
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

mag. Vanja Riccarda Kiswarday 

 

 

STALIŠČA UČITELJEV  

DO MOŽNOSTI RAZVIJANJA REZILIENTNOSTI 

PRI UČENCIH IN DIJAKIH 

 

 

DOKTORSKA DISERTACIJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, marec 2012 



Vanja R. Kiswarday (2012). Stališča učiteljev do možnosti razvijanja rezilientnosti pri učencih in dijakih, PeF UL. 

 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

mag. Vanja Riccarda Kiswarday 

 

 

STALIŠČA UČITELJEV  

DO MOŽNOSTI RAZVIJANJA REZILIENTNOSTI 

PRI UČENCIH IN DIJAKIH 

 

 

DOKTORSKA DISERTACIJA 

 

 

 

 

Mentorica: 

 
izr. prof. dr. Milena Valenčič Zuljan 

 

 

 

 

Ljubljana, marec 2012 



Vanja R. Kiswarday (2012). Stališča učiteljev do možnosti razvijanja rezilientnosti pri učencih in dijakih, PeF UL. 

 

 

Z upanjem, da bo to delo stopnička k izboljšanju vzgojno-izobraževalnih in življenjskih 

možnosti otrok in mladostnikov, ki pri soočanju z izzivi, ki jih prednje postavlja življenje, 

potrebujejo pomoč in oporo, posvečam to delo njim, njihovim staršem in učiteljem, ki se kot 

pomembni odrasli v življenju teh otrok in mladostnikov v tej vlogi prepoznavajo. 

 

 

Zahvala 

 

Priprava doktorske disertacije je pot, ki je ne moreš uspešno prehoditi sam, zato se iskreno 

zahvaljujem vsem, ki so jo hodili z mano. Je pot, ki postavlja ogromno izzivov, na katere se 

pravzaprav moraš rezilientno odzvati, če hočeš napredovati.  

 

Zato se najprej zahvaljujem družini, Petru, Boru in Kaju, za varno okolje, ki so mi ga nudili, za 

sprejemanje mojih posebnih potreb, ki so vplivale tako na mojo materinsko kot partnersko 

funkcionalnost. 

 

Posebej se zahvaljujem svoji mentorici, izr. prof. dr. Mileni Valenčič Zuljan, ki je ogromno 

prispevala, da je bila ta pot proces moje celostne, strokovne in osebnostne rasti. 

 

Za vsa znanja, ki sem jih imela možnost pridobiti v okviru doktorskega seminarja, se 

zahvaljujem izr. prof. dr. Simoni Tancig. Za skrbno metodološko vodenje prisrčna hvala red. 

prof. dr. Branki Čagran, za pomoč pri analizi strukturnega modeliranja s programom AMOS 

se zahvaljujem doc. dr. Janezu Jermanu in za smernice pri oblikovanju anketnega 

vprašalnika doc. dr. Janezu Vogrincu. Zahvaljujem se doc. dr. Lidiji Magajna, ki je 

prepoznala dragocenost paradigme rezilientnosti in jo predstavila v slovenski strokovni 

literaturi. Za prijateljsko oporo in jezikovni pregled naloge pa se zahvaljujem Andreji Kordiš. 

 

Na koncu se zahvaljujem še vsem prijateljem, ki so se vključevali v določenih delih poti in 

nam na najrazličnejše načine stali ob strani. Kakšna neprecenljiva dragocenost v življenju je 

skupnost, ki jo ustvarjamo. 

 



Vanja R. Kiswarday (2012). Stališča učiteljev do možnosti razvijanja rezilientnosti pri učencih in dijakih, PeF UL. 

 



Povzetek 
 
 
Obvezno šolanje ima pomembno vlogo pri oblikovanju otrok in mladostnikov v občutljivem 

obdobju njihovega odraščanja. Raziskave izpostavljajo velik vpliv učitelja (in šole) pri tem, 

kako se otroci in mladostniki odzivajo na dejavnike tveganja. Poudarjena je nujnost premika 

od usmerjenosti v preseganje težav k  usmerjenosti v potenciale in vire moči posameznika, 

pri čemer ima še zlasti pomembno preventivno vlogo kakovosten pouk, ki otrokom in 

mladostnikom zagotavlja številne varovalne dejavnike, ki spodbujajo razvoj rezilientnosti. 

Teorija rezilientnosti preučuje dejavnike in procese, ki zmanjšujejo oviranost in prispevajo k 

večji učinkovitosti posameznika v težkih življenjskih okoliščinah, ki v obdobju odraščanja 

segajo tudi v šolski prostor. Spodbujanje razvoja rezilientnosti je najbolj učinkovito, če poteka 

v obliki izkustvenega učenja v varnem učnem okolju, ki zagotavlja potrebno oporo ter do 

posameznika in skupine goji realno visoka pričakovanja, ki spodbuja razvoj življenjskih 

spretnosti in znanj ter omogoča vzajemno medsebojno sodelovanje in aktivno participacijo 

vsakega posameznika. 

Namen naše raziskave je bil na osnovi spoznanj o sodobnem pouku in teoriji rezilientnosti 

oblikovati slovenskim razmeram prilagojen Model spodbujanja rezilientnosti preko 

sodobnega pouka. V vzorec smo vključili pedagoške delavce različnih strokovnih profilov. 

Podatke smo zbrali z vprašalnikom oblikovanim za namen raziskave. V skladu z namenom 

raziskave in zastavljenimi raziskovalnimi vprašanji smo rezultate analizirali v dveh sklopih. 

Zanimalo nas je, kako pedagoški delavci zaznavajo in pojmujejo različne posebnosti otrok in 

mladostnikov. Te posebnosti lahko predstavljajo dejavnike tveganja v procesu šolanja, zato 

pomenijo izziv za vzpostavljanje varovalnih dejavnikov in virov moči za te otroke in 

mladostnike v okviru šole. Drugi del je namenjen analizi Modela spodbujanja rezilientnosti 

preko sodobnega pouka. 

Raziskava je pokazala, da se pedagoški delavci zavedajo vpliva zaznanih posebnosti 

učencev na njihovo učno in socialno funkcioniranje. Ugotovili smo, da učitelji, ki imajo več 

izkušenj z učenci z določenimi zaznanimi posebnosti, lastno pedagoško kompetentnost 

ocenjujejo statistično pomembno nižje. Ob analizi Modela ugotavljamo, da pedagoški delavci 

s svojim poklicnim delovanjem uresničujejo od 75,8% do 81% dejavnikov, ki so ključni za 

udejanjenje Modela. Model se v najmanjši meri uresničuje na področju spodbujanja razvoja 

življenjskih spretnosti in znanj, najbolj pa na področju spodbujanja razvoja vzgojnih 

kompetenc. Iz analize Modela ugotavljamo tudi, da dejavnike sodobnega pouka, ki so 

usmerjeni v razvijanje rezilientnosti, v svoji praksi bolj uresničujejo specialni pedagogi in 

razredni učitelji v primerjavi s predmetnimi učitelji in učitelji srednjih šol ter zlasti učitelji, ki so 
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večkrat sodelovali v strokovni skupini šole za oblikovanje individualiziranega načrta za 

učence s posebnimi potrebami. Tudi raziskave v tujini ugotavljajo pozitiven vpliv inkluzivno 

naravnane šole na oblikovanje večje življenjske odpornosti in prožnosti (rezilientnosti) otrok 

in mladostnikov. Z analizo strukturnega modeliranja smo ugotovili, da so podatki v skladu s 

teorijo in da vseh devet dejavnikov dobro strukturira Model spodbujanja rezilientnosti preko 

sodobnega pouka. Zato menimo, da bi z izobraževanjem pedagoških delavcev o dejavnikih 

sodobnega pouka, ki vplivajo tudi na spodbujanje razvoja rezilientnosti, pomembno 

doprinesli k vzgoji in izobraževanju za celostni razvoj in večji kompetentnosti otrok in 

mladostnikov pri soočanju in preseganju dejavnikov tveganja. 

 

Ključne besede: rezilientnost, pouk, dejavniki tveganja, varovalni dejavniki, inkluzija 
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Abstract 

 

Compulsory schooling plays an important role in the formation of children and adolescents 

during the sensitive period of their growing up. Studies point out the strong influence of the 

teacher (and the school) on how children and adolescents react to risk factors. The need to 

shift from focusing on overcoming problems to focusing on a person's potentials and sources 

of power is emphasized, particularly the important preventive role being given to quality 

teaching as this provides numerous safety factors that encourage development of resilience 

in children and adolescents. The resilience theory studies factors and processes that 

decrease obstruction and contribute to increased efficiency of a person in difficult life 

circumstances, which, during the period of growing up, also extend to school. Development 

of resilience is best encouraged when occurring as experience-based learning in a safe 

learning environment that provides the needed support and fosters realistically high 

expectations, that encourages development of life skills and knowledge and that enables 

mutual cooperation and active participation of each individual. 

 

Based on the findings of modern teaching and the resilience theory, the purpose of our 

research was to create a model of encouraging resilience through modern teaching, adapted 

to Slovenian conditions. Our sample included pedagogical workers of varied professional 

profiles. Data was collected through a questionnaire that was tailored to meet the purpose of 

the study. In accordance with that purpose and our research questions, the results were 

analysed in two lots. We were interested in how pedagogical workers perceive and 

comprehend different characteristics of children and adolescents. Since these characteristics 

can represent risk factors during the process of schooling, they signify a challenge in setting 

safety factors and sources of power for children and adolescents within the school. The 

second part is dedicated to analysing the model of encouraging resilience through modern 

teaching. 

 

The research showed that pedagogic workers are aware of the influence that characteristics 

perceived in pupils have on their learning and social functioning. We found that teachers who 

had more experience with pupils with recognized specific peculiarities evaluated their 

pedagogic competence lower to a statistically significant degree. Analysis of the model 

established that pedagogic workers with their professional activities fulfil 75.8% to 81% of 

factors that are of key importance in carrying out the model. The model is realized the least 

in the field of encouraging the development of life skills and knowledge, and the most in the 

field of encouraging development of educational competences. We also established from our 

analysis of the model that factors of modern teaching, focused on development of resilience, 
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were more efficiently carried out by special pedagogues and class teachers than subject 

teachers and secondary school teachers. Especially efficient were teachers who had several 

times participated in their school’s expert group tasked with designing individualized 

curriculum for pupils with special needs. Studies conducted abroad also establish the 

positive influence of inclusion-oriented school on increased vital resistance and flexibility 

(resilience) of children and adolescents. Through analysis of structural modelling we have 

established that the data is consistent with the theory and that all nine factors comprise the 

model of encouraging resilience through modern teaching. Thus we are of the opinion that 

educating pedagogic workers on factors of moderns teaching that, among others, encourage 

development of resilience, would significantly contribute to the education for integrated 

development and increased competence of children and adolescents when facing and 

overcoming risk factors. 

 

 

Key words: resilience, teaching, risk factors, safety factors, inclusion 
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1 

 

1 Opredelitev koncepta rezilientnosti – življenjske 
odpornosti in prožnosti 

Najtrša ovira pri spodbujanju rezilientnosti je 

n a š a  o b s e d e n o s t  z  u k v a r j a n j e m  s  

t e ž a v a m i  i n  p r i m a n j k l j a j i .  

Nan Handerson, 1999    

1.1 Rezilientnost kot fenomen 
 

Rezilientnost kot pojav ni nekaj novega in neznanega, saj že tisočletja preko ustnega in 

pisnega izročila fascinira ljudi z zmagovitimi preobrati, ki so jih zmogli doseči posamezniki, ko 

so jih življenjsko ogrozile različne nevarnosti ali težave. Vzornike rezilientnega odzivanja na 

težave lahko najdemo v antičnih in svetopisemskih junakih, v klasičnih pravljicah, pa tudi v 

življenjskih zgodbah slavnih (Tomas Edison, Albert Einstein, Louis Braille, Lance Armstrong, 

Evelyn Glennie, Nick Vujičić, Gojmir Lešnjak in številni drugi) ali pa čisto navadnih ljudi, ki 

niso klonili pod težo bremen, ampak so uspeli mobilizirati lastne potenciale in prejeti ali 

poiskati oporo v okolju ter preseči hude življenjske preizkušnje ter ustvariti priložnost za 

samouresničitev in polnost nadaljnjega življenja. Rezilientno se odzovejo družine, ki 

sprejmejo rojstvo otroka s posebnimi potrebami, invalidnost ali dolgotrajno bolezen kot izziv 

za spreminjanje nekaterih vrednot in pričakovanj in jim nudijo brezpogojno ljubezen, 

sprejemanje in podporo v razvojnem napredovanju. Rezilientno se odzove mladostnik, ko po 

hudi nesreči ali bolezni, ki povsem spremeni že zastavljeno vizijo življenja, z močjo notranjih 

in zunanjih virov, ki budijo tudi pripravljenost za spoprijemanje z novimi izzivi in učenje novih 

stvari, začne graditi novo vizijo in vidi življenje svetlo. Ali pa mladostnica, ki ji je kruto domače 

okolje vedo znova lomilo vršičke dekliške samozavesti in ji ubijalo voljo do življenja pa je ob 

zunanji podpori začela ponovno graditi notranjo moč. Lahko o rezilientnosti govorimo tudi pri 

drobnejših, pa vendar zahtevnih okoliščinah - na primer vključevanje otroka v razred ob 

prešolanju, prehod na predmetno stopnjo, izguba najboljše prijateljice, razvrščanje in 

vključevanje v učne, športne skupine, sprejemanje ocene, testiranja, N kako se posamezniki 

odzivajo v stresnih okoliščinah v šoli in kako jih lahko z učenjem spodbujamo k 

konstruktivnemu in aktivnemu odzivu?  

 

V laični komunikaciji se pojmovanje rezilientnosti skriva v osebnostnih pridevnikih, kot so: 

odporen, vzdržljiv, nezlomljiv, trdoživ. Rezilientnost človeškega duha pa se pojmuje kot 

zmožnost, da posameznik iz najtežjega trenutka potegne najboljše in to vgradi v okvir 

možnosti za čim kakovostnejše nadaljevanje svojega razvoja. Stremenje k rezilientnosti 

lahko razberemo iz znane molitve kralja Salomona »Ne prosim za zdravje, ampak za 
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modrost. Ne prosim, da se zgodi moja volja, ampak Te prosim za vztrajnost in pogum. Ne 

prosim za manj obremenitev, ampak, da bom imel dovolj moči.« 

 

Galimberti rezilientnost poveže s Platonovo  idejo 'thymoeidés', sen-timentom, ki je moč srca. 

