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POVZETEK 

 

Magistrsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. Teoretični del je razdeljen na štiri 

glavne vsebinske sklope: v prvem smo navedli značilnosti učiteljskega poklica in kompetence 

učiteljev, drugi del je namenjen opredelitvi profesionalnega razvoja in dejavnikom, ki nanj 

vplivajo ter predstavitvi različnih modelov profesionalnega razvoja, v tretjem delu sledi 

opredelitev poklicne identitete učiteljev in dejavniki, ki nanjo vplivajo, v zadnjem delu 

magistrskega dela pa so predstavljeni še motivi, ki vplivajo na odločitve za učiteljski poklic.  

V empiričnem delu magistrskega dela so predstavljeni rezultati raziskave, izpeljane na vzorcu 

osnovnošolskih učiteljev in učiteljic matematike v osnovnih šolah v Republiki Sloveniji. 

Namen magistrskega dela je ugotoviti, kako različni motivi za izbor poklica učitelja vplivajo 

na poklicno zadovoljstvo, poklicno identiteto in profesionalni razvoj učiteljev. Pridobljeni 

rezultati so predstavljeni v petih glavnih vsebinskih sklopih, ki smo jih oblikovali glede na 

raziskovalna vprašanja. V prvem sklopu so predstavljeni motivi, ki vplivajo na odločitev za 

poklic učitelja matematike, sledi predstavitev zadovoljstva v poklicu med učitelji ter 

dejavnikov, ki na zadovoljstvo najbolj vplivajo, v tretjem sklopu je predstavljena učiteljeva 

presoja pomena profesionalnega razvoja ter dejavniki, ki na profesionalni razvoj učiteljev 

najbolj vplivajo. Četrti sklop smo namenili poklicni identiteti in dejavnikom, ki na oblikovanje 

poklicne identitete najbolj vplivajo. V zadnjem delu pa je predstavljena povezanost motivov s 

poklicnim zadovoljstvom, poklicno identiteto in oceno profesionalnega razvoja. 

Raziskava je med drugim pokazala, da so se učitelji za poklic učitelja matematike odločali na 

podlagi ljubezni do matematike, želje po poučevanju mladih in veselja do dela z otroki. Poleg 

tega je raziskava pokazala, da so učitelji v svojem poklicu zadovoljni in velik pomen pripisujejo 

profesionalnemu razvoju, na katerega najbolj vpliva delo v strokovni ekipi. 

Magistrsko delo je namenjeno iskanju načinov za spodbujanje profesionalnega razvoja pri 

učiteljih matematike z različnimi motivi. Ugotovitve naše raziskave smo primerjali tudi z 

nekaterimi tujimi in s tem ugotovili, da se med učitelji matematike v Sloveniji glede na ostale 

države pojavljajo razlike v motivih za izbor poklica in v pojmovanju profesionalnega razvoja. 

 

Ključne besede: profesionalni razvoj, motivi za izbor poklica, učitelj matematike, dejavniki 

profesionalnega razvoja, poklicna identiteta  
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ABSTRACT 

The master’s thesis is divided into two main parts, theoretical and empirical. Theoretical part 

has got four main content sets: the first one contains characteristics of teaching profession and 

teacher's competences, the second part defines professional development and influencing 

factors and presents different models of professional development, the third part defines 

teacher's professional identity and influencing factors, the last part enumarates motives which 

influence decisions to become a teacher, 

The empirical part of the thesis demonstrates results of the research which was carried out on 

the sample of primary school math teachers in the Republic of Slovenia. The purpose of the 

thesis was to determine how diverse motives for teaching profession influence career 

satisfaction, teacher's professional identity and development. Acquired results are presented in 

five main content sets which were formed acoording to the research questions. Motives which 

influence a decision to become a math teacher are presented in the first section. They are 

followed by the rate of satisfaction between teachers and factors influencing the latter. The third 

section is about teacher's judgement of professional development importance and factors 

influencing the latter. The fourth section is dedicated to teaching identity and factors which 

influence the creating of identity the most. The final part unites all first sections. Combination 

of motives with professional satisfaction, teaching identity and professional development 

estimation is demonstrated. 

The research showed among other that teachers choose to become math teachers on the basis 

of their passion for maths, wish to teach youth and work with children. The research revealed 

that teachers are satisfied in their occupation and pay a lot of attention to their professional 

development influenced mostly by expert team work. 

The purpose of the thesis is to find ways to encourage professional development of math 

teachers. Outcomes of our research were compared to some foreign ones and one came to a 

conclusion there are differences between Slovene math teachers in motives for choosing a 

profession and professional development concept and other countries. 

Keywords: professional development, motives for choosing a profession, factors of 

professional development, profession identity. 
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1 UVOD 

  

Današnji svet je poln sprememb na vseh področjih. S spremembami se srečujejo tako učitelji 

kot otroci, ki se še privajajo na življenje v takšnem okolju. Naloga učiteljev je, da otroke 

pripravijo na življenje v tem kompleksnem in spreminjajočem se okolju s pridobivanjem 

ustreznih kompetenc (Peklaj idr., 2009). Za uspešno delovanje učitelji potrebujejo ustrezna 

znanja, ki jih dobijo z začetnim izobraževanjem in nadaljnjim usposabljanjem. Ažman (2004) 

navaja, da šola napreduje, ko učitelji razumejo, da so tudi sami učenci v svojem razredu, in ko 

je šolam omogočeno, da se učijo druga od druge.  

Profesionalni razvoj učiteljev je za kakovostno pedagoško delovanje nujen. Na ta način lahko 

učitelj nadgrajuje svoja znanja in hkrati dobiva nova uporabna znanja, ki vplivajo na njegovo 

razmišljanje in ravnanje, na vodenje pouka in s tem tudi na učence. 

V teoretičnih izhodiščih smo opredelili profesionalni razvoj ter dejavnike, ki nanj ključno 

vplivajo. Osredotočili smo se tudi na različne modele profesionalnega razvoja ter opisali načela 

spodbujanja profesionalnega razvoja. Ker pri profesionalnem razvoju ne moremo mimo 

poklicne identitete, smo opredelili tudi to. Na koncu sledi še opredelitev motivacije in njen vpliv 

na profesionalni razvoj učiteljev. Preučili smo različne raziskave poklicnih motivov. V 

empiričnem delu smo raziskali razloge za izbor poklica učitelja in njihovo povezanost s 

poklicno identiteto in poklicnim zadovoljstvom. Zanimali so nas viri učiteljevega poklicnega 

zadovoljstva oziroma viri poklicnega nezadovoljstva; raziskovali smo, kako učitelji pojmujejo 

profesionalni razvoj, na kakšne načine se profesionalno razvijajo, kolikšen pomen mu 

pripisujejo in kateri dejavniki nanj najbolj vplivajo.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 Značilnosti učiteljskega poklica 

 

V današnji družbi znanja ima učitelj zelo pomembno vlogo. Zdi se, da postaja učiteljevo delo 

vse bolj kompleksno in zahtevno. Zunanja pričakovanja postajajo vse večja (Valenčič Zuljan, 

2012). Učitelj mora delovati na vedno več ravneh – na lokalni, regionalni, nacionalni, evropski 

in globalni (Muršak idr., 2011). 

Sodoben učitelj je sodelavec, svetovalec in vzgojitelj, strokovnjak in pedagog, ki organizira 

vzgojno-izobraževalni proces, poučuje učence ter uporablja didaktične strategije, različne učne 

metode in učne oblike, ki učencem omogočajo, da učne vsebine usvajajo zavestno in z 

razumevanjem (Peklaj idr., 2009). Dober učitelj ni tisti, ki obvlada le vsebine svojega predmeta. 

Cvetek (2005) navaja, da je dober učitelj tisti, ki je sposoben jasne in zanimive razlage, 

sposoben zastavljati vprašanja, ki spodbujajo učence k sodelovanju, ter tisti, ki pri pouku 

uporablja stimulativne tehnike komuniciranja. Poleg tega pa imajo učitelji danes tudi zelo 

pomembno motivacijsko vlogo, saj skušajo pri učencih spodbuditi zanimanje za učenje in 

predmet, ki ga poučujejo. Učencem ponujajo jasno razlago, opise stvari, gradnjo odnosov s 

posamezniki, skupinami ali oddelki. Učitelji učence skušajo razumeti in jim odgovarjati (Peklaj 

idr., 2009). Pomembno je uresničevanje materialnih nalog pouka – pridobivanje kakovostnega 

znanja – in formalnih nalog pouka – razvijanje učenčeve osebnosti (Blažič idr., 2003). 

V današnji družbi postaja učitelj motor družbenega razvoja. Pričakuje se, da bo učitelj 

spodbujevalec družbenega razvoja, blažilec posledic, ki nastajajo v družbi, ter da bodo učitelji 

tisti, ki bodo imeli vlogo socialnega povezovalca v družbi (zmanjševali naj bi socialno 

izključenost, nadomestili primanjkljaje v socialnem razvoju posameznikov) (Peklaj idr, 2009). 

Gre za številne in zahtevne naloge, zato je pomembno poznavanje poklicne vloge že v obdobju 

odločanja za učiteljski poklic. 
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2.1.1 Opredelitev učiteljevih vlog in nalog 

 

Učitelj je imel pomembno vlogo že v zgodovini in jo ima še danes. Nanjo vpliva veliko 

faktorjev. Opredeljujeta jo tako kulturno kot tudi družbeno okolje. Poleg tega vlogo učiteljev 

definirajo notranji in zunanji dejavniki. Notranji vključujejo učiteljevo lastno dojemanje vloge, 

med zunanje pa uvrščamo stališča in pričakovanja drugih – učencev, staršev, sodelavcev, 

vodstva šole … (Makovec, 2018). Ob tem ima posebno vlogo tudi zakonski okvir. 

V delu z naslovom Kompetentni vzgojitelji 21. stoletja avtorji navajajo, da je učiteljeva naloga 

podpora otrokom, da bi zrasli v odgovorne člane družbe, razvili občutek empatije, občutek za 

potrebe drugih, sprejemali različnost, razvili veščine za izražanje svojega mnenja in stališč ter 

bili strpni do mnenj drugih in razvili sposobnosti za reševanje sporov. Muršak s sodelavci 

(2011) omenja tudi potrebo po usposobljenosti učiteljev za ustvarjanje učinkovitih učnih okolij, 

ki spodbujajo učenje in sodelovanje. Meni, da bi morali biti učitelji sposobni črpati iz širokega 

teoretskega znanja in sami preoblikovati teoretsko znanje v učne situacije. Učitelj je opisan kot 

oseba, ki je sposobna kritično razmišljati, je usposobljena za evalvacijo in zna spodbujati ter 

podpirati učenčev razvoj (Muršak idr., 2011). 

Kot smo že omenili, postaja vloga učiteljev vse bolj kompleksna, saj so učitelji predvsem zaradi 

številnih znanstvenih odkritij, velikih družbenih sprememb ter sprememb vrednot postavljeni 

pred veliko zahtevnejšo in napornejšo nalogo kot včasih. Znašli so se v t.i. paradoksalni 

situaciji, kjer morajo dosegati nasprotujoče si cilje. Njihova vloga prehaja od »prenašalcev 

znanja« k »povezovalcem znanja«, pri čemer je bistvena učiteljeva ustvarjalnost (Peklaj idr., 

2009). Tudi Muršak s sodelavci (2011) je mnenja, da je ustvarjalnost ena izmed pomembnejših 

učiteljevih lastnosti, tako zapiše, da je za doseganje gospodarskega razvoja in kakovostnih 

delovnih mest pomembna tudi inovativnost učiteljev. Z večjo učiteljevo avtonomijo, ki je 

naslonjena na učiteljevo strokovnost, se povečuje tudi zahtevnost učiteljeve poklicne vloge. Od 

učitelja se pričakuje, da bo pri svojem delu sposoben spodbujati celostni razvoj učencev, tako 

na spoznavni, čustveno-motivacijski in socialni ravni. Učitelji morajo pri svojih učencih 

spodbujati intelektualno radovednost, motivacijo za učenje, socialne spretnosti in psihološke 

moči (Peklaj idr., 2009). 

Pitkänen (1994, v Särkijarvi, 2004) razdeli naloge učiteljev na dve skupini. V prvo spadajo 

kompetence, potrebne za prihodnost (spretnosti interakcij, kritično razmišljanje, razumevanje 

lastnih potreb, določanje prioritetnih vrednot, zmožnost racionalnega odločanja glede vrednot), 
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na drugi strani pa omenja zmožnosti zavedanja prihodnosti (sprejemanje odločitev na podlagi 

znanja, sposobnost etičnega razmišljanja). Avtor dodaja, da šola učence usposablja za nadaljnje 

ustvarjalce, pri čemer je jasno, da če naj učitelji spodbujajo razvoj učencev, morajo najprej 

skrbeti za lasten razvoja.  

Družbene spremembe za učitelje pomenijo sprejetje novih vlog in opuščanje nekaterih starih 

vlog. Med novimi vlogami se poudarja usmeritev od poučevanja k učenju, vključevanje 

informacijske tehnologije v pouk, usposobljenost za delo z različnimi učenci, nujnost 

sodelovanja z ostalimi učitelji, strokovnimi delavci in starši ter usposobljenost za refleksijo, 

raziskovanje in evalvacijo lastnega dela. Prevzetje novih vlog, ki učitelju omogočajo 

implementacijo lastnega znanja, pa je mogoče le ob ustrezni odprtosti za spremembe, 

motiviranosti za vseživljenjsko učenje in ob stalnem profesionalnem razvoju (Razdevšek 

Pučko, 2004; prim. tudi Valenčič Zuljan idr., 2010). 

 

2.1.2 Učiteljeve kompetence 

 

Odgovornost za izobraževanje temelji na učiteljih, zato so tudi učiteljeve kompetence  

bistvenega pomena. Učitelj je namreč tista oseba, ki posameznike opremi s spretnostmi in 

profesionalnimi kompetencami potrebnimi za življenje v tej spreminjajoči se družbi, pa tudi s 

kompetencami, ki spodbujajo nadaljnji razvoj (Peklaj idr., 2009; Selvi, 2010). Spreminjajočo 

družbo je izpostavil že Kress (2000), ki je napovedal, da prehajamo od dobe stabilnosti v dobo 

nestabilnosti v izobraževanju. V novi dobi nestabilnosti pa lahko delujemo le, če smo za to 

opremljeni z ustreznimi kompetencami.  

V izobraževanju se model izobraževanja, ki temelji na deklarativnem znanju, ki so ga učitelji 

prejeli tekom študija, umika in v ospredje prihaja nov reflektivni model, pri katerem je 

pomembna refleksija posameznikovih izkušenj. Cvetek (2005) kompetentnost opisuje kot 

praktične odzive na konkretno situacijo oziroma sposobnost uporabe znanja na tak način, da 

nas privede do pravilnih odločitev. Kazalniki, ki nakazujejo posameznikovo kompetentnost, so 

(Cvetek, 2005): 

• sposobnosti za celostno razumevanje situacije, 

• empatija oziroma sposobnosti vživljanja v druge, 

• sposobnosti sprejetja konstruktivne kritike, 
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• sposobnosti za reševanje problemov, 

• sposobnosti za spoprijemanje s tveganimi situacijami, 

• samozavedanje, 

• prepričanje o lastnih sposobnostih in 

• sposobnosti odzivanja na spremembe. 

 

2.1.2.1 Opredelitev pojma kompetence 

 

Pojem kompetenca se je uveljavil tako v ekonomiji in menedžmentu kot tudi v izobraževanju. 

V literaturi se pojavljajo različne opredelitve pojma, ki se skozi čas spreminjajo. 

Splošna opredelitev pojma kompetenca v Slovarju slovenskega knjižnega jezika opisuje 

kompetenco kot obseg, mero odločanja, določeno navadno z zakonom; pristojnost, pooblastilo; 

področje dejavnosti (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1994). 

Richard Boyatzis (1982, v Štefanc, 2006) opredeli kompetence kot posameznikove značilnosti 

in zmožnosti, ki se lahko izražajo kot motivi, vrednote, posamezni vidiki samopodobe ali 

socialnih vlog, različne spretnosti ali korpus znanja, ki ga posameznik uporablja. 

Peklaj idr. (2009) v delu Učiteljske kompetence in doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev v 

šoli pa opredeljujejo kompetenco kot sposobnost doseganja kompleksnih zahtev v določenem 

kontekstu. Imeti določeno kompetenco pomeni imeti potencial zanjo, hkrati pa jo znati 

udejanjiti v določenih trenutkih. 

V delu Teachers' Competencies Selvi (2010) omenja več avtorjev, ki se ukvarjajo z 

definiranjem pojma kompetenca. Opisujejo ga kot skupek znanja, spretnosti in izkušenj, 

potrebnih za prihodnost, ki se izražajo z dejavnostmi, ki jih posamezniki uporabljajo. 

Peklaj (2006) navaja tri ravni, na katerih se pri posamezniku odražajo kompetence: 

• spoznavno raven (sposobnost kompleksnega razmišljanja in reševanja problemov, 

znanje na posameznem področju), 

• čustveno-motivacijska raven (stališča, vrednote, pripravljenost za aktivnost), 

• vedenjska raven (sposobnost ustrezno aktivirati, uskladiti in uporabiti svoje potenciale 

v kompleksnih situacijah).  
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2.1.2.2 Kompetence učiteljev 

  

Ko govorimo o kompetencah na določenem področju, mislimo na dva vidika. Prvi vključuje 

spoznavne vidike, med katere uvrščamo sposobnosti za reševanje problemov, sposobnosti 

analitičnega in kritičnega mišljenja ter divergentnega razmišljanja in spretnosti odločanja. 

Drugi vidik pa se navezuje na zadostno količino znanja določenega področja (Peklaj idr., 2009). 

Muršak idr. (2011) ta dva vidika poimenujejo dvojna kompetenca učiteljev. Na eni strani 

omenja stroko oziroma posameznikovo področje, na drugi strani pa pedagoško kompetenco. 

Obe področji sta neločljivo prepleteni. Dobro usposobljeni učitelji torej potrebujejo, kot smo 

uvodoma izpostavili, predmetno znanje in ustrezno pedagoško-psihološko znanje (Peklaj idr., 

2009) 

Peklaj (2006) našteva glavna področja kompetenc, ki so jih opredelili v projektu Partnerstvo 

fakultet in šol (2004/2005) na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Iz seznama 39 kompetenc so 

oblikovali 5 glavnih področij, ki jih učitelji potrebujejo za dobro delovanje: 

• učinkovito poučevanje, 

• vseživljenjsko učenje, 

• vodenje in komunikacija, 

• preverjanje in ocenjevanje znanja ter 

• spremljanje napredka učencev in širše profesionalne kompetence. 

Poleg teh pa naj bi učitelj imel še nekatere, po mnenju avtorice Cirile Peklaj (2006), nujne 

kompetence, kot so dodatna znanja na področju strategij in ravnanja v primeru  agresivnega in 

neustreznega vedenja v razredu, na področju prepoznavanja in dela z otroki s posebnimi 

potrebami, na področju učenja učnih strategij, znanja na področju uporabe IKT-ja in 

spodbujanja računalniške pismenosti. 

Muršak idr. (2011) poudarjajo učiteljevo kompetentnost na področju raziskovanja lastnega dela 

ter sodelovanje z udeleženci šole kot organizacije. Sposoben mora biti sprejeti spreminjanje 

sebe kot učitelja in ustvariti okoliščine oziroma razviti zmožnosti za vse naložene vloge, ki ga 

doletijo.  
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Selvi (2010) izpostavlja, da učiteljeve profesionalne kompetence sestavlja več področij: 

• Predmetne kompetence, ki se nanašajo na vprašanje, kaj naj šola uči. Navezujejo  se na 

učiteljevo predmetno področje. Včasih so bile te kompetence najpomembnejše, saj so 

temeljile na dejstvu, da je učitelj edini odgovoren za prenos vsebine. Ta učiteljeva vloga 

pa se je tekom let spremenila. Učitelj postaja spodbujevalec učenja, ki učencem 

omogoča interakcijo z vsebino. 

• Kompetence raziskovanja, ki vključujejo poznavanje različnih metod in tehnik 

raziskovanja, oblikovanja in izvajanja raziskav na pedagoškem področju. Te vrste 

kompetenc so osnova za profesionalni razvoj posameznikov ter osnova za pridobivanje 

profesionalnega razmišljanja. 

• Kurikularne kompetence vsebujejo poznavanje kurikula, elemente in modele razvoja 

kurikula, postopek razvoja kurikula, izbire in organiziranje vsebine kurikula, 

preizkušanje pogojev ter razvoj učnega načrta. Gre za povezavo teorije in prakse. Brez 

teh kompetenc je namreč zelo težko ustvariti učinkovit šolski sistem.  

• Vseživljenjsko učenje se navezuje na posameznikovo odgovornost za učenje. 

Vseživljenjske kompetence zajemajo sposobnosti za učenje in poučevanje ter učiteljevo 

odgovornost za lasten profesionalni razvoj. S pomočjo teh kompetenc lahko učitelji 

rastejo na svojem področju. Ločimo dva pogleda vseživljenjskih kompetenc, in sicer 

sposobnost za učiteljevo vseživljenjsko učenje ter odgovornost učiteljev za razvoj 

učenčevih vseživljenjskih sposobnosti. 

• Socialno-kulturne kompetence zajemajo poznavanje socialno-kulturnega ozadja 

učencev in učiteljev, lokalnih in nacionalnih vrednot, človekovih pravic in zmožnosti 

za skupinsko delo z drugimi. 

• Čustvene kompetence sestavljajo učiteljeve in učenčeve vrednote, prepričanja, stališča, 

motivacijo, empatijo itd. Čustvene kompetence so lahko učiteljem v pomoč, da pri 

učencih prepoznajo čustvene šibkosti in jim v pravilni obliki pomagajo. 

• Kompetence komunikacije vključujejo komunikacijske modele, interakcijo z učitelji, 

učenci in ostalim okoljem. Sem uvrščamo tudi govorico telesa ter uporabo strokovnih 

izrazov. Komunikacijske kompetence poleg tega zajemajo glas, petje, spremenjene tone 

glasu, dotike, očesne stike. Komunikacijske sposobnosti se nanašajo na poslušanje, 

opazovanje, govorjenje, spraševanje, analiziranje in evalviranje. 
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• Informacijsko tehnološke kompetence temeljijo na uporabi orodja in tehniške opreme 

za raziskovanje, razširjanje in prenašanje znanja. Vključujejo tehnologijo, ki pomaga 

producirati, shranjevati, komunicirati in razširjati informacije. 

• Okoljske kompetence lahko definiramo kot kompetence za ekološko in okoljsko 

varnost. Znanja, stališča in spretnosti o ekološkem sistemu in okolju, kot so vzdrževanje 

čistega in razpoložljivega okolja, upravljanje ekoloških virov, zavedanje ekosistema in 

uporabe naravnih virov lahko opredelimo kot okoljske komponente. 

Podobno, a v nekoliko drugačni razdelitvi  opredeljuje  učiteljske kompetence Marentič 

Požarnik (2006, v Valenčič Zuljan, 2012): 

• komunikacija in odnosi, 

• učinkovito poučevanje, 

• organizacija in vodenje, 

• sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem, 

• profesionalni razvoj. 

Posameznik kompetence pridobi že tekom študija, menijo Peklaj idr. (2008), vendar pa je zato 

potreben učinkovit in kakovosten izobraževalni sistem. Še tako dobro izobraževanje pa ne more 

opremiti učitelja za kakovostno poklicno delo v celotni karieri, zato je nujno, kot smo že 

zapisali, krepiti pri učiteljih zavedanje o pomembnosti njihovega vseživljenjskega učenja in 

profesionalnega razvoja. Smiselno je, da je razvijanje kompetenc najprej omogočeno učiteljem 

samim, šele nato lahko učitelji poskrbijo za razvoj kompetenc tudi pri učencih. 

 

2.2 Profesionalni razvoj  

 

Kot smo že omenili, delo učitelja postaja vse bolj zahtevno. Učitelja danes vidimo kot 

pobudnika sprememb na osebni ravni, na ravni skupnosti in učiteljskega kolektiva ter 

pobudnika sodelovanja z drugimi subjekti in medgeneracijskega sodelovanja. Poleg tega pa se 

pričakuje, da je učitelj kompetenten za raziskovanje lastnega dela ter sposoben sodelovanja z 

ostalimi, ki so del šole. Poklic učitelja torej zahteva prilagodljivega posameznika, ki je sposoben 

sprejeti vrsto sprememb (Muršak idr, 2011). Razdevšek Pučko (2004) zato navaja, da naj bi bili 

učitelji sposobni sprejeti nove vloge, s tem pa tudi opustiti nekatere prejšnje. Avtorica predvsem 

poudarja pomen učiteljeve lastne skrbi za profesionalni razvoj.  
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2.2.1 Opredelitev profesionalnega razvoja učitelja 

 

Glavna naloga učitelja je poučevanje učencev ter nenehna skrb za poglabljanje kakovosti 

svojega dela. Učitelji lahko svoje delo izboljšajo v okviru svojega profesionalnega razvoja. 

Različni avtorji se razlikujejo v pripisovanju odgovornosti učiteljem za njihov profesionalni 

razvoj. Makovec (2018) izpostavlja neodvisnost od svojih nadrejenih in institucije, v kateri 

učitelj poučuje, medtem ko Muršak idr. (2011) menijo, da je institucija, v kateri deluje, učitelju 

vedno v oporo na poti profesionalnega razvoja. Za profesionalno izpopolnjevanje je vsekakor 

pomembna aktivnost posameznika, vendar pa je na poti profesionalnega razvoja pomembna 

tudi institucija, kar bomo podrobneje predstavili v načelih spodbujanja profesionalnega razvoja. 

Skrb za profesionalni razvoj, kot nakazuje sama beseda, je proces in ne enkratni dogodek. Je 

del vseživljenjskega učenja, ki poteka na različnih področjih posameznikovega življenja 

(Makovec, 2018). Kot navaja Cencič (2004) se le-ta začne s prvo učiteljevo zaposlitvijo. 

Javornik Krečič (2008) ob tem omenja dodiplomsko izobraževanje kot temelj za nadaljnjo 

poklicno rast. Dodiplomsko izobraževanje mora biti kakovostno, saj le tako omogoča dobro 

podlago za nadaljnje razvijanje. Profesionalni razvoj se torej prične že z vstopom v proces 

izobraževanja in konča z upokojitvijo ali opustitvijo poklica (Javornik Krečič, 2008). 

