaciji (4 navedbe). Odgovori učiteljic sovpadajo z mnenjem R. Plešec Gasparič 

(2019), ki meni, da je organizacija učnih oblik povezana z učiteljevo refleksijo pouka, njegovim 

pojmovanjem pouka, presojanjem učinkovitosti posamezne učne oblike in s pripravljenostjo 

učitelja vnašati spremembe v pouk. Pomembno je tudi upoštevati didaktično načelo učne 

diferenciacije in individualizacije (Blažič idr. 2003).  



70 
 

ZAKLJUČEK 

Učitelj pomembno vpliva na izobraževanje in vzgajanje učencev, na navajanje učencev na 

učenje in na pridobivanje spretnosti učenja, na osebnostno oblikovanje učencev in vzpostavitev 

sodelovalnih odnosov v oddelku. To nalogo učitelj v kombiniranih oddelkih zaradi večje 

heterogenosti učencev težje izpolnjuje, imeti mora ustrezna pedagoško psihološka ter strokovna 

znanja, še bolj pomembna je njegova fleksibilnost in ustrezna usposobljenost za tovrstno delo. 

V raziskavi so nas zanimale izkušnje učiteljev pri izvajanju učnih metod in učnih oblik skozi 

leta poučevanja. Zanimalo nas je, kako učitelji ocenjujejo svojo usposobljenost za poučevanje 

v kombiniranih oddelkih, kako so se soočali z izzivi in težavami na začetku poučevanja v 

kombiniranih oddelkih ter kako so se spreminjali v procesu načrtovanja, izbiranja in izpeljave 

učnih metod in učnih oblik. Za kakovostno delo pri kombiniranem pouku je ključna učiteljeva 

didaktična usposobljenost za izvajanje notranje učne diferenciacije in individualizacije, zato 

smo z raziskavo želeli izvedeti, kateri dejavniki so vplivali na izbiro učnih metod in učnih oblik 

ter učiteljevo profesionalno rast skozi leta poučevanja v kombiniranih oddelkih. 

V raziskavi nas je najprej zanimalo splošno mnenje o kombiniranih oddelkih s strani v raziskavo 

vključenih učiteljev. Zanimalo nas je, s katerimi težavami so se srečevali na začetku poučevanja 

in kako so se spopadali z njimi. Poleg tega smo želeli ugotoviti, kaj so ob tem spoznali in kako 

na poučevanje v kombiniranih oddelkih gledajo danes.  

Raziskava je pokazala, da so imele učiteljice na začetku poučevanja težave predvsem s časovno 

organizacijo učne ure, s podajanjem učne snovi več razredom hkrati in posledično težave 

namenjanja enake pozornosti obema razredoma. Prav tako so imele probleme tudi pri 

združevanju in usklajevanju učnih načrtov. Težave so se pojavljale predvsem zaradi premalo 

konkretnih izkušenj s tovrstnim poučevanjem, premalo izobraževanj na temo kombiniranih 

oddelkov in premalo izkušenj s tovrstnim poučevanjem v času študija. Pomoč in nasvete so 

iskale in pridobile od sodelavcev, mentoric in iz lastnih izkušenj pri poučevanju v čistih 

oddelkih. Učiteljice menijo, da je poučevanje v kombiniranih oddelkih bolj naporno, zahteva 

več fleksibilnosti in prilagodljivosti od učitelja, a hkrati lahko prinaša določene prednosti. 

Največjo prednost v primerjavi s čistimi oddelki vidijo v tem, da z učenci preživiš dve ali tri 

skupna leta, zato učenca podrobneje spoznaš. Pravijo, da so učence lažje spodbujale pri 

napredku in na njihovih močnih področjih ter jim lažje individualizirale delo na področjih, kjer 

so imeli težave. Poleg tega vidijo prednosti poučevanja v kombiniranih oddelkih tudi s strani 

učencev, saj so le-ti po njihovem mnenju bolj samostojni, bolj povezani s krajem in čutijo večjo 

pripadnost oddelku. 

Zanimalo nas je tudi, kako so izbirale učne metode na začetku poučevanja, ali so katerim učnim 

metodam dale prednost ter zakaj, na kaj so bile pozorne pri njihovem izvajanju in s kakšnimi 

težavami so se srečevale pri izbiranju učnih metod. Nato smo želeli izvedeti, katere učne metode 

uporabljajo v zadnjih letih poučevanja in čemu dajejo poudarek pri njihovem vpeljevanju pri 

pouku. 