Moč, ki jo, kot pravi »prepoznamo vsakokrat, ko se odločamo po razumski utemeljitvi, ko 

smo preučili vse razloge za in proti, da bi se odločili v korist svojega obstoja« (Galimberti, 

2010: 45). Pojmuje jo kot duševno moč, ki varuje pred odtujenostjo od samega sebe in 

posamezniku pomaga, da se sprejme v celoti in da se na razpotjih po razumski utemeljitvi 

vedno znova odloči za zvestobo svojim vrednotam. Pomen posameznikove notranje 

integritete - čustvenega in razumskega sprejemanja sprememb kot bistven dejavnik v 

procesu kakovostnega prilagajanja spremembam, izpostavlja tudi Murphy (1962, v Masten in 

Obradović, 2006: 15).  

 

Beseda rezilientnost izhaja iz latinskega glagola »re-silire« (lat.) odskočiti, ponovno se 

dvigniti, povzpeti, ponovno vstati, povrniti se v prvotno stanje; ali pa »resile«, biti odporen na 

delovanje nečesa. V slovarju angleškega jezika (Hornby, 1998) je rezilientnost opredeljena 

kot »lastnost ali sposobnost hitre povrnitve v prvotno obliko ali stanje po delovanju 

določenega pritiska itn.«.  

 

Termin rezilientnost se uporablja tako v naravoslovju in tehnologiji kot v družboslovju in 

medicini, z vidika bio-socio-ekološke sistemske povezanosti pa je kot princip mehanizmov 

preživetja, preučevana tudi na področju trajnostnega razvoja. V naravoslovnih in tehničnih 

vedah (npr. v fiziki, strojništvu, gradbeništvu) se nanaša predvsem na lastnosti materialov 

(konstrukcij, strojev), kot so prožnost, elastičnost, vzdržljivost, odpornost - opredeljujejo 

njihovo zmožnost, da vzdržijo določene obremenitve in napore, ne da bi se pri tem zlomili, 

oziroma njihovo zmožnost, da se po obremenitvi ali naporu povrnejo v prvotno stanje.  

 

V vedah, ki se ukvarjajo z življenjem in razvojem človeka (le-te predstavljajo širši okvir naše 

raziskave), pa je pojmovanje rezilientnosti večslojno interakcijsko in sistemsko opredeljeno in 

predstavlja dinamične procese uspešne prilagoditve težavam navkljub (okrevanje po 

travmatičnih (hudih) doživetjih, boleznih, poškodbah, izgubah, neuspehih in podobno; 

preseganje oziroma premostitev ovir, da bi posameznik dosegel uspeh v življenju; odpornost, 

vzdržljivost oziroma zmožnost premagovanja stresa in težav, da bi lahko posameznik 

učinkovito funkcioniral in opravljal (izvrševal) razvojne življenjske naloge (Masten in Gewirtz, 

2006). Sodobne teorije, ki človekov razvoj raziskujejo in razlagajo s pomočjo 

nevroznanstvenih metod, polemizirajo stališče (teorijo), po kateri bi rezilientnost pri človeku 

pojmovali kot zmožnost povrnitve v prvotno stanje, saj se človekovi možgani in mišljenje 
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spreminjajo z vsako izkušnjo in odzivom, ki ga prejmejo iz okolja. Rezilientnost razlagajo kot 

miselno podprt odziv, ki na podlagi izkušenj, kompetenc in zunanjih virov prepozna in 

uresničuje možnosti za čim boljše funkcioniranje v okolju (La Cerra, 2007).      

 

Teorija rezilientnosti se ukvarja s preučevanjem dejavnikov in procesov, ki so ključni v 

procesih zmanjševanja oviranosti in povečevanja učinkovitosti posameznika v težkih 

življenjskih okoliščinah. Le-ti so glede na razvojno stopnjo in okolje posameznika lahko zelo 

raznolike narave; v obdobju odraščanja otrok in mladostnikov mnogi segajo tudi v šolski 

prostor. Kateri dejavniki in procesi spodbujajo rezilienten odziv, da uspejo nekateri ljudje, 

kljub temu da se znajdejo v hudih in težkih življenjskih preizkušnjah ohraniti življenjski 

optimizem in se uspešno soočati z osebnimi, učnimi in poklicnimi zahtevami in izzivi, medtem 

ko nekateri resignirano klonejo in neizpolnjeni životarijo ali se celo oprimejo neustreznih, 

neprilagojenih in škodljivih življenjskih vzorcev. Rezilientnost je proces, ki pomaga, da človek 

v težavah ob suportu okolja preide iz položaja žrtve in prične zavzemati aktivno stališče do 

težav in se v procesu spoprijemanja z njimi celo okrepi. To ne pomeni zanikanja, potlačenja 

ali prikrivanja težav, temveč zbujanje zavesti, da se jim ni potrebno vdati in pustiti izčrpavati, 

ampak energijo usmeriti v prepoznavanje virov moči in zmožnosti znotraj in zunaj sebe ter 

strategije za reševanje problemov načrtovati tako, da prepoznane vire moči v čim večji meri 

aktivirajo, nadalje razvijajo in vzpostavljajo še nove vire moči, ki bodo posamezniku 

omogočali čim uspešnejše preživetje in napredovanje v razvoju. Paradigma rezilientnosti 

torej spodbuja k usmerjenosti na potenciale, na vse, kar ima posameznik dobrega in 

močnega v sebi in v svojem okolju ter na vse, kar bi lahko posameznik in/ali njegovo okolje 

še razvila.  

 

 

1.2 Sodobno pojmovanje in definicije rezilientnosti 
 

Pojmovanje rezilientnosti v družboslovju zaobjema širok konceptualni okvir, ki preučuje 

pozitivne oblike prilagajanja v kontekstu težav. Paradigma rezilientnosti ni osredotočena na 

samo reševanje težav posameznika, temveč na spodbujanje in krepitev posameznika in 

njegovega okolja (Marshall, 2001). Glede na zastavljen problem se lahko preučevanje 

rezilientnosti osredotoča bodisi na posameznika (v vseh življenjskih obdobjih) bodisi na 

različne sisteme (npr. družina, razred, šola, poklicne skupine, manjšine, etnične in druge 

družbene skupine, podjetja in podobno).  
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Raziskovalci rezilientnost opredeljujejo kot enega ključnih mehanizmov in potencialov 

človekovega obstoja (Werner in Smith, 1992, v Bennard, 2007; Luthar, Sawyer, in Brown, 

2006; Masten idr., 2004; Rutter, 1990). Rezilientnost - zmožnost pozitivnega odziva 

posameznika na izredne ali dlje časa trajajoče težke ali bistveno spremenjene okoliščine, je 

preko celotne zgodovine človeštva gonilo, ki človeka mobilizira, da se opre na razpoložljive 

notranje in/ali zunanje vire moči (varovalni dejavniki) in se s samouravnavanjem, 

prilagajanjem, učenjem, spreminjanjem in/ali preseganjem konstruktivno loti doživljanja in 

reševanja težav (dejavnikov tveganja) (Masten idr., 2008, Grotberg, 2003). Kaplan in 

sodelavci jo opredelijo kot zmožnost posameznika, da kompetentno funkcionira, kljub temu 

da je izpostavljen večjim življenjskim stresorjem. (Kaplan, Turner, Norman in Stillson, 1996, v 

Vanbreda, 2001). 

 

Rezilientnost ni prirojena lastnost, temveč splošen mehanizem, da se vzpostavi kompleksen 

interaktiven odnosni proces, ki ga sooblikujejo posameznikove lastnosti in kompetence ter 

značilnosti okolja. Rezilientnost posameznika izvira iz spretnosti, zmožnosti, znanj in 

spoznanj, ki jih posameznik pridobiva ob soočanju in premagovanju ovir in težav.  

Predstavlja dinamičen in spremenljiv vir energije in zmožnosti, ki jih posameznik uporabi, ko 

se znajde v težavah (Garmezy, 1994, v Saleebey, 1996: 298). 

 

Najbolj splošno sprejeta definicija rezilientnost opredeljuje kot: 

 

dinamičen proces, zmožnost, oz. rezultat uspešne prilagoditve navkljub 

težkim ali ogrožajočim okoliščinam. (Masten, Best in Garmezy, 1990) 

 

Teorija rezilientnosti (Luthar, Cicchetti, in Becker, 2000: 543; Masten in Obradović, 2006) pa 

opredeljuje ključna pogoja (kriterija), da sploh lahko govorimo o rezilientnem odzivu: 

 

1. izpostavljenost hudim ali dalj časa trajajočim težavam, stiskam, nevarnosti,  

in temu navkljub 

2. pozitiven odziv oziroma uspešna prilagoditev, ne da bi bil pri tem bistveno ogrožen 

potek razvojnega napredovanja. 

 

Pri opredeljevanju uspešne in kakovostne prilagoditve spremenjenim življenjskim 

okoliščinam se Masten in Obradović (2006: 15) sklicujeta na pojmovanje Lois Murphyijeve,  

ki uspešno prilagoditev opredeli kot sintezo dobre prilagoditve tako na ravni prilagajanja 

zunanjim zahtevam in okoliščinam kot tudi na ravni vzpostavljanja posameznikove notranje 

integritete. Marshallova (2001: 2) poudarja slednje, ko pravi, da so zunanji varovalni dejavniki 
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zelo pomembni, vendar moramo rezilientnost razumeti kot proces, ki poteka od znotraj 

navzven. Meni, da se rezilienten odziv lahko zgodi le, če pride do spremembe paradigme na 

nivoju posameznika. Pomen in vlogo varovalnih procesov in mehanizmov, ki omogočajo ali 

pripomorejo posamezniku, da se v primeru hudih težav odzove rezilientno, lahko otroci in 

mladostniki najbolje spoznavajo in razvijajo z izkustvenim učenjem ob vsakodnevnih učnih in 

vzgojnih situacijah pri pouku, ko jim pomemben vzor in model rezilientnega vedenja s svojimi 

poučevalnimi pristopi in odzivi pri reševanju problemskih situacij dajejo učitelji. To je 

spodbudilo intenzivno raziskovanje rezilientnosti v šolskem kontekstu, tako s preučevanjem  

ranljivejših skupin učencev (Slee, 1997; Dirling, 1999; Green, Preston in Sabates, 2003; 

Meltzer, 2004; Margalite in Idan, 2004; Tur-Kaspa in Weisel, 2004; in drugi), kot tudi 

splošneje z namenom preventivne krepitve varovalnih dejavnikov, ki napovedujejo večjo 

verjetnost za rezilienten odziv v primeru težav (Benard, 1991; Fray, 1998; Oswald, Johnson 

in Howard, 1999; Padron, Waxman, Brown in Powers, 2000; Marshall, 2001; Howard in 

Johnson, 2002; Martin in Marsh, 2003; Doll, Zucker in Brehm, 2004; Stewart idr., 2004; 

Masten in Roisman, 2005; Meichenbaum, 2006; Henderson in Milstein, 2003, Henderson, 

2007; Masten idr., 2008; Cefai, 2008; Williams, 2009; in drugi). Obširneje bomo to področje 

opisali v posebnem poglavju - Šolska rezilientnost. 

 

Tako kot sta z razvojnega vidika relativna in spremenljiva pomen in vloga varovalnih in 

rizičnih dejavnikov, je spremenljiv tudi pojav rezilientnosti (Zimmerman in Arunkumar, 1994, v 

Meichenbaum, 2008: 11). Zmožnost rezilientnega odzivanja tako lahko variira glede na 

stopnjo posameznikovega razvoja in doseganje razvojnih ciljev (Masten in Wright 2009). 

Otrok se lahko na eni razvojni stopnji odziva rezilientno, v naslednji pa ne (na primer ob 

vključevanju v nova okolja); prav tako se lahko isti posameznik v nekaterih problemskih 

situacijah odzove rezilientno, v nekaterih pa ne (na primer različno odzivanje v učnih, 

socialnih, čustvenih problemskih situacijah). Rezilientnost posameznika lahko variira tudi 

glede na stališča, kriterije in pripravljenost okolja, da deluje podporno - otrok se lahko v 

enako težki situaciji v enem okolju odzove rezilientno, v drugem pa ne (na primer različno 

odzivanje na stisko doma ali v šoli). Za travmatično doživljanje so posebej občutljivi prehodi, 

bodisi prehajanje iz enega v drugo razvojno obdobje (na primer adolescenca) bodisi 

prehajanje med ravnmi šolskega sistema (na primer prehod iz razredne na predmetno 

stopnjo). V teh občutljivih prehodnih obdobjih je načrtovanje podpornih mehanizmov in 

spodbujanje rezilientnosti še toliko bolj pomembno (Meichenbaum, 2008; Magajna idr., 2008; 

Gerbenc idr., 2010) .  

 

Učinkovitost varovalnih dejavnikov se lahko razlikuje glede na spol, raso, vero in kulturne 

značilnosti okolja. Raziskave kažejo, da so dejavniki, ki spodbujajo rezilientnost, pogojeni s 
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spolom, kar je potrebno upoštevati tudi pri intervencijskih programih za spodbujanje 

rezilientnosti. Werner in Smith (1992, v Meichenbaum, 2008: 12) v longitudinalni študiji 

ugotavljata, da je večja učna kompetentnost v starosti deset let pri dečkih bolj povezana z 

uspešnim prevzemanjem odgovornosti v odraslosti kot pri deklicah. Nasprotno pa so 

dejavniki, kot so dobra samopodoba, samoučinkovitost, samonadzor pomembnejši 

napovedovalci uspešne prilagoditve v odraslosti za dekleta. Ugotavljata tudi, da so bili dečki 

bolj ranljivi ob ločitvi ali izgubi staršev, če se je zgodila v prvih desetih letih življenja, medtem 

ko so bila dekleta občutljivejša v najstniškem obdobju. Otroci in mladostniki v življenju 

pogosto oblikujejo lastne strategije reševanja problemov, ki jih je potrebno, če so ustrezne in 

učinkovite, dodatno okrepiti in razvijati. Ob tem je potrebno podpirati učenje in razvoj novih 

strategij in kompetenc, ki učinkujejo varovalno in večajo možnosti za njihov rezilienten odziv 

in sprejemanje pozitivnih odločitev v primeru težav. Prav podpiranje in omogočanje 

priložnosti za učinkovito šolsko delo in doseganje uspehov na tem področju velja za enega 

najbolj učinkovitih dejavnikov v procesu okrevanja. 