Za razvijanje poklicne rasti učiteljev posamezniki potrebujejo določene kompetence. Muršak 

idr. (2011) kot potrebne kompetence naštevajo socialne kompetence, sposobnosti 

diagnosticiranja in svetovanja, sposobnosti sodelovanja s kolegi, starši in vodstvom ter 

sposobnost opazovanja sebe kot učitelja. Pri vsem tem pa je najpomembnejše dozorevanje v 

osebnem razvoju, ki ga gradimo s pomočjo izkušenj in znanja.  

Poudariti moramo, da s profesionalno rastjo učitelji postajajo poleg uporabnikov znanja še 

ustvarjalci znanja (Muršak idr, 2011). Njihova naloga je sodelovanje pri spremembah v šoli in 

družbi. Učitelji naj bi namesto reaktivne sposobnosti (sposobnost reagiranja na spremembe) 

razvili proaktivno (sposobnost predvidevanja prihodnjega razvoja) (Javornik Krečič, 2008). S 

profesionalnim razvojem učiteljev lahko učitelji nenehno izboljšujejo kakovost in učinkovitost 

vzgoje in izobraževanja, poleg tega pa jim je lahko v veliko oporo pri zavezanosti lastnega 

učenja, odgovornosti, identitete in poklicnega zadovoljstva (Čepič in Kalin, 2019).  

Profesionalni razvoj je hkrati proces osebnega spreminjanja in rasti, ki vključuje tudi razvoj 

moralnega presojanja in ponotranjenja vrednot (Kalin, 2004). 
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V nadaljevanju navajamo nekaj pojmovanj profesionalnega razvoja. 

Profesionalni razvoj ni le sprememba vedenja, pravijo Muršak idr. (2011), ampak je veliko več 

kot to. Profesionalni razvoj učiteljev opisujejo kot proces, v katerem učitelj utemelji in vzdržuje 

najvišjo raven profesionalne usposobljenosti, ki jo je sposoben doseči. Za učinkovit 

profesionalni razvoj pa mora biti učitelj sposoben kritično razmišljati, znati evalvirati ter 

vzpostavljati okolja, ki spodbujajo učenje in sodelovanje.  

 

Javornik Krečič (2006) opredeli profesionalni razvoj kot stalni proces razvoja v vseh obdobjih 

učiteljeve poklicne poti, v katerem profesionalec vidi sebe vedno znova tudi kot učenca in ima 

vedno znova središčno funkcijo njegovo učenje. 

 

Obran in Ivanuš Grmek (2010) opišeta profesionalni razvoj kot vseživljenjski proces, ki poteka 

na več ravneh. Ta proces zajema nova znanja za posamezni predmet, različne načine 

poučevanja, razvijanje pedagoških in metakognitivnih spretnosti, samoevalvacija ter 

spreminjanje osebnosti s spreminjanjem interakcije z učenci ter spreminjanje prepričanj, 

pojmovanj in vrednot, povezanih s poučevanjem in učenjem. Trdita, da profesionalni razvoj 

učiteljev zajema vsa obdobja od študija naprej. 

Učinkovit profesionalni razvoj Mizzeli (2010) opisuje kot razvoj, ki učiteljem omogoča razvoj 

znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo za reševanje učenčevih izzivov. Tak razvoj pa zahteva 

premišljeno načrtovanje s povratnimi informacijami. Pomembno je tudi, da učitelji, ki se 

profesionalno razvijajo, svoja znanja v praksi tudi uporabijo. 

Izpostavili pa bi definicijo, ki poleg procesa nenehnega učenja poudarja spreminjanje 

učiteljevih pojmovanj ter pridobivanje in dopolnjevanje spretnosti, ki jih učitelji potrebujejo. 

Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj (2014) proces profesionalnega razvoja opredeljujeta kot 

proces signifikantnega in vseživljenjskega izkustvenega učenja, pri katerem posamezniki 

osmišljajo svoja pojmovanja in spreminjajo svojo prakso delovanja; gre za proces, ki vključuje 

posameznikovo osebnostno, ožje poklicno (strokovno) in socialno dimenzijo ter pomeni 

napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega ter odgovornega odločanja in ravnanja. 

Skupno različnim opredelitvam profesionalnega razvoja je procesno razumevanje pojma in 

poudarek na posameznikovem poklicnem učenju, ki poteka celo življenje. Avtorji se strinjajo, 

da profesionalni razvoj učiteljev pomeni rast na poklicni in osebni ravni. 
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2.2.2 Pomen profesionalnega razvoja 

 

Učitelj za vstop v poklic potrebuje predpisano izobrazbo, ki mu daje podlago za kakovostno 

začetno opravljanje poklica. Za kakovostno poklicno delovanje pa je nujno refleksiranje lastnih 

izkušenj in na tej osnovi spreminjanje lastne prakse. Spreminjajo se  vsebine predmetov, 

nastajajo nove metode poučevanja, tehnologija napreduje, pojavljajo se spremembe stilih 

poučevanja in v zakonodaji. Ravno zaradi tega je profesionalni razvoj vsakega učitelja 

izjemnega pomena, saj vpliva na kakovost učiteljevega poučevanja in posledično na znanje 

učencev. Profesionalni razvoj učiteljev je edini način, s katerim učitelji izboljšujejo sebe in 

posledično svojim učencem pomagajo rasti in se razvijati (Mizell, 2010). Poleg profesionalnega 

razvoja pa je pomembna tudi refleksija svoje usposobljenosti (Muršak idr., 2011).  

 

Na vprašanje, zakaj je učiteljev profesionalni razvoj potreben, odgovarja tudi Smith (2003). 

Pravi, da je ta nujen, saj je poklicni razvoj sredstvo za izboljšanje  šolstva (šolskega sistema) 

ter sredstvo za ohranjanje zanimanja v poklicu, poleg tega pa je tudi nujen za napredovanje. 

 

Marentič Požarnik (1993) v svojem delu našteva okoliščine, ki od učitelja zahtevajo višjo 

stopnjo profesionalnosti:  

● uveljavljanje tržnih mehanizmov, 

● naraščajoča tekmovalnost med učenci, šolami, nacionalnimi šolskimi sistemi, 

● uveljavljanje informacijsko-komunikacijske tehnologije,  

● novosti na področju učnih metod in oblik, strategij dela, učenja in poučevanja, individualnih 

razlik v stilih učenja,  

● raznolikost učencev (integracija učencev s posebnimi potrebami, socialna razslojenost, 

multikulturnost) in  

● težja obvladljivost učencev (nižanje učne motivacije, porast nasilja, zasvojenosti ...).  

 

Vsi omenjeni dejavniki torej nakazujejo na pomen in nujnost profesionalnega razvoja učiteljev. 
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2.2.3 Dejavniki, ki spodbujajo profesionalni razvoj 

 

Profesionalni razvoj lahko spodbujamo, če poznamo dejavnike, ki vplivajo nanj. Pomembno je 

poznavanje tistih dejavnikov, ki profesionalni razvoj spodbujajo, in tistih, ki ga ovirajo. 

Zavedati se moramo, da se skozi proces profesionalnega razvoja velikokrat srečamo z raznimi 

ovirami, ki jih lahko spremenimo tudi v nove priložnosti učenja  (Valenčič Zuljan, 2012). V 

kolikšni meri bo posameznik ovire in težave doživel kot izzive in v kolikšni meri bo pri 

njihovem razreševanju uspešen pa je odvisno tako od posameznika kot od njegovega okolja. 

 

Vpliv na profesionalni razvoj učitelja imajo tako notranji kot tudi zunanji dejavniki. K 

notranjim dejavnikom spadajo učiteljeva prepričanja, pojmovanja in subjektivne teorije. Med 

zunanje dejavnike pa uvrščamo formalno izobraževanje in izpopolnjevanje učiteljev, uvajanje 

novosti, spremembe v šolskem sistemu ter neformalne vplive (klima na šoli, vpliv staršev, 

odločitev za poklic) (Javornik Krečič, 2008). Obran in Ivanuš Grmek (2010) dodajata k 

dejavnikom profesionalnega razvoja še nenehno reflektiranje izkušenj, saj to omogoča stalno 

rast tako na profesionalni kot osebni ravni. Avtorici sta mnenja, da morajo za uspešen 

profesionalni razvoj učitelji postati učenci svoje prakse. Znati morajo opazovati, kritično 

vrednotiti, analizirati, iskati rešitve ter jih uvajati v svojo prakso in nato ponovno ovrednotiti.   

 

V nadaljevanju si bomo pogledali nekaj temeljnih dejavnikov, ki vplivajo na profesionalno 

razvijanje in spodbujanje profesionalnega razvoja drugih. Valenčič Zuljan (2018) navaja 

sledeče dejavnike: šolska klima, ravnatelj in način vodenja, sodelovanje s starši, timsko delo v 

strokovni ekipi, samorefleksija poučevanja, branje strokovne literature, opazovanje s strani 

sodelavcev in vodstva, mentoriranje, sodelovanje v raziskovalnih projektih, izobraževalne 

konference, stalno strokovno izobraževanje in spremljanje učenčevega napredka in priprava na 

tekmovanja. 
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2.2.3.1 Šolska klima 

 

Šolska klima se oblikuje na podlagi medsebojnih odnosov med učenci in učitelji. Vpliva na 

vedenje vseh udeležencev šolskega prostora, tako na učitelje kot tudi na učence, saj se gradi na 

občutkih, ki jih doživljajo (School Climate, 2014, v Mikek, 2014). Zavedati se moramo, da 

šolsko klimo ustvarjajo tako zaposleni kot tudi učenci.  

Pozitivna in odprta šolska klima je temelj za učinkovito posameznikovo profesionalno 

razvijanje. Predvsem je ta najbolj pomembna na začetku posameznikove poklicne poti. 

Pozitivna šolska klima spodbuja komunikacijo in sodelovanje med sodelavci, timsko delo, 

odprtost in zaupanje. Ravno nasproten učinek pa prinaša negativna šolska klima, saj namesto 

napredovanja pri učiteljih prinaša nazadovanje ali celo »poklicno otopelost« na profesionalni 

poti (Obran in Ivanuš Grmek, 2010). 

Avtorji (Mikek, 2014; Sergiovanni in Starratt, 1993; Sušanj, 2005) navajajo različne dejavnike, 

ki vplivajo na ustvarjanje šolske klime. Mikek (2014) in Bečaj (2000) jih razdelita v sledeče 

sklope: 

• strukturiranost okolja (odnos do šolskih struktur, organiziranost in jasnost ciljev), 

• sprejetost in podpora (pomoč in podpora v šoli, dobri medsebojni odnosi, občutek 

sprejetosti v kolektivu), 

• kriteriji za kakovostno delo (odnos do kakovosti dela in profesionalizacije), 

• predanost delu in odnos do prevzemanja vodenja (gre za odnos, ki ga imajo zaposleni 

do dela, ter motivacija delavcev za doseganje ciljev), 

• odgovornost (moč samostojnosti in neodvisnosti), 

• nagrajevanje (priznavanje in nagrajevanje oziroma kritike s strani sodelavcev), 

• nadzor nad izvajanjem osnovnih nalog (nadzor s strani vodstva ter odziv na ravnanje), 

• odprtost za probleme. 

Ena izmed pomembnih značilnosti dobre šole je ravno dobra šolska kultura, navaja Ažman 

(2004). Avtorica pravi, da to pomeni, da se v šoli učenci počutijo varni in srečni, da se tako 

učenci kot tudi učitelji počutijo sproščeni ter da vsi udeleženci šolskega prostora (učenci, 

učitelji in starši) dobijo občutek, da so v šoli cenjeni in spoštovani.  
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2.2.3.2 Ravnatelj in način vodenja 

 

Šola je organizacija, ki jo vodi ravnatelj. Njegova naloga je vodenje šole, razporejanje nalog, 

zagotavljanje ustreznega delovnega okolja ter spodbujanje, motiviranje in usmerjanje svojih 

zaposlenih na poti njihovega profesionalnega razvoja. Hargreaves in Fullan (2000) navajata, da 

je ravnateljeva vloga spodbujevalca za njegove zaposlene ključnega pomena. Predvsem je 

pomembno, da ravnatelji do dobra spoznajo svoje zaposlene, saj jih lahko na ta način usmerjajo 

in jim individualno svetujejo pri nadaljnjem razvijanju. Možina (2002) dodaja, da mora vodja 

šole svoje zaposlene pripraviti do tega, da si želijo doseči določene cilje. Svojim zaposlenim na 

osnovi pridobljenih izkušenj pomaga pri postopnem spreminjanju na osebni in poklicni poti. 

Nekateri avtorji (Lubšina Novak, 1998; Brečko, 2006) pa velik poudarek pripisujejo zaupanju, 

ki ga ravnatelj goji do zaposlenih. Na ta način učiteljem pomaga, da se razvijajo tako strokovno 

kot tudi osebno, se samorealizirajo in zaupajo sami vase. Vodje na nek način tako postanejo 

svetovalci svojim zaposlenim.  

Ravnatelj ima pomembno vlogo tudi pri oblikovanju sodelovalne klime na šoli ter pri iskanju 

skupnih prepričanj in vizij šole, s katerimi se lahko učitelji poistovetijo. Ravnatelj mora zato 

svoje zaposlene načrtno usmerjati v sodelovanje, s čimer prispeva k njihovemu razvoju v smeri 

razmišljujočih praktikov. Postati razmišljujoči praktik zahteva od učitelja aktivno sodelovanje 

in reflektiranje. S tem, ko ravnatelj spodbuja sodelovalno klimo, svoje zaposlene usmerja k  

raziskovanju in reflektiranju njihovega dela (Sentočnik, 2004).  

 

2.2.3.3 Sodelovanje s starši 

 

Danes na učitelje vpliva veliko dejavnikov. Velik vpliv ima vse, kar se dogaja v šolskem 

prostoru, pa tudi kar se dogaja izven njega. Sodelovanje s starši je eden izmed dejavnikov, ki 

občutno vpliva na dogajanje v šoli, tako na samega učitelja kot osebo kot tudi na njegov 

profesionalni razvoj.   

Značilnost dobre šole je kakovostno povezovanje med domom in šolo, kar pomeni aktivno 

vključevanje staršev v spremljanje učenja in reševanje problemov njihovih otrok. Sodelovanje 

mora temeljiti na povratnih informacijah in rednem obveščanju staršev o napredku otroka 

(Ažman, 2004). Povezava med šolo in domom je pomembna tako za učence kot tudi učitelje. 
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Učitelji, ki bodo znali vzpostaviti in vzdrževati sodelovanje s starši, bodo prejeli številne 

povratne informacije, ki jim lahko služijo kot dobra podlaga za razvijanje in rast, pri čemer je 

pomembno, da učitelji sprejemajo in razumejo pomen konstruktivne kritike.  

Ekspertna skupina pri Evropski komisiji uvršča usposobljenost za nove naloge zunaj razreda v 

eno izmed petih ključnih kompetenc učiteljev, sem spada tudi sodelovanje s starši in z drugimi 

socialnimi partnerji (Key Competencies, 2002, v Javornik Krečič, 2008). Povezovanje učencev, 

šole in staršev predstavlja povezano, odprto in spodbudno okolje za vse vključene v šolski 

proces.  

 

2.2.3.4 Timsko delo v strokovni ekipi 

 

Ne glede na to, da se učitelji izobrazijo za poučevanje, ostaja njihovo delo še vedno zahtevno 

in od njih zahteva nenehno izpopolnjevanje. Timsko delo lahko učiteljem v veliki meri olajša 

delo. Rosenholtz (1989, v Fullan, 2000) navaja, da sprejemanje oziroma nudenje pomoči 

predstavlja posameznikovo pot do dodatnega znanja in izkušenj in ne pomeni učiteljeve 

nesposobnosti. Z medsebojnim sodelovanjem si učitelji izkazujejo podporo in s tem pridobivajo 

na samozavesti. Učitelji za napredovanje potrebujejo skupinsko analiziranje, vrednotenje in 

poizkušanje, dodaja avtorica.  

Raziskave (Karabenick in Conley, 2014; Valenčič Zuljan, 2018) kažejo, da timske oblike dela 

učitelji v večini ocenjujejo kot pomembne za njihov profesionalni razvoj. Sodelovalno delo 

učiteljem pomaga pri večji uspešnosti pri poučevanju in zmanjšuje občutke nemoči, saj vedo, 

da se lahko v vsakem trenutku posvetujejo s sodelavci. Poleg tega pa je takšno okolje pozitivno 

tudi za učence. Samozavestni učitelji so prepričani, da lahko pomembno prispevajo tako k 

učnemu kot tudi k osebnemu razvoju svojih učencev (Fullan, 2000).  
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2.2.3.5 Samorefleksija poučevanja 

 

Poučevanje ne predstavlja le službe, ampak bi ga morali učitelji dojemati kot poslanstvo, ki od 

njih zahteva predanost in predstavlja vedno nove možnosti za osebni in strokovni razvoj. Učitelj 

je soodgovoren za znanje in napredek svojih učencev, zato je pomembno, da se tega zaveda. 

Svoje poučevanje mora znati reflektirati in ovrednotiti, kdaj so potrebe izboljšave in na kakšen 

način jih lahko doseže.  

Pojem refleksije Bell (1993; v Valenčič Zuljan, 2012) definira kot »proces izkustvenega učenja 

na podlagi poglobljene analize (lastne) prakse in kognicij, ki usmerjajo posameznikovo 

razmišljanje in delovanje.« Proces refleksije lahko poteka individualno, pri čemer učitelj 

premisli o dogajanju v razredu, ali pa gre za interaktivni proces, pri katerem je nujna vključitev 

druge osebe – kritičnega prijatelja, s katerim razjasnjujeta dileme in pojavljajoča se vprašanja 

(Valenčič Zuljan idr., 2007). 

Refleksija lastne prakse poveča raven samostojnosti, svobode in avtonomije v razredu 

(Valenčič Zuljan in Kalin, 2020). Velik pomen predstavlja ravno učiteljeva avtonomnost, ki se 

kaže kot pripravljenost in usposobljenost za samostojno odgovorno ravnanje in odločanje, s 

katero učitelj razvije intelektualno in osebnostno samostojnost (Kohonen, 1993, v Marentič 

Požarnik, 1993). 

Valenčič Zuljan (2012) navaja, da mora biti posameznik najprej zmožen vrednotenja oz. 

evalviranja in šele nato je sposoben kakovostne refleksije. Zmožnost vrednotenja je pomembna 

iz več vidikov – kot poklicna kompetenca pri delu z učenci, kot del profesionalnega razvoja ali 

kot sestavina akcijskega raziskovanja. 

Proces refleksije je popoln, ko učitelj načrtuje izboljšave in spremembe svojega poučevanja in 

ravnanja, ko si zastavlja dodatne cilje ter razmišlja, kako jih bo uresničil, in ko se uresničuje z 

namenom predvidevanja svojega ravnanja in morebitnih težav (Sentočnik,1999). Tak proces 

refleksije v učitelju zbudi razmišljanje o njegovem ravnanju, o svojih vrednotah ter morebitnih 

navadah, ki z leti postanejo samoumevne. Rupnik Vec (2006) zato pravi, da refleksija 

pripomore učiteljem pri zavedanju lastnega razmišljanja in doživljanja.   

Predpogoj za samorefleksijo je velika mera samozavesti in poguma, saj se z njo odprejo dvomi 

in zmote, ki jih mora učitelj sprejeti in morebiti tudi popraviti (Sentočnik, 1999). »Z 

reflektiranjem lahko kritično ovrednotimo svoje odločitve tako, da pretresemo pot, ki nas je 

privedla do njih.« (Sentočnik, 2004). 
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Refleksija učiteljem pomaga na poti profesionalnega razvoja, vendar pa se mora učitelj ob tem 

zavedati, kaj počne, znati mora ubesediti prednosti in pomanjkljivosti svojega delovanja ter 

presojati svoja ravnanja (Kalin, 2004). 

Proces samorefleksije od učiteljev zahteva, da so se pripravljeni učiti ter nase znova gledati kot 

na učenca, ki se vedno znova uči. Tak učitelj je sposoben kritičnega razmišljanja o sebi, o 

didaktičnih strategijah, učnih metodah in oblikah.  Blažič idr. (2003) uporabo različnih učnih 

metod z namenom oblikovanja ustreznih didaktičnih situacij imenujejo metodična 

kompetentnost. Ta je pomembna pri načrtovanju, oblikovanju, pripravljanju, izvajanju in 

evalviranju izobraževalnega procesa (Valenčič Zuljan in Kalin, 2020). Avtorici navajata, da je 

za profesionalni razvoj pomembno, da učitelj pozna tudi dejavnike, ki vplivajo na izbor učnih 

metod (npr. učni cilji, učna vsebina, razvojna stopnja učencev, učenčeve sposobnosti, število 

učencev v oddelku, razpoložljiv čas itd.). 

Poleg učnih metod so za pouk pomembne tudi didaktične strategije, zato mora učitelj tudi o teh 

skrbno premisliti. Prvi del učiteljeve strategije za pouk zajema učiteljev premislek in izbor 

ustreznih didaktičnih strategij. Učitelj se lahko odloča med odprtim poukom in tradicionalnim 

poukom. V drugem delu sledi učiteljeva odločitev o izbrani didaktični strategiji ter izvedba 

pouka. Tretji, zadnji korak, je namenjen razmisleku o doseganju zastavljenih ciljev, o izboru 

učnih metod in oblik. Učitelj na tej stopnji izvede evalvacijo učne ure glede na zastavljene cilje. 
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Slika 1 

Stopnje v učiteljevi strategiji pouka  

 

(Valenčič Zuljan in Kalin, 2020) 

 

Podrobneje bomo predstavili nekatere didaktične strategije: 

Tradicionalni pouk – glede na didaktični trikotnik in odnose med učiteljem, učencem ter učno 

vsebino v njem poznamo neposredni ali direktni ter posredni pouk. Polak (1974, v Valenčič 

Zuljan in Kalin, 2020) opiše neposredno poučevanje kot poučevanje, pri katerem je v ospredju 

frontalni pouk in samostojno delo učencev (skupinsko ali individualno). Pouk poteka od etape 

uvajanja, obravnave nove učne snovi, urjenja, ponavljanja do preverjanja in ocenjevanja znanja. 

Ta način poučevanja je lahko kakovosten le, če je struktura ure jasna, sistematična in pregledna, 

obogatena z ustrezno demonstracijo in interakcijo ter poteka v primernem tempu (Valenčič 

Zuljan in Kalin, 2020). 

Odprti pouk – lahko poteka v različnih pojavnih oblikah. V nadaljevanju navajamo nekaj 

primerov le-tega (Blažič idr., 2003): 

− Raziskovalni pouk – učence usposabljamo za iskanje in odkrivanje novega. Na ta način 

se učenci učijo kritičnega vrednotenja virov, oblikovanja raziskovalnih vprašanj in 

hipotez, zbiranja in obdelave podatkov ter interpretacije podatkov. 
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− Projektni pouk – učenci učno temo imenovano »projekt« raziskujejo in uresničujejo 

zastavljene cilje. Raziskovanje poteka po etapah: iniciativa (oblikovanje projektne teme 

in končnega cilja), skiciranje, načrtovanje, izvedba, predstavitev dosežkov in evalvacija 

(Novak, 1990). 

− Problemski pouk – učenci so usmerjeni v aktivni problem (stanje, v katerem se nekdo 

znajde in ga ne zna rešiti z doslej znanimi načini). Takšna oblika pouka učence spodbudi 

k miselni aktivnosti, pri kateri s pomočjo usvojenega znanja iščejo nove načine rešitev. 

Ta oblika pouka spodbuja ustvarjalnost. 

− Timski pouk – zahteva sodelovanje več učiteljev, kar med drugim učencem lahko 

omogoči vpogled v povezovanje sorodnih predmetov, prav tako pa je večja možnost za 

izvajanje učne diferenciacije in individualizacije pri pouku. 

 

2.2.3.6 Branje strokovne literature 

 

Učitelji se branja strokovne literature radi poslužujejo, saj je ta oblika zelo priročna. Poteka 

lahko v družini, v prostem času, na različnih mestih in ob različnem času. Učitelji lahko berejo 

domačo ali tujo literaturo ali pa strokovne revije (Cencič, 2004). 

Rupnik Vec (2006) navaja, da branje strokovne literature učitelju pomaga pri razumevanju 

izkušenj, ki jih dobi pri delu ter pri razvijanju kritične samorefleksije. Brookfield (1995, v 

Rupnik Vec, 2006) našteva pet načinov, s katerimi branje strokovne literature pomaga pri 

razvijanju kritične refleksije: 

1.  S pomočjo literature lahko najdemo razlage, ki naše izkušnje osmislijo, da nam 

postanejo razumljive. 

2. Teorija prekinja krog »domačnosti«. Ko učitelj prebira o novih idejah in dejavnostih, 

začne izstopati iz kroga lastne prakse. 

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

debatah z ostalimi sodelavci. 

4. Teorija preprečuje skupinsko razmišljanje, ki je lahko velikokrat nekritično.  

5. Branje literature izboljšuje komunikacijo s kolegi, saj so učitelji istih učnih skupin 

pogosto miselno usklajeni. Ta način ne dopušča kritičnih premislekov, zato literatura 

predstavlja izziv razmišljanju in posledično preprečuje skupinsko stagnacijo. 

6. Branje literature učitelju omogoča vpogled  o lastni vpetosti v raznovrstne sisteme.  
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2.2.3.7 Opazovanje poučevanja s strani sodelavcev in vodstva 

 

V šolskem sistemu opazovanju učnih ur pravimo hospitacije. Opazovanje učnih ur s strani 

sodelavcev omogoča osvetlitev učiteljevega problema in omogoča objektivno mnenje o želeni 

stvari (Pajer Šemrl, 2005). Raziskava Valenčič Zuljan (2018) je pokazala, da učitelji velik 

pomen pripisujejo medsebojnim hospitacijam. Učitelji menijo, da lahko na ta način razvijajo 

kritično mišljenje, dobivajo nove ideje, ocenjujejo učinkovitost posameznih metod ter načrtno 

spremljajo posamezne učence. 