Na začetku poučevanja so se vse učiteljice najbolj posluževale verbalnih učnih metod in 

demonstracijskih učnih metod. Učne metode so izbirale predvsem glede na učno vsebino, ki so 

jo želele obravnavati, in glede na »zahtevnost« njihove uporabe. Zgoraj naštetih učnih metod 
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so se najraje posluževale, saj so bile najbolj enostavne za uporabo in so z njimi porabile najmanj 

časa za pripravo na pouk in tudi najmanj časa pri samem poteku učne ure, saj so imele vodilno 

vlogo pri vodenju in poteku učne ure. Nekaj učiteljic je bilo pri izbiri učnih metod pozornih 

tudi na kombinacije oddelkov, ki so jih poučevale, in na dostopnost učnih pripomočkov ter 

velikost učilnice. Z raziskavo smo posredno ugotovili, da je bil včasih položaj podružničnih šol 

zapostavljen v smislu učnih pripomočkov in učil ter zaradi omejitve prostora. 

Danes učiteljice vidijo lasten strokovni napredek pri izbiri učnih metod predvsem v večji 

fleksibilnosti in prilagodljivosti učitelja. Bolj zaupajo vase in svoje sposobnosti ter posledično 

večkrat kombinirajo učne metode. Bolj so osredotočene na učne cilje, ki jih morajo doseči, in 

niso več obremenjene samo z učno vsebino. Na njihove odločitve pri izbiri učnih metod so 

vplivale predvsem izkušnje, ki so jih pridobile v letih poučevanja, in nadgradnja znanj preko 

izobraževanj, napotkov stroke in timskega dela. Z vidika profesionalnega razvoja je ključno 

poudariti pomen reflektiranih izkušenj in ne zgolj let delovne dobe (Valenčič Zuljan, 2012). 

Danes imajo tudi boljši vpogled v učno snov in gradivo, saj so skozi leta poučevanja v 

kombiniranih oddelkih podrobno spoznale učni načrt in pridobile več gradiva za poučevanje. 

Velik pomen napredku pri izbiri učnih metod pa pripisujejo tudi razvoju tehnologije in 

dostopnosti spleta. 

Z raziskavo smo želeli izvedeti, kako so učiteljice izbirale učne oblike na začetku poučevanja 

v kombiniranih oddelkih in kako so izvajale posamezno učno obliko. Zanimalo nas je, kako 

pogosto so uporabljaje posamezno učno obliko in zakaj. Poleg tega smo želeli izvedeti, s 

kakšnimi težavami so se spopadale pri načrtovanju uporabe učnih oblik in kaj se je skozi leta 

poučevanja v kombiniranih oddelkih na področju učnih oblik spremenilo. 

Ugotovili smo, da sta bili frontalna učna oblika in individualna učna oblika najpogosteje 

uporabljeni za poučevanje kombiniranih oddelkov pri učiteljicah, ki so začele poučevati v 

kombiniranih oddelkih. Teh dveh učnih oblik so se posluževale predvsem zaradi lažje izpeljave 

učne ure in tekočega poteka pouka, ob uporabi teh učnih oblik pa so tudi najlažje vzpostavile 

red in disciplino v razredu. Frontalno učno obliko so uporabljale za usvajanje nove učne snovi 

oz. obravnavo nove učne snovi, individualno učno obliko pa za utrjevanje in ponovitev učne 

snovi. Trudile so se, da so pri frontalni učni obliki pridobile pozornost vseh učencev in da so ti 

aktivno miselno sodelovali, pri individualni učni obliki pa so bile pozorne na to, da so bile 

naloge primerne sposobnostim učencev, kar pomeni upoštevanje didaktičnih načel aktivnosti 

ter učne diferenciacije in individualizacije.  

Danes si učiteljice prizadevajo, da je pouk pester ter zanimiv, zato uporabljajo vse učne oblike. 