 

Zaradi tolikšne spremenljivosti in pogojenosti z notranjimi in zunanjimi dejavniki ni upravičeno 

govoriti o »rezilientnem« posamezniku, temveč o rezilientnem odzivu posameznika. S 

preventivnim spodbujanjem in razvijanjem posameznikovih osebnostnih lastnosti, njegovih 

kompetenc ter lastnosti in kompetenc okolja, pa lahko prispevamo k večji verjetnosti za 

rezilienten odziv posameznika. 

 

Raziskovalci in praktiki so si enotni, da na rezilientnost ni smiselno gledati zgolj retroverzno, 

kot na sistem dejavnikov, ki so posamezniku pripomogli ali omogočili, da je zmogel 

obvladovati ali preseči težave (Benard, 1996, Cefai, 2008). Otroci in mladostniki predstavljajo 

najranljivejši del populacije in so v času svojega odraščanja izpostavljeni številnim različnim 

dejavnikom tveganja.  

 

Pri določanju strategij za spodbujanje rezilientnosti med otroki in mladostniki v težkih 

življenjskih okoliščinah se Yitzhak Berman iz Evropskega centra za socialno varstvo1 

(Berman, 2007) opira na teoretični Model spodbujanja rezilientnosti skozi proces odraščanja 

(RYDM2), ki so ga na podlagi raziskav razvili v projektu »California Helty Kids Survey - 

CHKS3« (Slika 1). Model zajema sistem zunanjih varovalnih dejavnikov, ki so usmerjeni v 

                                                

1  »European Centre for Social Welfare Policy and Research«. 
2  RYDM - Resilience & Youth Development Model. 
3  Projekt je izvajal WestEd s financiranjem Oddelka za edukacijo v Californiji, ZDA. CHKS je najobsežnejša 

raziskava o rezilientnosti, varovalnih dejavnikih in tveganih oblikah vedenja v ZDA, usmerjena v podporo šolam 
pri izgradnji pozitivnega okolja, ki bo spodbujalo uspeh učencev (http://chks.wested.org/).  
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zagotavljanje in zadovoljevanje osnovnih otrokovih potreb in notranjih varovalnih dejavnikov, 

ki spodbujajo rezilientnost. Preventivni razvoj notranjih in zunanjih varovalnih dejavnikov in 

procesov spodbuja razvoj kompetentnega in rezilientnega otroka oziroma mladostnika. To 

prinaša dolgoročne pozitivne družbene učinke in se povezuje s koncepti, ki so usmerjeni v 

večanje socialne kohezivnosti, dvigovanje izobrazbene ravni in izboljšanja duševnega 

zdravja. 

 

 

 

Slika 1: Teoretični model vpliva spodbujanja rezilientnosti skozi proces odraščanja na 
oblikovanje pozitivne in bolj kompetentne osebnosti (vir: http://chks.wested.org/). 

 

1.2.1 Terminologija  
 

V literaturi s področja rezilientnosti zasledimo uporabo terminov »resilience«, »resiliency« in 

»resilient«. Luthar, Cicchetti in Becker (2000: 549) sta kritična do pogosto nedosledne 

uporabe teh terminov, ki se pomembno konceptualno razlikujejo - »resilience« (rezilientnost) 

opredeljuje rezilientnost kot dinamičen proces, medtem ko jo termin »resiliency« (rezilienca) 

opredeljuje kot lastnost posameznika. Ego-rezilienco (ego-resiliency) sta vpeljala Blockova 

(1980, v Luthar, Cicchetti in Becker, 2000: 550) in jo opredelila kot skupek karakternih in 
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funkcionalnih lastnosti, ki posamezniku omogočajo učinkovitost in uspešnost v različnih 

pogojih in okoliščinah. 

 

Razumevanje rezilientnosti kot »rezilience« - lastnosti posameznika je lahko zavajajoče in 

neustrezno. Kaj hitro lahko privede do napačnih prepričanj v smislu: nekaterim je 

rezilientnost dana, nekateri pa nimajo lastnosti, ki bi jo potrebovali, da bi se lahko izvili iz 

težkih okoliščin, kakor to uspe »rezilientnim posameznikom«. Napačno razumevanje lahko 

privede tudi do neustreznega prelaganja odgovornosti za spodbujanje in razvijanje 

rezilientnosti - razvoj lastne rezilience je odgovornost posameznika - pri tem se zanemari 

ključna vloga in soodgovornost družbe za spodbujanje varovalnih dejavnikov na ravni 

posameznika in okolja. Ker je razvijanje rezilientnosti dinamičen in sistemski konstrukt, se 

rezilientnost lahko spodbuja predvsem sistemsko in je najbolj učinkovito, če poteka v več 

(vseh) sistemih, v katere se vključuje otrok oziroma mladostnik (Benard, 1991; Masten in 

Wrihgt, 2009). 

 

Masten meni, da bi moral biti termin rezilientnost vedno uporabljan v povezavi s pozitivno 

prilagoditvijo na težke pogoje, kakor to opredeljuje tudi definicija (Masten in Obradović, 2006; 

Masten in Powel, 2003). Ravno ta vidik pa je sprožil številne pomisleke, predvsem med bolj 

aplikativno usmerjenimi raziskovalci, ki so v spodbujanju rezilientnosti zaznali dobre 

preventivne možnosti. Usmerjati so se pričeli v načrtovanje preventivnih programov za 

spodbujanje rezilientnosti v celotni populaciji otrok in mladostnikov, saj je v procesu 

odraščanja prav vsak izpostavljen številnim potencialnim težavam (Marshall, 2001).  

 

Menijo, da lahko preventivni razvoj varovalnih procesov in dejavnikov tako na ravni 

posameznika kot okolja, posameznemu otroku oziroma mladostniku bistveno pripomore v 

trenutku, ko se bo znašel v težkih življenjskih okoliščinah. Ti preventivni procesi spodbujajo 

razvoj kompetentnega posameznika, pripravljenega na spoprijemanje z izzivi spreminjajočih 

se razmer, vzporedno pa spreminjajo družbo v bolj inkluzivno in socialno kohezivno. 

 

Ker v našem delu rezilientnost pojmujemo kot dinamičen proces, ki vključuje aktivno 

soudeležbo posameznika in okolja - učiteljev in vrstnikov (šole) ter družine, ki vzpostavljajo in 

razvijajo varovalne procese in mehanizme tako v posamezniku kot v njegovem okolju 

(ekosistemski pristop), smo se odločili za uporabo termina rezilientnost (resilience). Usmerili 

in omejili se bomo predvsem na možnosti za preventivno krepitev in spodbujanje razvoja 

rezilientnosti otrok in mladostnikov v okviru šole.   
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1.2.2 Rezilientnost - življenjska odpornost in prožnost 
 

Pred pregledom razvoja raziskovalnega področja bomo termin rezilientnost poskušali 

opredeliti v slovenščini, saj preučevanje rezilientnosti šele vstopa v slovenski raziskovalni 

prostor in do sedaj v Sloveniji še nismo zasledili teoretične opredelitve prevoda termina. 

 

Glede na latinski in angleški prevod besede rezilientnost ter glede na splošne naravoslovne 

in družboslovne opredelitve pomena rezilientnosti, bi lahko termin poslovenili kot človekova 

življenjska odpornost in prožnost.  

 

Življenjska, ker se lahko izkazuje v vseh življenjskih obdobjih in na vseh področjih 

človekovega delovanja (ang. during life span), odpornost, ker odraža možnost 

posameznikovega odpora proti delovanju stresnih, neugodnih dejavnikov (posameznik je 

pripravljen zavzeti aktiven položaj za razreševanje težav in se ni pripravljen vdati v usodo) in 

prožnost - ker tudi, če stres oziroma težke okoliščine posameznika sprva hudo obremenijo 

in zavrejo pozitivno smer njegovega razvoja, poišče mehanizme, ki mu omogočijo, da 

zavzame aktiven položaj pri reševanju situacije, usmerjen v čim bolj uspešno nadaljevanje 

svojih razvojnih oziroma življenjskih nalog.   

 

Preventivno spodbujanje življenjske odpornosti in prožnosti pomeni usmerjanje otroka v 

izgradnjo mehanizmov, ki se vzpostavijo v primeru težav, ovir ali nesreč. Glede na izredno 

raznolikost težav in glede na individualno doživljanje le-teh, so ti procesi zelo subjektivni in 

pogosto povsem edinstveni. 

 

1.2.3 Dejavniki tveganja in varovalni dejavniki 
 

Odraščanje je obdobje intenzivnega razvoja in spreminjanja, ko otroci in mladostniki skozi 

pridobivanje različnih življenjskih izkušenj na različnih področjih in v različnih sistemih tako 

znotraj družinskega okolja kot v družbi (v šoli, vrstniških skupinah, klubih, društvih interesnih 

skupinah, verskih združenjih, lokalnem okolju in širši družbeni skupnosti) iščejo in 

utemeljujejo svojo vlogo, oblikujejo svoj življenjski slog, pridobivajo življenjske navade, 

prevzemajo vedenjske vzorce. To je razgiban proces, poln izzivov, novih življenjskih okoliščin 

in situacij, pogosto povezan tudi s tveganji. Da bi lahko čim bolj pozitivno in za nadaljnji 

razvoj neogrožajoče obvladovali take okoliščine, potrebujejo čim bolj razvit sistem varovalnih 

dejavnikov. 
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Raziskovalci (Grotberg, 1999; Clay in Silberberg, 2004; Masten idr., 2008) ugotavljajo, da so 

v sistemu vsakega posameznika prisotni dejavniki, ki spodbujajo življenjske priložnosti 

(varovalni dejavniki) in dejavniki, ki povečujejo možnost težav (dejavniki tveganja). Oboji so 

spremenljivi inter- in intradinamični in na oboje lahko vplivamo. Izvirajo lahko iz 

posameznika, družinskega sistema ali pa širšega okolja (Cove idr., 2005). 

 

1.2.3.1 Dejavniki tveganja 

 

Kot dejavnike tveganja (rizične dejavnike) prepoznamo tiste dejavnike, ob prisotnosti katerih 

lahko z večjo verjetnostjo napovedujemo možnost, da bi bilo ogroženo ali oteženo otrokovo 

celostno napredovanje v razvoju. V razvojni psihopatologiji dejavnike tveganja opredeljujejo 

glede na njihov izvor: genski, biokemični, psihološki, kognitivni, afektivni, izkustveni, 

družinski, socialno-ekonomski, družbeni in kulturni dejavniki tveganja (Cicchett in Cohen,  

2006; Luthar, Sawyer in Brown, 2006). Prisotnost teh dejavnikov, še posebej, če so 

intenzivno izraženi ali dolgotrajni, lahko bistveno ovira otrokovo celostno funkcioniranje in 

učinkovito šolsko udejstvovanje in učno uspešnost. Izpostavljenost kroničnim travmatskim 

stresorjem v dobi odraščanja, še posebej v obdobju zgodnjega razvoja, kvarno vpliva na 

zmožnost pomnjenja in mišljenja, saj biokemične spremembe v možganih zmanjšujejo 

zmožnost usmerjanja in vzdrževanja pozornosti in koncentracije, organizacije in procesiranja 

informacij (Meichenbaum, 2008: 6; Walser, 2009). Učitelji in vzgojitelji, ki želijo z otroki in 

mladostniki ustvarjati čim boljše pogoje za učenje in osebnostni razvoj, bi morali biti dovzetni 

za prepoznavanje dejavnikov tveganja, pa tudi kompetentni za ustrezno reševanje, 

preseganje ali preprečevanje le-teh. Nedavno izvedeni nacionalni raziskavi povezani z 

življenjem slovenskih otrok in mladostnikov v šolskem obdobju »Z zdravjem povezano 

vedenje v šolskem obdobju: HBSC 2010« (Jeriček-Klanšček idr. (ur.), 2011) in Učenci in 

dijaki v tveganih življenjskih situacijah: strategije obvladovanja tveganih življenjskih situacij v 

šoli (Grebenc idr., 2010) prikazujeta zelo kompleksno problematiko odraščanja, ki odkriva 

številne neenakosti, stiske in tveganja ter izpostavljata nove kategorije ranljivih skupin med 

mladimi. Pogostost doživljanja resnejših travmatskih izkušenj, ko so otroci oziroma 

mladostniki žrtve katere od številnih oblik nasilja, zlorabe ali zavrnitve, ni zanemarljiva, kot 

tudi ne dejstvo, da se večina teh najpogosteje zgodi prav v otrokovem najožjem okolju - 

znotraj družine, v šoli, v soseski, med vrstniki (Grebenc idr., 2010; Meichenbaum, 2008). 

Hočevarjeva (Hočevar, v Jeriček-Klanšček idr. (ur.), 2011: 32) sicer ugotavlja precej pogosto 

in zaupno komunikacijo med otroki in mladostniki in starši, vendar ugotavlja trend upadanja 

(glede na rezultate HBSC 2006), kar utemeljuje s preobremenjenostjo in hitrejšim 

življenjskim ritmom staršev, ki jim za otroke preostaja vedno manj časa. Masten in Obradović 
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(2006), pa tudi drugi avtorji (Werner, 1990; Benard, 1998; Grotberg, 2003; Brooks in 

Goldstein, 2003; Henderson, 2007) ugotavljajo, da je za otroka oziroma mladostnika osnovni, 

najpomembnejši in najučinkovitejši varovalni dejavnik, ki spodbuja rezilientnost, trden odnos 

z odraslo osebo, ki gradi medsebojno zaupanje, skrb, pripadnost in odgovornost. V primeru, 

da otrok v okolju nima opore v pomembnem odraslem znotraj družine, mora biti to prvi korak 

pri vzpostavljanju podpornih mehanizmov in pomoči, usmerjen v krepitev pripadnosti šoli in 

omogočanju doseganja učnih uspehov in možnosti za pozitivno potrjevanje znotraj šole. V 

otrokovem oziroma mladostnikovem življenju ima učitelj vlogo pomembne odrasle osebe in 

se mora pri tem zavedati, da ima lahko otrok oziroma mladostnik zaradi preteklih izkušenj 

težave na področju navezovanja in zaupanja v odnose, zaradi česar je pomembno, da mu 

nudi brezpogojno in vztrajno oporo. 