Najbolj dragocene pri opazovanju pa so povratne informacije. Učitelj, ki učno uro opazuje, 

mora podati konstruktivno povratno informacijo učitelju, ki je bil opazovan. Ta pa jo mora 

sprejeti, ponotranjiti in upoštevati pri nadaljnjem delu. Tak način spremljanja pouka učiteljem 

omogoča odkrivati svoja močna in šibka področja. S tem povečajo kakovost svojega dela in 

možnost za nadaljnje profesionalno razvijanje (Pajer Šemrl, 2005). Tudi raziskava Valenčič 

Zuljan (2018) je pokazala, da učitelji poročajo o pomembnosti konstruktivne povratne 

informacije, predvsem na področjih motivacije otrok, učnih pristopov in reševanja konfliktov 

med učenci. 

Tomić (2002) poudari pomembnost opazovanja pouka pri učiteljih začetnikih, saj lahko na ta 

način že zelo zgodaj odpravijo svoje pomanjkljivosti. Avtorica navaja dve vrsti opazovanj: 

posredno in neposredno. Na posreden način informacije pridobivamo iz učnih priprav, 

dnevnikov ali izdelkov učencev, na neposreden način pa z dejanskim opazovanjem pouka.  

Za opazovanje je pomembno, da imamo vnaprej jasno postavljen cilj (Erčulj in Širec, 2004; 

Tomić, 2002). Erčulj in Širec (2004) navajata nekaj lastnosti, ki so pomembne za opazovalca: 

a) imeti mora zmožnost vživljanja v opazovanega učitelja; b) sposoben mora biti pozorno 

opazovati in poslušati in c) ustrezno mora znati tudi spodbuditi sodelavce. 

Prav tako pa so tudi za učitelja, ki je opazovan, pomembne nekatere lastnosti (Erčulj in Širec, 

2004): a) sposobnost kritičnega razmišljanja o svojem delu; b) odprtost do novih oblik in metod 

poučevanja in c) zavedanje, da lahko na ta način raste ter se profesionalno razvija. 

Za strokovni razvoj pa je ključnega pomena opazovanje učnih ur tudi s strani ravnatelja. Naloga 

ravnatelja je, da s hospitiranjem pri različnih učiteljih prepozna probleme in zanje nato poišče 

ustrezne rešitve (Tomić, 2002). Tudi Erčulj in Širec (2004) omenjata, da z opazovanjem 

ravnatelji ugotavljajo realno stanje na svoji šoli, kar jim pomaga pri vodenju in usmerjanju 
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kolektiva. Poleg tega pa učitelji na ta način začutijo odgovornost za vzgojno-izobraževalno 

delo. Posebno pozornost morajo ravnatelji nameniti temu, da se opazovanje ne sprevrže v 

nadzor zaposlenih, saj na ta način zaposleni izgubljajo zaupanje v vodstvo (Murgelj, 1996).  

 

2.2.3.8 Mentoriranje 

 

»Mentor je oseba, ki po eni strani spodbuja, daje naloge, postavlja svojega varovanca pred 

nove izzive, mu organizira možnosti za pridobivanje izkušenj, po drugi strani pa pomaga, olajša 

delo in učenje, ga varuje pred prehudimi napakami in drugimi posledicami neizkušenosti« 

(Valenčič Zuljan idr., 2007). 

Učitelj mentor naj bi imel nekatere osebnostne in strokovne lastnosti (Smith in West-Burnham, 

1995, v Valenčič Zuljan idr., 2006): 

• je izkušen učitelj, 

• je strokovnjak na svojem področju, 

• je spoštovan s strani ostalih sodelavcev, 

• dobro pozna šolski sistem, 

• z napredovanjem je dosegel določen položaj, 

• je empatičen, 

• zna reševati probleme, 

• je sposoben racionalnega razmišljanja, 

• je motiviran in zna motivirati tudi ostale kolege, 

• ni impulziven, ampak ohrani tudi v kritičnih situacijah mirnost, 

• je organizirana oseba ter 

• ima razvite dobre komunikacijske sposobnosti. 

Mentor ima pomembno vlogo tako pri osebni kot tudi pri profesionalni rasti mentoriranca, saj 

ga lahko spodbuja že s samim zgledom in veseljem do poklica. Pri tem pa je pomembna pravilna 

izbira mentorja. Ob neustrezni izbiri lahko mentor negativno vpliva na mentoriranca in mu 

poruši sanje ter upanje za nadaljnje profesionalno razvijanje.  

Valenčič Zuljan idr. (2006) navajajo, da je ključnega pomena tudi izobraževanje mentorja. 

Mentor poleg pedagoškega znanja potrebuje tudi andragoško znanje.  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Karin Zadnik; magistrsko delo 

 

22 

 

2.2.3.9 Sodelovanje v raziskovalnih projektih 

 

Raziskovanje je tehnika, ki lahko učitelje še dodatno motivira za svoj poklic, hkrati pa lahko 

refleksija (kot je na primer pri akcijskem raziskovanju) omogoča eno izmed najučinkovitejših 

načinov za reševanje problemov v praksi in za stalno strokovno izpopolnjevanje (Cencič, 2004). 

Akcijsko raziskovanje je za učiteljev profesionalni razvoj zelo pomembno, saj se na ta način 

soočajo s konkretno praktično izkušnjo, ki jo v raziskovalnem procesu dobro premislijo. Tako 

raziskovanje učiteljem omogoča skupen vpogled v lastno poučevanje, pogosto je povezano z 

inovacijami ter pomeni spodbudo k poklicnemu učenju in razvoju  posameznika v smeri 

razmišljujočega praktika (Valenčič Zuljan, 2012). Pri akcijskem raziskovanju se učitelj lahko 

poveže tudi z ostalimi sodelavci, kar še dodatno okrepi sodelovalno klimo na šoli. 

 

2.2.3.10 Stalno strokovno izobraževanje 

 

Bistvo pravega izobraževanja je vzgoja učitelja v razmišljujočega praktika in ne dresura za 

vzdrževanje šolskega reda ali učnih oblik (Von Rotraud Coriand, 2004). 

Učiti se poučevati je vseživljenjski cilj, pravi Rosenholtz (1989, v Fullan, 2000). Gre za 

nedokončan proces, v katerem je učitelj »doživljenjski« učenec, kot navajata Ivajnšič in Ivanuš 

Grmek (2009).  Učenje poteka skozi celo naše življenje, zato je pomembno, da se zavedamo 

pomembnosti učenja poučevanja in neprestanega izpopolnjevanja svojega dela. S takim 

pristopom izboljšujemo sebe kot učitelja, se polnimo z novimi idejami, hkrati pa pripomoremo 

k boljšemu izobraževanju učencev (Fullan, 2000).  

Programi stalnega strokovnega izpopolnjevanja učiteljem omogočajo: a) možnost preizkušanja 

novih učnih metod in pristopov; b) uvajanje novih tem, predmetov ali predmetnih področij in 

c) načine za uvajanje novih študijskih programov. Izvajalci morajo oblike izobraževanj skrbno 

premisliti, saj morajo biti za udeležence privlačne, zanimive in poučne (Razdevšek Pučko, 

1997). 

Izobraževanje učiteljev pa ni odvisno le od vsakega posameznika, ampak je ključna tudi 

ustanova, v kateri posamezniki poučujejo. V šolah, kjer so naklonjeni strokovnemu 

izobraževanju, je napredovanje bistveno lažje, saj učitelji čutijo potrebo po spodbudah vodstva 

in ostalih kolegov.  
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Izobraževalne konference so eden izmed načinov strokovnega usposabljanja učiteljev. Veliko 

učiteljev je mnenja, da so konference pomembno sredstvo za poklicni razvoj. Vendar pa 

slovenski učitelji navajajo, da je za sodelovanje na njih velikokrat ovira pomanjkanje finančnih 

sredstev ali pa pomanjkanje časa (Cencič, 2004). 

Tudi številne raziskave kažejo na pomembnost stalnega strokovnega izobraževanja učiteljev. V 

raziskavi Ivajnšič in Ivanuš Grmek (2009) so ta dejavnik ocenili kot najpomembnejši. Ravno 

tako so učitelji v raziskavi Valenčič Zuljan (2018) temu dejavniku pripisali veliko pomembnost, 

pri čemer so poudarili pomen individualne izbire strokovnega izobraževanja glede na svoje 

potrebe. 

 

2.2.3.11 Spremljanje učenčevega napredka in priprava učencev na tekmovanja 

 

Učitelji s pomočjo spremljanja napredka učencev napredujejo tudi sami. Hattie (2018) navaja 

glavne lastnosti »strokovno usposobljenih« učiteljev:  

a) Znajo prepoznati najpomembnejše načine za predstavitev učnih vsebin – učitelji zanjo 

učne vsebine in učne metode ustrezno organizirati in na primeren način uporabiti. Sposobni so 

nova znanja združevati z znanji, ki jih učenci že imajo, ter povezovati vsebine različnih 

predmetov glede na potrebe učencev. Strokovno usposobljeni učitelji so sposobni hitre zaznave 

dogajanja v razredu ter prilagoditve posameznim situacijam, poleg tega pa so sposobni 

predvidevati učenčeve odgovore in napake, kar jim omogoča večjo odzivnost v razredu. 

b) Znajo v razredu ustvariti optimalno vzdušje za učenje – učitelji lahko z vzpostavitvijo 

primernega vzdušja v razredu povečajo zaupanje, kar omogoča sprejemanje učenčevih napak 

oziroma so napake dobrodošle, saj so te velikokrat priložnost za boljše razumevanje snovi. 

c) Spremljajo učenje in zagotavljajo povratne informacije – učitelji so fleksibilni in zmožni 

improvizacije z namenom, da učenci dosežejo zastavljene cilje. Učitelji so sposobni spreminjati 

učni proces v korist učenčevemu razumevanju ter podajati povratne informacije, usmerjene v 

učenčevo trenutno razumevanje. 

d) Verjamejo, da lahko vsi učenci uspejo – učitelji spoštujejo vse učence in jim s strastjo 

predajajo snov, pri tem pa verjamejo, da so lahko vsi uspešni. 
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e) Znajo vplivati na površinske in poglobljene rezultate pri učencih – učitelji želijo 

pozitivno vplivati na učenčevo poglobljeno, površinsko in konceptualno znanje ter pri učencih 

spodbujajo uživanje v novih izzivih, spoštovanje do sebe in drugih. 

Vse te lastnosti od učiteljev zahtevajo, da neprestano spremljajo učenčev napredek. S tem ko 

učitelji poglobljeno spremljajo učenčev napredek, lahko velikokrat opazijo vrzeli tudi v svojem 

poučevanju in skušajo na ta način odpraviti pomanjkljivosti pri poučevanju  

Prav tako pa na učiteljev razvoj vplivajo tudi priprave na tekmovanja. Običajno so naloge na 

tekmovanjih višjega nivoja, kar od učiteljev zahteva več priprave. Poleg tega pa se tekmovanj 

običajno udeležijo učenci, ki so željni več znanja. Posledično jih zato poleg samih priprav lahko 

zanimajo še ostale zadeve, ki lahko včasih od učitelja zahtevajo poglobljeno analizo.  

 

2.2.4 Načela profesionalnega razvoja 

 

Valenčič Zuljan (2012) navaja naslednja načela profesionalnega razvoja: 

- aktivno delovanje učiteljev in usmerjanje lastnega profesionalnega razvoja, 

- celostni razvoj - povezanost osebne, socialne in ožje poklicne oz. strokovne ravni, 

- proces sodelovanja in kooperativnega učenja ter vpletenost profesionalnega razvoja 

posameznika in institucije, 

- učiteljev profesionalni razvoj – povezovanje učiteljevih pojmovanj in spretnosti 

ravnanja, 

- učiteljev profesionalni razvoj kot vseživljenjski proces, 

- refleksija kot ključna komponenta učiteljevega profesionalnega razvoja. 

V nadaljevanju bomo vsakega izmed načel podrobneje predstavili. 
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2.2.4.1 Aktivno delovanje učiteljev in usmerjanje lastnega profesionalnega razvoja 

 

Učiteljev profesionalni razvoj je proces, ki poteka »od znotraj« in temelji na zaupanju v učitelja. 

Profesionalnega razvoja se ne da prisiliti, saj gre za prostovoljni proces (Clark, 1993, v Javornik 

Krečič, 2008). V procesu učenja morajo biti učitelji aktivni udeleženci. Učenje, kjer učitelji 

nimajo omogočenega aktivnega sodelovanja, zavira posameznikovo inovativnost, odprtost in 

pripravljenost na spremembe (Valenčič Zuljan, 2012).  

Profesionalni razvoj učiteljev se razlikuje med posameznimi učitelji, zato Feiman in Floden 

(1986, v Javornik Krečič, 2008) poudarjata, da je najbolj vzpodbuden model tisti, ki izhaja iz 

učiteljevih učnih potreb, podpira učiteljevo refleksivno ravnanje ter mu pomaga pri 

prevzemanju odgovornosti za svoje odločitve in ravnanje v razredu kot tudi za lasten 

profesionalni razvoj. 

Za aktivno delovanje učitelji potrebujejo lastnosti, kot so neodvisnost mišljenja, odločnost in 

motiviranost. Strokovno avtonomijo lahko učitelji uresničijo z urejeno samopodobo (učitelji se 

zavedajo sebe kot osebnosti in profesionalca), refleksivnim pristopom, neodvisnostjo 

presojanja in vrednotenja, z zavedanjem pomena medsebojnega sodelovanja in konstruktivnega 

reševanja problemov (Valenčič Zuljan 2012). 

 

2.2.4.2 Celostni razvoj - povezanost osebne, socialne in ožje poklicne oz. strokovne ravni 

 

Učiteljev profesionalni razvoj je celovit proces rasti. Obsega tri dimenzije posameznikovega 

delovanja, in sicer: socialno, osebno in poklicno. Socialni razvoj zajema sodelovanje med 

učitelji, pri osebnem razvoju je izpostavljeno ozaveščanje in spreminjanje posameznikovih 

misli, občutkov, izboljšanje samorazumevanja in poklicne situacije, poklicni razvoj pa se 

nanaša na spreminjanje pojmovanj ter usvajanje novih spretnosti in znanj (Bell, 1993, v 

Valenčič Zuljan, 2012). 

Poglejmo si še podrobnejšo opredelitev dimenzij, ki se prepletajo pri profesionalnem razvoju 

in jih predstavlja tabela 1 (Bell, 1993, v Valenčič Zuljan, 2012). 
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Tabela 1: 

Učiteljev celostni razvoj 

Dimenzije učiteljevega profesionalnega razvoja 

SOCIALNI RAZVOJ POKLICNI RAZVOJ OSEBNOSTNI RAZVOJ 

1.Zaznavanje izolacije kot 

ovire, pomanjkljivosti. 

1. Razmišljanje o neki 

inovaciji – spreminjanje 

poučevanja. 

1. Občutenje poklicnih 

problemov: neuspehi 

učencev, negotovost pred 

spremembo poučevanja. 

2. Izoblikovanje pozitivnega 

stališča o sodelovanju kot 

pomembnem načinu dela za 

uspešno poučevanje in 

poklicno rast. 

2. Razvoj ideje in razredne 

prakse (razjasnjevanje 

pojmovanj in presojanje 

novih načinov poučevanja). 

2. Razjasnjevanje misli in 

občutkov o ovirah, ki jih 

prinaša spremenjena praksa. 

3. Vzpodbujanje in uvajanje 

sodelovalnih interakcij med 

učitelji. 

3. Vzpodbujanje drugih 

aktivnosti razvoja. 

3. Prevzemanje odgovornosti 

za svoj poklicni razvoj. 

(Bell, 1993, v Valenčič Zuljan, 2012) 

Tekom poučevanja učitelji velikokrat naletijo na težave, ovire in nejasnosti. Ker jih je včasih 

težko odpravljati individualno, jih učitelji velikokrat rešujejo v skupini oziroma ob pomoči 

sodelavcev.  Tako pridemo od osebnega razvoja k socialnemu.  Takšne situacije so odlične za 

učenje in razvijanje učiteljev, kar pomeni še vpletenost poklicnega razvoja. 

 

2.2.4.3 Proces sodelovanja in kooperativnega učenja ter vpletenost profesionalnega razvoja 

posameznika in institucije 

 

Profesionalni razvoj je, kot smo že omenili, proces, pri katerem je sodelovanje izrednega 

pomena. Ko govorimo o sodelovanju, mislimo na sodelovanje med učitelji, kar pomeni 

vpletenost celotne institucije v učiteljev profesionalni razvoj (Bell, 1993, po Valenčič Zuljan, 

2012; Javornik Krečič, 2008). Valenčič Zuljan (2012) poudarja pomen sodelovanja med 
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učitelji, saj s tem učitelji niso prepuščeni sami sebi. Razdevšek Pučko (2004) piše o pomenu 

delovanja »skupaj z drugimi«. Ta je namreč potreben, da lahko učitelji učencem zagotovijo 

kakovostno šolo. 

Hargreaves in Fullan (2000) govorita o interaktivnem profesionalizmu. Gre za obliko 

srečevanja in dela učiteljev v manjših skupinah, v katerih učitelji skupaj načrtujejo, preizkušajo 

učni proces, ocenjujejo svojo učinkovitost ter rešujejo strokovne probleme. Sodelovalno okolje 

je namreč zelo povezano tudi z dobrim počutjem učiteljev, navajata avtorja. Sodelovalno 

kulturo opišeta kot kulturo, ki razvija spodbudnejše in produktivnejše delovno okolje, povečuje 

samozavest učiteljev ter zmanjšuje njihovo negotovost. Takšna okolja so učiteljem v oporo, saj 

spodbujajo njihovo uspešnost in učinkovitost. 

Šolo, ki temelji na medsebojnem sodelovanju Valenčič Zuljan (2012) opiše kot sodelovalni tip 

šole, v kateri je učitelj spoštovan kot posameznik in v kateri so spoštovana tudi njegova 

prizadevanja za oblikovanje skupnosti. Učitelji delujejo v spodbudnem in produktivnem okolju, 

spremembe so dobrodošle in se nanje gleda s kritičnega vidika. Medsebojno sodelovanje je 

način, ki zmanjša občutke osame, negotovosti, nemoči ter posledično poveča uspešnost, navaja 

avtorica.  

Sodelavci učiteljem predstavljajo pomemben vir podpore in pomoči v vzgojno-izobraževalnih 

institucijah. Roffey (2004, v Pšunder, 2012) razvršča sodelavce v naslednje skupine:  

• Konstruktivni prijatelji – tisti, ki dajejo občutek varnosti in katerim je mogoče zaupati 

svoje težave. Prijateljstvo je vzajemno, saj obe strani priznavata svoje napake in si 

pomagata pri premagovanju težav. To so empatične osebe, ki si znajo prisluhniti in 

podati konstruktivno kritiko. 

• Učitelji, ki so bolj izkušeni – tisti, ki so zaposleni že nekaj časa in imajo zato že kar 

nekaj izkušenj. Največjo podporo pa delijo učitelji, ki v svojem delu res uživajo, so 

samozavestni in optimistični. 

• Mentorji – predstavljajo podporo predvsem učiteljem začetnikom. 

• Šolska svetovalna služba – učiteljem nudi pomoč in podporo. Velikokrat jo povezujejo 

s težavnimi učenci, vendar imajo pomembno vlogo tudi pri zgodnjih intervencijah. 

Učiteljem lahko pomagajo iskati rešitve pri njihovih težavah.  

• Vodstvo šole – predstavljajo tisti, ki zavzemajo vodilne položaje. Te osebe so vedno 

pripravljene ponuditi podporo in pomoč. Njihova vloga pa je tudi prepoznavanje 

učiteljev, ki iščejo pomoč in so nekompetentni pri reševanju težav. 
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• Drugo osebje na šoli – so tisti, ki niso učitelji, vendar lahko s pogovorom in posluhom 

nudijo veliko oporo učiteljem. 

Pšunder (2012) opisuje možne načine za pomoč in podporo med učitelji: delijo si informacije 

o učencih, informacije o delu, pomagajo si pri oblikovanju gradiv, učnih pripomočkov, pri 

organizaciji prireditev in projektov ter si posredujejo predloge za spremembe in novosti. Eden 

izmed pomembnih prostorov za sodelovanje v šoli predstavlja šolska zbornica. Muršak idr. 

(2011) menijo, da je šolska zbornica prostor, kjer poteka intenzivno učenje med različnimi 

generacijami v izmenjavi izkušenj, znanja ter medsebojni socialni podpori. Moč zbornice in 

ravnatelja imenujejo »začetni kapital«, ki omogoča razvoj v prihodnje. 

 

2.2.4.4 Učiteljev profesionalni razvoj – povezovanje učiteljevih pojmovanj in spretnosti 

ravnanja 

 

Profesionalni razvoj učiteljev po opredelitvi Valenčič Zuljan (2012) združuje učiteljeva 

pojmovanja in ravnanja. 

 

1. Učiteljeva pojmovanja 

Namen poznavanja učiteljevih pojmovanj je poglobljeno spoznavanje sebe kot učitelja. 

Učiteljeva pojmovanja predstavljajo podlago za učiteljevo zmožnost refleksivnega pristopa. 

Poleg spoznavanja samega sebe (način učenja, razmišljanja, vrednotenja) je zelo pomembno, 

da učitelj spozna tudi različnost svojih učencev (učenčeva pojmovanja učenja, pristope k 

učenju, kognitivne stile, motivacijo, predznanje, položaj v razredu) (Valenčič Zuljan, 2012). 

Raven pojmovanj Valenčič Zuljan (1999, str. 7) definira kot »oseben, impliciten konstrukt, ki 

se oblikuje v posameznikovi osebni zgodovini kot nekakšna usedlina vseh njegovih izkušenj, 

doživetij in spoznanj s fenomenom pojmovanja in ima vlogo kompasa v posameznikovem 

življenju, kar se kaže v kvalitativno različnih načinih razumevanja, interpretiranja in delovanja 

posameznika.« 
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2. Učiteljeva ravnanja 

Učiteljeva pojmovanja in ravnanja se prepletajo, najtesneje pa so povezana v procesu refleksije. 

Učiteljeva pojmovanja vodijo akcijo in njeno interpretacijo, učiteljevo ravnanje pa je povod za 

razmišljujočo analizo z namenom izboljšanja akcije (Valenčič Zuljan, 2012). 

Scardamalia in Bereiter (1989, v Valenčič Zuljan, 2012) profesionalni razvoj na temelju 

pojmovanj opišeta kot sprejetje in ponotranjenje višjih pojmovanj pouka, kjer je učitelj vse 

manj prenašalec znanja in postaja vedno bolj usmerjevalec učenja učencev. Poleg tega pa 

poudarjata pridobivanje ustreznih spretnosti ravnanja, ki učiteljem omogočajo večjo 

fleksibilnost v presojanju, odločanju in ravnanju ter večjo sposobnost reševanja problemov na 

kompleksnejših ravneh. 

Učiteljev profesionalni razvoj poteka kot spreminjanje učiteljevih pojmovanj in ravnanj. Keiny 

in Dreyfus (1989, v Valenčič Zuljan, 2012) opisujeta tri ravni spreminjanja. 

1. Učinek šoka – spoznanje učiteljev, da pridobljeno znanje ne zadostuje za reševanje novih 

problemov. Namen tega učinka je spodbuditi učitelje za sprejetje novosti in opustitev nekaterih 

rutin. 

2. Refleksija prakse – temeljna analiza je bistvenega pomena, pri tem pa je nujno potreben še 

dodaten dejavnik (sodelavec, skupina, ki na situacijo gleda s kritičnega vidika). 

3. Pridobivanje novega znanja – poteka postopoma s pomočjo preizkušanja inovacij, novih 

metod, oblik ali postopkov dela. Pri tem je analiza ter dodatna tretja oseba ali skupina zelo 

pomembna. Tretja oseba mora biti kritična ter učitelju nuditi moralno in strokovno oporo. 

 

2.2.4.5 Učiteljev profesionalni razvoj kot vseživljenjski proces 

 

Učiteljev profesionalni razvoj je vseživljenjski proces. Začne se z dodiplomskim 

izobraževanjem, sledi mu začetno uvajanje, katerega namen je spodbuditi proces socializacije 

učitelja s poklicem, nato pa se nadaljuje s stalnim izobraževanjem, ki ga učitelji usmerjajo po 

lastnih potrebah (Kohonen, 1995, v Javornik Krečič, 2008). 

Kolb (1991; v Javornik Krečič, 2008) navaja, da je učiteljev profesionalni razvoj proces 

izkustvenega vseživljenjskega učenja. Učitelj se po njegovem mnenju uči ob prepoznavanju 

izzivov (tako iz poklicnega kot tudi osebnega življenja) in ob razmišljujočem iskanju ustreznih 
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odgovorov nanje. Kolb opisuje učenje kot cikličen proces, sestavljen iz štirih aktivnosti: 

konkretna izkušnja, razmišljujoče opazovanje, abstraktna konceptualizacija (oblikovanje 

abstraktnih pojmov in zakonitosti) ter aktivno eksperimentiranje (preverjanje osvojenih pojmov 

v novih situacijah) (Marentič Požarnik, 1987; Valenčič Zuljan, 2012). 

 

Slika 2 

Faze Kolbovega izkustvenega cikla 

 

 (Marentič Požarnik, 1987) 

 

Marentič Požarnik (1987) poudarja, da ni nujno, da se cikel začne vedno pri isti fazi, saj se med 

posameznimi učitelji pojavijo razlike v učnem stilu. Pomen pripisuje le tako oblikovanim 

situacijam, da poteka prehajanje iz ene faze v drugo. 

Avtorji (Javornik Krečič, 2008; Marentič Požarnik, 1987) pri vseživljenjskem učenju največji 

pomen pripisujejo aktivni vlogi udeležencev. Poleg tega pa Marentič Požarnik (1987) našteva 

še nekatere pogoje za vseživljenjsko učenje: 

• povezanost učenja s konkretno življenjsko situacijo (vpletenost osebne ravni v učenje), 

• sproščeni odnosi (le na ta način lahko v procesu učenja pride do prestrukturiranja 

prejšnjih spoznanj), 
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• samouravnavanje oziroma samoupravljanje (samostojno iskanje informacij, aktivacija 

ustreznega predznanja), 

• medsebojna komunikacija (gre tako za skupno razmišljanje kot tudi za skupno 

delovanje). 

 

2.2.4.6 Refleksija kot ključna komponenta učiteljevega profesionalnega razvoja 

 

Refleksija je gibalo profesionalnega razvoja učiteljev (Bell, 1993, po Valenčič Zuljan, 2012). 

Bell (1993, po Valenčič Zuljan, 2012) opredeli refleksijo kot proces izkustvenega učenja, ki s 

pomočjo analize lastne prakse in mišljenja, usmerja posameznikovo razmišljanje in delovanje. 