Kljub temu opozarjajo, da zaradi manjšega števila otrok včasih težko uporabljajo skupinsko 

učno obliko ali delo v paru. Ugotavljajo, da pri pestri izbiri učnih oblik pridobijo večjo 

pozornost učencev in s tem motivacijo za delo. Učne oblike izbirajo še glede na sposobnosti 

učencev in učne cilje, ki jih želijo doseči v posamezni uri. Ob tem je potrebno poudariti, da je 

poleg pestrosti in zanimivosti ključno učne oblike izbirati in dopolnjevati za doseganje 

izobraževalnih in vzgojnih ciljev.  

Z raziskavo smo želeli osvetliti tudi, kako učitelji opisujejo svoj profesionalni razvoj skozi leta 

poučevanja v kombiniranih oddelkih v kompetenci načrtovanja in izvajanja učnih metod in 
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učnih oblik. Vzporednice smo našli z modelom profesionalnega razvoja učiteljev po Fullerjevi. 

Profesionalni razvoj učitelja po modelu Fullerjeve se začne s fazo preživetja, v kateri je učitelj 

usmerjen predvsem vase. Z naraščanjem delovnih izkušenj učitelj v ospredje postavi sam pouk 

– proces poučevanja in učenja ter možnosti lastnega vpliva na vsakega posameznega učenca. 

Začne razmišljati o pouku in učencih ter se odmikati od usmerjenosti vase k učencem (Valenčič 

Zuljan idr., 2006). 

Učiteljice so imele na začetku premalo izkušenj in kompetenc za poučevanje v kombiniranih 

oddelkih in niso zmogle dovolj dobro odreagirati v vseh situacijah. Uporabljale so zgolj 

določene učne metode in učne oblike, njihova uporaba je bila »zaporedna«, med sabo so jih 

zelo malo kombinirale, kar je ključnega pomena z vidika notranje učne diferenciacije in 

individualizacije. Ko so zaključile z uporabo ene učne metode ali ene učne oblike, so prešle na 

uporabo druge učne metode ali druge učne oblike. Z leti pridobivanja izkušenj in refleksije 

lastnega dela ter strokovnih pogovorov in izmenjav z drugimi učitelji ter drugih dejavnikov 

profesionalnega razvoja so razvijale svojo kompetentnost za načrtovanje in izvajanje učnih 

metod in učnih oblik. V raziskavo vključene učiteljice se ocenjujejo, da so bolj strokovno 

suverene in samozavestnejše pri delu. Uporabljajo vse učne metode in učne oblike in jih med 

seboj strokovno premišljeno kombinirajo, zavedajoč se prednosti in omejitev vsake izmed njih 

ter njihovih vzgojnih in izobraževalnih dometov. Menijo, da zaradi tega danes kakovostneje 

prilagajajo pouk potrebam učencev kot na začetku poučevanja v kombiniranih oddelkih, saj 

lažje prepoznajo, kdaj je potrebno uporabiti in kdaj zamenjati učno obliko ali učno metodo oz. 

kombinacije le-teh. Poleg tega danes lažje načrtujejo učno uro zaradi nadgradnje znanja in 

pridobitve učnih gradiv skozi leta. Pri tem so jim v pomoč tudi različni učni pripomočki in 

razvoj tehnologije. 

Na učiteljev profesionalni razvoj so vplivali različni dejavniki. Menijo, da so v prvi vrsti k temu 

pripomogle izkušnje in reflektiranje lastnega dela. Veliko vlogo pripisujejo tudi izmenjavi 

izkušenj z drugimi strokovnimi delavci, mentorjem ter dodatnim izobraževanjem. 

Glede na dobljene rezultate kvalitativne raziskave ugotavljamo, da so se učitelji, ki poučujejo 

v kombiniranih oddelkih, na področju izvajanja in uporabe učnih metod in učnih oblik skozi 

leta delovne dobe profesionalno razvijali v smeri večje zmožnosti za prilagajanje pouka oz. 

izvajanje učne diferenciacije in individualizacije. Ugotavljamo, da na razvoj kompetenc najbolj 

vplivajo pridobljene reflektirane izkušnje, timsko sodelovanje in izobraževanja ter didaktični 

pripomočki, ki so jim na voljo. Poleg tega ugotavljamo, da učitelji skozi leta poučevanja v 

kombiniranih oddelkih po njihovih navedbah pridobijo dovolj poklicne samozavesti, da so 

usposobljeni za delo v kombiniranih oddelkih, kar je pomembno z vidika njihove rezilientnosti 

in s tem dolgoročne profesionalne učinkovitosti. 
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