  

Meichenbraum (2006) dejavnike tveganja, ki so jim lahko izpostavljeni otroci in mladostniki, v 

grobem loči med naravne (potresi, poplave ipd.) in od človeka povzročene (telesno, psihično, 

spolno, medvrstniško nasilje, izpostavljenost družinskemu nasilju, kriminalnim dejanjem, 

posledicam zasvojenosti od alkohola ali drugih psihoaktivnih substanc, nasilje nad ali med 

družinskimi člani, ločitev staršev). 

 

Ker smo v naši raziskavi usmerjeni predvsem v možnosti za razvijanje rezilientnosti oziroma 

življenjske odpornosti in prožnosti v okviru šole, jih bomo podrobneje opredelili. 

 

1.2.3.1.1 Dejavniki tveganja v šoli 
 

Sodobne študije, ki obravnavajo pojav učne neuspešnosti in šolskega osipa, se v iskanju 

vzrokov zanje ne omejujejo na individualne vzroke (sposobnosti, struktura predznanja, stil 

učenja, značilnosti emocionalno-socialnega odzivanja itn.) ali vzroke okolja (metode, gradiva, 

klima), temveč izhajajo iz interaktivnosti procesov učenja in poučevanja in kot pomembne 

dejavnike tveganja izpostavljajo tudi neusklajenost med značilnostmi učenca in značilnostmi 

učnega okolja. 

 

Magajna (Magajna idr., 2008: 16) z vidika interakcijskega pojmovanja učne neuspešnosti 

osnovne dejavnike tveganja razvršča v tri osnovne skupine:  

 

1)  na tiste, ki pretežno izhajajo iz otrokovega okolja;  

2)  na tiste, ki se manifestirajo kot posledica neugodne kombinacije in interakcije dejavnikov 

med posameznikom in okoljem (na primer: kombinacija predispozicij posameznika za 
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razvoj učnih težav ter neustreznih in posameznikovim potrebam neprilagojenim načinom 

poučevanja in učenja) ter 

3)  na tiste, pri katerih je vzrok za učno neuspešnost primarno v posamezniku (na primer: 

razvojne posebnosti, nevrološke motnje).  

 

Prav populacija otrok s posebnimi potrebami spada med ranljivejše skupine otrok in 

mladostnikov v šolski populaciji, kar zahteva še toliko bolj ozaveščeno prepoznavanje 

dejavnikov tveganja in vzpostavljanje varovalnih dejavnikov ter spodbujanje razvoja 

rezilientnosti. Poleg dejavnikov tveganja, ki izvirajo neposredno iz posameznikove motnje, 

ovire ali primanjkljaja, avtorji s področja raziskovanja rezilientnosti izpostavljajo tudi problem 

pretiranega in preozkega osredotočanja na motnje, ovire in primanjkljaje (po modelu 

deficitov) na račun razvijanja potencialov in varovalnih dejavnikov (Margalit, 2004) ter 

negativen vpliv diagnostičnih oznak na odnos in pričakovanja učiteljev (Tur Kaspa in Weisel, 

2004; Meltzer idr., 2004), kar posledično vpliva tudi na otrokovo oziroma mladostnikovo 

znižano motivacijo, slabšo samopodobo, slabšo samoučinkovitost ter na ovirane in otežene 

možnosti za uspešno socialno vključevanje  (Chapman, Tunmer in Prochnow, 2004; Stone, 

2004; Wiener, Humphries, Tannock in Malone, 2004).   

  

Pomembna izhodišča nam ponujajo izsledki raziskave o tveganih življenjskih situacijah, v 

katerih se znajdejo učenci in dijaki doma in v šoli (Grebenc idr., 2010), ki šolsko okolje 

orišejo kot prostor življenja, v katerem je proces poučevanja in učenja prepleten tudi s 

številnimi in različnimi dejavniki tveganja. Z veliko občutljivostjo in nazornostjo ponudijo 

vpogled v zaznavanje in razumevanje določenih situacij v šolskem okolju, ki jih učenci, starši, 

učitelji in svetovalni delavci prepoznavajo kot tvegane, hkrati pa ugotavljajo, da za 

spoprijemanje z njimi, otroci in mladostniki niso dovolj opremljeni, zato jim mora šola 

omogočiti tudi razvoj tovrstnih življenjsko pomembnih kompetenc (prav tam: 51). Nekatera 

tveganja so neizogibna (npr. preverjanje in ocenjevanje znanja, sobivanje v šoli), nekatera 

izzvana (npr. vrstniško nasilje, tvegane oblike vedenja), nekatera pa izhajajo iz neenakosti in 

družbene šibkosti otrok (npr. pritiski, nasilje s strani odraslih). Glede na vrsto, dejavnike 

tveganja, ki so jih zaznali v raziskavi, razvrstijo v pet skupin:  

 

1)  nasilje v vseh pojavnih oblikah (verbalno, fizično, spolno, nasilniške subkulturne skupine 

v okolju, nasilje zaradi pripadnosti, otroci kot žrtve nasilja s strani učiteljev, kraje in 

izsiljevanje);  
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2)  posebne reakcije otrok in mladostnikov na okoliščine in dogodke (samopoškodbeno 

vedenje, doživljanje občutkov manjvrednosti, osamljenost, prisostvovanje neobičajnim 

dogodkom, tvegano preživljanje prostega časa, tveganja povezana z mediji);  

3)  domače razmere (nezmožnosti staršev, revščina, odnosi v družini, zasvojenost in 

duševne težave staršev, neprimerne vzgojne metode staršev, težave v družini s 

sprejemanjem odraščanja in osamosvajanja otrok in mladostnikov, bivanje izven matične 

družine);  

4) bolezni in zdravje (hude, kronične ali dolgotrajne bolezni, težave povezane s 

prehranjevanjem, duševne težave otrok in mladostnikov) ter  

5) šolsko delo (preverjanje in ocenjevanje znanja, negativne podobe o otrocih oziroma 

mladostnikih, rivalstvo, preobremenjenost, uspeh, javno nastopanje, potrošništvo kot 

vrednota, moteče vedenje pri pouku, invazija šolskega dela v domače okolje, visoka 

pričakovanja in zahteve staršev, odnosi z učitelji, menjavanje učiteljev, izbira nadaljnjega 

šolanja, zdravniški pregledi, ušivost, strah pred šolo, prekratki odmori, šolska prehrana, 

šolski red, sodelovanje s starši, šole v naravi in izleti, šola kot prostor za prosti čas, 

težave, ki jih prinašajo manjša, ruralna okolja). 

 

Nekatere raziskave posebej izpostavljajo povečanje pogostosti različnih težav (učnih, 

čustvenih, vedenjskih) pri otrocih in mladostnikih ob prehajanju med različnimi šolskimi 

podsistemi (Makarovič idr., 1994; Bečaj, 1998; Magajna idr., 1999, 2002 - vse navedene v 

Magajna, 2008: 17). 

 

1.2.3.2 Varovalni dejavniki 
 

Kot varovalne dejavnike pojmujemo vse dejavnike in procese, ki preprečujejo ali zmanjšujejo 

vpliv učinkov tveganega doživljanja ali vedenja in v ugodno smer spreminjajo odziv na 

dejavnike tveganja (Mikuš Kos, 1999: 55). Delujejo kot pomoč ali podpora v smeri 

pozitivnega razvoja posameznika bodisi s preprečevanjem ali izogibanjem dejavnikom 

tveganja  (Spooner, Hall and Lynskey, 2001) bodisi z vplivanjem na zmanjševanje tveganja 

ali škode, ki jo povzročajo stiske, težave, motnje ali ovire v posameznikovem razvoju 

(Cicchetti in Cohen, 2006; Rutter, 1990). Luthar, Sawyer in Brown (2006: 106) ob tem 

izpostavljajo, da zveza med varovalnimi dejavniki in dejavniki tveganja ni recipročna in da 

odsotnost varovalnega dejavnika ne pomeni nujno tudi prisotnost dejavnika tveganja in 

obratno. 
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Rutter posebno pozornost nameni proučevanju mehanizmov varovanja oziroma tveganja. 

Mehanizmi opredeljujejo procese, ki sprožajo ali omogočajo vpliv varovalnih/rizičnih 

dejavnikov na končno stanje oziroma odziv posameznika. Poudarja, da na razvoj 

rezilientnosti ne vplivajo varovalni dejavniki (v smislu spremenljivk), temveč predvsem 

razvojni, družbeni in situacijski mehanizmi, ki so kot mehanizmi vključeni v varovalne 

procese (Rutter, 1990, v Howard idr., 1999). Na osnovi tega razumevanja izpostavlja, da 

dejavnik oziroma proces deluje varovalno le v primeru, ko zmanjša vpliv dejavnika tveganja. 

Ob tem navaja štiri vrste varovalnih procesov, in sicer tiste, ki: 

 

• zmanjšujejo vpliv dejavnikov tveganja ali posameznika pred njimi zaščitijo; 

• zmanjšujejo pojavnost verižnih reakcij, ki jih posledično sprožajo stiske, težave ali 

težke izkušnje; 

• izkustveno spodbujajo samospoštovanje in samoučinkovitost (ki spadata med 

najmočnejše napovedovalce rezilientnosti); 

• spodbujajo navezovanje pozitivnih stikov in novih priložnosti za iskanje in 

pridobivanje potrebnih virov za vzpostavitev novih življenjskih priložnosti. 

 

Tako kot dejavniki tveganja tudi varovalni dejavniki delujejo dinamično in ekosistemsko 

(Benard, 1991: 3), njihov vpliv pa je zelo subjektivno pogojen (Luthar, Sawyer in Brown, 

2006: 111). Glede na izvor so lastni otroku (temperament, intelektualne sposobnosti, 

socialne spretnosti, samoregulacijske spretnosti, aktivna naravnanost, usmerjenost v 

prihodnost, optimizem), družini (dobri medsebojni odnosi s starši in sorojenci, zaupanje in 

dober odnos z vsaj enim družinskim članom, jasno postavljena pravila vedenja v družini, 

podpora staršev, psihosocialno zdravje matere) in širšemu okolju (vpetost v socialno mrežo 

in prosocialne skupine, aktivno sodelovanje v klubih, društvih, cerkvi, ki dajo možnost 

doživljanja uspeha, lastne učinkovitosti in potrebnosti drugim, vrstniška prijateljstva, dober 

odnos z vsaj eno odraslo osebo); slednji - varovalni dejavniki v lokalnem okolju so še 

posebej pomembni za otroke in mladostnike iz družin, ki ne morejo zagotavljati spodbudnega 

okolja ali celo ogrožajo otrokov psihosocialni razvoj (Mikuš Kos, 1999).  

 

Pri snovanju preventivnih intervencij za vzpostavljanje varovalnih dejavnikov, se po teoriji 

rezilientnosti ne usmerja v »popravljanje« otroka oziroma mladostnika (pristop po metodi 

deficitov), ampak se preventivne dejavnosti usmerja v ustvarjanje pozitivnega, prosocialnega 

in stimulativnega okolja, ki omogoča, spodbuja in krepi ustrezne oblike vedenja otroka in 

mladostnika (Bennard, 1998).  

 



Vanja R. Kiswarday (2012). Stališča učiteljev do možnosti razvijanja rezilientnosti pri učencih in dijakih, PeF UL. 

15 

1.2.3.2.1 Varovalni dejavniki v šoli4 
 

Mikuš Kosova poudarja, da že šola sama kot socialni in fizični prostor, deluje kot varovalni 

dejavnik, saj vsebuje mnoge dejavnike in procese, ki otroka oziroma mladostnika ščitijo in 

prispevajo k razvoju sposobnosti in obvladovanju spretnosti (Mikuš Kos, 1999: 57). Varovalni 

vplivi so predvsem pomembni za otroke in mladostnike, ki odraščajo v neugodnih družinskih 

in socialnih okoljih (prav tam). Zato so varovalni dejavniki v šoli najbolj povezani z 

zagotavljanjem varnega in sprejemajočega okolja, ki omogoča in spodbuja učenje vseh 

učencev, pri čemer je pomembno tudi zagotavljanje podpore in učne pomoči predvsem 

učencem z učnimi težavami (Magajna, 2006). Pomembno je spodbujanje suportivnih 

vrstniških odnosov ter ustvarjanje priložnosti za aktivno participacijo pri pouku in v okviru šole.   

 

1.3 Razvoj znanstvenega raziskovanja rezilientnosti 
 

Polje raziskovanja rezilientnosti se je začelo konstituirati kot izziv raziskovalcem na področju  

psihopatologije, ki svoje pozornosti niso usmerjali le v preučevanje kliničnih slik pacientov s 

hudo bolezensko problematiko, temveč tudi v preučevanje pacientov, ki so se kljub hudim 

diagnozam duševne bolezni uspeli uspešno prilagoditi življenju (Garmezy, 1970, v Luthar, 

Cicchetti in Becker, 2000). Premik v osredotočanju na pozitivni izid je sprožil številne 

raziskave tudi na področju razvojne psihopatologije. Raziskovalci so postali pozorni na 

otroke, ki so odraščali v izredno težkih življenjskih pogojih, a so se uspeli kljub stresom, 

težavam in nesrečam spoprijemati s težkimi okoliščinami vsakdanjega življenja, dosegati 

razvojne cilje in socialno kompetentno zaživeti v družbi.  

 

V izhodišču so bili ti otroci označeni za »rezilientne« - neranljive, nezlomljive srečneže, 

rezilientnost pa je bila razumljena predvsem kot lastnost, ki izvira iz otroka in se največkrat 

povezuje z otrokovim enostavnim temperamentom (lažje vodljivim, nekonfliktnim 

temperamentom), dobrimi intelektualnimi in izvršilnimi zmožnostmi ter z dobrimi socialnimi 

spretnostmi (Werner idr., 1971, Anthony, 1974, oba v  Luthar, Cicchetti in Becker, 2000).  