Refleksija lahko poteka kot individualni proces ali pa kot interaktivni proces, pri katerem 

sodeluje učiteljev »kritični prijatelj« (tretja oseba, ki je pripravljena pomagati, poslušati ter na 

situacije gleda s kritičnega vidika). 

Poznamo tri nivoje refleksije (Handal in Lauvas, 1987, v Valenčič Zuljan, 2012): 

1. nivo neposredne prakse: nanaša se na vprašanje, kaj se je dogajalo in kaj bom v prihodnje 

popravil. 

2. nivo utemeljevanja: odgovorimo si na vprašanje, zakaj sem ravnal tako, kot sem, kako bom 

v prihodnje ravnal in zakaj bom tako ravnal. 

3. etični nivo: namen tega je razjasniti, čemu sem ravnal na ta način in kako bom ravnal v 

prihodnje. 

V literaturi zasledimo pomen, ki ga avtorji (Bell, 1993, po Valenčič Zuljan, 2012; Cvetek 2005; 

Fakazli, 2021) pripisujejo refleksiji tekom poklicnega razvoja. Fakazli (2021) navaja, da se ta 

z leti povečuje, saj so za učiteljski poklic značilne nenehne spremembe, ki so posledica 

sprememb v družbi, kot dodaja Cvetek (2005). Zato naj bi današnji izobraževalni sistem temeljil 

na pridobivanju profesionalni znanj in kompetenc pedagoških delavcev s poudarkom na 

refleksiji skozi celotno kariero.  
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2.2.5 Modeli profesionalnega razvoja 

 

V prejšnjih poglavjih smo opredelili profesionalni razvoj ter ozavestili, kateri so 

najpomembnejši dejavniki, ki nanj vplivajo. V nadaljevanju pa se bomo usmerili v različne poti 

v procesu profesionalnega razvoja. Vsak učitelj na poti svojega profesionalnega razvoja 

»prepotuje« določena obdobja in vsako izmed njih ima svoje značilnosti. Pogledali si bomo, 

kako posamezni avtorji delijo obdobja profesionalnega razvoja.  

 

2.2.5.1  Model učiteljevega profesionalnega razvoja po F. Fuller 

 

Ta model predstavlja enega prvih empiričnih poskusov opredeljevanja učiteljevega 

profesionalnega razvoja. Avtorica profesionalni razvoj poveže s spreminjanjem učiteljevega 

razmišljanja o poklicnih dilemah in skrbeh (Veenman, 1984). Profesionalni razvoj po Fullerjevi 

poteka v treh fazah. 

1. Faza preživetja 

Gre za obdobje, v katerem se učitelj prvič sreča s samostojnim vodenjem razreda.  V 

tem obdobju je učitelj usmerjen predvsem vase in v svojo vlogo. Učitelj se obremenjuje 

s pomisleki o svoji usposobljenosti, o obvladovanja razreda, o priljubljenosti s strani 

učencev ter o evalvaciji s strani nadrejenih (Veenman, 1984). 

 

2. Faza usposobljenosti oziroma izkušenosti 

Na tej stopnji se učitelj usmeri v sam proces poučevanja, pridobi zaupanje sam vase in 

v svoje delo, vendar pa se še vedno oklepa rutine in tradicionalnih metod. Inoviranja ga 

je strah (Javornik Krečič, 2008). 

 

3. Faza profesionalizma oziroma ponovne dovzetnosti za spremembe 

Učitelj se na tej stopnji osredotoča na vpliv, ki ga ima njegovo ravnanje na ravnanje 

učencev. Tretja faza odraža učiteljevo zavzetost za učenčevo učenje, njihove socialne 

in čustvene potrebe (Veenman, 1984; Valenčič Zuljan, 2012). Značilnost zadnje faze je 

učiteljeva zrelost, kjer učitelj kaže svojo sposobnost rutinskega vodenja učnega procesa. 

S tem lahko prenese osredotočenost iz sebe na učence. Na tej stopnji je učitelj dovzeten 

tudi za spremembe, saj zaupa vase in v svoje zmožnosti (Javornik Krečič, 2008). 
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2.2.5.2 Model učiteljevega profesionalnega razvoja po Hubermanu 

 

Huberman (1993) je oblikoval fazni model profesionalnega razvoja na podlagi rezultatov 

»švicarske študije1«. Avtor razume učitelja kot nosilca odgovornosti za svoj razvoj. Navaja, da 

učitelj opazuje, načrtuje, proučuje faze, skozi katere prehaja, in vpliva na razvoj faz v svoji 

karieri. V svojem modelu razlikuje med različnimi potmi razvoja, ki vodijo k različnim sklepom 

učiteljeve kariere (Javornik Krečič, 2008). Prednost tako razvejanega modela je po mnenju 

Valenčič Zuljan (1999), da profesionalna rast ni proces, ki bi potekal pri vseh učiteljih po enakih 

poteh, ampak proces, pri katerem bi vsi učitelji dosegli isti rezultat. 

  

                                                 
1 »Švicarska študija« Michaela Hubermana je pomembno delo, ki podrobno prikaže učiteljeve realnosti v 
kariernem razvoju. Nekateri njegov fazni model kritizirajo, vendar mu večinoma priznavajo izreden prispevek na 
področju razumevanja razvoja učiteljeve kariere (Javrh, 2011). 
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Tabela 2 

Hubermanov model poklicnega razvoja učiteljev 

Leta 

delovnih 

izkušenj 

Faza poklicnega razvoja 

1 – 3 

 

 

 

Vstop v poklic, faza preživetja in odkrivanja 

 

 

 

Poklicna stabilizacija in utrditev 

 

 

 

4 – 6 

7 – 18 Poklicna aktivnost, 

eksperimentiranje 

 

 

 

 Vnovična ocenitev 

lastnega dela, negotovost 

 

19 – 30 Vedrina, distančni odnosi 

 

 Konservatizem 

 

   

Poklicno slovo 

 

 

 

31 – 40 Vedrina, umirjenost  Zagrenjenost 

 

Vir: Huberman (1993) 

Prvo fazo preživetja in odkrivanja označujejo opisi, kot so: boleč začetek, napredovanje, 

negotova zaveza, vstop v svet dela (Huberman, 1993). 

Druga faza poklicne stabilizacije je najbolj splošna faza, saj jo zasledimo v vseh poklicih. V 

tej fazi ločimo dve področji, poklicno stabilizacijo v učiteljevi karieri (odločitev za kariero 
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učitelja) in poklicno stabilizacijo v poučevanju (obdobje razvoja kompetenc) (Huberman, 

1993). Za uspešno stabilizacijo je pomembno, da posamezniki poiščejo ravnovesje med 

delovnim časom in družino, sicer lahko prihaja tudi do razočaranj v poklicu (Valenčič Zuljan, 

2012). 

V tretji fazi nekateri učitelji preidejo v fazo poklicne aktivnosti in eksperimentiranja. V tej 

analizirajo in preizkušajo različne načine svojega ravnanja in svoj vpliv na učence. Za to fazo 

je značilna učiteljeva fleksibilnost, avtonomija, učna izkušenost ter velika navdušenost nad 

poklicem. Nekateri učitelji pa iz druge faze preidejo v fazo negotovosti in vnovičnega 

samovrednotenja (Huberman, 1993). Učitelji, ki pridejo v to fazo, navadno razmišljajo o  

opustitvi oziroma zamenjavi poklica. 

Po zaključeni tretji fazi nastopi poklicno slovo, za katerega je značilno postopno poklicno 

umikanje. Četrta faza je razdeljena v dve podfazi. Prva je faza vedrine in distančnih odnosov, 

ki običajno izhaja iz faze eksperimentiranja. Upad energije in entuziazma se kompenzira z 

večjim samozaupanjem in samosprejemanjem. V tej fazi učitelji postajajo bolj sproščeni, bolj 

strpni ter tolerantni pri sprejemanju sebe in drugih. Učitelji niso več pripravljeni veliko vlagati 

v profesionalno razvijanje, ampak se na tej stopnji začnejo posvečati sebi in svoji družini 

(Valenčič Zuljan, 2012). Za drugo podfazo, t.i. fazo konservatizma, pa je značilno 

stabiliziranje, stagniranje in zmanjšanje poklicnih ambicij (Kremer Hayon, 1991, v Javornik 

Krečič, 2008). 

Huberman v svojem modelu nakazuje možnosti pomikov v obe smeri, od ene faze k drugi in 

nazaj (Javrh, 2011). 

 

2.2.5.3 Model učiteljevega profesionalnega razvoja po P. Javrh 

 

Petra Javrh je Hubermanov model preizkusila na učiteljih v Sloveniji in oblikovala t.i. S-model 

(Valenčič Zuljan, 2012). Pri S-modelu ločimo »zaželeno pot«, ki poteka po skrajnem levem 

delu modela, in »nezaželeno pot«, ki je vidna na desni strani modela. Ta model pa  vsebuje tudi 

»nevtralno pot«, pri kateri gre za ravnotežje vseh izkušenj v zrelem obdobju (Javrh, 2011). 

Po S-modelu lahko zaznamo tri značilne učitelje (Javrh, 2011): kritični entuziast (ohranja 

aktivnost, širše delovanje), zrel sproščen učitelj (osredotočen je na delo v razredu in 

strokovnost) in  nemočen učitelj (zagrenjen, želi si opustitve poklica). 
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Tabela 3 

Učiteljev profesionalni razvoj po Javrh 

Leta 

poučevanja 

Faze S-modela 

1 – 3 

 

Preživetje in odkrivanje 

 

 

 

Stabilizacija 

 

 

 

 

4 – 6 

7 – 18 Poklicna aktivnost/ 

eksperimentiranje 

 

 

 

 

 Negotovost/ 

revizija 

 

19 – 30 Kritična odgovornost Sproščenost Nemoč 

 

   

 

 

31 – 40  

 

 

Izpreganje 

»sproščeno« ali 

»zagrenjeno« 

 

(Vir: Javrh, 2007) 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Karin Zadnik; magistrsko delo 

 

37 

 

1. Faza preživetja in odkrivanja 

Prvo fazo preživetje in odkrivanje učitelji doživljajo različno. Nekatere to obdobje prepriča v 

pravilno odločitev glede svoje poklicne poti, saj jih pri delu spremlja profesionalni entuziazem 

in uživanje v opravljanju profesionalnih nalog in ponos ob pripadnosti poklicu, drugi pa se 

srečajo z neprijetnimi občutki, kot so strah, negotovost in neprijetnost, ter dvomi o svoji 

profesionalni učinkovitosti in ustreznosti (Javrh, 2007; Valenčič Zuljan, 2012). 

Javrh (2007) opozarja tudi na učitelje brez formalnih pogojev, ki jim je vstop v poklic še bolj 

otežen, saj so manj prepričani sami vase in imajo nižjo samopodobo. Dodaja, da ima pomembno 

vlogo v začetku kariere mentor, ki lahko učiteljem, ki vstopajo v poklic, pripomore k 

pridobivanju spretnosti, ki jih tekom študija niso pridobili. Mnenja učiteljev so, da je dobro 

uvajanje v prvih dneh zaposlitve izrednega pomena. Pomembni pa so tudi odnosi z drugimi 

sodelavci. Ob samem vstopu v poklic so učitelji začetniki ponosni, vendar pa je nadaljnja pot 

odvisna od kakovosti odnosov z bodočimi sodelavci. Če je učitelj med sodelavce dobro sprejet, 

se odpre, sprosti in dobro vključi. Ker do starejših čuti veliko  spoštovanje, je za začetnika 

pomembno predvsem sprejetje z njihove strani, saj lahko v nasprotnem primeru začne dvomiti 

vase (Javrh, 2011). Avtorica velik pomen pripisuje tudi odnosom z vodstvom šole. Dobri odnosi 

z ravnateljem in sprejetje z njegove strani novemu učitelju dajo oziroma povrnejo zaupanje 

samega vase in povečajo samozavest.  

Med prvo in drugo fazo lahko nekateri dejavniki otežujejo hiter in kakovosten prehod: prevelike 

obremenitve zaradi sočasnosti treh ciklov (kariera, osebni razvoj, družina), vstop v poklic, v 

katerem začetnik nima ustreznega uvajanja s strani mentorja ali ravnatelja, in vstop v poklic 

tistih učiteljev, ki so imeli poprejšnje delovne izkušnje zunaj poučevanja (Javrh, 2007). 

 

2. Faza stabilizacije 

Drugo fazo avtorica poimenuje stabilizacija. Razlikuje med stabilizacijo v karieri in 

stabilizacijo pri pouku. Stabilizacija v karieri predstavlja združitev posameznikove zavezanosti 

poklicu in administrativne formalne zaposlitve. Stabilizacija pri pouku pa se odraža v gotovosti 

posameznikov, v večjem samozaupanju, fleksibilnosti in spretnosti vodenja pouka (Valenčič 

Zuljan, 2012).  

Za to fazo je značilno napredovanje v poklicnih kompetencah, učitelj se posveti opazovanju, 

eksperimentiranju, se izobražuje ter krepi samozaupanje. Prav tako tudi v tej fazi dobri odnosi 
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s sodelavci ter neformalna druženja pripomorejo pri dobrem počutju. Ker se v tej fazi učitelj 

ustali, lahko naveže tudi pristne stike z učenci. Še vedno je pomembna tudi vloga ravnatelja, 

saj učitelju s pozitivnim odnosom potrjuje, da je strokovno ustrezen delavec, in mu na ta način 

omogoča boljše počutje in sprejetje s strani sodelavcev. Faza stabilizacije povzroča tudi razcep 

med delom in domom, zato morajo učitelji na tem mestu velikokrat izbirati med enim in drugim 

(Javrh, 2011).  

 

3. Faza poklicne aktivnosti oziroma eksperimentiranja 

Za fazo poklicne aktivnosti oziroma eksperimentiranja je značilna učiteljska aktivnost. 

Učitelji začnejo eksperimentirati, preizkušati in vpeljevati novosti. Veliko učiteljev se v tej fazi 

ukvarja z nadaljevanjem študija, napredujejo pa tudi v kolektivu, tako postajajo prepoznavni in 

se zato tudi lažje izpostavljajo. Odnosi še vedno ostajajo pomembni, saj sprejetost s strani 

sodelavcev okrepi poklicno suverenost in samozavest. Učitelji tako iz začetnikov postanejo 

»pravi« učitelji. Nekateri so že pripravljeni polemizirati z ravnateljem, znajo postavljati meje 

učencem in staršem, ob tem pa postajajo suvereni tudi v odnosu do lokalne skupnosti (Javrh, 

2007, 2011). 

Za učitelja je v tej fazi pomembno, da z eno generacijo učencev naveže močnejši stik, saj to po 

mnenju Javrh (2011) pospeši »poučevalsko rast«. S temi učenci učitelj naveže tudi čustveni stik 

in se od njih le stežka poslovi. 

Tisti učitelji, ki so do te stopnje veliko vlagali v svojo profesionalno rast, do te faze tudi že 

dosežejo najvišji naziv in napredovanje pri plači ter v stroki (Javrh, 2007).  

Obstaja pa skupina učiteljev, ki v tretji fazi doživi »zlom«. Do tega lahko pride zaradi 

konfliktov z učenci ali starši, zaradi ravnateljevega neustreznega ravnanja oziroma zato, ker ne 

čutijo podpore sodelavcev. Učitelj se v taki situaciji izolira in postaja vedno bolj osamljen, 

njegova samopodoba pa je vedno nižja. Če taki učitelji krizo premagajo, nadaljujejo po 

pozitivni poti profesionalnega razvoja (Javrh, 2007). 
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4. Faza negotovosti 

Namesto v fazo poklicne aktivnosti pa nekateri učitelji vstopijo v fazo negotovosti. Vzrok za 

to so negativni občutki, kot so nezadovoljstvo, strah, razočaranje in monotonost. Pri nekaterih 

učiteljih prihaja tudi do izgorelosti. Razlogi za nezadovoljstvo so nezanimanje vodstva za 

učiteljevo delo, soočenje z negativno podobo lika učitelja, nizek ugled v družbi ali nizke 

denarne nagrade. V razredu se pojavljajo težave z disciplino, kar učitelja sili k reviziji svojega 

dela (Javrh, 2007, 2011). 

Po toliko letih dela (7 do18 let) učitelji delo že obvladajo in ga opravljajo rutinsko, zato se 

nekateri začnejo dolgočasiti in ne vidijo nadaljnjega smisla v svojem poklicu. Učitelji postajajo 

vse bolj konfliktni in nepopustljivi. Tisti, ki pristanejo v tej fazi, pogosto ne morejo vzpostaviti 

pristnih stikov z učenci, zato tudi razmišljajo o opustitvi poklica učitelja (Javrh, 2011).  

Ko učitelji pridejo v fazo negotovosti, se ne umaknejo takoj. Največkrat iščejo dejavnosti zunaj 

šolskega prostora, zato v šoli opravijo le najnujnejše. Tisti, ki so pri tem uspešni, opustijo poklic 

in se preusmerijo na druge poklicne poti, ostalim, ki pri tem niso uspešni, pa ostane le 

resignacija in nadaljevanje dela v tem poklicu (Javrh, 2007). 

 

5. Faza kritične odgovornosti 

Pri slovenskih učiteljih faza kritične odgovornosti precej izstopa. Za to fazo je značilna 

»angažiranost«. Učitelji v tej fazi že opažajo pomanjkljivosti v šolskem sistemu, zato delujejo 

usklajeno s svojimi pogledi in vrednotami, pravila jim niso več tako pomembna, prav tako jih 

tudi ovire ne zanimajo več. Napake, ki jih opazijo v šolskem sistemu, glasno izrazijo tudi v 

družbi, težijo k transparentnemu delovanju in odgovornemu ravnanju. Posledice lastnega 

ravnanja jih ne skrbijo več, nekateri konflikti jih celo spodbujajo k osebni rasti (Javrh, 2007, 

2011; Valenčič Zuljan, 2012).  

Učitelji čutijo, da je poklic, ki ga opravljajo, njihovo poslanstvo in kljub vedno večjim 

kariernim ambicijam, jih to spoznanje sili k odgovornemu ravnanju do učencev. Njihova 

primarna naloga je še vedno znanje učencev, kar jih zaščiti pred karierizmom (Javrh, 2007). 

Zaradi suverenosti na strokovnem področju, se učitelji lotevajo novih izzivov. Podobno je pri 

fazi eksperimentiranja, le da gre tu za poglobljene in strokovno zahtevnejše izzive. Značilnosti 

učitelja v tej fazi so, da je inovativen, kritičen ter se še vedno postavlja v vlogo učencev in 

poslušalcev. Učitelji v fazi kritične odgovornosti so željni predaje znanj in izkušenj mlajšim 
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generacijam, zato velikokrat čutijo potrebo po vlogi mentorja, saj tako lahko mlajše sodelavce 

bogatijo s svojimi spoznanji (Javrh, 2007). 

 

6. Faza sproščenosti 

Za to fazo je še vedno značilno eksperimentiranje, saj so učitelji vključeni v različne dejavnosti. 

Tisti, ki se pomikajo proti koncu te faze, občutijo že prve znake izžetosti, nekoliko mlajši pa že 

posegajo po strategijah, s katerimi blažijo prve težave zaradi starosti (na primer: privoščijo si 

daljše odmori, več počitka …) (Javrh, 2011). Ker je delovna izkušenost v tej fazi velika, so 

učitelji suvereni in sproščeni pri uporabi različnih metod in tehnik poučevanja. Lahko bi rekli, 

da imajo že pravo kondicijo v poučevanju. Posebnost S-modela na Slovenskem je, da učitelji v 

tej fazi doživljajo pristne stike z učenci (Javrh, 2007). 

Potrebe po profesionalnem napredovanju se počasi že zmanjšujejo, več časa in dela začnejo 

vlagati v družino, osebni razvoj in prosti čas. Pojavijo pa se tudi taki učitelji, ki razmišljajo o 

spremembi poklicne poti, vendar to počnejo veliko bolj premišljeno. Nekateri drugi pa vstopijo 

v t.i. notranje kroge odločanja, s čimer pridobijo večji vpliv na kolektiv in na celotno šolsko 

delovanje. Taki učitelji so najbolj zadovoljni in začnejo razmišljati o napredovanju v ravnatelja 

oziroma direktorja zavoda (Javrh, 2007). 

 

7. Faza nemoči 

Faza nemoči je precej povezana s čustveno prizadetostjo, razočaranjem, izgorelostjo ter z vplivi 

staranja. Učitelji pristanejo v tej fazi zaradi določene travmatične izkušnje, zato se pri njih 

pojavi dvom in tehtanje. Znajdejo se v območju nelagodja, saj ne obvladajo več razredne 

discipline in zaradi vedno večjega generacijskega razkoraka ne zmorejo vzpostaviti stika z 

učenci. Občutijo prizadetost, ker učenci ne spoštujejo več njihovega predmeta. Zaradi občutkov 

nemoči, ki jih doživljajo iz leta v leto, se začnejo pri takih učiteljih pojavljati tudi dvomi o 

sposobnosti za opravljanje učiteljskega poklica (Javrh, 2007; Valenčič Zuljan, 2012). 

Druga skupina učiteljev v fazi nemoči pa so tisti, ki so ohranili stik z učenci, imajo pa težave v 

odnosih s sodelavci, ravnateljem ali pa so doživeli neprijetno izkušnjo v šolskem prostoru. Na 

poklicnem področju so bili zelo ambiciozni, vendar so na tej poti doživeli negativne izkušnje, 

kar je pri njih sprožilo nezaupanje v lastne sposobnosti in izgubo volje do dela (Javrh, 2007). 
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8. Faza sproščenega ali zagrenjenega izpreganja  

Učitelji v fazi sproščenega izpreganja so vedri, se postopoma poklicno poslavljajo, vendar 

ostajajo še vedno aktivni v svoji vlogi. Opažajo nekatere pomanjkljivosti v šolskem sistemu, na 

te opozarjajo, so do njih konstruktivno kritični in iščejo potencialne rešitve (Valenčič Zuljan 

2012). Za take učitelje na tej stopnji je značilno, da ostajajo profesionalni do konca svojega 

poklicnega delovanja in so še vedno sposobni najti energijo za kakovostno delo (Javrh, 2007).  

Sproščeni učitelji ohranjajo pozitivne stike z učenci, kar jim omogoča eksperimentirati in 

preizkušati nove tehnike in metode pri poučevanju, to pa jih poklicno dopolnjuje in zadovoljuje 

(Valenčič Zuljan 2012).  

Učitelji v fazi zagrenjenega izpreganja pa za razliko od prvih pomanjkljivosti, ki jih opazijo, 

ne skušajo reševati, saj so precej utrujeni in izčrpani. Ti učitelji se umikajo v ozadje in 

sodelujejo le pri najnujnejših zadevah (Valenčič Zuljan 2012), do mlajših čutijo nezaupanje in 

dvomijo v to, da lahko prevzamejo njihovo vlogo (Javrh, 2007). 

Zagrenjeni učitelji stika z učenci ne najdejo, ne morejo jih več razumeti ali se postaviti v njihovo 

vlogo. Pri pouku zaznavajo večje disciplinske težave (Valenčič Zuljan 2012). Učitelji postanejo 

utrujeni, potrebujejo več počitka. Zanimanja za sodelovanje z vodstvom šole nimajo več, kljub 

temu da jih ravnatelji povabijo, se od njih raje distancirajo (Javrh, 2007). 

 

2.2.5.4 Povzetek obdobij 

 

V vsakem modelu so obdobja drugače poimenovana, vendar pa pri vseh zasledimo podoben 

vrstni red. Ob vstopu v poklic se vsak učitelj znajde v začetni fazi, v kateri je osredotočen le 

nase. V modelu Javrhove se v tej fazi že pojavljajo tudi pozitivni in negativni vplivi, ki jih imajo 

sodelavci na učitelja začetnika. 

Sledi faza, v kateri se učitelji v svojem poklicu ustalijo. Poleg osredotočanja nase so se sposobni 

osredotočiti tudi na učence. Učitelji v tej fazi začnejo zaupati sami vase, postanejo bolj 

fleksibilni in spretni pri pouku. S-model v tej fazi pripiše sodelavcem in vodstvu šole 

pomembno vlogo, saj ti lahko pripomorejo k dobremu počutju učitelja. 

Tretja faza je faza eksperimentiranja, za katero je značilna učiteljeva aktivnost, uvajanje novosti 

in večja dovzetnost za spremembe. Učitelji začnejo opazovati svoj vpliv na učence, nekateri pa 
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že navežejo močan stik z določeno generacijo učencev. Pri S-modelu ponovno opazimo 

poudarjene odnose s sodelavci, ki pozitivno vplivajo na učiteljevo samozavest. 

Fullerjeva nadaljnjega razvoja ne opiše, Javrh (2007, 2011) in Huberman (1993) pa navajata, 

da se v tretji fazi učitelji lahko znajdejo tudi v fazi negotovosti, ki jo spremljajo občutki strahu, 

nezadovoljstva, izgorelosti in dolgočasja. 

Četrto fazo nekateri modeli razdelijo na več podfaz. Za podfazo sproščenosti oziroma vedrine 

je značilen padec energije učiteljev, obenem pa tudi sproščenost in samozaupanje. V tej fazi 

učitelji ne vlagajo več toliko v profesionalni razvoj, bolj se začnejo posvečati družini. Podfazo 

nemoči oziroma konservatizma povezujemo z izgorelostjo, stagniranjem, nelagodjem in 

nemočjo. S-model pa četrti fazi doda še podfazo kritične odgovornosti, za katero je značilno, 

da se učitelji lotevajo novih izzivov, postanejo kritični do šolskega sistema in težijo k 

spremembam. 

Dodatno peto fazo zasledimo le pri modelu po Javrhovi. Fazo razdeli na sproščeno izpreganje 

in zagrenjeno izpreganje. Pri prvi gre za prijetno in še vedno aktivno poklicno poslavljanje, saj 

učitelji še vedno najdejo voljo in energijo za kakovostno delo. Pri drugi pa je ravno nasprotno, 

učitelji so utrujeni in izčrpani ter sodelujejo le pri najnujnejših zadevah.  

 

2.2.6 Poklicna identiteta 

 

Za razumevanje profesionalnega razvoja učiteljev je ključnega pomena razumevanje poklicne 

identitete. Poklicna identiteta posameznika je produkt in proces hkrati. Pojem produkt 

povezujemo z interakcijami med učiteljem kot osebo in strokovnjakom. Izraz proces pa se 

nanaša na spremembe posameznikov zaradi vplivov drugih (Karaolis in Philippou, 2019). 

Poklicno identiteto učitelja sestavljajo trije dejavniki, in sicer predmet, ki ga poučuje, odnos z 

učenci ter vloga učitelja oziroma predstava o sebi kot učitelju (Beijaard, 1995). Day s sodelavci 

(2006) je mnenja, da pomemben del poklicne identitete učitelja predstavlja predmet, ki ga 

poučuje, in zavedanje učitelja o statusu predmeta, ki ga poučuje (Day idr., 2006). 

V literaturi zasledimo različne opredelitve poklicne identitete. Javaid (2009, v Salifu in Seyram 

Agbenyega, 2013) opisuje poklicno identiteto kot pomen, ki ga posamezniki pripisujejo 

opravljanju svoje funkcije ter njihova usposobljenost za izvajanje te funkcije. Sainsaulieu 

(1988, v Muršak idr., 2011) pa opredeli poklicno identiteto v odnosu sebe do sebe in sebe do 
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drugih. Identiteto v odnosu posameznika do sebe definira kot skupek miselnih predstav, ki mu 

omogočajo, da najde stabilnost med novimi in starimi izkušnjami. Identiteto do drugih pa 

opredeli kot spoznanje posameznika, da je enim podoben in da se od drugih razlikuje. 

Poklicna identiteta izvira iz posameznikove dejavnosti in socialnih odnosov med različnimi 

osebami (Muršak idr., 2011). Kljub velikemu vplivu socialnih odnosov na oblikovanje 

identitete, pa je bistvenega pomena proces posameznikove individualne interpretacije, 

samorefleksije in posredovanja (Karaolis in Philippou, 2019). Tudi Beauchamp in Thomas 

(2013) sta mnenja, da je refleksija ključna pri oblikovanju poklicne identitete. Avtorja dodajata, 

da na oblikovanje posameznikove poklicne identitete poleg tega vplivajo še njegove predhodne 

izkušnje ter osebna identiteta oblikovana med študijem. Pri tem pa ne smemo mimo predstav, 

ki jih ima posameznik o sebi kot profesionalcu, saj tudi te vplivajo na  oblikovanje poklicne 

identitete. 

Posameznik gradi poklicno identiteto s prilagajanjem zunanjim okoliščinam (razumevanju 

skupine, doseganju rezultatov) in s tem oblikuje lastno predstavo o sebi. Gre za proces, pri 

katerem naj bi učitelj izoblikoval takšno vizijo sebe in sveta, ki bi mu omogočala sprejem svoje 

vloge in opravljanje poklica. Posameznik pri oblikovanju poklicne identitete ponotranji štiri 

vidike (Muršak idr., 2011): a) kaj in kako razume svoje delo; b) kaj bi morala biti njegova vloga; 

c) kakšna je ustrezna in zaželena kariera glede prejšnjih točk in d) kakšen naj bi v resnici bil 

sam kot nosilec poklica. 

 

2.2.6.1 Oblikovanje učiteljeve identitete 

 

Hozjan (2004) za temeljni pogoj pri oblikovanju individualne identitete učiteljev postavlja  

skupinsko identiteto učiteljev. Ta predstavlja okvir za oblikovanje vsakega posameznika.  

Za oblikovanje poklicne identitete učiteljev je potrebna: a) identifikacija s pedagoško stroko in 

didaktičnimi pristopi, b) identifikacija z učiteljevim delom in c) identifikacija z družbenim 

položajem učiteljskega poklica (Hozjan, 2004). 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Karin Zadnik; magistrsko delo 

 

44 

 

a) Identifikacija s pedagoško stroko in didaktičnimi pristopi 

Oblikovanje učiteljeve poklicne identitete se začne že s samim izobraževanjem. Velik pomen 

pri tem predstavlja dodiplomsko izobraževanje, pri katerem se bodoči učitelji seznanijo s 

pedagoško stroko ter ponotranjijo vrednote, norme in vedenje ter si oblikujejo lastno stališče o 

svojem poklicu (Hozjan, 2004). 

Na oblikovanje vpliva praktično delovanje učiteljev ter prenos teoretičnega znanja v prakso 

(Elliot, 1991, v Hozjan, 2004). Poznamo tri oblike prenosa: tehnično-racionalna oblika, tržno 

usmerjena oblika in oblika praktične znanosti.  

Tehnično-racionalna oblika je nenehno naslanjanje na teoretične pristope (Hozjan, 2004). Ta 

oblika sloni na prejemu določene količine teoretičnega znanja iz predmetov, ki jih bo učitelj 

poučeval, pedagoško psiholoških predmetov in didaktičnih predmetov. Temu sledijo praktične 

izkušnje: vaje, hospitacije, nastopi in samostojno poučevanje ob nadzoru (Marentič Požarnik in 

Lavrič, 2015).  Vzgojno-izobraževalni proces je  kompleksen in nepredvidljiv, kar je še zlasti 

za učitelja začetnika lahko velik izziv. Učitelj se v situacijah, ki se ne ujemajo s teorijo, lahko 

počuti nebogljenega (Hozjan, 2004). Korthagen (2009, v Marentič Požarnik in Lavrič, 2015) 

opisani pristop primerja z izobraževanjem ladijskih kapitanov, ki najprej potrebujejo 

izobraževanje strokovne narave in šele nato jim je zaupano krmarjenje ladje. 

Tržno usmerjena oblika izhaja iz behaviorističnih načel in poudarja pomen praktičnih 

spretnosti. Po tej obliki je učitelj uspešen le, če je cilj poučevanja pridobivanje določenih 

vedenjskih rezultatov. Prav tako kot prejšnja oblika, pa tudi ta zanemarja okoliščine in kontekst 

vzgojno-izobraževalnega procesa. Učitelj se namreč osredotoči le na del poklicnih kompetenc 

in preda učencem le del znanja in spretnosti, ne pa celote (Hozjan, 2004). Marentič Požarnik in 

Lavrič (2015) pravita, da bi to obliko lahko poimenovali »vajeniški« ali praktični pristop. 

Primer poučevanja ladijskih kapitanov bi tu opisali tako, da novinca najprej pošljemo na ladjo, 

mu damo krmilo v roke ter mu občasno ponudimo pomoč bolj izkušenih kolegov, nato pa ga 

prepustimo, da se znajde sam (Marentič Požarnik in Lavrič, 2015). 

Praktično-znanstvena oblika poudarja izobraževanje učiteljev, pri katerem je poudarek na 

refleksiji prakse (Hozjan, 2004). Avtor navaja, da cilj te oblike ni le usvojeno znanje učiteljev, 

ampak razumevanje celotne situacije. Učitelj različne teoretske vidike združuje in jih prilagaja 

posamezni situaciji. Tovrstna oblika izobraževanja od učiteljev zahteva sposobnost prilagajanja 

okoliščinam in reševanja »kriznih« situacij. V samo delo je tako vključena celotna 

posameznikova osebnost. Poklicna identiteta, ki temelji na tej obliki, ne temelji na predpisanem 
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obnašanju in vnaprej določenih vzorcih, ampak od posameznika zahteva ponotranjenje načel, 

principov in vrednot učiteljskega poklica, ki so podlaga za opravljanje le tega.  

 

b) Identifikacija z učiteljevim delom 

Za učiteljski poklic se posamezniki pogosto odločajo na podlagi identifikacije z »dobrim« ali 

»slabim« učiteljem (Hozjan, 2004).  

Eden izmed elementov poklicne identitete je intenzifikacija, ko se učitelj popolnoma preda 

svojemu delu, tako da se popolnoma podredi zahtevam in potrebam poklica. Poklic učitelja 

postane način njegovega življenja. Na prvo mesto postavi učence, ki ne smejo biti na noben 

način prikrajšani, s tem pa postavi sebe kot osebo v ozadje. Zanemarjanje sebe kot osebe tako 

predstavlja glavno pomanjkljivost intenzifikacijskega procesa. Ob tem je potrebno omeniti še 

možnost povečanega poklicnega izgorevanja, zato je pomembna skrb za graditev učiteljeve 

rezilientnosti2 (Hozjan, 2004). Ta omogoča mehanizem za življenjsko prožnost in odpornost v 

kriznih situacijah, spodbuja k čimprejšnji normalizaciji stanja in omogoča učinkovit nadaljnji 

razvoj (Kiswarday idr., 2015). 

Vzporedno s procesom intenzifikacije pa se pojavlja tudi proces diverzifikacije usposobljenosti, 

ki negativno vpliva na lastno poklicno identiteto. Gre za prepuščanje raziskovanja stroke 

ostalim strokovnjakom. Na ta način učitelji dobijo občutek nesposobnosti pri raziskovanju 

teorije in posledično omejene možnosti pri uveljavljanju poklicne avtonomije. Z vidika graditve 

poklicne identitete in posameznikovega razvoja je pomembno spodbujati učitelje k 

raziskovanju lastne prakse (Hozjan, 2004). 

Proces intenzifikacije je pretežno značilen za behavioristično usmerjene šole. Na nekaterih 

šolah poleg tega prakticirajo še vpeljavo tehničnega nadzora3, ki povzroči še večje 

razvrednotenje učiteljskega poklica. Od učiteljev se zahteva le izvajanje ciljev po vnaprej 

pripravljenih učnih načrtih. Tehnični nadzor ne vpliva negativno le na posameznikovo poklicno 

identiteto, ampak tudi na skupinsko, saj učitelji zaradi vse več vnaprej pripravljenih nalog in 

zahtev med seboj vedno manj komunicirajo, si vedno manj pomagajo oziroma se manj 

                                                 
2 Rezilienten je sinonim za dobro prilagoditev na okoliščine (Kiswarday, 2019).  
3 Tehnični nadzor je nadzor, ki omeji učiteljevo delo zgolj na uresničevanje zahtev, zapisanih v vnaprej 
določenih učnih načrtih, in doseganje zahtevanih učnih rezultatov, ki jih učenci dosegajo na zunanjih 
preverjanjih (Hozjan, 2004). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Karin Zadnik; magistrsko delo 

 

46 

 

usklajujejo. Vse to vodi v izolacijo učiteljev od drugih kolegov. S tem ostane marsikatera 

strokovna dilema v ozadju in popolnoma pozabljena (Hozjan, 2004). 

 

c) Identifikacija z družbenim položajem učiteljskega poklica 

Poklic učitelja postaja čedalje bolj povezan z državo in družbo. Položaj je v modernih družbah 

eden izmen pomembnih faktorjev pri oblikovanju poklicne identitete. Učiteljski poklic 

velikokrat povezujemo s feminizacijo in proletarizacijo. Spremembe družbene vloge učiteljev 

so pripeljale do proletarizacije, kar pomeni na primer ločevanje načrtovanja dela od njegove 

izvedbe, izguba nadzora nad delom, razvrednotenje strokovnega znanja, poostreni mehanizmi 

zunanjega nadzorovanja in intenzifikacija dela. Proletarizacija v vzgojno-izobraževalnem 

procesu je povezana s patriarhalnostjo, šole so namreč v večini organizirane po modelu 

moškega vodenja in ženskega poučevanja. Danes v javnem šolstvu poučujejo pretežno 

učiteljice, kar vodi v feminizacijo poklica, to pa je eden izmed glavnih razlogov za slabe 

razmere v šolstvu. Prevlada žensk v poklicu vpliva na razumevanje družbenega položaja 

učiteljev. V patriarhalni družbi se feminizaciji in vsem atributom, ki so v zgodovini pripadali 

ženskemu delu, pripisuje negativen pridih, zato se tak poklic dojema kot neugleden, je slabo 

plačan, zanj pa je potrebna velika stopnja ubogljivosti, ponižnosti in hvaležnosti (Hozjan, 

2004). 

Proces feminizacije in proletarizacije postavljata učitelja na raven nižje družbeno ovrednotenih 

poklicev (Vrgoč, 2012). V osnovnem šolstvu je shema zaposlenih takšna, da se z vzpenjanjem 

proti višjim položajem delež pedagoških delavk zmanjšuje. To tudi jasno izkazuje, da je 

učiteljski poklic pogojen s tradicionalnimi načeli, po katerih je delo ženske to, da skrbi, neguje, 

varuje in vzgaja otroke. Popolnoma obratna slika pa se pokaže v srednjih šolah in še posebej na 

fakultetah, saj tam v večini prevladujejo moški profesorji (Hozjan, 2004). 

Raziskava Šteh idr. (2017) je pokazala, da so tako slovenski kot tudi hrvaški učitelji mnenja, da 

ima učiteljski poklic nizek ugled v družbi. Pokazalo se je tudi, da učitelji menijo, da so plače 

učiteljev nižje kot plače enako zahtevnih poklicev z enako stopnjo zahtevane izobrazbe, kar 

prav tako vpliva na družbeni status in posledično na poklicno identiteto. 
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2.2.6.2 Dejavniki poklicne identitete učiteljev 

 

Na oblikovanje poklicne identitete vpliva več dejavnikov, to so samoučinkovitost, samopodoba, 

poklicna zavezanost, poklicno zadovoljstvo, usmerjenost k nalogam, delovna motivacija ter 

perspektiva. Ti dejavniki so lahko uporabni kot osebna leča, skozi katero učitelji razmišljajo o 

svoji praksi. Čeprav se v večini posamezni dejavniki med seboj prepletajo in medsebojno 

vplivajo, pa je ločeno razmišljanje o vsakem posameznem dejavniku učitelju v pomoč pri 

globljem razumevanju svojega delovanja (Karaolis in Philippou, 2019). 

 

Dejavniki poklicne identitete učiteljev (Karaolis in Philippou, 2019) so naslednji: 

Samoučinkovitost je povezana s posameznikovo sposobnostjo uspeha pri določeni nalogi in 

predstavlja pomemben motivacijski vidik.    

Samopodoba se nanaša na učiteljevo oceno uspešnosti v zvezi z njegovim delom. Zelo 

pomemben vir pa so pomembni »drugi«, ki nenehno podajajo povratne informacije. Za učitelje 

skupino pomembnih »drugih« predstavljajo učenci. 

Poklicno zavezanost lahko razumemo kot sinonim za dobrobit zaposlenih, katerega središče 

je skupek razmeroma trajnih vrednot, ki temeljijo na osebnih prepričanjih, podobah samega 

sebe in občutku svoje vloge. 

Poklicno zadovoljstvo zajema pozitivno in negativno pripisovanje, ki ga ljudje dajejo 

vrednosti svojega dela. Nanj vplivajo dejavniki, kot so odnosi z otroci, izzivi poučevanja, 

avtonomija in neodvisnost, priložnosti za preizkušanje novosti, sodelovanje pri odločanju ter 

reformna prizadevanja, socialni odnosi s sodelavci in možnosti za profesionalni razvoj. 

Delovna motivacija je sestavljena iz dejavnikov, ki posameznika silijo k porabi časa, energije 

in virov, ki sprožijo vedenje povezano z njegovim delom. 

Usmerjenost k nalogam opišemo kot delo, ki naj bi ga glede na cilje izobraževanja opravljal 

dober učitelj.  

Perspektiva predstavlja učiteljev pogled na to, kako se vidi v prihodnosti in kako se ob tem 

počuti. 
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2.3 Motivacija za poklic in njen vpliv na učiteljev profesionalni razvoj 

 

Motivi so po Evansu (1998, v Jungert idr., 2014) potrebe, ki vplivajo na posameznike, pri 

sprejemanju pomembnih odločitev na poti do cilja. Lahko jih opredelimo kot rezultat, ki ga želi 

posameznik doseči (De Cooman idr., 2007). 

Za doseganje ciljev je potrebna ustrezna motivacija. Motivacija je proces izzivanja oziroma 

zbujanja človekove aktivnosti, njenega usmerjanja na določene predmete in uravnavanja, da bi 

dosegli določen cilj. Delimo jo na notranjo in zunanjo. Pri notranji motivaciji je cilj delovanja 

v sami dejavnosti, vir podkrepitve pa človek sam. Zunanja motivacija pa zajema zunanje 

posledice, ki niso nujen del same dejavnosti, vir podkrepitve pa so predvsem drugi ljudje 

(Marentič Požarnik, 1988).  

Motivirati svoje zaposlene pomeni pri njih spodbuditi zanimanje za doseganje rezultatov, ki so 

pomembni tako za posameznike, kot tudi za ustanovo nasploh. Pri tem mora ustanova temeljiti 

na sodelovalni kulturi, vključevanju zaposlenih v pomembne odločitve ter zadovoljstvu v 

kolektivu.  

Po Lipčnikovi je za motiviranje potrebno oblikovati ustrezne modele, saj ti predstavljajo želeno 

vedenje zaposlenih ter cilje, ki jih želimo doseči. Pri tem pa ne smemo mimo osnovnih 

človeških vrednot, kot so pravičnost in enakost (Lipičnik, 1994). Avtorica še nadaljuje, da je 

moč motivacije največja takrat, »ko zaposlenega pripeljemo iz situacije, v kateri mora delati, v 

situacijo, v kateri hoče delati« (Lipičnik, 1994). 

Na temo poklicne motivacije je danes napisanih kar veliko raziskav (König in Rothland, 2012; 

Salifu in Agbenyega, 2013), iz katerih je razvidno, da je ta zelo pomembna za učiteljev uspeh, 

za uspeh učencev in za uspeh same šole. Raziskani so predvsem dejavniki, ki vplivajo na vstop 

ali zapustitev poklica (Jungert idr., 2014; Simić idr., 2018). Da je motivacija za učitelje zelo 

pomembna, sta ugotovila tudi Watt in Richardson (2012), ki poudarjata, da je ta v veliki meri 

povezana s poklicnim zadovoljstvom in željo po profesionalnem razvoju.  

V literaturi (Brookhart in Freeman, 1992; Jungert idr., 2014; Kyriacou in Coulthard, 2000; 

Nesje idr, 2018) najpogosteje delijo motivacijo za izbor poklica na tri podskupine motivov: 

zunanje, notranje in altruistične. 
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Med zunanje motive uvrščamo (Salifu in Agbenyega, 2013):  

• Plačilo je precej privlačno za vztrajanje v poklicu učitelja. Predvsem pa na odločitev za 

poklic učitelja vpliva to, da se lahko plača glede na izobrazbo še poveča, da obstaja 

možnost poklicnega napredovanja, ki ga spremlja finančno napredovanje. Pomembno 

je, da vsak učitelj najde svoje lastne motivatorje. Brez motivacije in posledično 

usposobljenih učiteljev bi bili tudi učenci prikrajšani. Če so učitelji dobro plačani, bodo 

nedvomno tudi bolj motivirani za pouk. Učitelji namreč predstavljajo najpomembnejši 

dejavnik za kakovost izobraževanja otrok, zato je pomembno, da prejmejo temu 

primerno plačilo. S tem povečamo njihovo zadovoljstvo in posledično delovno 

uspešnost. Ravno tako pa z višjo plačo posledično dobijo višji status v družbi, kar 

dolgoročno ravno tako vpliva na poklicno motivacijo.  

• Dobri delovni pogoji predstavljajo vzdušje, ki ga učitelji potrebujejo na delovnem 

mestu, zato da so ustrezno motivirani. Sem uvrščamo tako psihične kot tudi materialne 

pogoje, kot so velikost razreda, prostor, v katerem poučujejo, potrebno pohištvo in 

potrebščine ter pripomočke. Med dobre delovne pogoje pa poleg tega štejemo še 

možnosti za sodelovanje pri pomembnih odločitvah, možnosti za napredovanje (v 

nazive) ter pridobivanje priznanj. Našteti pogoji so tako rekoč nujni za dobro delovanje 

učiteljev, saj v nasprotnih primerih učitelji postanejo nemotivirani, odnosi med 

sodelavci so vedno slabši, negativne posledice pa najbolj občutijo učenci. Učitelji v 

takem ozračju lahko postanejo izčrpani oziroma izgoreli. 

• Stabilnost službe je zagotovljena z vedno novimi generacijami otrok, saj je zelo malo 

verjetno, da bi prišlo do obdobja, v katerem ne bi bilo rojenih nič otrok. Služba učiteljev 

je tako zagotovljena tudi v kriznih časih, saj v vseh obdobjih države potrebujejo 

izobražene ljudi.  

• Počitnice so zagotovo eden izmed motivatorjev. Če so učitelji hkrati starši, jim šolske 

počitnice omogočajo več preživetega časa skupaj s svojimi otoki.  

• Fleksibilnost poklica zajema možnost prilagoditve časa prihoda na delo in odhoda z 

delovnega mesta, poleg tega pa je fleksibilnost mogoča tudi pri vključitvi učiteljev v 

projekte, pri katerih je tam omogočena velika mera kreativnosti in inovativnosti. 
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Med notranje motive uvrščamo (Salifu in Agbenyega, 2013): 

• Ljubezen do poučevanja čutijo učitelji, ki želijo predajati svoje znanje mlajšim 

generacijam in jih bogatiti z vsem, kar vedo.  

• Zanimanje za predmet, ki ga poučujejo učitelji je ključni dejavnik, saj samo tisti, ki 

imajo svoj predmet res radi, lahko pri učencih dosežejo, da ta predmet vzljubijo in ga 

zares začutijo. Brez učiteljevega notranjega entuziazma učenci ne morejo z veseljem 

sodelovati in se učiti. 

• Notranje želje za osebni in profesionalni razvoj so zelo pomembne. Želje po 

napredovanju nam namreč omogočajo, da nikoli ne ostanemo na isti stopnički, ampak 

se vseskozi razvijamo in rastemo. S tem ko rastemo kot učitelji, vse bolj pomagamo 

svojim učencem, saj želimo biti vedno boljši in iščemo vedno boljše načine, kako 

učencem določen predmet ali snov približati ali jim olajšati razumevanje. 

K altruističnim motivom pa uvrščamo (Salifu in Agbenyega, 2013): 

• Ljubezen in želja za delo z otroki in mladostniki je eden izmed bolj pomembnih 

dejavnikov, saj učitelji preživijo največ časa ravno z njimi. Veselje do otrok in dela z 

njimi naj bi imel vsak učitelj.  

• Delo za dobrobit otrok in družbe je ena izmed možnosti za prispevanje k oblikovanju 

nadaljnjih generacij ter pomoč otrokom in mladostnikom pri njihovem razvoju. 

Zasledimo tudi poenostavljeno delitev na notranje in zunanje razloge za izbiro poklica, pri 

čemer se altruistične razloge uvršča k notranjim dejavnikom (Salifu in Agbenyega, 2013). 

Malo drugačno razdelitev pa najdemo pri Ivanuš Grmek in Javornik Krečič (2005), ki sta 

razloge za izbiro učiteljevega poklica razdelili na sledeče skupine: 

● samouresničevalni razlogi – želja po osebni in profesionalni rasti ter po koristnem in 

vplivnem delovanju, 

● altruistični razlogi  – osebni interesi, notranja motivacija, 

● materialni razlogi – zunanja motivacija, ugodne ekonomske in socialne posledice dela ter 

možnost napredovanja, 

● razlogi povezani z aspiracijo in stereotipi,  

● alternativni razlogi – izbira učiteljskega poklica zaradi neizpolnjenih pogojev za drug 

študij. 
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Williams in Burden (1997) in Dörnyei in Ushioda (2011) pa motivacijo delijo na dve drugi veji 

in sicer: 

• motivacija za odločitev za poklic učitelja oziroma motivacija za poučevanje, 

• motivacija za ostajanje v tem poklicu. 

Spet drugačno delitev zasledimo pri Hennessy in Lynch (2017), ki razloge razvrstita v dve 

glavni skupini: 

● osebni razlogi (gotovost službe, čas za družino, prenosljivost službe) in 

● socialni razlogi (skrb za prihodnost otrok, ustvarjanje socialnega prispevka, delo z otroki). 

Večina raziskav kaže, da se učitelji odločajo za ta poklic iz notranjih in/ali altruističnih razlogov 

(Jungert idr., 2014; Pop in Turner, 2009; Watt in Richardson, 2007), vendar pa raziskave v manj 

razvitih državah kažejo, da v takih okoljih učitelji višje cenijo zunanje kot notranje pogoje 

(Mwamwenda, 2010; Bastick, 2000, v Yüce idr., 2013).  

Najpogostejši razlog za poklic učitelja, ki ga zasledimo v tujih raziskavah (Fokkens-Bruinsma 

in Canrinus, 2014; Manuel in Hughes, 2006; Watt in Richardson, 2012), je želja po delu z otroki 

in mladostniki. To je tudi eden glavnih dejavnikov zadovoljstva med učitelji (Skaalvik in 

Skaalvik, 2011). 

Na Norveškem so bodoči učitelji med glavne motivacijske dejavnike uvrstili notranje 

dejavnike, kot so oblikovanje prihodnjih generacij, ljubezen do poučevanja, dobrobit otrokom 

in družbi ter stabilnost službe (Nesje idr., 2018). Prevladovale so torej tako notranje kot 

altruistične vrednote. Podobno je pokazala tudi raziskava opravljena na Švedskem (Jungert idr., 

2014) ter raziskava narejena v Hong Kongu (Chan, 2006), kjer med altruističnimi vrednotami 

izstopa želja po pomoči otrokom ter služenje družbi. Na Švedskem med notranjimi motivi 

prevladuje zanimanje za predmet, ki ga poučujemo (Jungert idr., 2014), medtem ko so pri 

raziskavi opravljeni v Hong Kongu izpostavili še dodaten notranji dejavnik, ki je ravno tako 

visoko cenjen, in sicer ugled, ki ga ima učiteljski poklic v njihovi družbi (Chan, 2006).  

V raziskavi Manuel in Hughes (2006) najdemo tri prevladujoče dejavnike. Na prvem mestu je 

osebna izpopolnitev (70,9 %), sledi zadovoljstvo pri poučevanju izbranega predmeta (69,6 %), 

na tretjem mestu pa želja in veselje do dela z mladimi (65,8 %). Podobni dejavniki prevladujejo 

tudi v raziskavi, ki sta jo opravila Watt in Richardson (2012). Med učitelji so prevladali želja 

za delo z otroki, intelektualna izpolnitev ter možnost za socialne prispevke v družbi. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Karin Zadnik; magistrsko delo 

 

52 

 

Slovenska raziskava, ki sta jo izpeljali Javornik Krečič in Ivanuš Grmek (2005), je pokazala, 

da se večina študentov odloča za učiteljski poklic zaradi samouresničevalnih razlogov, med 

katere avtorici uvrščata željo po profesionalnem razvoju posameznikov in koristnem delovanju 

in vplivanju na učence s svojim zgledom. 