 

Znanstveno so pojav začeli raziskovati v drugi polovici 20. stoletja. Pri raziskovanju etiologije 

duševnih bolezni, predvsem shizofrenije, je psihiatra Normana Garmezya (1918-2009), ki 

velja za utemeljitelja teorije rezilientnosti, prevzela ugotovitev, da vendarle obstaja 

pomemben delež otrok, ki kljub izredno težkim pogojem uspe dosegati razvojne cilje in dobro 

napredovati v razvoju (Masten in Obradović, 2006). V nadaljnjem preučevanju teh otrok je 
                                                

4 Več o šoli kot varovalnem dejavniku z vidika spodbujanja razvoja rezilientnosti je v poglavju Šolska rezilientnost. 
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Garmezy opažal pomembno varovalno moč posameznikovih kompetenc, ki se je kazala kot 

korelat in kazalec rezilientnosti (Garmezy in Rodnick, 1959, v Masten in Powell, 2003; 

Masten in Obradović, 2006). Za nadaljnje opazovanje in razumevanje ugotovitev je v okviru 

longitudinalne študije »Project Competence« (Garmezy, 1973, v Masten in Powell, 2003: 1) z 

interdisciplinarno skupino priznanih raziskovalcev in študentov preučeval otroke staršev s 

shizofrenijo, ki so bili tudi sami visoko podvrženi psihopatološkemu tveganju. V tej raziskavi 

je bil med 1976 in 1978 (nenačrtovano) prvič narejen paradigmatski premik iz (prej 

načrtovanega) medicinskega modela usmerjenosti v problem v (kasneje tako 

poimenovan) model rizičnost - rezilientnost. V svojih elaboratih so raziskovalci5 analizirali 

in opisovali predvsem potenciale in kompetence, ki so opazovanim otrokom omogočale 

dobro funkcioniranje kljub potencialni ogroženosti (prav tam: 3) in potrebo po spodbujanju, 

okrepitvi, razvijanju in širjenju teh kompetenc v smislu varovalnih dejavnikov.  

 

V istem obdobju so raziskovalki Emmy Werner, ki je opravljala longitudinalno študijo 

havajskih otrok, ki so odraščali v izjemno težkih življenjskih okoliščinah (huda revščina, 

brezposelnost staršev, prisotnost alkoholizma in duševnih bolezni v ožjem družinskem 

okolju) vzbudili pozornost  otroci (1/3 opazovanih), ki so kljub tem nespodbudnim, težkim 

okoliščinam in izkušnjam, odrasli v življenjsko uspešne mlade odrasle (Werner, Bierman, 

French, 1971 in Werner in Smith, 1977, vse v Luthar, Cicchetti in Becker, 2000: 544). To 

skupino mladih odraslih je Wernerjeva poimenovala za rezilientno in s tem prvič uporabila 

termin »rezilientnost« v družboslovni znanstveni literaturi (Werner, 1971; Werner in 

Smith, 1982, prav tam). 

 

Velik premik pri raziskovanju in obravnavi rizičnih skupin otrok k modelu rizičnost - 

rezilientnost je spodbudila 5. mednarodna konferenca »Early identification of children at risk: 

Resiliency factors in prediction« (University of Colorado, Denver, 1984, v Grotberg, 1997), ki 

je fokus raziskovalcev tematsko usmerila v preučevanje dejavnikov rezilientnosti. V 

otvoritvenem nagovoru je William Frankenburg (priznan zdravnik s področja preventivne 

pediatrične medicine) izpostavil problematičnost pretirane usmerjenosti strokovnjakov v 

probleme, motnje in težave in opozoril na nevarnost negativnih učinkov diagnostičnih oznak, 

ki starše, otrokovo okolje, pogosto pa tudi učitelje in druge strokovne delavce, pretirano in 

enostransko obremenijo z otrokovimi težavami, s čimer tvegajo, da povzročijo enostranski, v 

patologijo usmerjen pogled na otroka. Izpostavil je pomen pozitivne usmerjenosti v teoriji 

rezilientnosti, ki temelji na sprejemanju življenja takšnega, kot je, z vsemi vzponi in padci, 

                                                

5  Norman Garmezy, James Anthony, Lois Murphy, Michael Rutter in Emmy Werner (Masten in Powell, 2003: 2). 
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spoprijemanje s težavami in razreševanje le-teh pa kot naraven in pozitiven doprinos v 

razvoju posameznika, pri katerem naj bi posamezniku pomagali predvsem s spodbujanjem 

njegovih močnih področij in razvojem kompetenc (Frankernburg, 1987, v Grotberg, 1997). 

 

Nadaljnji razvoj te mlade raziskovalne veje je potekal bliskovito in široko, saj je bil osnovni 

koncept rezilientnosti »pozitivna prilagoditev v kontekstu težav« privlačen za raziskovalce 

različnih disciplin v družboslovnih znanostih. Literatura navaja štiri vale raziskovanja, ki so 

sicer nastajali v kronološkem zaporedju, vendar potekajo vzporedno in se z novimi spoznanji 

medsebojno dopolnjujejo in nadgrajujejo. Prvi val, ko so raziskovalci začeli prepoznavati  in 

opredeljevati pojav, se je začel pred letom 1970, v drugem valu, ki se je začel okrog leta 

1980, so raziskovalci preučevali procese in mehanizme, ki spodbujajo razvoj rezilientnosti, 

raziskovalci tretjega vala, ki se je intenzivno začel po letu 1990, so spoznanja teorije 

rezilientnosti pričeli usmerjati v raziskovanje in načrtovanje preventivnih oblik spodbujanja 

rezilientnosti, za četrti val po letu 2005 pa so značilne integrativne multidisciplinarne študije.   

 

1.3.1 Prvi val raziskovanj: opredeljevanje, prepoznavanje in merjenje 
rezilientnosti 

 

Zgodnje raziskave na področju preučevanja rezilientnosti6 so bile predvsem deskriptivne 

narave, usmerjene v prepoznavanje »neranljivih« otrok, ki so se v enako zahtevnih in težkih 

življenjskih pogojih uspeli na zdrav in družbeno sprejemljiv način prilagoditi življenjskim 

zahtevam in so bili pri tem zadovoljni in uspešni, za razliko od tistih otrok, ki jim to ni uspelo. 

Werner in Smith (1988) sta sklepala, da imajo ti otroci neko tendenco notranjega 

uravnavanja, ki omogoča razvoj kompetenc, zaupanja in skrbnosti, težkim okoliščinam 

navkljub. Ugotavljala sta namreč, da vpliv pozitivnih navezav prevladuje nad dejavniki 

tveganja in ima globlji in močnejši vpliv na življenja posameznikov. Izpostavila sta tudi, da ni 

nikoli prepozno, da bi posameznik zmogel spremeniti utirjeno življenjsko pot. (v Howard, 

Dryden in Johnson, 1999). 

 

Pionirji na področju raziskovanja rezilientnosti so bili sprva usmerjeni predvsem v 

ugotavljanje osebnostnih značilnosti »rezilientnih otrok«, kasneje pa tudi v vzroke, ki 

pogojujejo različen izid. Z ugotavljanjem odvisnosti med rezilientnim odzivom (pozitivnim 

izidom) in individualnimi značilnostmi otrok in njihovega okolja so na osnovi empiričnih 

raziskav izpostavili ključne varovalne dejavnike ter opredelili značilnosti rezilientnih otrok, iz 

                                                

6  Med njimi sta najbolj znani obsežna longitudinalna študija Emmy Werner o odraščanju Kauaiskih otrok v 
izjemno težkih življenjskih pogojih (1979) in »Project competence«, ki ga je vodil Garmezy, 1974.  



Vanja R. Kiswarday (2012). Stališča učiteljev do možnosti razvijanja rezilientnosti pri učencih in dijakih, PeF UL. 

18 

tega pa tudi kazalce ogroženosti in rezilientnosti. Glavni namen teh študij je bil, da bi na 

osnovi ugotovitev načrtovali intervencijske programe7 za izboljšanje življenjskih okoliščin in 

priložnosti ogroženih otrok in spodbudili razvoj kompetenc, ki so potrebne za rezilienten 

odziv v težavah (Masten, 1997).  

 

Luthar, Cicchetti in Becker, (2000: 544) navajajo primere relevantnih raziskav, v katerih so 

preučevali kakovost prilagoditve otrok v različnih oblikah težkih življenjskih situacij ali 

pogojev, na primer ogroženost zaradi socialno-ekonomske prikrajšanosti (Garmezy, 1991, 

1995; Rutter, 1979; Werner in Smith, 1982, 1992), ogroženost zaradi duševne bolezni 

staršev (Masten in Coatsworth, 1995, 1998), zanemarjanja ali zlorabljanja v družini (Beeghly 

in Cicchetti, 1994; Cicchetti in Rogosch, 1997; Cicchetti, Rogosch, Lynch in Holt, 1993; 

Moran in Eckenrode, 1992), kroničnih ali dolgotrajnih bolezni (Wells in Schwebel, 1987). 

Nekatere skupine raziskovalcev so se usmerile bolj v ogroženosti, ki izvirajo iz širšega okolja, 

na primer življenje v revnih mestnih predelih z veliko uličnega nasilja (Garmezy in Rutter, 

1983; Luthar, 1999; Richters in Martinez, 1993), ali katastrofičnih dogodkov (O'Dougherty-

Wright, Masten, Northwood in Hubbard, 1997).  

 

Rezultati longitudinalnih študij, ki so poleg otrok preučevale tudi značilnosti njihovega okolja 

(družine, šole, lokalne skupnosti), so vplivali na spremembo prvotnega prepričanja, da je 

rezilientnost notranje pogojena in opredeljena predvsem z individualnimi osebnostnimi 

karakteristikami otrok in mladostnikov. Raziskovalci so namreč enotno prepoznavali nekatere 

varovalne dejavnike v okolju in ugotavljali njihovo povezanost s pozitivnim izidom iz težkih 

situacij.  

 

Glede na izvor so ključne varovalne dejavnike, ki so jih povezovali z rezilientnim odzivom 

razvrstili v tri skupine: 1) osebnostne značilnosti otrok oz. mladostnikov; 2) značilnosti družin 

iz katerih izvirajo; 3) značilnosti njihovega širšega okolja (Masten in Garmezy, 1985, Werner 

in Smith, 1982, 1992, v Luthar, Cicchetti in Becker, 2000; Werner, 1990; Benard, 1991; 

Luthar, Cicchetti in Becker, 1996; Grothberg, 1997; Masten in Coatsworth, 1998; Rutter, 

1990). Na osnovi teh ugotovitev so oblikovali »seznam ključnih varovalnih dejavnikov«8 

(Tabela 1). Med vsemi varovalnimi dejavniki sta bila najpogosteje navajana: dober odnos, 

zaupanje in podpora pomembne in kompetentne odrasle osebe ter intelektualni potencial 

oziroma dobro intelektualno funkcioniranje otroka (Masten in Coatsworth, 1998: 205). 

 

                                                

7  Prvi tovrstni intervencijski program je bil že omenjeni Project Competence. 
8
  »Short list« of potential assets or protective factors associated with resilience (Masten in Obradović, 2006: 14). 
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Tabela 1:»Seznam ključnih varovalnih dejavnikov«, ki spodbujajo rezilientnost glede na 
njihov izvor (po Masten in Coatsworth, 1998: 205). 

 

Vir varovalnega dejavnika Značilnosti otrok, ki so se v težavah odzvali rezilientno 

V posamezniku 

 

� dobro intelektualno funkcioniranje 

� enostaven temperament (lažje vodljiv) 

� dobro razvite socialne spretnosti 

� samoučinkovitost, samozaupanje, dobra samopodoba 

� talentiranost 

� versko prepričanje, duhovni temelji 

V družini � tesna povezanost s skrbnim staršem ali družinskim članom 

� avtoritativna vzgoja (toplina, struktura, visoka pričakovanja) 

� ugoden socialno-ekonomski položaj 

� povezanost ožje družine s širšim družinskim okoljem 

V lokalnem okolju � navezava s prosocialnimi odraslimi izven družine 

� povezanost s prosocialnimi društvi in organizacijami 

� vključenost v učinkovito šolo 

 

Iz seznama ključnih varovalnih dejavnikov vidimo, da je pridobivanje in razvoj le-teh zelo 

povezano z otrokovim okoljem oziroma z učinkovitostjo (osnovnih) sistemov, v katere se 

otrok v svojem razvoju vključuje. Prav zato Masten in Coatsworth (1998) tem osnovnim 

sistemom pripišeta pomembno podporno vlogo in varovalno moč za učinkovito doseganje 

razvojnih ciljev in pridobivanje kompetenc v težkih življenjskih pogojih, saj tudi sicer 

spodbujajo pridobivanje kompetenc in otrokov vsestranski razvoj.  

 

Masten in Obradović (2006: 14) sta na osnovi spoznanj številnih raziskav s področja 

rezilientnosti navedli devet adaptivnih sistemov, ki so kot splošni dejavniki povezani s procesi 

dobre prilagoditve ali okrevanja med in po prenehanju pomembnih težav. Pojavljajo se kot 

prediktorji in imajo ključno vlogo pri razvoju rezilientnosti in tudi širše pri razvoju celostne 

osebnosti. V primeru, da katerikoli od navedenih sistemov postane za otroka nedosegljiv ali 

nefunkcionalen, je potrebno otroku zagotoviti pomoč in podporo pri razvoju rezilientnosti, saj 

lahko le-to predstavlja potencialno ogroženost otroka oz. oviro za njegov optimalen razvoj.    

 

• Sistem učnih zmogljivosti (reševanje problemov, procesiranje informacij). 

• Sistem navezav (tesni odnosi s starši/skrbniki, prijatelji, partnerji, duhovnimi voditelji). 

• Sistem učne oziroma delovne motivacije (samoučinkovitost, nagrajevalni sistemi za 

ustrezno vedenje). 
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• Sistem obvladovanja stresa (prepoznavanje in načini obvladovanja stresa). 

• Samoregulacijski sistem (uravnavanje čustev, zmožnost usmerjanja in vzdrževanja 

pozornosti in koncentracije, izvršilne funkcije, obvladovanje vedenja). 

• Družinski sistem (vzgojna moč staršev, kakovostna medosebna dinamika v družini, 

visoka pričakovanja, usklajenost, skupni rituali, pozitivne vrednote). 

• Šolski sistem (kakovosten pouk, pozitivne vrednote, ustrezni standardi znanja, ustrezno 

visoka pričakovanja). 

• Vrstniški sistem (tesna prijateljstva, vključenost v vrstniške skupine, pozitivne vrednote, 

upoštevanje norm). 

• Družbeno kulturni sistem (spoštovanje verske pripadnosti, ohranjanje in spodbujanje 

običajev in ritualov, pozitivne vrednote, visoki standardi, nediskriminatorna in pravična 

zakonodaja). 

 

Najbolj naraven varovalni sistem otroku predstavlja sistem družine, ki je navadno dovolj 

močna, da ga podpira in mu pomaga razreševati in premagovati stiske, težave in ovire. V 

primerih, ko pa le-te izvirajo iz družinskega sistema samega ali pa presegajo njegove 

možnosti generiranja zaščite in podpore, se kot naslednji najpogostejši podporni oziroma 

varovalni sistem pojavlja šola, oziroma učitelj kot pomembna in kompetentna odrasla oseba 

(Bennard, 1991). To spoznanje je močno vplivalo, da so se v razvoj preventivnih in 

intervencijskih programov za spodbujanje rezilientnosti vključile tudi edukacijske vede, v 

okviru katerih se je pričelo preučevati šolsko oziroma učno rezilientnost (Marshall, 2001; 

Bennard, 1991, 2007; Masten idr., 2008). 

 

Poleg same opredelitve in prepoznavanja rezilientnosti v družboslovnem raziskovanju 

predstavlja »Seznam ključnih varovalnih dejavnikov«, ki spodbujajo rezilientnost, enega 

pomembnejših dosežkov prve generacije raziskovanj, saj je postavil temeljno podlago za 

usmerjeno načrtovanje in izboljšanje življenjskih okoliščin in priložnosti rizičnih skupin otrok.  

 

Postavljala pa so se tudi vedno nova pomembna vprašanja in dileme, kot na primer: ali 

rezilientnost vpliva na komorbidnost dejavnikov tveganja ali se potrjuje transfer rezilientnosti 

preko razvojnih obdobij in med različnimi težkimi situacijami. Odgovori na ta vprašanja bi 

razjasnili dileme o smiselnosti spodbujanja rezilientnosti zgolj v visoko rizičnih skupinah otrok 

in mladostnikov ali v celotni populaciji ipd.  

 

Ta in še druga vprašanja so zahtevala širši, multidisciplinaren pristop in namesto 

medicinskih, prevzemanje psihosocialnih in edukacijskih modelov raziskovanja, ki so 
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usmerjeni v ekosistemsko uvajanje sprememb v družbo (Masten in Coatsworth, 1998). 

Ravno v tistem času je Bronfenbrenner predstavil svojo ekosistemsko teorijo človekovega 

razvoja. Poudarjal je, da se sprememba ali konflikt v kateremkoli izmed sistemov odraža tudi 

na ostalih sistemih in da če se želi preučevati oziroma vplivati na razvoj otrok, niso dovolj 

študije oziroma programi (preventivni intervencijski), ki so usmerjeni zgolj v otroka, ampak 

morajo biti le-ti načrtovani širše, upoštevajoč vse sisteme, ki se neposredno ali posredno 

vključujejo v otrokov razvoj. 

 

1.3.2 Drugi val raziskovanj: usmerjenost v razumevanje procesov in 

mehanizmov, ki sprožijo in/ali spodbujajo rezilientnost 

 

Spoznanje o možnostih vplivanja na vzpostavljanje in razvoj varovalnih dejavnikov je 

spodbudilo, da varovalnih dejavnikov niso več pojmovali kot danih lastnosti. Raziskovalce je 

zanimalo predvsem vprašanje, kako spodbuditi razvoj rezilientnosti - osredotočeni so bili 

predvsem v odkrivanje procesov in regulacijskih sistemov (mehanizmov) v povezavi s 

ključnimi varovalnimi dejavniki, ki so jih opredelili v prvi generaciji raziskovanj (Masten in 

Obradović, 2006; Luthar, Cicchetti in Becker, 2000: 545; Curtis in Cicchetti, 2007).  

 

Velik korak v teoriji rezilientnosti in ustvarjanju prostora za raziskovanje in razvoj 

preventivnega delovanja je naredil Michael Rutter (1990) z opredelitvijo varovalnih 

mehanizmov, ki v veliki meri pripomorejo k spodbujanju rezilientnosti in zdravemu 

razvojnemu napredovanju otroka. Opredelil je štiri ključne varovalne mehanizme, ki 

omogočajo sprožanje in učinkovitejše delovanje varovalnih procesov (Rutter, 1990): 

1. Maksimalna zaščita otroka pred škodljivim delovanjem in zmanjšanje (redukcija) 

škode, ki jo povzročajo dejavniki tveganja. 

2. Vključevanje varovalnih dejavnikov, ki vplivajo na zmanjševanje možnosti za 

negativno verižno reakcijo dejavnikov tveganja. 

3. Izboljšanje otrokove samopodobe in samoučinkovitosti z razvojem in krepitvijo 

kompetenc in spretnosti za uspešno reševanje problemov. 

4. Zagotavljanje številnih priložnosti in možnosti izbire, ki spodbujajo celostni razvoj 

osebnosti. 

 

Z razločitvijo med varovalnimi dejavniki in varovalnimi mehanizmi je Rutter v teoriji 

rezilientnosti ustvaril prostor za raziskovanje in razvoj preventivnega delovanja. 
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Eden pomembnejših projektov v drugi generaciji raziskovanja rezilientnosti je »International 

Resilience Research Project« (IRRP), ki so ga po enotni metodologiji izvajali od 1993-96 v 

22 državah po svetu9. Edith Grotberg, ki je bila vodilna koordinatorka raziskave, je izhajala iz 

definicije, da je rezilientnost dinamičen interaktiven in kumulativen proces razvoja različnih 

spretnosti, zmožnosti, znanj in prepričanj, ki jih posameznik potrebuje pri soočanju, 

prilagajanju in preseganju težav ter pri sprejemanju novih izzivov (Grotberg, 1995, 1997, 

1999). Rezultati mednarodne raziskave so pokazali rezilientnost zgolj pri 38% otrok 

(Grotberg, 2005) in jasno pokazali, da otroci potrebujejo pomoč in podporo s strani odraslih, 

ki vedo, kako spodbujati razvoj rezilientnosti ter kako jim omogočiti, da se okrepijo in 

pripravijo za učinkovito spoprijemanje s težavami.  

 

Na osnovi rezultatov Grotbergova izpostavlja, da gre pri rezilientnem vedenju posameznika 

za interakcijo njegovih notranjih varovalnih dejavnikov (osebni viri moči), zunanjih 

varovalnih dejavnikov (viri zunanje moči in podpore) in osebnih in medosebnih veščin 

ter da ti soodvisni procesi prispevajo k izgrajevanju sedmih temeljnih gradnikov rezilientnosti: 

samozavest, samopodoba, odgovornost, samostojnost oziroma neodvisnost, zaupanje, 

iniciativnost in učinkovitost (Grotberg, 1995, 1997, 1999). 

 

Podobno so potencialne psihosocialne faktorje, ki pozitivno vplivajo na rezilientno vedenje 

otroka v tri skupine razvrstili tudi Cove in sodelavci (2005: 2-3): posameznikove psihološko 

pogojene značilnosti (strategije reševanja problemov, samoučinkovitost, socialne veščine), 

družbeno in ekonomsko pogojeni dejavniki (socialno-ekonomski položaj otroka/družine, 

družinska dinamika in vzgojni stil staršev, kvaliteta odnosov med otrokom in učitelji ter 

drugimi pomembnimi odraslimi, značilnosti soseske in drugih socialnih sistemov, v katere se 

otrok vključuje, drugi vplivi iz okolja), dostop do kvalitetnih vzgojno-izobraževalnih in 

interesnih možnosti (šole, športne, kulturno-umetniške in druge interesne ter  verske 

dejavnosti). 

 

Osebni viri moči (notranji dejavniki) so opredeljeni z biološkimi, psihičnimi in 

socialnimi lastnostmi in pogoji posameznika, ko si oblikuje doživljanje sebe. Označeni 

so tudi kot “jaz sem” (I am) dejavniki (Grotberg, 1999). Pogojujejo spodbujanje razvoja 

notranjih virov moči posameznika in gradijo samozavest, samopodobo, odgovornost, 

samostojnost otroka. (Grotberg, 1999). S psihološkega aspekta raziskovalci notranje 

                                                

9  V raziskavo, ki je potekala pod okriljem UNESCO, WHO in drugih svetovnih organizacij, je bilo zajetih 1225 
otrok in njihovih staršev oziroma skrbnikov, razvrščenih v tri starostne skupine 9-11 let (45%), 4-6 let (36%) in 
2-4 let (18%), izenačenih po spolu, 90% otrok je bilo vključenih v šolsko ali predšolsko izobraževanje. Za 
podrobnejši vpogled so izsledki raziskave dostopni na: http://resilnet.uiuc.edu/library/grotb98a.html).  
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varovalne dejavnike, kot so psihične in fizične dispozicije, stopnja dejavnosti, socialna 

odzivnost, razumevanje socialnih interakcij, komunikacijske spretnosti, samopodoba, 

zmožnost osredotočanja, zmožnost samonadzora, želja po osebnem napredku, 

opredeljujejo kot značajske poteze otroka (Cove, Eiseman, Popkin, 2005: 3-6). 

 

Zunanji varovalni dejavniki (viri zunanje moči in podpore) so vezani na 

sociokulturne in okoljske faktorje in pogojeni z direktnimi in indirektnimi odnosi 

posameznika z bližnjim in širšim okoljem (znotraj družine, šole, vrstniških interesnih 

skupin, verskih skupnosti, širše družbe) in gradijo temelje zaupanja in občutka varnosti 

pri otroku. Označeni so tudi kot “imam” (I have) dejavniki (Grotberg, 1999). 

Predstavljajo zunanje vire podpore, strukture, pomoči otroku in mladostniku s strani 

okolja (Cove, Eiseman, Popkin, 2005: 3-6).  

 

Osebne in medosebne veščine tvorijo spretnost reševanja problemov, 

komunikacijske spretnosti, zmožnost izražanja čustev in potreb, postavljanje realnih 

ciljev in gradijo iniciativnost in učinkovitost  otroka. Označene so kot “zmorem” (I can) 

dejavniki. (Se zmorem vključevati v družbo in se pogovarjati tudi o stvareh, ki me 

skrbijo, motijo? Kako iščem načine reševanja problemov, s katerimi se soočam? Kako 

uspešno zmorem nadzorovati svoje vedenje? Se zavzeto lotim zanimivih nalog, 

zaupam, da mi bo uspelo? Zmorem poiskati pomoč, kadar jo potrebujem?).  

 

Bickart in Wolin (1997) sta z analizo intervjujev s 25 odraslimi, ki so kljub hudim in dalj časa 

trajajočim življenjskim preizkušnjam v času otroštva uspeli izbrati in aktivirati preživetvene 

strategije in uspešno zaživeti samostojno življenje, skupne značilnosti združila v 7 kategorij, 

in sicer: dober vpogled v dogajanje (insight), samostojnost, vzpostavljanje in ohranjanje 

odnosov, iniciativnost, ustvarjalnost, humor, moralnost. Vseh sedem vrlin je možno 

(preventivno) spodbujati in razvijati tudi v okviru šole, saj sprva prispevajo k izboljšanju 

šolske, kasneje pa tudi življenjske uspešnosti posameznika.  

 

Stališča številnih raziskovalcev drugega vala raziskovanja rezilientnosti so, da je glede na 

pomen, vrednost in učinkovitost, ki jo rezilientno vedenje doprinese otrokovem razvoju, sploh 

ob prelomnicah, stiskah, nesrečah in težkih življenjskih preizkušnjah, sprejemanje 

paradigme, ki spodbuja model rizičnost – rezilientnost, nujna in obvezujoča za družbo 

(Benard, 1998; Lewis, 2000; Masten idr., 2008; Wolin in Wolin, 1997). 
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1.3.3 Tretji val raziskovanj: spodbujanje razvoja rezilientnosti s preventivnimi 
in intervencijskimi programi (prične se graditi most med teorijo in prakso) 

 

Raziskovalne ugotovitve Wernerjeve, ki na osnovi 40-letne longitudinalne študije kažejo 

visoko tendenco mladih k pozitivnemu prilagajanju na težke življenjske okoliščine, je ključno 

vprašanje veje, ki se usmerja v preventivno spodbujanje rezilientnosti, na kakšen način lahko 

s preventivnim delovanjem spodbudimo rezilientnost pri otrocih in mladostnikih, da bodo 

imeli več virov moči, ki jim bodo v pomoč, da se bodo učinkovito odzvali, ko se znajdejo v 

stiski (Marshall, 2001). Prevladalo je z raziskavami podprto prepričanje, da ima vsak otrok 

(oseba) prirojeno zmožnost, potencial moči za preživetje v težkih življenjskih okoliščinah. To 

naravno dano zmožnost, ki vodi samoregulacijske procese v težavah, so poimenovali kot 

rezilientnost, ki jo prepoznavajo kot eksistencialni »inside-out« proces v procesu odraščanja.  

 

Kako poiskati, prebuditi, spodbujati in izkoristiti moč tega potenciala pri vseh? Kateri  

varovalni mehanizmi so ključni pri vzpostavljanju zdravega psihičnega funkcioniranja otroka 

oziroma mladostnika v kritičnih trenutkih? Katere oblike in pristopi so najprimernejši za 

spodbujanje notranjega potenciala posameznika (posameznikovega notranjega vzgiba za 

rezilientnost). Kako vplivati na preoblikovanje pogojev v okolju in družbi, da bo čimbolj 

spodbujala k temu? 

 

Raziskave tretjega vala so vse bolj interdisciplinarno zasnovane in spoznanja preteklih 

raziskav razširjajo s socialno-ekološko percepcijo fenomena (da z delovanjem na določen 

aspekt otrokovega življenja lahko pozitivno ali negativno vplivamo na drugega).  

 

Raziskovalci, usmerjeni v razvoj preventivnih programov, so z načrtovanjem spodbujanja 

varovalnih procesov in mehanizmov naredili paradigmatski premik iz usmerjenosti v 

odpravljanje problemov, v usmerjenost v razvoj potencialov in spodbujanje rezilientnosti. 

Poudarjajo interaktivno povezovanje posameznika in okolja, pri čemer najbolj izpostavljajo 

pomen treh transakcijskih procesov v tej interakciji: skrbni odnosi, visoka pričakovanja in 

omogočanje priložnosti za pomembno participacijo (Benard in Marshall, 1999: 3). 