V raziskavi, ki sta jo opravila Simić idr. (2018), pa najdemo tudi razloge za zapuščanje poklica 

predvsem med učitelji začetniki. Glavni razlogi so nizka plača, pomanjkanje podpore vodstva, 

nizka moč in avtonomija, nezadovoljstvo z družbenim statusom, neskladje med osebnimi in 

poklicnimi vrednotami oziroma moteče vedenje učencev (Simić idr., 2018).  

 

2.3.1 Vpliv motivacije za učiteljski poklic na profesionalni razvoj učiteljev  

 

Profesionalni razvoj se nanaša na profesionalno učenje posameznika in je bistven za izboljšanje 

kakovosti učiteljev (Karabenick in Conley, 2014). Boyd idr. (2003, v Karabenick in Conley, 

2014) pravijo, da se je potrebno potruditi motivirati učitelje za določen cilj in ko ga enkrat 

dosežejo, jim je potrebno ponuditi višji cilj. Avtor še nadaljuje, da je glavni izziv 

profesionalnega razvoja vzdrževanje učiteljeve neprestane vpetosti oziroma motivacije. 

V zadnjih letih se kaže vedno večja potreba po raziskavah povezanih s poklicno motivacijo, ki 

je v različnih okoljih  povezana s  pomanjkanjem učiteljev, staranjem učiteljskega kolektiva ter 

zapuščanjem delovnih mest učiteljev. Kar nekaj raziskav kaže, da je vzrok za tako stanje nizek 

družbeni status, ki ga ima opravljanje tega poklica, manjša službena stabilnost in omejene 

poklicne možnosti (Watt in Richardson 2007; Han in Yin, 2016). Ključni dejavniki, ki so ravno 

tako povezani z motivacijo v poklicu, so motivacija študentov, izobraževalne reforme, 

pedagoška praksa ter učiteljeva psihološka izpopolnitev in dobro počutje (Han in Yin, 2016).  

Zaradi zgoraj naštetih okoliščin menimo, da na poklicno motivacijo in posledično tudi na 

profesionalni razvoj učiteljev vplivajo tudi motivi za izbor poklica učitelja. S tem namenom 

smo se odločili to področje tudi raziskati.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

 

Vloga učiteljev danes postaja vse bolj zahtevna in kompleksna, pričakovanja do njih pa vse 

višja. Učitelji so namreč most med hitro razvijajočim se svetom in učenci, ki v ta svet vstopajo, 

zato se je tudi pogled na način izobraževanja učiteljev in njihov profesionalni razvoj spremenil 

(Valenčič Zuljan, 2012). Cencič (2000) navaja izbiro poklica kot eno izmed najbolj zahtevnih 

odločitev posameznika. S povečano zahtevnostjo učiteljskega poklica je še toliko pomembneje, 

da se za učiteljski poklic posamezniki odločijo premišljeno in zavestno.  

Raziskave na področju poklicne motivacije kažejo (Hennessy in Lynch, 2017; Manuel in 

Hughes, 2006), da se učitelji, ki se zaradi različnih razlogov odločajo za učiteljski poklic, 

razlikujejo glede poklicnega zadovoljstva. To dokazuje tudi raziskava Manuela in Hughesa 

(2006), v kateri je bilo ugotovljeno, da se učitelji, ki so se odločili za učiteljski poklic zaradi 

želje po delu z otroki, bolj zadovoljni s svojim poklicem. 

Zadovoljstvo s poklicem je povezano tudi z učiteljevo rezilentnostjo (dobro prilagajanje 

posameznika na okoliščine), ki je temelj vseživljenjskega učenja in učiteljevega 

profesionalnega razvoja. Raziskave potrjujejo, da so rezilientni učitelji v učiteljskem poklicu 

bolj zadovoljni (Kiswarday idr., 2015).  

Namen raziskave je ugotoviti motive za izbor učiteljskega poklica, preveriti, kako odločitev za 

poklic učitelja vpliva na poklicno identiteto in zadovoljstvo v poklicu, ter izvedeti, kako  

identiteta in zadovoljstvo vplivata na profesionalni razvoj. Ugotoviti želimo, kateri dejavniki 

profesionalnega razvoja so za učitelje pomembni, kakšen pomen pripisujejo izobraževanjem, v 

kolikšni meri so v poklicu zadovoljni, kaj jim prinaša poklicno zadovoljstvo in zaradi česa so 

nezadovoljni. 
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3.2 Raziskovalna vprašanja 

 

V empiričnem delu si postavljamo naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Zaradi katerih motivov se učitelji matematike odločajo za učiteljski poklic? 

 

2. Kako učitelji matematike ocenjujejo stopnjo lastnega zadovoljstva v poklicu in kateri so viri 

njihovega poklicnega zadovoljstva? 

 

3. Kolikšen pomen učitelji pripisujejo profesionalnemu razvoju? 

 

4. Kateri dejavniki po presoji učiteljev vplivajo na njihov profesionalni razvoj in v kolikšni 

meri? Kako učitelji skrbijo za lasten profesionalni razvoj? 

 

5. Kako učitelji presojajo lastno poklicno identiteto? 

 

6. Ali se učitelji z različnimi motivi za izbor poklica razlikujejo v poklicnem zadovoljstvu, 

presoji pomena profesionalnega razvoja in v poklicni identiteti? 

 

3.3 Raziskovalna metoda 

 

Pri raziskovalnem delu smo uporabili kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja. Raziskovalni pristop je kvantitativna raziskava.  

 

3.4 Vzorec 

 

Raziskava je temeljila na neslučajnostnem priložnostnem vzorcu učiteljev in učiteljic 

matematike v slovenskih osnovnih šolah.  V raziskavi je sodelovalo 56 učiteljev in učiteljic 

matematike iz osnovnih šol. Spletni anketni vprašalnik so učitelji izpolnili v obdobju od 

novembra 2021 do marca 2022.  
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Vzorec učiteljev smo opredelili z nekaterimi socialno-demografskimi značilnostmi: spol, 

število let delovne dobe na pedagoškem področju in strokovni naziv. 

 

Tabela 4 

Prikaz strukture anketirancev glede na spol (N = 56) 

SPOL Frekvenca  Odstotek (%) 

Moški 8 14,29 

Ženski 48 85,71 

SKUPAJ 56 100,00 

 

Izmed 56 učiteljev in učiteljic matematike iz slovenskih osnovnih šol je v raziskavi sodelovalo 

48 žensk (85,71 %) in 8 moških (14,29 %). Razmerje med učitelji in učiteljicami, ki so 

sodelovali v raziskavi ni presenetljivo, saj v osnovnih šolah večinoma prevladujejo ženske.  

 

Tabela 5 

Prikaz strukture anketirancev po letih delovne dobe glede na obdobja učiteljevega 

profesionalnega razvoja po Javrh (2007) (N = 56) 

 

 

 

 

 

 

 

V raziskavi je sodelovalo največ učiteljev z delovno dobo daljšo od 19 let, teh je bilo 46,43 %. 

Slaba četrtina (23,21 %) učiteljev ima med 7 in 18 let delovne dobe. Nekoliko več (25 %) 

sodelujočih je imelo med 1 in 3 leta delovne dobe. Dve učiteljici z delovno dobo krajšo od 

ŠTEVILO LET DELOVNE DOBE Frekvenca  Odstotek (%) 

1-3 14 25,00 

4-6 3 5,36 

7-18 13 23,21 

19-30 12 21,43 

več kot 30 14 25,00 

SKUPAJ 56 100,00 
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enega leta (1 mesec in 0 let) smo priključili v skupino od 1 do 3 leta delovne dobe. V vzorcu je 

sodelovalo najmanj učiteljev z od 4 do 6 let delovne dobe (5,36 %).  

 

Tabela 6 

Prikaz strukture anketirancev po nazivu (N = 56) 

STROKOVNI NAZIV Frekvenca  Odstotek (%) 

Brez odgovora 1 1,79 

Nimam naziva 17 30,36 

Mentor 7 12,50 

Svetovalec 19 33,93 

Svetnik 12 21,43 

SKUPAJ 56 100,00 

 

V vzorcu je bilo zajetih največ učiteljev s strokovnim nazivom svetovalec (33,93 %). Na 

drugem mestu so učitelji brez naziva (30,36 %) in na tretjem učitelji z najvišjim nazivom – 

svetnik (21,43 %). Najmanj je bilo učiteljev z nazivom mentor (12,50 %). Med anketiranci eden 

izmed udeleženih na to vprašanje ni odgovoril. 

 

3.5 Postopek zbiranja podatkov 

 

Na podlagi preučene literature smo za namen raziskave sestavili vprašalnik in ga pripravili v 

spletni obliki. Anketni vprašalnik ni bil standardiziran, saj smo ga pripravili za namen naše 

raziskave. Vsi anketiranci so imeli enake pogoje za izpolnjevanje ankete. Vprašalnik so 

sodelujoči izpolnjevali prostovoljno in anonimno. Anketne vprašalnike smo poslali naključno 

izbranim učiteljem in učiteljicam matematike na osnovnih šolah ter jih prosili, da anketni 

vprašalnik pošljejo še ostalim sodelavcem na tem področju.  

Anketni vprašalnik je vseboval 13 vprašanj. Prva 4 vprašanja so bila namenjena osnovnim 

podatkom o anketirancih. Tri vprašanja so bila zaprtega tipa, vprašanje o številu let delovne 

dobe pa odprto. Pri osmih vprašanjih so se učitelji odločali na podlagi petstopenjske lestvice in 
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pri nekaterih so podali komentarje za svoje odločitve. Zbiranje podatkov je potekalo od 

novembra 2021 do marca 2022. 

 

3.6 Postopki obdelave podatkov 

 

Pridobljene vprašalnike smo pregledali in neizpolnjene oziroma pomanjkljivo izpolnjene 

izločili. Podatke smo obdelali s pomočjo programa SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences). Za opis vzorca in spremenljivk smo uporabili osnovno deskriptivno metodo. Glede 

na potrebe smo izračunali frekvence, odstotke, povprečje in standardni odklon. Za preverjanje 

povezanosti med motivi za izbor poklica, poklicnim zadovoljstvom, poklicno identiteto in 

profesionalni razvijanjem smo uporabili Spearmanov in Pearsonov korelacijski koeficient ter 

Kolmogorov-Smirnov test. Pridobljene podatke smo prikazali v tabelah in grafikonih. 

 

3.7 Rezultati in interpretacija 

 

V nadaljevanju bomo predstavili rezultate, ki smo jih pridobili z anketnim vprašalnikom. 

Podatke bomo prikazali v obliki tabel in grafov. Analizirali smo pet raziskovalnih vprašanj in 

vsakega predstavili v svojem poglavju. 

 

3.7.1 Motivi, ki vplivajo na odločitev za poklic učitelja 

 

Za poklic učitelja se posamezniki odločajo zaradi različnih motivov. Učitelje in učiteljice 

matematike smo povprašali o motivih, ki so vplivali na njihovo odločitev za poklic učitelja 

matematike. Ocenjevali so 13 različnih motivov na lestvici od 1 – povsem nepomemben do 5 – 

zelo pomemben. Vsem motivom smo izračunali aritmetično sredino in jih na podlagi tega 

uredili v ranžirno vrsto.  

 

V raziskavi smo učitelje povprašali, kdaj so se odločili za poklic učitelja. Izvedeti smo želeli, 

ali so se odločili po zaključku nekega šolanja ali so odločitev za pedagoški poklic sprejeli zaradi 
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neustrezne prve izbire za poklic. V tem primeru bi lahko sklepali, da pedagoški poklic ni 

njihova »strast«, ampak zasilna rešitev.  

 

Tabela 7 

Prikaz strukture anketirancev glede na odločitev za poklic (N = 56) 

KDAJ STE SE ODLOČILI ZA POKLIC UČITELJA? Frekvenca Odstotek (%) 

Brez odgovora 1 1,79 

V osnovni šoli 26 46,43 

Po končani srednji šoli 24 42,86 

Po neustrezni izbiri predhodne študijske smeri 5 8,93 

SKUPAJ 56 100,00 

 

Večina (89,29 %) anketiranih učiteljev se je za poklic učitelja odločila v osnovni (46,43 %) ali 

srednji šoli (42,86 %). Med sodelujočimi se je le 8,93 % učiteljev za ta poklic odločilo zaradi 

neustrezne predhodne izbire študijske smeri. Eden izmed udeležencev pa na to vprašanje ni 

odgovoril. Glede na rezultate bi lahko sklepali, da se učitelji za pedagoški poklic odločajo 

zavestno in ne zaradi neuspehov na drugih študijskih smereh. 
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Tabela 8 

Ocena pomembnosti motivov, razvrščenih po povprečni pomembnosti v smeri od 

najpomembnejšega proti najmanj pomembnemu (N = 56) 

MOTIVI, KI VPLIVAJO NA 

ODLOČITEV ZA POKLIC UČITELJA 
Rang 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Imam rad matematiko. 1 4,87 0,334 

Rad/a posredujem znanje. 2 4,79 0,494 

Želim delati z otroki in mladostniki. 3 4,66 0,640 

Želim biti zgled otrokom in mladostnikom. 4 4,27 0,820 

Menim, da je poučevanje koristno za celo 

družbo. 
5 4,27 ,981 

Omogoča ustvarjalnost. 6 4,02 1,070 

Učiteljski poklic omogoča napredovanje in 

profesionalno razvijanje skozi celo kariero. 
7 3,32 1,266 

So delovni pogoji ugodni (delovni čas, 

počitnice). 
8 2,95 1,135 

Omogoča veliko možnosti zaposlitve. 9 2,93 1,076 

Odpira mi možnost nadaljnjega 

izobraževanja za doseganje doktorata 

znanosti. 

10 2,23 1,250 

Je ta poklic cenjen v naši družbi. 11 2,13 ,833 

Je ta poklic naša družinska tradicija. 12 1,48 1,009 

Nisem bil/a sprejet/a na drugo fakulteto. 13 1,14 ,483 
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Rezultati so z oceno 4,88 pokazali, da je najpomembnejši motiv za poklic pri učiteljih ljubezen 

do matematike, sledi želja po posredovanju znanja (�̅� = 4,79) in želja za delo z otroki in 

mladostniki (�̅�  = 4,66).  

Učitelji so med motive z aritmetično sredino višjo od 4 uvrstili še tri druge, in sicer željo po 

vplivu na otroke s svojim zgledom (𝑥 ̅= 4,27), željo po koristnem vplivu na družbo (�̅� = 4,27) 

ter možnost za ustvarjanje (�̅� = 4,02).  

Z aritmetično sredino med 3 in 4 so učitelji ocenili le en motiv – učiteljski poklic omogoča 

napredovanje in profesionalno razvijanje skozi kariero.  

Ugodnost delovnih pogojev (�̅� = 2,95), širok spekter zaposlitve (�̅� = 2,93), možnost za 

doseganje doktorata znanosti (�̅� = 2,23) in cenjenost poklica v naši družbi (�̅� = 2,13) so učitelji 

ocenili z aritmetično sredino med 2 in 3. 

Z najnižjo povprečno oceno so učitelji ocenili motiv družinske tradicije (�̅� = 1,48) in razlog, da 

na želeno fakulteto niso bili sprejeti (�̅� = 1,14). 

Motive smo razdelili glede na razdelitev, ki jo najdemo v večini literature (Nesje idr, 2018; 

Brookhart in Freeman, 1992; Kyriacou in Coulthard, 2000; Jungert idr., 2014), na notranje, 

zunanje in altruistične motive. Tem dejavnikom smo dodali še kategorijo alternativnih motivov. 

1. Notranji motivi temeljijo na notranji motivaciji ter želji po osebnostni in profesionalni 

rasti: 

• Imam rad matematiko. 

• Rad/a posredujem znanje. 

• Učiteljski poklic omogoča napredovanje in profesionalno razvijanje skozi celo 

kariero. 

• Odpira mi možnosti nadaljnjega izobraževanja za doseganje doktorata znanosti. 

2. Zunanji motivi temeljijo na ugodnih ekonomskih in socialnih posledicah: 

• Omogoča ustvarjalnost. 

• So delovni pogoji ugodni (delovni čas, počitnice). 

• Omogoča veliko možnosti zaposlitve. 

3. Altruistični motivi temeljijo na koristnem in vplivnem delovanju na otroke:  

• Želim delati z otroki in mladostniki. 

• Želim biti zgled otrokom in mladostnikom. 

• Menim, da je poučevanje koristno za celo družbo. 
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4. Alternativni motivi odsevajo zunanje dejavnike, ki temeljijo na neizpolnjenih pogojih 

za študij v skladu z željami ali pa na odločitve vplivajo aspiracije ali stereotipi o poklicu: 

• Je poklic cenjen v naši družbi. 

• Je ta poklic naša družinska tradicija. 

• Nisem bil/a sprejet/a na drugo fakulteto. 

Da bi izvedeli kateri motivi prevladujejo, smo izračunali aritmetične sredine posameznih 

skupin motivov. V programu SPSS smo ustvarili nove spremenljivke za vsako kategorijo 

motivov. Za vsakega učitelja smo izračunali aritmetične sredine posameznih motivov, tako da 

smo sešteli posamezne ocene motivov, ki spadajo k določeni vrsti dejavnikov ter jih delili s 

številom dejavnikov. 

 

Tabela 9 

Ocena pomembnosti dejavnikov po skupinah (N = 56) 

 Minimum Maksimum 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Altruistični motivi 

 
3,00 5,00 4,40 ,604 

Notranji motivi 

 
2,60 5,00 3,84 ,578 

Zunanji motivi 

 
1,00 5,00 2,94 ,968 

Alternativni motivi 

 
1,00 3,00 1,58 ,509 

 

Glede na rezultate iz tabele 9  
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Tabela 8 

Ocena pomembnosti motivov,  je razvidno, da so najpomembnejši motivi notranji in altruistični, 

kar je skladno s tujimi raziskavami (Chan, 2006; Jungert idr., 2014;  Nesje idr., 2018; Pop in 

Turner, 2009; Watt in Richardson, 2007).  

Raziskava Ivanuš Grmek in Lačen (2008) opravljena s slovenskimi študenti razrednega pouka 

je ravno tako pokazala, da se učitelji na prvem mestu za svoj poklic odločajo na podlagi 

altruističnih dejavnikov (želja po delu z otroki).  

Ravno nasprotno pa je raziskava Claeys (2011), med učitelji začetniki v Združenih državah 

Amerike pokazala, da so pri izbiri poklica altruistični motivi na zadnjem mestu. V tej raziskavi 

so z veliko prednostjo na prvem in drugem mestu notranji in zunanji motivi. 

Kateri dejavniki najbolj vplivajo na študente matematike je raziskovala tudi Rus (2009). 

Rezultati njene raziskave so primerljivi z našo raziskavo. Rezultati obeh raziskav so pokazali, 

da so študenti matematike (v raziskavi Rus, 2009) in učitelji matematike (v naši raziskavi) na 

prvo mesto postavili altruistične motive, na drugem mestu sledijo notranji motivi, nato še 

zunanji in na zadnjem mestu alternativni motivi. 

Zunanji dejavniki so za učitelje v naši raziskavi srednje pomembni, kar se razlikuje npr. od 

raziskave opravljene na Kitajskem, kjer je dejavnik stabilnosti delovnega mesta najbolje 

zastopan (Lin idr., 2012 v Watt in Richardson, 2012).  

Učitelji v naši raziskavi so na zadnje mesto po pomembnosti dejavnikov uvrstili alternativne 

razloge, kar je skladno z raziskavo Ivanuš Grmek in Lačen (2008). Najnižje je ocenjen dejavnik, 

da so se za poklic odločili zaradi prenizkih rezultatov, da bi se vpisali na drugo fakulteto. 

 

3. 7. 2 Stopnja zadovoljstva v poklicu ter viri poklicnega zadovoljstva 

 

Zadovoljstvo je nekaj, kar si posameznik želi in hkrati lahko to tudi doseže (Mihalič, 2008). 

Mihalič (2008) navaja, da so posamezniki pri svojem delu lahko uspešni in učinkoviti, če so 

zadovoljni.  

V nadaljevanju nas je zanimalo poklicno zadovoljstvo učiteljev matematike. Učitelji so 

ocenjevali stopnjo svojega zadovoljstva od postavke 1 – zelo nezadovoljen do 5 – zelo 

zadovoljen. Za boljši vpogled smo učitelje prosili, da svoje odločitve tudi utemeljijo. 
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Tabela 10 

Zadovoljstvo med učitelji matematike v pedagoškem poklicu (N = 56) 

V KOLIKŠNI MERI STE ZADOVOLJNI Z 

UČITELJSKIM POKLICEM? 
Frekvenca Odstotek (%) 

Zelo zadovoljen 10 17,85 

Zadovoljen 26 46,42 

Srednje zadovoljen 17 30,35 

Nezadovoljen 2 3,57 

Zelo nezadovoljen 1 1,78 

SKUPAJ 56 100,0 

 

Učitelji svoje poklicno zadovoljstvo ocenjujejo relativno visoko (�̅� = 3,75, σ = 0,858), iz česar 

bi lahko sklepali, da so učitelji v svojem poklicu zadovoljni.  

To dokazujejo tudi rezultati  v tabeli 10, v kateri je prikazana porazdelitev učiteljev glede na 

odgovore o zadovoljstvu. Največji delež učiteljev navaja, da so v poklicu zadovoljni (46,4 %), 

približno 30,0 % učiteljev je srednje zadovoljnih, 17,85 % učiteljev pa je v poklicu zelo 

zadovoljnih, le 5,35 % učiteljev je s poklicem nezadovoljnih oziroma zelo nezadovoljnih.  

 

Dokaj visoko zadovoljstvo v učiteljskem poklicu kaže tudi raziskava narejena v Turčiji 

(Demirataş, 2010), v kateri so učitelji svoje zadovoljstvo ocenili z aritmetično sredino �̅� = 3,54. 

 

Učitelje v naši raziskavi smo povprašali tudi o razlogih za poklicno zadovoljstvo ali 

nezadovoljstvo. Komentarje za poklicno zadovoljstvo smo razdelili v 3 skupine: 

− veselje do posredovanje znanja mladim (6,25 %), 

− zadovoljstvo ob napredku učenca (19,35 %), 

»Sreča, ko vidiš, da učenci razumejo, kar si jim razložil.« 

»Veselje, ko vidiš, da si nekoga navdušil za študij matematike.« 

− veselje do dela z mladimi (25,80 %). 

»Otroci so neizmeren vir optimizma in vere v lepo prihodnost.« 
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Rezultate poklicnega nezadovoljstva smo strnili v 3 skupine: 

− odnos staršev in otrok (9,38 %),  

»Glavni vir nezadovoljstva je prevelik pritisk s strani staršev.« 

− necenjenost in razvrednotenost poklica (15,62 %), 

»Necenjenost in nespoštovanje s strani družbe.« 

»Učiteljski poklic ni več tako cenjen kot nekoč.« 

− preveč birokratskih zadev (12,50 %). 

»Zdi se mi, da je vse drugo bolj pomembno (birokracija, dokumentacija…) kot pa 

poučevanje.« 

»Administracija in papirologija me moti.« 

 

Zadovoljstvo na delovnem mestu se odraža tudi s pomisleki o zamenjavi poklica. Učitelje smo 

povprašali, ali so kdaj pomislili, da bi zapustili učiteljski poklic. Želeli smo tudi v taki obliki 

preveriti, koliko so zadovoljni v svojem poklicu. Učitelji so z lestvico od »Sploh se ne strinjam« 

do »Popolnoma se strinjam« podali oceno za trditev »Nikoli nisem pomislil, da bi zapustil 

učiteljski poklic«. 

 

Tabela 11 

Prepričanost učiteljev v izbiro ustreznega poklica (N = 56) 

NIKOLI NISEM POMISLIL, DA BI ZAPUSTIL 

UČITELJSKI POKLIC. 
Frekvenca Odstotek (%) 

Brez odgovora 1 1,78 

Sploh se ne strinjam 7 12,50 

Ne strinjam se 12 21,42 

Ne morem se odločiti 7 12,50 

Strinjam se 19 33,92 

Popolnoma se strinjam 10 17,85 

SKUPAJ 56 100,0 

 

Več kot 50 % učiteljev o zamenjavi poklica ni niti razmišljala. Nekoliko več kot 30 % učiteljev 

je o spremembi poklica že razmišljajo. Menimo, da so nekateri učitelji, kljub temu da so v 
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opravljanju pedagoškega poklica zadovoljni, o menjavi službe že razmišljali. Iz odgovorov, ki 

smo jih prejeli, sklepamo, da jih poklic učitelja osrečuje, vendar jih težave s starši in učenci ter 

vedno večja razvrednotenost poklica učitelja pripeljejo tudi do razmišljanja o drugih možnostih.  

Javrh (2011) navaja glavne »napovedovalce« zadovoljstva na poklicni poti: spremembe pri 

učiteljevem delu, ki se odražajo pri predmetu, ki ga poučujejo, ali skupini s katero delajo; 

pojav generacije, s katero učitelj zaživi (generacija učencev, s katero učitelj naveže močnejši 

in pristnejši stik) in dosežki, ki jih učitelj doseže pri poučevanju.  

Sklepamo lahko, da je večina učiteljev vsaj enega od navedenih »napovedovalcev« dosegla, saj 

je stopnja zadovoljstva pri njih visoka. V naši raziskavi ima največji delež učiteljev delovno 

dobo daljšo od 19 let, zato bi bilo zanimivo raziskati povezanost med zadovoljstvom pri 

učiteljih z različno dolžino delovne dobe. Menimo, da bi se poklicno zadovoljstvo po modelu 

Javrh (2011) začelo v polnosti odražati v fazi stabilizacije, v kateri se začnejo kazati 

posameznikovi napredki na področju poučevanja in učitelji že nekoliko ujamejo dinamiko šole, 

v kateri poučujejo, zato so se pripravljen sprostiti in navezati pristne stike s sodelavci in učenci.  

 

3.7.3 Učiteljeva presoja pomena lastnega profesionalnega razvoja  

 

Zmožnost graditi lasten profesionalni razvoj predstavlja eno izmed pomembnejših učiteljskih 

kompetenc. Profesionalni razvoj, kot že sama beseda nakazuje, je proces, ki traja celo življenje. 