 

Na podlagi raziskave o vplivih učne uspešnosti na dolgoročno funkcioniranje mladostnikov in 

mlajših odraslih, ki kaže, da so le-ti ponotranjili zunanje probleme, ki so vplivali na 

zmanjšanje njihove učne uspešnosti v obdobju šolanja, Masten in Roisman  (2005: 744) 

pozivata k pospešenemu razvoju preventivnih programov, ki bi pokrivali širši spekter težav, 

stisk in problemov, s katerimi se soočajo otroci in mladostniki v šoli. Menijo, da bi morala 

družba, predvsem šole, z več pozornosti predvideti in vnašati vire pomoči otrokom in 
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mladostnikom ter učinkoviteje uravnoteževati in krepiti varovalne dejavnike glede na pereče 

vplive dejavnikov tveganja. Več poudarka bi bilo potrebno zagotoviti predvsem na področju 

medosebnih odnosov znotraj šol, izgradnje partnerskega sodelovanja med družino in šolo, 

prepoznavanja talentov in močnih področij otrok in mladostnikov.  

 

Predvsem v Ameriki, Avstraliji, pa tudi v Evropi so pričeli pospešeno razvijati različne 

intervencijske programe in edukacijske modele, ki so konceptualno usmerjeni v spodbujanje 

in razvoj otrokovih kompetenc in rezilientnosti, predvsem pa v spremembo paradigme iz 

modela deficitov, ki se osredotoča na težave in primanjkljaje, k modelu rizičnost-rezilientnost 

in gradi na razvoju posameznikovih potencialov. To je pripomoglo k hitrejšemu in 

učinkovitejšemu izboljšanju življenjskih priložnosti vedno širšemu spektru otrok in 

mladostnikov, ki so zaradi najrazličnejših vzrokov izpostavljeni hudim ali dlje časa trajajočim 

stiskam in težavam (Masten in Obradović, 2006: 14). V skupini otrok in mladostnikov, ki so 

izpostavljeni dolgotrajnim težkim okoliščinam, so prepoznani tudi otroci in mladostniki z 

učnimi težavami, saj prisotnost učnih težav deluje kot konstanten notranje pogojen rizični 

dejavnik, ki ovira usvajanje pomembnih šolskih veščin, otežuje prilagajanje različnim 

zahtevam okolja in povzroča dodatne stiske na socialno-emocionalnem področju (Meltzer, 

2004, Magajna, 2006).  

 

Intervencijski modeli, ki so jih začeli uvajati v šole spodbujajo zgodnji razvoj spretnosti za 

učinkovito spoprijemanje s težavami, iskanje divergentnih rešitev v problemskih situacijah, 

asertivnost, komunikacijske spretnosti, sodelovanje, predstavljanje rezultatov. Spodbujajo 

tudi k izboljšanju metakognitivnih in samouravnalnih strategij učenja, samoučinkovitosti, 

temeljnih znanj in spretnosti, splošne pismenosti, motivacije. Predvsem pa poudarjajo 

spodbujanje naučenega optimizma in zaupanja v lastne zmožnosti, kar je ob soočanju s 

težavami zelo pomembno, kajti le kdor spremembe zaznava kot izzive, se usmeri v iskanje 

priložnosti, ki jih spremembe lahko prinesejo. 

 

Predvsem otrokom in mladostnikom iz rizičnih skupin (pa tudi drugim) te strategije 

pripomorejo k doseganju višje stopnje rezilientnosti v življenju. Pomagajo pri preprečevanju 

pojava verižnih reakcij dejavnikov tveganja, ki možnosti za rezilienten odziv posameznika še 

bolj zatirajo. V primerih namreč, ko otrok oziroma mladostnik ne dobi potrebne podpore in 

pomoči iz okolja, se na izvorne težave pogosto nacepijo sekundarne težave, kar položaj 

otroka oziroma mladostnika dodatno poslabšuje. 
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1.3.4 Četrti val raziskovanj: integrativne študije, ki jih omogoča sodobni razvoj 
na področju znanosti in tehnologije  

 

Sodobne raziskave presegajo dosedanje raziskovalne okvirje, ki so bili pretežno 

osredotočeni na psihološke in vedenjske dejavnike z vključevanjem bioloških in genskih 

dejavnikov v raziskave. Nova spoznanja in tehnološke možnosti na področju genetike, 

nevrobehaviorizma in statistike omogočajo še bolj celostno razumevanje principov 

rezilientnosti. Vpogled v ugotavljanje interakcije med odzivanjem posameznika in delovanjem 

njegovega nevrološkega, nevroendokrinološkega in imunskega sistema ob stresni reakciji bo 

omogočil razvoj sodobnih intervencij osnovanih na holističnem razumevanju delovanja 

interaktivnih procesov in mehanizmov (Luthar, Cicchetti in Becker, 2000: 560). Integrativno 

raziskovanje rezilientnosti bo omogočilo tudi tolmačenje domnev zgodnjih raziskovalcev, da 

je doživljanje izkušenj in odnosov posamezniku lasten proces, ki ga edinstveno zaznamuje in 

oblikuje - torej da psihosocialne izkušnje vplivajo na spremembe v strukturi in delovanju 

možganov (Masten in Obradović, 2006).  

 

Sodobna nevroznanstvena spoznanja potrjujejo, da se posameznikovi možgani edinstveno 

spreminjajo ob vsaki izkušnji (ustvarjajo nove posamezniku lastne sinaptične povezave in 

nevronske mreže) glede na odziv, ki ga prejmejo iz okolja (La Cerra, v Golden, 2007: 225). 

Na osnovi teh povezav se posameznik idiosinkratsko, s sebi lastnimi različnimi oblikami 

vedenja odziva na informacije in zahteve okolja. Te mrežne povezave se razvijajo z 

namenom, da posamezniku omogočijo možnost prilagoditve za preživetje v stalno 

spreminjajočem se okolju. Prilagoditvene zmožnosti možganov se ukvarjajo z razreševanjem 

kompleksnih problemov, tudi tistih, s katerimi se posameznik (organizem) sooča prvič, zato 

zmorejo več kot posamezni možganski centri, ki opravljajo specifične naloge.  

 

Glede na to nenehno spremenljivost in prilagodljivost možganov in možnosti za (nesluten) 

razvoj, mnogi raziskovalci izpostavljajo negativne učinke uporabe diagnostičnega 

označevanja v šoli. Izražane oznake bodisi pozitivne ali negativne se zakodirajo v zavest 

posameznika in so integralni del njegovega razvoja, oblikovanja njegove lastne podobe o 

sebi in svoji vrednosti, kar posledično oblikuje tudi posameznikovo manifestacijo vedenja.  

 

Pomemben problematični vidik, kljub deklarativno procesnem opredeljevanju otrokovih težav, 

predstavlja fiksacija oznake, ki namesto da bi spodbujala zavest o spreminjanju, razvoju in 

napredku posameznika, motnjo utrjuje. Ta negativen učinek je pogost in skoraj značilen pri 

obravnavah po modelu deficitov, za katerega je značilno osredotočanje na primanjkljaje, 

motnje, ovire (učenec, ki se ga drži oznaka, da je slab pri matematiki, ali da iz njega tako ali 
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tako ne bo nič, lahko prilagodi vedenje takim »pričakovanjem« okolja in se niti ne trudi za 

napredek10). Nevroznanstveniki namreč dokazujejo nenehno težnjo možganov k čim 

boljšemu prilagajanju možnostim in pričakovanjem okolja (La Cerra, Binghman, 1998, 2003) 

in s tem podpirajo pristope, ki so usmerjeni v proučevanje, omogočanje in spodbujanje 

posameznikovih močnih področij, po modelu rizičnost-rezilientnost. Na račun svojih močnih 

področij lahko posameznik dosega pozitivne izkušnje in doživlja občutek lastne vrednosti in 

učinkovitosti, kar ga notranje motivira za nadaljnje učenje in doseganje razvojnih ciljev. 

Otrok, ki doživlja hudo izkušnjo ali neuspeh, to doživljanje celostno integrira in ga zrcali s 

svojim vedenjem. Številne raziskave kažejo, da lahko, če je otrok deležen podpore vsaj ene 

odrasle osebe, ki zmore prepoznavati in spodbujati otrokove notranje vrednote in potenciale, 

to spodbudi in usmeri otrokove možgane k iskanju pozitivnih in učinkovitejših odzivov, 

strategij in dejavnosti, ki mu omogočijo pridobivanje pozitivnih izkušenj, občutek lastne 

učinkovitosti in zmožnosti vplivanja na spremembe in razvoj (Golden, 2007).  

 

1.4 Značilnosti otroka oziroma mladostnika, ki se v težavah odzove 
rezilientno 

 

Osnovni namen raziskovanja na področju rezilientnosti je spodbujanje in izboljševanje 

podpore otroku oziroma mladostniku, kadar je zaradi različnih ovir, stisk ali težav ogrožen 

optimalen potek njegovega razvoja. S preventivno krepitvijo otrokovih oziroma 

mladostnikovih spretnosti in virov moči spodbujamo razvoj in odraščanje otrok in 

mladostnikov v kompetentne in rezilientne posameznike, ki se zavedajo lastne identitete, 

zmogljivosti in učinkovitosti, so usposobljeni za načrtovanje in doseganje ciljev, sprejemanje 

odločitev in zaupajo v lastno prihodnost, četudi se znajdejo v težkih življenjskih okoliščinah.  

 

Masten in sodelavci (2008) ponazorijo rezilientnost z imunskim sistemom - enako kot 

organizem potrebuje zdrav imunski sistem za odpornost pred različnimi okužbami, 

posameznik potrebuje varovalne dejavnike, ki omogočajo rezilienten odziv v težkih 

življenjskih okoliščinah. Nekateri ljudje so že po naravi bolj obdarovani z lastnostmi, ki 

spodbujajo rezilienten odziv na težave, nekatere k razvoju le-teh spodbuja primarno okolje, 

nekateri so zaradi svojih lastnosti tako vtkani v skupino, da znotraj nje pridobijo pomoč za 

premagovanje težav, nekatere pa je potrebno podpreti z aktivnimi oblikami pomoči, da se 

soočijo s težkimi okoliščinami v življenju.  

 

                                                

10 Izkušnje tako označenih otrok in mladostnikov opisuje Daniel Pennac v avtobiografskem eseju Šolske bridkosti 
(založba Modrijan, 2010).  
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Iz pregleda literature lahko opise profila otroka oziroma mladostnika, ki se v težkih 

življenjskih preizkušnjah odzove rezilientno strnemo v devet ključnih značilnosti, od katerih je 

pomembna vsaka zase in vse skupaj kot celota. Seligman in sodelavci poudarjajo (2007), da 

so vse naštete značilnosti spremenljive in jih lahko razvijamo z učenjem in vajo.   

 

Značajske lastnosti posameznika (Meichenbaum, 2006), predvsem enostaven, nekonflikten 

temperament (Masten idr., 2008), radovednost, vedoželjnost, dispozicije za zmožnost učenja 

(Masten in Coatsworth, 1998) ter zmožnost osmišljanja dogodkov (Wang idr., 1994). 

Zmožnost prepoznavanja in uravnavanja čustev (Seligman idr., 2007) pri čemer Masten in 

Coatsworth (1998) izpostavljata pomen nezanikanja, potlačenja oziroma zatiranja lastnih 

občutkov ter zmožnost priklica pozitivnih in skrbnih likov. 

Kontrolo impulzivnosti (Seligman idr., 2007) oziroma zmožnost samonadzora (Wang idr., 

1994), prevzemanja odgovornosti zase in za svoje vedenje (Benard, 1995) 

Socialno kompetentnost (Meichenbaum, 2006) - dobro razvite medosebne (Wang idr., 1994) 

in komunikacijske spretnosti (Benard, 1995), zaupen in varen odnos z vsaj eno odraslo 

osebo (Benard, 1995), Masten in Coatsworth (1998) pa izpostavljata še zmožnost iskanja 

pomoči in stabilne odnose z vrstniki.  V ta sklop lahko vključimo še zmožnost empatije 

(Seligman idr., 2007) in altruizma Masten in Coatsworth (1998), ki poudarjata, da mora oboje 

potekati na varni distanci. 

Dobro intelektualno funkcioniranje, zmožnost pojmotvornosti, konceptualizacije (Masten in 

Coatsworth, 1998), fleksibilno mišljenje (Seligman idr., 2007; Wang idr., 1994), učna 

uspešnost (Meichenbaum, 2006) in dobro razvite spretnosti reševanja problemov (Benard, 

1995). 

Samoučinkovitost  (Seligman idr., 2007), visoko samozaupanje v lastno učinkovitost  (Wang 

idr., 1994) pri spoprijemanju z zadanimi nalogami (Benard, 1995). 

Samostojnost  (Meichenbaum, 2006), obvladovanje najrazličnejših spretnosti in veščin 

(Masten in Coatsworth, 1998), s katerimi lahko doživljajo uspeh na enem ali več področjih 

svojega življenja (Benard, 1995), samozaupanje, dobra samopodoba in visoka samozavest 

(Wang idr., 1994). 

Realno načrtovanje prihodnosti (Benard, 1995; Meichenbaum, 2006) ob ustrezno visokih 

aspiracijah (Seligman idr., 2007), zmožnost postavljanja življenjskih ciljev in osmišljanja 

življenja (Wang idr., 1994; Masten in Coatsworth, 1998).  

Seligman in sodelavci (2007) poudarjajo tudi pomen realističnega optimizma oziroma 

optimistične naravnanosti (Meichenbaum, 2006), Masten in Coatsworth, (1998) pa tudi 
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prepričanje o pravici do preživetja in zmožnost spreminjanja iz položaja nemočne žrtve v 

položaj iskalca moči. 

 

Kakšni so torej  otroci oziroma mladostniki, ki imajo rezilientne vzorce vedenja? 

Značilnosti, ki smo jih povzeli po različnih avtorjih, smo strnili v profil otroka oziroma 

mladostnika, ki se v težkih življenjskih preizkušnjah odzove rezilientno: 

 

Otroci in mladostniki z rezilientnim vedenjem dobro prepoznavajo in izražajo svoja čustva, 

lahko se pogovarjajo o svojih občutkih z ljudmi, ki jim zaupajo. Za razliko od manj rezilientnih 

pa ne dopuščajo, da jih čustva prevzamejo ali ohromijo do tolikšne mere, da ne bi bili zmožni 

ukrepati. Čustva in impulzivnost zmorejo obvladovati in uravnavati, kar jim omogoča 

razmislek ter izbiro ustreznega vedenja. Niso konfliktni. Optimizem in vera v dobro, je en od 

najpomembnejših gradnikov rezilientnosti. Tudi v težkih okoliščinah so zmožni razbirati 

pozitivna sporočila, iskati in videti drugo plat, saj so prepričani o pravici do preživetja, kar jim 

daje možnost za spreminjanje in izhod iz položaja nemočne žrtve v položaj iskalca pomoči. 