Rast na poklicni poti je izrednega pomena, saj s tem učitelji odkrivajo »nove« načine 

kombiniranja učnih metod in učnih oblik, ki povečujejo učinkovitost pouka za različne učence, 

kombinirajo različne didaktične strategije tradicionalnega in odprtega pouka in s tem prispevajo 

k doseganju višjih taksonomskih nivojev znanja, ob izobraževanju postajajo bolj sposobni 

reflektiranja lastne prakse in evalviranja lastne učinkovitosti. Ta proces zajema vsa človekova 

področja – osebno, socialno in strokovno.  

V raziskavi nas je zanimalo, kolikšen pomen učitelji pripisujejo skrbi za osebno profesionalno 

rast. Učitelji so z lestvico od 1 – zelo nepomembna do 5 – zelo pomembna ocenili pomembnost 

skrbi za profesionalni razvoj. Rezultati so prikazani v tabeli 12. 
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Tabela 12 

Pomen posameznikove skrbi za lasten profesionalni razvoj (N = 56) 

OCENA POMEMBNOSTI SKRBI ZA 

PROFESIONALNI RAZVOJ 
Frekvenca Odstotek (%) 

Brez odgovora 2 3,57 

Zelo nepomembna 3 5,35 

Nepomembna 0 0,00 

Niti pomembna, niti nepomembna 1 1,78 

Pomembna 22 39,28 

Zelo pomembna 28 50,00 

SKUPAJ 56 100,00 

 

Učitelji v večini menijo, da je skrb za profesionalni razvoj zelo pomemben (50,00 %) ali pa 

pomembna (39,28 %). Le 5,35 % izmed vseh sodelujočih učiteljev je odgovorilo, da je skrb za 

profesionalno razvijanje zelo nepomembna. Eden izmed anketirancev pa se glede tega ni 

opredelil.  

 

Poleg tega nas je zanimalo še globlje razumevanje učiteljevih pogledov na osebni profesionalni 

razvoj. Učitelji so 3 trditve ocenili z od 1 – nikakor ne drži do 5 – povsem drži. 
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Tabela 13  

Ocena trditev o profesionalnem razvoju 

 
Frekvenca 

Odstotek 

(%) 

1. Profesionalni razvoj mi 

omogoča, da sem v poklicu 

učitelja vedno boljši. 

ne morem se opredeliti 7 12,50 

drži 27 48,21 

povsem drži 22 39,28 

2. Menim, da mora vodstvo šole 

skrbeti za profesionalni razvoj 

učiteljev. 

ne drži 1 1,78 

ne morem se opredeliti 15 26,78 

drži 22 39,28 

povsem drži 18 32,14 

 

3. Za poklicno rast je potrebno 

 na različne načine nenehno 

skrbeti. 

ne morem se opredeliti 1 1,78 

drži 28 50,00 

povsem drži 
27 48,21 

 

 

Prva trditev je bila »Profesionalni razvoj mi omogoča, da sem v poklicu učitelja vedno boljši.« 

Vsi anketiranci so se strinjali, da jih profesionalni razvoj izpopolnjuje, saj nobeden izmed njih 

ni označil trditve, da to ne drži ali nikakor ne drži. Med sodelujočimi se je skoraj 90 % učiteljem 

zdelo, da profesionalni razvoj pomembno vpliva na to, da so v svojem poklicu vedno boljši. 

Odgovor je skladen s pomenom, ki ga učitelji pripisujejo profesionalnemu razvijanju.  

 

Kot smo že omenili v teoretičnih izhodiščih, je v posameznikov profesionalni razvoj vključenih 

več dejavnikov: učenci, sodelavci, vodstvo šole itd. Želeli smo raziskati, ali učitelji menijo, da 

gre za odgovornost ravnateljev in vodstva šole, ali menijo, da morajo odgovornost za 

profesionalni razvoj prevzeti sami.  

 

Učitelji so podali mnenje o organizaciji profesionalnega razvoja. Približno 70 % učiteljev v naši 

raziskavi je mnenja, da je naj bi za organizacijo profesionalnega razvoja poskrbelo vodstvo 

šole. Nekoliko manj kot 2 % učiteljev pa je menilo, da skrb za profesionalni razvoj ni naloga 

vodstva šole. Ostali se glede tega niso opredeili. Kljub temu, da Muršak idr. (2011) menijo, da 
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je posamezniku institucija v oporo pri profesionalnem razvijanju, pa vidimo, da je večina 

učiteljev mnenja, da je skrb za profesionalni razvoj naloga vodstva. Tudi Makovec (2018) 

navaja, da je skrb za poglabljanje kakovosti naloga učitelja in ne vodstva šole. Menimo, da bi 

vodstvo šole učiteljem moralo predstavljati podporo in vir pomoči na njihovi profesionalni poti. 

Izjemoma je le prvo obdobje poklicne poti, ko bi bilo smiselno, da vodstvo šole učitelje 

začetnike tudi usmerja, spodbuja ter jim organizira izobraževanja.  

 

Profesionalni razvoj učiteljev poteka celo življenje. Ker je pomembno, da učitelji za poklicno 

napredovanje skrbijo na različne načine, smo med učitelji želeli raziskat kakšno je njihovo 

mnenje glede tega. 

 

Učitelje smo povprašali, ali menijo, da je treba na različne načine nenehnao skrbeti za 

profesionalni razvoj. Skoraj vsi učitelji so trditev opredelili kot pomembno (50 %) ali pa so se 

z njo popolnoma strinjali in jo označili kot zelo pomembno (48,2 %). Sklepamo lahko, da se 

učitelji profesionalno razvijajo skozi celotno poklicno pot. Razvoj po mnenju anketirancev 

poteka na različne načine, saj se predvsem digitalna tehnologija pa tudi učne metode in učne 

oblike neprestano izboljšujejo in posodabljajo. Valenčič Zuljan in Kalin (2020) navajata, da je 

pri izboru učnih metod pomembna premišljena izbira. Razvoj »metodičnih kompetenc« 

predstavlja pomemben del profesionalnega razvoja. Razvoj omenjenih kompetenc se po mnenju 

avtoric kaže na več področjih: v usmerjenosti od učitelja k učencem, pridobivanju poklicne 

suverenosti, presojanju učiteljeve odgovornosti za učenčev napredek, povezanosti učiteljevih 

pojmovanj in ravnanj, izvajanju učne diferenciacije in individualizacije, procesu načrtovanja in 

izvajanja pouka, zmožnosti refleksije pouka, pridobivanju rutin in eksperimentiranju (Valenčič 

Zuljan in Kalin, 2020). 

 

3.7.3.1 Dejavniki, ki vplivajo na profesionalni razvoj učiteljev 

 

Na profesionalno razvijanje posameznikov vplivajo različni dejavniki. Učitelji so na lestvici od 

1 – povsem nepomemben do 5 – zelo pomemben ocenili pomen 14-ih dejavnikov. 
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Tabela 14 

Prikaz pomembnosti dejavnikov, ki vplivajo na profesionalni razvoj, glede na aritmetično 

sredino (N = 56) 

 Rang Minimum 

Maksimu

m Povprečje 

Standard

ni odklon 

1. Timsko delo v strokovni 

ekipi 
1 2 5 4,50 0,661 

2. Spremljanje učenčevega 

napredka 
2 3 5 4,43 0,628 

3. Ravnatelj in način vodenja 
3 2 5 4,41 0,848 

4. Samorefleksija poučevanja 
4 3 5 4,39 0,652 

5. Klima na šoli 
5 2 5 4,36 0,749 

6. Izobraževanje in udeležba na 

seminarjih 
6 3 5 4,00 0,763 

7. Priprava učencev na 

tekmovanja 
7 -1 5 3,91 1,149 

8. Udeležba na konferencah in 

posvetih 
8 2 5 3,89 0,802 

9. Mentorstvo študentom in 

pripravnikom 
9 2 5 3,87 0,810 

10. Branje strokovne literature 
10 2 5 3,79 0,909 

11. Sodelovanje s starši 
11 1 5 3,71 1,140 

12. Opazovanje in analiza učne 

ure s strani sodelavcev 
12 1 5 3,71 0,847 

13. Sodelovanje v raziskovalnih 

projektih 
13 1 5 3,68 0,956 

14. Opazovanje in analiza učne 

ure s strani ravnatelja 
14 1 5 3,36 0,923 
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Celostno gledano smo opazili, da so učitelji v povprečju vse dejavnike ocenili relativno visoko. 

Noben izmed dejavnikov nima aritmetične sredine nižje od 3,36. 

Učitelji so med najpomembnejše dejavnike uvrstili timsko delo v strokovni ekipi (�̅�  = 4,50). 

Po mnenju učiteljev jim veliko pomeni izmenjevanje izkušenj ter strokovni nasveti sodelavcev. 

Timsko delo po mnenju nekaterih učiteljev prispeva k oblikovanju pozitivne šolske klime, saj 

ta raste z dobrimi medsebojnimi odnosi med sodelavci.  

Učitelji so zapisali: 

- »Mislim, da je najbolj pomembno timsko delo. S sodelavkami si izmenjujemo 

izkušnje in ideje ter smo kritične druga do druge.« 

- »Timsko delo v strokovnem aktivu je zelo pomembno, saj je za učitelja začetnika 

eden izmed pomembnejših dejavnikov – pri samem načrtovanju učnih priprav, 

samem učenju, podajanju vsebin ...« 

 

Raziskava avtorice Krajnc (2014) je pokazala, da slovenski vzgojitelji visoko ocenjujejo vpliv 

timskega dela na njihov profesionalni razvoj. Tudi raziskava Valenčič Zuljan idr. (2010), 

opravljena na vzorcu učiteljev in ravnateljev v Sloveniji, je pokazala zelo močan vpliv timskega 

dela na profesionalni razvoj. 

 

Na drugo mesto so učitelji uvrstili spremljanje učenčevega napredka (�̅� = 4,43). Nekateri 

učitelji menijo, da se lahko napredek učiteljev odraža ravno v napredku učencev. Učitelji 

menijo, da s skrbnim strokovnim opazovanjem učencev lahko postanejo njihove učne ure 

boljše, saj jih lahko preoblikujejo skladno s potrebami in značilnostimi učencev. Navajamo 

razmislek učitelja: 

»Najpomembnejši dejavnik se mi zdi spremljanje učenčevega napredka. V napredku učenca 

vidim tudi svoj napredek.« 

 

Sledi vpliv ravnatelja in njegov način vodenja (�̅� = 4,41). Ravnatelj svoje zaposlene spodbuja 

in podpira na profesionalni rasti, zato je visoka ocena tega dejavnika pričakovana.  

 

Med dejavnike z aritmetično sredino nad 4 so učitelji uvrstili tudi samorefleksijo poučevanja 

(�̅� = 4,39). Učitelji navajajo, da jim samorefleksija omogoča izboljšanje učnih pristopov, učnih 

metod ter celotne prakse poučevanja. Omogoča jim vpogled v lastno delo ter razmislek o 

izboljšanju sebe kot učitelja, kar je bistveno na poti profesionalnega razvoja. 
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»Samorefleksija poučevanja omogoča izboljševanje učnih pristopov, načinov vodenja pouka, 

učnih metod.« 

 

Dobljeni rezultati se bistveno ne razlikujejo od rezultatov raziskave Valenčič Zuljan (2018), ki 

je prav tako pokazala, da učitelji timskemu delu v strokovni ekipi in samorefleksiji poučevanja 

pripisujejo velik vpliv za  lastni profesionalni razvoj.  Podobno so učitelji razrednega pouka v 

raziskavi Cencič (2004) timsko delo ocenili z višjimi ocenami.  

 

Med pomembnejše dejavnike so učitelji uvrstili še šolsko klimo, saj menijo, da je dobra 

povezanost med kolegi izrednega pomena. Na ta način si učitelji med seboj lažje pomagajo, 

izmenjujejo si mnenja in nasvete.  

 

Med najmanj pomembne dejavnike so učitelji uvrstili sodelovanje v raziskovalnih projektih 

(�̅� = 3,68) in opazovanje in analiziranje učne ure s strani ravnatelja (�̅� = 3,36). Tudi v tem 

se rezultati bistveno ne razlikujejo od rezultatov raziskave Valenčič Zuljan (2019), v kateri 

učitelji ravno tako menijo, da opazovanje in analiziranje ur s strani ravnatelja nima velikega 

pomena za profesionalni razvoj učiteljev. Učitelji so mnenja, da je za opazovanje pomembno, 

da je opazovalec strokovnjak istega področja, čeprav menimo, da lahko tretja oseba, ki ni iz 

istega strokovnega področja doprinese nove poglede na učno uro. Poleg tega pa opazovanje 

učitelji povezujejo z negativnimi čustvi kot sta stres in strah. Eden od učiteljev pravi: 

»Hospitiranje ravnatelja se mi zdi popolnoma nepotrebno, saj ima kot nekdo, ki ni strokovnjak 

na področju matematike, lahko popolnoma drugačne poglede.« 

 

Učiteljem se branje strokovne literature ne zdi najpomembnejše, saj so ga uvrstili na nižje 

mesto (�̅� = 3,79). Aritmetična sredina omenjenega dejavnika je zelo podobna aritmetični sredini 

(�̅� = 4,19), ki so jo dobili v raziskavi Cencič (2004), vendar pa so učitelji razrednega pouka v 

tej raziskavi branje strokovne literature ocenili najvišje, saj je bilo to na prvem mestu po ranžirni 

vrsti. Cencič (2004) meni, da je razlog za tako visoko oceno v razlogu, da je ta način učiteljem 

najbolj priročen, saj lahko poteka tudi v prostem času.  

 

Primerjali smo tudi mnenja učiteljev o izobraževalnih konferencah v šoli. Učitelji v naši 

raziskavi so ta dejavnik ocenili z aritmetično sredino �̅� = 4,00, kar je skladno z raziskavo 

Valenčič Zuljan (2018), v kateri so ta dejavnik ocenili z �̅� = 4,14. 
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Ker so izobraževanja pomemben del profesionalnega razvoja, smo od učiteljev želeli izvedeti, 

ali so se v zadnjih treh letih udeležili kakšnega izobraževanja, ki je pomembno vplivalo na 

učinkovitost njihovega poučevanja. Rezultate smo zbrali v spodnji tabeli. 

 

Tabela 15 

Prikaz udeležbe na izobraževanjih v zadnjih treh letih (N = 56) 

Udeležba izobraževanj v zadnjih treh letih Frekvenca Odstotek (%) 

Brez odgovora 2 3,57 

DA 36 64,28 

NE 18 32,14 

SKUPAJ 56 100,00 

 

Med anketiranci se je kakovostnih izobraževanj udeležilo skoraj 65 % učiteljev, skoraj tretjina 

pa se v zadnjih treh letih ni udeležila nobenega takšnega izobraževanja. 

 

Učitelji pojasnjujejo, da so se izobraževanj udeležili zaradi različnih razlogov, kot so: 

− potreba po svežih idejah, ki bi jih vnesli v svoj pouk (predvsem na področju 

formativnega spremljanja); 

»Formativno spremljanje mi je s primeri dobrih praks dalo veliko novih idej in zagona 

za delo z učenci.« 

− potreba po poglabljanju psiholoških vidikov za razvoj mladostnikov; 

»Razvoj otrok in mladostnikov s psihološkega vidika, kaj vpliva na razvoj možganov in 

na kaj je potrebno biti pozoren v posameznih obdobjih razvoja otrok.« 

− potreba po novostih na področju IKT tehnologije. 

»Uporaba IKT tehnologije, ki nam sedaj v teh časih še kako pride prav (delo na 

daljavo): uporaba i-table, videokonference, uporaba h5p vsebin, spletno orodje, spletna 

učilnica, anketni vprašalnik ...« 

 

Med razlogi, zakaj se izobraževanj niso udeležili so: 

− trenutne razmere (večina izobraževanj je bila povezana z delom na daljavo), 

− kratka doba zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, 

− slabša kvaliteta izobraževanj. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Karin Zadnik; magistrsko delo 

 

73 

 

       Nekateri učitelji so kritični do kakovosti izobraževanj in navajajo: »Zadnja leta 

      izobraževanja niso več tako kvalitetna, kot so bila pred leti. Učitelji zaradi želje po hitrejšem 

      napredovanju ne pripravljajo več tako učinkovitih konferenc, člankov in prispevkov.« 

 

Iz odgovorov posameznih učiteljev in učiteljic matematike sklepamo da bi se v »normalnih« 

razmerah izobraževanj udeležilo več posameznikov, v zadnjih dveh letih pa je zaradi razmer v 

svetu in posledično v šolstvu to terjalo velike spremembe tudi na tem področju. 

 

Izobraževanja lahko učiteljem veliko doprinesejo na profesionalni poti. Med našimi učitelji smo 

želeli izvedeti, koliko jim vsebine na izobraževanjih pripomorejo k prenosu pridobljenih znanj 

v praksi. Učitelji so na lestvici od 1 – nikakor ne drži do 5 – povsem drži ocenili spodnjo trditev.  

 

Tabela 16  

Ocena trditve »Menim, da sta za profesionalni razvoj dovolj le eno ali dve izobraževanji na 

leto.« (N = 56) 

 Frekvenca Odstotki (%) 

Menim, da sta za profesionalni 

razvoj dovolj le eno ali dve 

izobraževanji na leto. 

nikakor ne drži 6 10,71 

ne drži 18 32,14 

 ne morem se odločiti 18 32,14 

drži 13 23,21 

povsem drži 1 1,78 

 

Želeli smo izvedeti tudi ali učitelji menijo, da sta eno ali dve izobraževanji letno dovolj za 

kakovosten profesionalni razvoj. Več kot 40 % učiteljev se s trditvijo ni strinjalo, nekoliko več 

kot 20 % učiteljev pa je menilo, da je eno ali dve izobraževanji na leto dovolj za profesionalni 

razvoj. Ostali se glede tega niso opredelili. Menimo, da so izobraževanja kakovosten vir novih 

idej, vendar je pomembno, da je njihova izvedba premišljena. 

 

Marentič Požarnik (1987) kot ključno pomanjkljivost pri izobraževanju učiteljev izpostavlja 

neskladje med teorijo in prakso, ki se odraža predvsem pri vstopu učiteljev novincev v šolski 
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sistem. Učitelji začetniki na delovna mesta prihajajo nepripravljeni na konkretne oblike 

poučevanja, vzgajanja in discipliniranja učencev. O razhajanju med teorijo in prakso Marentič 

Požarnik (1993) med drugim zapiše, da bi bilo za izboljšanje prakse potrebno ozaveščanje 

teorij, ki vodijo učiteljeva ravnanja v razredu. 

 

3.7.4 Poklicna identiteta 

 

Z leti poučevanja učitelj gradi in oblikuje tudi svojo poklicno identiteto. Na oblikovanje 

poklicne identitete vpliva socialno okolje posameznika, interpretacija sebe v poklicu učitelja 

ter podoba posameznika v očeh drugih (Muršak, 2009). Ker poklicna identiteta vpliva tudi na  

profesionalni razvoj učiteljev, smo želeli med učitelji raziskati, kateri dejavniki so najbolj 

vplivali na njihovo poklicno identiteto.  

Učitelji so na lestvici od 1 – sploh ni vplival do 5 – je zelo vplival ocenili pomen 16-ih 

dejavnikov. 
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Tabela 17 

Ocena pomembnosti dejavnikov, ki vplivajo na oblikovanje poklicne identitete (N = 56) 

 

Mini-

mum 

Maksi- 

mum 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Odnosi z učenci 
1 5 4,34 0,978 

 Odnosi s sodelavci 
1 5 4,21 0,929 

Moj profesionalni razvoj in večje 

samozaupanje 
1 5 4,11 1,073 

Samorefleksija poučevanja 
1 5 4,09 1,283 

Inovacije in različni reformnimi 

posegi  v šolo (na primer uporaba novih 

tehnologij, novi učni načrti) 

1 5 4,02 1,213 

Odnosi z vodstvom šole 
1 5 4,00 1,221 

Odnosi s starši 
1 5 3,89 1,090 

Presoja lastne učinkovitosti pri delu z 

učenci 
1 5 3,89 1,358 

Opazovanje  prakse kolegov 
1 5 3,79 1,039 

Spremembe na področju šolstva 
1 5 3,71 1,140 

Odnosi s svetovalno službo 
1 5 3,70 1,111 

Uspehi mojih učencev na tekmovanjih 
1 5 3,61 1,289 

Poučevanje, ki sem ga izvajal/-a prvo 

leto 
1 5 3,38 1,229 

Mentor (na pedagoških praksah, 

pripravništvu) 
1 5 3,36 1,313 

Napredovanje v naziv 
1 5 2,88 1,294 

Izobraževanje na fakulteti 
1 5 2,86 1,257 
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Na učiteljevo poklicno identiteto po mnenju učiteljev najbolj vplivajo odnosi z učenci (�̅� = 

4,34). Učitelji so mnenja, da so učenci najboljši učitelji in motivatorji in da jim ravno oni lahko 

pomagajo rasti na njihovi profesionalni poti in krepiti njihovo poklicno identiteto s pomočjo 

povratnih informacij, ki jih podajajo. Poleg tega učitelj menijo, da je pozitiven odnos 

pomemben tako za učitelje kot za učence, saj lahko ustvarja prijetno šolsko klimo in pomaga 

rasti obojim hkrati.  

 

Visoko med dejavnike, ki vplivajo na poklicno identiteto, so se uvrstili tudi odnosi s sodelavci 

(�̅� = 4,21), kar je tudi precej pričakovano. Že v teoretičnih izhodiščih (Roffey, 2004, v Pšunder, 

2012) smo videli, da ima dober odnos med sodelavci pozitivne učinke. Sodelavci lahko 

predstavljajo pomemben vir sodelovanja, pomoči in podpore. V poglavju 2.2.4.3 smo 

podrobneje opisali, kako sodelavci lahko vplivajo na poklico pot učitelja. 

 

Na tretje mesto so učitelji postavili profesionalni razvoj in večje samozaupanje, za katerega 

pravijo, da brez njega lahko v svojem poklicu začnejo stagnirati. Po pričakovanjih pa se je 

visoko uvrstila tudi samorefleksija poučevanja, saj na ta način lahko učitelji najdejo nove poti 

za lastno izboljšanje sebe. 

»Presoja lastne učinkovitosti pri delu z učenci omogoča poglobljeno analizo prakse, učnih 

metod, razmisleke o odzivih učencev na določene stvari ter iskanje vedno boljšega načina za 

sodelovanje z njimi.« 

 

Na oblikovanje poklicne identitete pa po mnenju učiteljev najmanj vpliva izobraževanje na 

fakulteti (�̅� = 2,86), saj tam po navedbah anketirancev učitelji pridobijo premalo uporabnih 

znanj. Ravno tako pa so zelo nizko uvrstili napredovanje v naziv (�̅� = 2,88). V raziskavi 

pojasnila zakaj je ta dejavnik uvrščen tako nizko nismo dobili, možno je, da napredovanje ne 

vpliva na oblikovanja učiteljeve identitete, ker učiteljem predstavlja nagrado za svoje delo. 

 

Poklicna identiteta predstavlja posameznikovo videnje sebe kot učitelja. Učitelji so ocenili tri 

trditve, s katerimi smo želeli izvedeti, kakšno poklicno identiteto so si ustvarili. Učitelji so 

trditve ocenjevali od 1 – ne drži do 5 – povsem drži. 
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Tabela 18 

Srednje vrednosti ocen trditev o poklicni identiteti – videnje sebe kot učitelja (N = 56) 

 Minimum Maksimum 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

1. Ponosen sem, da sem učitelj 

matematike. 
2 5 4,48 0,738 

2. Biti učitelj matematike ni le poklic, 

ampak je poslanstvo. 
2 5 4,38 0,776 

3. Prevzemanje mentorske vloge 

vidim kot pomemben prispevek k 

oblikovanju mladih učiteljev. 

1 5 4,30 0,933 

 

Dobljeni rezultati so pokazali, da so učitelji na poklic, ki ga opravljajo, zelo ponosni (�̅� = 

4,48). Učitelji so visoko vrednotili tudi trditev, ki pravi, da je opravljanje poklica učitelja 

matematike poslanstvo in ne le poklic (�̅�= 4,38). Ravno tako so z aritmetično sredino �̅� = 4,30 

ocenili, da je mentorska vloga pomemben prispevek pri oblikovanju mladih učiteljev. 

Valenčič Zuljan idr. (2006) navajajo, da je mentor pomembna oseba za učitelja začetnika. 

Mentor ima vlogo spodbujevalca, postavljalca novih izzivov, organizatorja izkušenj, ob tem 

pa začetniku predstavlja vir pomoči. 

 

Poklicna identiteta predstavlja mnenje, ki si ga ustvari posameznik o samemu sebi kot 

strokovnjaku. V primerih, ko posameznik o sebi nima ustvarjenega mnenja, si ga oblikuje na 

podlagi mnenj, ki ga imajo o njem ustvarjenega drugi. Za ta namen smo učitelje vprašali, kaj 

menijo, da mislijo ravnatelji in sodelavci o njihovi poklicni učinkovitosti (tabela 19).   
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Tabela 19: 

Ocene učinkovitosti pri opravljanju poklicnih vlog (glede na mnenja sodelvcev) 

 Frekvenca Odstotek 

Učinkovit/-a tako kot večina ostalih sodelavcev 
37 66,07 

Bolj učinkovit/-a od večine sodelavcev 
18 32,14 

Manj učinkovit/-a od večine sodelavcev 
1 1,75 

SKUPAJ 56 100,00 

 

Več kot polovica učiteljev matematike (66,07 %) o sebi meni, da so sodelavci mnenja, da so 

učinkoviti tako kot večina ostalih. Približno tretjina sodelujočih pa meni, da ostali menijo, da 

so celo bolj učinkoviti od večine sodelavcev. Rezultati torej kažejo na visoko stopnjo poklicne 

samozavesti. Poklicna samozavest je sestavljena iz mnenja, ki ga ima posameznik o sebi, in iz 

informacij, ki jih o svoji vrednosti prejema od sodelavcev. 

 

3.7.5 Povezanost motivov s poklicnim zadovoljstvom, poklicno identiteto in oceno 

profesionalnega razvoja 

 

Za namen te analize smo motive za izbor poklica razdelili v 4 skupine: 

• Notranji motivi: 

o rad/-a imam matematiko 

o rad/a posredujem znanje, 

o učiteljski poklic omogoča napredovanje in profesionalno razvijanje skozi celo 

kariero, 

o odpira mi možnosti nadaljnjega izobraževanja za doseganje doktorata znanosti, 

o omogoča ustvarjalnost. 

• Zunanji motivi: 

o delovni pogoji so ugodni (delovni čas, počitnice), 

o daje veliko možnosti zaposlitve. 

• Altruistični motivi: 

o želim delati z otroki in mladostniki, 

o želim biti zgled otrokom in mladostnikom, 
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o menim, da je poučevanje koristno za celo družbo. 

• Alternativni motivi: 

o je poklic cenjen v naši družbi, 

o ta poklic je naša družinska tradicija, 

o nisem bil/a sprejet/a na drugo fakulteto. 

Najprej smo s pomočjo Kolmogorov-Smirnov testa preverili, ali so spremenljivke normalno 

porazdeljene. 

 

Tabela 20 

Test normalnosti porazdelitve spremenljivk 

  

Kolmogorov-Smirnov test 

Vrednost df P 

Notranji motivi 0,105 56 0,193 

Zunanji motivi 0,103 56 0,200 

Altruistični motivi 0,225 56 0,000 

Alternativni motivi 0,221 56 0,000 

Zadovoljstvo z učiteljskim 

poklicem 
0,257 56 0,000 

Pomen posameznikove skrbi 

za lasten profesionalni razvoj 
0,352 56 0,000 

Poklicna identiteta 0,363 56 0,000 

 

Iz tabele 20 je razvidno, da so spremenljivke »notranji motivi« in »zunanji motivi« normalno 

porazdeljene, ostale spremenljivke pa niso normalno porazdeljene (α < 0,05), zato smo v 

nadaljevanju s Pearsonovim (za normalno porazdeljene spremenljivke) in Spearmanovim 

testom (pri spremenljivkah, ki niso normalno porazdeljene) preverili povezanost med temi 

motivi. 
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Želeli smo raziskati, kakšna je povezanost med učitelji z različnimi motivi za izbor poklica z 

njihovim poklicnim zadovoljstvom, presojo pomena profesionalnega razvoja in poklicno 

identiteto. 

 

Sestavljena spremenljivka »Poklicna identiteta« je izračunana kot aritmetična sredina trditev 

»Ponosen sem, da sem učitelj matematike.«, »Biti učitelj matematike ni le poklic, ampak je 

poslanstvo.« in »Prevezemanje mentorske vloge vidim kot pomemben prispevek k oblikovanju 

mladih učiteljev.« ter ocene učinkovitosti pri opravljanju poklicnih vlog (glede na mnenja 

sodelavcev). 

Za spremenljivki »Zadovoljstvo z učiteljskim poklicem« in »Pomen posameznikove skrbi za 

lasten profesionalni razvoj« smo uporabili podatke iz ankete, ki so jih učitelji sami podali o 

svojem poklicnem zadovoljstvu oziroma o oceni pomembnosti profesionalnega razvoja. 

 

Tabela 21:  

Korelacijska matrika povezanosti med različnimi motivi učiteljev matematike za izbor poklica 

z njihovim poklicnim zadovoljstvom, s presojo pomena profesionalnega razvoja in s poklicno 

identiteto 

   Zadovoljstvo z 

učiteljskim 

poklicem 

Pomen 

posameznikove 

skrbi za lasten 

profesionalni 

razvoj 

Poklicna 

identiteta 

Pearson's 

rho 

Notranji 

motivi 

Korelacijski 

koeficient  
,178 ,133 ,394** 

P (2-str.) ,190 ,330 ,003 

N 56 56 56 

Zunanji 

motivi 

Korelacijski 

koeficient  
,057 -,034 -,106 

P (2-str.) ,674 ,803 ,437 

N 56 56 56 

Spearman's 

rho 

Altruistični 

motivi 

Korelacijski 

koeficient  
,122 ,227 ,365** 
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P (2-str.) ,369 ,093 ,006 

N 56 56 56 

Alternativni 

motivi 

Korelacijski 

koeficient  
,254 ,065 ,211 

P (2-str.) ,058 ,633 ,119 

N 56 56 56 

**. Korelacija je signifikantna pri 0.01 (2-str). 

*. Korelacija je signifikantna pri 0.05 (2-str). 

 

Iz tabele 21 je razvidno, da med poklicno identiteto in notranjimi motivi za izbor poklica obstaja 

statistično pomembna pozitivna povezanost (r = 394; p = 0,030). Sklepamo lahko, da bolj kot 

so učiteljem matematike za izbor tega poklica pomembni notranji motivi, višje ocenjujejo svojo 

poklicno identiteto, in obratno. Pozitivna povezanost se kaže tudi med altruističnimi motivi in 

poklicno identiteto (r = 365; p = 0,006). Učitelji, ki se za poklic odločajo na podlagi altruističnih 

ali notranjih  motivov, imajo torej višjo poklicno samopodobo. 

 

Statistično pomembne povezanosti med različnimi motivi učiteljev matematike za izbor poklica 

z zadovoljstvom z učiteljskim poklicem, oceno profesionalnega razvoja in s poklicno identiteto 

nismo ugotovili. 

 

V naši raziskavi med različnimi skupinami motivov in zadovoljstvom statistične povezanosti 

nismo zaznali, kar je nasprotno od raziskave Aldhaimat in Cochran (2013), ki je pokazala 

pozitivno povezanost med notranjimi motivi in poklicnim zadovoljstvom, prav tako je tudi 

raziskava Hennessy in Lynch (2017) pokazala pomembno statistično povezanost med 

altruističnimi vrednotami in zadovoljstvom v poklicu. 
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V raziskavi smo preverili tudi povezanost med spremenljivkami »Zadovoljstvo v poklicu«, 

»Pomen posameznikove skrbi za lasten profesionalni razvoj« in »Poklicna identiteta«. 

Tabela 22: 

Korelacijska matrika povezanosti med spremenljivkami »Zadovoljstvo v poklicu«, »Pomen 

posameznikove skrbi za lasten profesionalni razvoj« in »Poklicna identiteta«. 

 

Zadovoljstvo 

z učiteljskim 

poklicem 

Pomen 

posameznikove 

skrbi za lasten 

profesionalni 

razvoj 

Poklicna 

identiteta 

 

Spearman's 

rho 

*Zadovoljstvo z 

učiteljskim 

poklicem 

Korelacijski 

koeficient  
1,000 ,072 ,386** 

P (2-str.) . ,599 ,003 

N 56 56 56 

Pomen 

posameznikove 

skrbi za lasten 

profesionalni 

razvoj 

Korelacijski 

koeficient  
,072 1,000 ,340* 

P (2-str.) ,599 . ,010 

N 
56 56 56 

Poklicna 

identiteta 

 

Korelacijski 

koeficient  
,386** ,340* 1,000 

P (2-str.) ,003 ,010 . 

N 56 56 56 

**. Korelacija je signifikantna pri 0.01 (2-str). 

*. Korelacija je signifikantna pri 0.05 (2-str). 

 

V zgornji tabeli opazimo pozitivno povezanost med zadovoljstvom z učiteljskim poklicem in 

poklicno identiteto (r = 0,386; p = 0,003) ter med pomenom posameznikove skrbi za 

profesionalni razvoj in poklicno identiteto (r = 0,340; p = 0,010). To pomeni, da imajo učitelji, 

ki so v svojem poklicu bolj zadovoljni in bolj skrbijo za svoj profesionalni razvoj, tudi višje 

razvito poklicno samopodobo.  
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Med zadovoljstvom v poklicu in posameznikovo skrbjo za profesionalni razvoj naša raziskava 

ni pokaza pomembne statistične povezanosti, kar je nasprotno od raziskave Robinato idr. 

(2019), ki je pokazala pozitivno povezanost med zadovoljstvom v poklicu in posameznikovo 

skrbjo za profesionalni razvoj, kar pomeni, da bolj kot zaposleni skrbijo za profesionalni razvoj 

večje zadovoljstvo vlada med zaposlenimi. 
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4. ZAKLJUČEK  

 

Življenje v današnjem svetu je polno novosti in neprestanih sprememb, zato postaja vloga 

učiteljev čedalje zahtevnejša in kompleksnejša. Učitelji morajo poleg podajanja učne snovi 

učence pripraviti tudi na to, da bodo sposobni živeti v sodobni spreminjajoči se družbi.  

 

Današnji učitelji morajo biti sposobni neprestanega prilagajanja in učenja. Vseživljenjsko 

učenje je temeljno za učiteljevo profesionalno razvijanje, ki se začne že z dodiplomskim 

študijem. Za dodiplomski študij oziroma poklic učitelja matematike pa se učitelji odločajo 

zaradi različnih motivov, npr. zaradi ljubezni do matematike, želje po delu z otroki, možnosti 

za doprinašanje koristi za celotno družbo, ugodnih delovnih pogojev, možnosti profesionalnega 

razvijanja itd.  

 

V empiričnem delu magistrskega dela nas je zanimalo, zaradi katerih motivov se učitelji 

matematike odločajo za poklic učitelja, kako pomemben je za njih osebni profesionalni razvoj, 

kako zadovoljni so v svojem poklicu in kako gledajo nase kot na profesionalce ter ali različni 

motivi za izbor poklica vplivajo na stopnjo zadovoljstva med učitelji, na njihov profesionalni 

razvoj in poklicno identiteto. 

 

Naša raziskava je pokazala, da se učitelji matematike za svoj poklic najpogosteje odločajo 

zaradi ljubezni do matematike, želje po posredovanju znanja, ljubezni do dela z otroki in 

mladostniki ter vplivanja na njih s svojim zgledom. Motive smo združili v štiri skupine, ki jih 

zasledimo v večini literature (Brookhart in Freeman, 1992; Jungert idr., 2014; Kyriacou in 

Coulthard, 2000; Nesje idr, 2018), razdelili smo jih na notranje, zunanje, altruistične in 

alternativne. Raziskava je pokazala, da so med slovenskimi učitelji matematike 

najpomembnejši altruistični motivi.  

 

Zanimalo nas je tudi zadovoljstvo med učitelji matematike. Večina učiteljev navaja, da so v 

poklicu, ki ga opravljajo, zadovoljni. Učitelji kot najpogostejši razlog za zadovoljstvo navajajo 

veselje do dela z otroki in mladimi ter viden napredek učencev. Kot nezadovoljne so se 

opredelili le trije učitelji, med razlogi za nezadovoljstvo pa so izpostavili razvrednotenost 

poklica ter preveliko količino birokratskih zadev. Manuel in Hughes (2006) ugotavljata, da so 

učitelji, ki se za poklic odločijo zaradi želje po delu z otroki, bolj zadovoljni s svojim poklicem. 
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Naša raziskava tega dejstva ni potrdila, vendar je ugotovitev smiselna, saj se učiteljsko delo 

navezuje na neprestano delo z otroki in osebe, ki te želje ne čutijo, učiteljski poklic najverjetneje 

opravljajo težje, kot bi ga sicer. 

 

Razdevšek Pučko (2004) poudarja pomen učiteljeve lastne skrbi za profesionalni razvoj. 

Oblikovanje lastnega profesionalnega razvoja je za učitelje zahtevna naloga in sodi med 

pomembne učiteljske kompetence. Sodelujoči v naši raziskavi so skrb za osebni profesionalni 

razvoj zelo visoko ocenili. Večina učiteljev je bila mnenja, da jim profesionalni razvoj 

omogoča, da so v poklicu vedno boljši. Presenetilo pa nas je dejstvo, da učitelji menijo, da je 

vodstvo šole soodgovorno za profesionalni razvoj zaposlenih. Tako Makovec (2018) kot tudi 

Muršak idr. (2011) navajajo da je skrb za posameznikov profesionalni razvoj naloga vsakega 

posameznika. Vodstvo šole bi moralo učiteljem predstavljati oporo in spodbudo na tej poti.  

 

Na profesionalni razvoj vpliva veliko dejavnikov. Valenčič Zuljan (2012) navaja, da je 

poznavanje dejavnikov bistveno za spodbujanje profesionalnega razvoja. Avtorica ne omenja 

le dejavnikov, ki so spodbudni, ampak meni, da se morajo učitelji zavedati tudi ovir, ki se 

pojavljajo na poti profesionalne rasti, ter jih znati izkoristiti v takšni meri, da postanejo ovire 

nove priložnosti za še dragocenejše učenje. Dejavniki profesionalnega razvoja, ki po presoji 

učiteljev v naši raziskavi, najbolj vplivajo na učiteljev profesionalni razvoj, so timsko delo v 

strokovni ekipi, spremljanje učenčevega napredka, ravnatelj in način vodenja ter samorefleksija 

poučevanja in klima na šoli. Učiteljem se timsko delo zdi bistveno, saj je pomembno za 

oblikovanje pozitivne šolske klime in je učiteljem v pomoč, ko se znajdejo v negotovosti. 

Učitelji so bili mnenja, da je spremljanje učenčevega napredka odsev njih samih, za učinkovit 

profesionalni razvoj pa je samorefleksija ključnega pomena. Po mnenju Valenčič Zuljan in 

Kalin (2020) refleksija posamezniku omogoči večjo raven samostojnosti, svobode in 

avtonomije v razredu. Pri tem pa je pomembno, da je učitelj sposoben razmišljati o svojih 

ravnanjih ter v pouk vnesti izboljšave in spremembe poučevanja (Sentočnik, 1999). 

 

Ker na profesionalni razvoj vpliva tudi pogled nase kot na učitelja oziroma posameznikova 

poklicna identiteta, smo želeli izvedeti, kateri dejavniki najbolj vplivajo na njeno oblikovanje. 

Učitelji so največji pomen za pozitivno poklicno identiteto pripisali odnosom z učenci in s 

sodelavci ter profesionalnemu razvoju in samorefleksiji. Poklicna identiteta t.i. poklicna 

samopodoba in način, kako strokovnjak vidi samega sebe, je že v osnovi odvisno od drugih 
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pomembnih v njegovem okolju. V vlogi učitelja pomembne druge predstavljajo ravno 

sodelavci, ki učiteljem vseskozi dajejo povratne informacije o njih samih in njegovem delu. 

 

V naši raziskavi smo ugotovili da obstaja povezanost med notranjimi in altruističnimi motivi 

ter poklicno identiteto. Sklepamo lahko, da učitelji, ki se za poklic odločajo zaradi ljubezni do 

matematike ali na splošno do posredovanja znanja, zaradi možnosti po napredovanju ali pa želje 

po delu z otroki, želje po poučevanju z zgledom ter zaradi mnenja o koristnem delovanju, svojo 

poklicno identiteto ocenijo višje oziroma imajo o sebi mnenje, da so zelo učinkoviti na 

delovnem mestu ali pa celo bolj učinkoviti od ostalih sodelavcev.  

 

Zanimivo bi bilo tudi izvesti raziskavo, v kateri bi primerjali slovenske učitelje z učitelji iz 

sosednjih držav. Poleg tega pa bi bilo za natančnejše interpretacije v raziskavo zanimivo 

vključiti tudi vprašanja glede učiteljeve rezilientnosti, ki je zelo povezana z njegovim 

profesionalnim razvojem.   

 

Z našo raziskavo smo dobili globlji vpogled v zadovoljstvo med učitelji matematike, ki je 

relativno visoko in odgovore učiteljev o vzrokih za njihovo poklicno nezadovoljstvo ter v 

pomen, ki ga učitelji pripisujejo profesionalnemu razvoju. Učitelji so mnenja, da je 

profesionalni razvoj zelo pomemben za vsakega posameznika in jim veliko pripomore h 

kakovosti dela in vztrajanju na njihovi poklicni poti. Razultati magistrskega dela lahko 

predstavljajo učiteljem dodatno spodbudo za osebno profesiolano rast. 
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PRILOGE 

 

PRILOGA 1 – Anketni vprašalnik 

 

Anketni vprašalnik za učitelje matematike 

Sem Karin Zadnik, študentka predmetnega poučevanja (vezava matematika-računalništvo) na 

Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Pripravljam magistrsko delo, v katerem me 

zanimajo motivi učiteljev za izbor učiteljskega poklica ter kako le-ti vplivajo na profesionalni 

razvoj učiteljev. Na Vas se obračam s prošnjo, da izpolnete vprašalnik, saj mi bodo 

pridobljeni podatki v pomoč pri moji raziskovalni nalogi. Sodelovanje v anketi je povsem 

anonimno, vsi podatki pa bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene.  

Vnaprej se Vam zahvaljujem za Vaš čas in sodelovanje in Vam želim uspešno pedagoško 

delo. 

 

1. Spol:   

o Moški 

o Ženski 

 

2. Število let delovne dobe na pedagoškem področju: _________________ 

 

3. Naziv:  

o Nimam naziva 

o Mentor  

o Svetovalec 

o Svetnik 

 

4. Kdaj ste se odločili za poklic učitelja? 

o V osnovni šoli 

o Po končani srednji šoli 

o Po neustrezni izbiri predhodne študijske smeri 

o Drugo:__________________________ 
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5. Spodaj so navedeni različni dejavniki, ki vplivajo na posameznikove odločitve za 

poklic učitelja. Pri vsakem od navedenih dejavnikov ocenite, v kolikšni meri je bil le-ta 

pomemben pri vaši odločitvi za poklic. 

1 – povsem nepomemben 

2 – nepomemben 

3 – srednje pomemben 

4 – pomemben 

5 – zelo pomemben 

 

Za poklic učitelja matematike sem se odločil/a, ker:  

a) Imam rad matematiko. 1     2     3     4     5 

b) Želim delati z otroki in mladostniki. 1     2     3     4     5 

c) Želim biti zgled otrokom in mladostnikom. 1     2     3     4     5 

d) Rad/a posredujem znanje. 1     2     3     4     5 

e) Omogoča ustvarjalnost. 1     2     3     4     5 

f) Je ta poklic naša družinska tradicija. 1     2     3     4     5 

g) So delovni pogoji ugodni (delovni čas, počitnice). 1     2     3     4     5 

h) Omogoča veliko možnosti zaposlitve. 1     2     3     4     5 

i) Nisem bil/a sprejet/a na drugo fakulteto. 1     2     3     4     5 

j) Učiteljski poklic omogoča napredovanje in profesionalno 

razvijanje skozi celo kariero. 

1     2     3     4     5 

k) Odpira mi možnost nadaljnjega izobraževanja za doseganje 

doktorata znanosti. 

1     2     3     4     5 

l) Menim, da je poučevanje koristno za celo družbo. 1     2     3     4     5 

m) Je ta poklic cenjen v naši družbi. 1     2     3     4     5 
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6. Označite, v kolikšni meri se strinjate s trditvijo, ki označuje vaše poklicne načrte, in 

utemeljite svojo odločitev. 

 

Utemeljitev: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. V kolikšni meri navedene trditve držijo za vas:  

1 – ne drži 

2 – delno drži 

3 – ne morem se opredeliti 

4 – drži 

5 – povsem drži  

a) Ponosen sem, da sem učitelj matematike. 

 

1     2     3     4     5 

b) Biti učitelj matematike ni le poklic, ampak je poslanstvo. 

 

1     2     3     4     5 

c) Prevzemanje mentorske vloge vidim kot pomemben 

prispevek k oblikovanju mladih učiteljev. 

1     2     3     4     5 

 

8. V kolikšni meri ste zadovoljni z učiteljskim poklicem? 

a. Zelo nezadovoljen  

b. Nezadovoljen  

c. Srednje zadovoljen 

d. Zadovoljen 

e. Zelo zadovoljen  

 

 

 

 

 Sploh se ne 

strinjam 

Ne strinjam 

se 

Ne morem se 

odločiti 
Strinjam se 

Popolnoma 

se strinjam 

Nikoli nisem 

pomislil, da 

bi zapustil 

učiteljski 

poklic. 
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Utemeljite zgornjo izbiro (Kaj vam predstavlja glavni vir zadovoljstva oz. 

nezadovoljstva?). 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

9. Spodaj so navedene trditve o profesionalnem razvoju. Za vsako trditev ocenite, v 

kolikšni meri drži za vas. 

1 – nikakor ne drži 

2 – ne drži 

3 – ne morem se odločiti 

4 – drži 

5 – povsem drži 

 

a) Profesionalni razvoj mi omogoča, da sem v poklicu 

učitelja vedno boljši. 

1     2     3     4     5 

b) Menim, da mora vodstvo šole skrbeti za profesionalni 

razvoj učiteljev. 

1     2     3     4     5 

c) Menim, da je za profesionalni razvoj dovolj le eno ali 

dve izobraževanji na leto. 

1     2     3     4     5 

d) Za poklicno rast je potrebno nenehno skrbeti  na različne 

načine. 

1     2     3     4     5 

e) Na izobraževanjih dobim veliko idej, ki jih uporabim pri 

delu z učenci. 

1     2     3     4     5 

 

10. Kako ocenjujete pomembnost  profesionalnega razvoja?   

 
Zelo 

nepomembna 
Nepomembna 

Niti 

pomembna, 

niti 

nepomembna 

Pomembna 
Zelo 

pomembna 

Pomen 

posameznikove 

skrbi za lasten 

profesionalni 

razvoj 
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11. Spodaj so našteti dejavniki, ki vplivajo na profesionalni razvoj. Označite, kolikšen 

pomen pripisujete posameznemu dejavniku za vaše profesionalno učenje. Izberite dva 

dejavnika, ki sta najmočneje vplivala na vaš profesionalni razvoj, ter dva, ki sta imela 

najmanjši vpliv, in jih kratko pojasnite. 

 

1 – povsem nepomemben 

2 – nepomemben 

3 – srednje pomemben 

4 – pomemben 

5 – zelo pomemben 

 

Dejavnik  Pomen  

1. Klima na šoli 1     2     3     4     5 

2. Ravnatelj in način vodenja 1     2     3     4     5 

3. Sodelovanje s starši 1     2     3     4     5 

4. Timsko delo v strokovni ekipi 1     2     3     4     5 

5. Samorefleksija poučevanja 1     2     3     4     5 

6. Branje strokovne literature 1     2     3     4     5 

7. Opazovanje in analiza učne ure s strani sodelavcev 1     2     3     4     5 

8. Opazovanje in analiza učne ure s strani ravnatelja 1     2     3     4     5 

9. Mentorstvo študentom in pripravnikom 1     2     3     4     5 

10. Sodelovanje v raziskovalnih projektih 1     2     3     4     5 

11. Udeležba na konferencah in posvetih  1     2     3     4     5 

12. Izobraževanje in udeležba na seminarjih 1     2     3     4     5 

13. Spremljanje učenčevega napredka 1     2     3     4     5 

14. Priprava učencev na tekmovanja 1     2     3     4     5 

15. Drugo: 1     2     3     4     5 

 

Komentar dveh najvplivnejših dejavnikov (čimbolj konkretno opišite, kako je izbrani dejavnik 

vplival na vas, kaj in zakaj ste spremenili v svojem ravnanju, razmišljanju, sodelovanju ipd.). 

Prvi dejavnik 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Drugi dejavnik 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Komentar najmanj vplivnih dejavnikov – pojasnite, zakaj določeni dejavnik ni imel vpliva, ali 

bi bilo potrebno kaj spremeniti, da bi povečali njegov vpliv. 

Prvi dejavnik 

___________________________________________________________________________ 

Drugi dejavnik 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. Ali ste se v zadnjih treh letih udeležili kakšnega izobraževanja, ki je pomembno 

vplivalo na učinkovitost vašega poučevanja? Obkrožite odgovor a ali b. Če ste 

obkrožili a)  kratko utemeljite svojo izbiro, npr. zakaj je bilo to izobraževanje 

kakovostno in kaj ste uporabili v lastni pedagoški praksi, če je odgovor b) kratko 

pojasnite, zakaj to izobraževanje ni bilo kakovostno, kaj bi bilo po vaši presoji 

potrebno spremeniti ipd. 

a) da,___________________________________________________________________ 

b) ne,___________________________________________________________________ 

 

13. Poklicno identiteto lahko opredelimo kot način kako strokovnjak vidi sebe, glede na to, 

kdo misli, da bi moral biti. Gre za t.i. poklicno samopodobo, ki se nanaša na 

prepričanja strokovnjakov o vrednotah, ciljih, normah in vzorcih interakcije, povezanih 

s pripadajočo institucijo (Vir: Hendrikx, W. (2020). What we should do vs what we do: 

teachers’ professional identity in a context of managerial reform. Educational 

Studies,46(5), 607-623.). 

Ocenite, v kolikšni meri so spodaj navedeni dejavniki vplivali na oblikovanje vaše poklicne 

identitete. Dejavnike ocenite po pomembnosti. Če je na vašo poklicno identiteto vplival kateri 

drugi dejavnik, ga dopišite in ocenite njegovo pomembnost. 

1 – sploh ni vplival 

2 – ni vplival 

3 – ne morem se odločiti 

4 – je vplival 

5 – je zelo vplival 
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Dejavniki Ocena vpliva 

1. Odnosi z učenci. 1     2     3     4     5 

2. Odnosi s sodelavci. 1     2     3     4     5 

3. Odnosi z vodstvom šole. 1     2     3     4     5 

4. Odnosi s svetovalno službo. 1     2     3     4     5 

5. Odnosi s starši. 1     2     3     4     5 

6. Spremembe na področju šolstva. 1     2     3     4     5 

7. Inovacije in različni reformnimi posegi  v šolo (na primer 

uporaba novih tehnologij, novi učni načrti). 

1     2     3     4     5 

8. Opazovanje  prakse kolegov. 1     2     3     4     5 

9. Poučevanje, ki sem ga izvajal/-a prvo leto. 1     2     3     4     5 

10. Moj profesionalni razvoj in večje samozaupanje. 1     2     3     4     5 

11. Samorefleksija poučevanja. 1     2     3     4     5 

12. Uspehi mojih učencev na tekmovanjih. 1     2     3     4     5 

13. Izobraževanje na fakulteti. 1     2     3     4     5 

14. Mentor (na vaših pedagoških praksah, pripravništvu) . 1     2     3     4     5 

15. Napredovanje v naziv. 1     2     3     4     5 

16. Presoja lastne učinkovitosti pri delu z učenci. 1     2     3     4     5 

17. Drugo : 1     2     3     4     5 
 

Izmed navedenih dejavnikov izberite dejavnik, ki je najbolj vplival, in dejavnik, ki je najmanj 

vplival na vašo poklicno identiteto, in ga kratko komentirajte. 

Dejavnik ____________________ (zapišite zaporedno številko) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Dejavnik ____________________ (zapišite zaporedno številko) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

14. Ravnatelj in kolegi na šoli presojajo, da sem pri opravljanju poklicnih vlog (obkrožite 

odgovor, ki velja za vas): 

a) Učinkovit/-a tako kot večina ostalih sodelavcev 

b) Bolj učinkovit/-a od večine sodelavcev 

c) Manj učinkovit/-a od večine sodelavcev 

 

 