Zaupanje v smisel življenja je lahko podprto z verovanjem in duhovno usmerjenostjo in 

trdnostjo in vključuje tudi pomembne odrasle v otrokovem oziroma mladostnikovem okolju. 

Zato so srečnejši, bolj zdravi, produktivnejši, uspešnejši, so boljši v odnosih, bolje rešujejo 

probleme, imajo manj možnosti, da postanejo depresivni kot pesimistični ljudje. Imajo dobro 

zmožnost pojmotvornosti, fleksibilno razmišljajo, niso fatalistični, ampak so zmožni 

preučevati probleme z različnih gledišč, kar pripomore k oblikovanju številnejših možnosti za 

iskanje rešitev problema, poveča zmožnosti dogovarjanja znotraj skupine in izboljšuje 

socialno interakcijo. Zmožni so pogajanja in usklajevanja rešitev. Temeljna sestavina 

rezilientnosti je samozaupanje - verjamejo in zaupajo v lastno učinkovitost in v pomoč drugih, 

zato jo iščejo, vendar stremijo k samostojnosti in neodvisnosti. Imajo željo po uspehu, 

motivacijo za učenje novih spretnosti in znanj in so pri uresničevanju ciljev, ki si jih zastavijo 

vztrajni in delavni. Pri premagovanju življenjskih izzivov je ključnega pomena tudi to, da 

poznajo lastne potenciale in šibkosti, zato vedo v kakšnih okoliščinah so lahko samostojni in 

kdaj potrebujejo podporo. Radi so v stiku z drugimi. Dobro razumevajo socialne interakcije, 

so spretni v komunikaciji in imajo smisel za humor. So empatični in altruistični. Zmožnost 

vživljanja v čustva drugih jim pomaga pri oblikovanju tesnih prijateljskih vezi, ki tvorijo močan 

socialni sistem, na katerega se lahko obrnejo, kadar so v težavah in potrebujejo pomoč. Tudi 

sami radi pomagajo drugim. Stremijo k temu, da vzpostavijo zaupen odnos z odraslo osebo - 

vsaj ena taka navezava bistveno izboljša možnosti za premagovanje težav. Sprejemajo 

izzive, ki jim razširjajo obzorja. Z razvojem talentov in močnih področij si povečujejo možnosti 

za aktivno soudeležbo in za pozitivno potrjevanje v okolju in med vrstniki, kar spodbuja 
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razvoj pozitivne samopodobe, samozaupanje in zadovolji potrebo po soudeleženosti, 

sprejetosti, pomembnosti. Neuspeha ne doživljajo kot nekaj, kar se ti ne sme zgoditi. 

Pripravljeni so preizkušati novosti, ker vedo, da se bodo s tem lahko naučili česa novega, 

dosegli več, ali pa bolj uživali v življenju. Optimizem jim daje energijo, zaupanje v lastno 

učinkovitost in v mrežo pomoči pa pogum, da jim bo slej ko prej uspelo, če si bodo za to 

prizadevali. 

 

Temeljni osnovni cilj vsakega preventivnega, vzgojno-izobraževalnega in razvojnega 

programa je spodbujanje otrokovega oziroma mladostnikovega razvoja, kar pa ne more 

mimo upoštevanja in zadovoljevanja otrokovih oziroma mladostnikovih temeljnih potreb po 

ljubezni, povezanosti, spoštovanju, spodbudah, moči in aktivni participaciji. Po Strmčniku 

(1999a: 213) je pouk sintezni pojem treh enakovrednih in temeljnih dejavnosti (poučevanje, 

učenje in vzgajanje) in poteka v socialni interakciji med učiteljem in učenci ob učnih 

vsebinah. Izvajanje pouka v podporo celostnemu razvoju otroka oziroma mladostnika, 

zahteva ozaveščeno prepletanje vseh treh dejavnosti. Raziskave rezilientnosti v razvojnem 

obdobju prepoznavajo šolo kot kompleksen sistem, ki ima tako spodbudno kot varovalno 

funkcijo v razvoju otrok in mladostnikov. Masten s sodelavci (2008) izpostavlja, da so v 

okviru šole dane številne možnosti, s katerimi lahko podpremo in spodbujamo zdrav razvoj 

otrok in mladostnikov, bodisi preko vsebin bodisi preko odnosov. Uspeh pri na novo 

porajajočih se razvojnih nalogah izhaja in temelji na doseženi uspešnosti preteklih razvojnih 

nalog. Ob razvoju kompetenc šolsko okolje omogoča številne pozitivne navezave z odraslimi 

in  vrstniki ter vzpostavljanje in razvoj tako notranjih kot zunanjih varovalnih dejavnikov, kar 

spodbuja razvoj rezilientnosti. Na osnovi številnih raziskav pa raziskovalci ugotavljajo, da je 

rezilientnost samodejna, kadar so temeljni notranji in zunanji varovalni dejavniki in adaptivni 

sistemi za potrebe otroka oziroma mladostnika razpoložljivi in funkcionalni (prav tam: 80).   

 

Poznavanje značilnosti in predispozicij, ki otroka oziroma mladostnika podpirajo pri razvijanju 

rezilientnosti, lahko učiteljem služi tudi kot referenčni okvir v procesu refleksije in 

ozaveščanja lastnih pedagoških strategij in pristopov za celostno in učinkovitejše izvajanje 

pouka, ki bo usmerjeno tudi v spodbujanje razvoja rezilientnosti. Spodbujanje razvoja 

življenjske odpornosti in prožnosti otrok in mladostnikov je najučinkovitejše takrat, ko se 

strategije spodbujanja rezilientnosti prepletajo z načeli in se udejanjajo v čim več sistemih 

hkrati.  
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1.5 Spodbujanje rezilientnosti z vidika Bronfenbrennerjeve 
ekosistemske teorije človekovega razvoja 

 

Sodobno pojmovanje rezilientnosti temelji na Bronfenbrennerjevi ekološko sistemski teoriji 

(Bronfenbrenner, 1979), ki posameznikov razvoj pojmuje kot dinamičen, interaktiven in 

recipročen odnos z okoljem in njegovimi sistemi. Bronfenrenner meni, da je za razumevanje 

posameznikovega razvoja najbolj pomembno predvsem raziskovanje značilnosti teh odnosov 

in interakcij ter preučevanje značilnosti različnih socialnih kontekstov.  

 

Bronfenbrenner okolje pojmuje kot celoto, ki jo opredeli kot ekološki sistem, v katerem se 

interakcije odvijajo na več koncentričnih ravneh, in sicer: na ravni mikrosistema, ki 

predstavlja posameznikove neposredne aktivnosti, vloge in odnose v določenem kontekstu - 

le-te generirajo posameznikove konkretne izkušnje in so osnovno gonilo njegovega razvoja; 

raven mezosistema predstavlja procese med različnimi konteksti, v katere se posameznik 

neposredno vključuje (družina, šola, vrstniške skupine), pri čemer je pomembna pogostost in 

kakovost interakcij; ekosistem, ki se nanaša na širšo skupnost, ki na posameznika vpliva 

posredno (družbene inštitucije); makrosistem, ki predstavlja družbeno kulturne vzorce, ki 

oblikujejo strukturo kontekstov, ki neposredno delujejo na posameznika (kulturno-

zgodovinske značilnosti naroda, družbena ureditev, vrednote); kronosistem, ki zajema še 

časovno dimenzijo in tako upošteva spreminjanje posameznika v sistemu zaradi njegovega 

lastnega spreminjanja in dozorevanja. Nazadnje je Bronfenbrenner svojo ekosistemsko 

teorijo razširil še z biološko dimenzijo, saj ima pomembno vlogo v interakciji s sistemi tudi 

posameznikov genetski ustroj (Bronfenbrenner in Morris, 2006). Otrok oziroma mladostnik 

namreč s svojimi biopsihološkimi značilnostmi,  z lastnim doživljanjem, dojemanjem, 

interpretacijo in odzivanjem na zunanje okoliščine pomembno vpliva na svoje okolje, 

predvsem na odnos s starši in družino, pa tudi z  učitelji, razredom in ostalimi sistemi, v 

katere se neposredno vključuje.  

 

Interakcija dejavnikov različnih sistemov soustvarja vplivanje na nadaljnji potek dogodkov v 

procesu razvoja. Sprememba ali konflikt v sistemu enega dejavnika pa vpliva na odziv 

ostalih. Proučevanje otrokovega razvoja zatorej zahteva preučevanje širšega konteksta 

otrokove vključenosti v družbo in interakcije med sistemi, ki neposredno ali posredno 

oblikujejo kontekst otrokovega razvoja. V pričujočem delu bomo najbolj osredotočeni na 

kvaliteto odnosov znotraj šolskega sistema (kakovost in pogostost vzgojnih dejavnikov v 

vzgojno-izobraževalnem procesu), na interakcijo med šolskim in družinskim mikrosistemom 

(kakovost in pogostost sodelovanja med učitelji in starši, usklajenost pričakovanj in pristopov 
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do vzgoje in izobraževanja) ter vpliv splošnih vzgojno-izobraževalnih smernic v družbi, šolske 

zakonodaje in didaktičnih načel, kar predstavlja vpliv makrosistema. 

 

Bronfenbrennerjeva ekološka teorija opredeljuje pet soodvisnih sistemov, ki vplivajo na 

razvoj otroka, ki je s svojimi biološko pogojenimi značilnostmi v središču tega modela (Slika 

2). 

 

 

Slika 2 Shema11 Bronfenbrennerjevega ekosistemskega modela (1979) 

 

Človek se kot bio-psiho-socialno bitje odziva in deluje v interaktivni soodvisnosti odnosov v 

sistemih in med sistemi, ki so povezani z njegovim razvojem. Vplivanje v in med sistemi 

oziroma konteksti je večsmerno in interaktivno. 

 

Mikrosistem predstavlja otrokovo najožje okolje in vključuje sisteme, ki direktno vplivajo na 

otroka in v katere se otrok aktivno in neposredno vključuje. Zajema odnose in interakcije 

otroka z njegovim neposrednim okoljem (družino, šolo, inštitucijami, ki otroku oziroma 

mladostniku nudijo psihosocialno in učno pomoč, lokalnim okoljem, varstvenimi, 

izobraževalnimi, kulturnimi, športnimi, verskimi ustanovami in podobno). Odnosi so 

obojesmerni in sovplivajo drug na drugega (npr.: starši vplivajo na prepričanja, vrednote in 

                                                

11Shema je prilagojena po slikovnem viru: http://geopolicraticus.wordpress.com/category/ecology/page/2/. 
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vedenje otroka, vendar tudi otrok sam s svojimi individualno pogojenimi biopsihološkimi 

lastnostmi in izkušnjami ter posebnostmi vpliva na prepričanja, vrednote, vedenje staršev). Ti 

obojesmerni odnosi iz katerih otrok oziroma mladostnik preko lastnih izkušenj črpa in oblikuje 

spoznanja o sebi in drugih ter razvija kompetence, oblikuje temeljne gradnike rezilientnosti 

(občutek varnosti, sprejetosti, zaupanja, samopodoba, samozavest, odgovornost, 

samostojnost, iniciativnost, učinkovitost - po Grotbergovi, 1999) se udejanja tudi na drugih 

ravneh sistemske povezanosti. Interakcije med strukturami znotraj sistemov in med sistemi 

so ključni dejavnik te teorije. Na ravni mikrosistema so ti obojesmerni odnosi najbolj 

intenzivni in najmočneje vplivajo na otroka, vendar pa interakcije z dejavniki sistemov na 

ostalih ravneh prav tako vplivajo na interakcije znotraj mikrosistemskih povezav. 

 

Mezosistem predstavlja povezave med strukturami otrokovega mikrosistema (npr. odnosi in 

povezave med starši in učitelji, med družino in sosesko, verskimi ustanovami, ostalimi 

zunajšolskimi oblikami vzgoje in izobraževanja). Že dolgo je jasno, da te povezave 

pomembno vplivajo na razumevanje otrokovih posebnosti in potreb, ki iz njih izvirajo in na 

oblikovanje ustreznega načrta pomoči in podpore. Povezovanje na mezosistemski ravni je 

posebej pomembno za ustrezno obravnavo otrok in mladostnikov z različnimi težavami, saj 

bistveno zmanjšujejo možnosti za razvoj sekundarnih težav (Wang, Haertel in Walberg, 

1996: 13; Walberg, Paik, 2000: 7). Pri tem je pomembno tako sodelovanje med šolo (učitelji) 

in starši, kot tudi med učitelji in svetovalnimi delavci oziroma izvajalci dodatne učne in 

strokovne pomoči, pa tudi povezovanje in sodelovanje z zunanjimi institucijami, ki otroku 

oziroma mladostniku nudijo psihosocialno in učno pomoč.  

 

Eksosistem predstavlja širši družbeni sistem, v katerega otrok ni vključen neposredno, 

vendar pa le-ta vseeno, preko posrednih dejavnikov, pozitivno ali negativno sovpliva na 

otrokov razvoj (zaposlitev staršev in njihov delovni čas, družbeno pogojene oblike in viri 

pomoči družini, razvoj na področju znanosti in tehnologije).  

 

Makrosistem predstavlja najširši sistem, ki ni vezan na posamezne strukturne ali 

institucionalne okvirje, temveč na širši družbeni kontekst, v katerem se na osnovi 

zgodovinskih značilnosti zrcalijo družbene, politične, izobraževalne, socialne, kulturne 

vrednote in običaji ter ekonomske in znanstveno tehnološke spremembe. V makrosistemu so 

zaobjeta pravila, zakoni, nazori, ideologije, vrednote in tradicije družbe (Hristovski, 2003). 

Vpliv teh širših principov, ki so opredeljeni znotraj makrosistema, verižno vplivajo na odnose 

in interakcije v vseh ostalih sistemih. Če na primer vlada splošno družbeno prepričanje, da 

so starši sami odgovorni za vzgojo svojih otrok, je le malo verjetno, da bodo sistemsko 

zagotovljeni viri in oblike vzgojne pomoči staršem. In če na prepričanje pogledamo z vidika 
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staršev, lahko le-ti po takem prepričanju zavračajo pripravljenost nudenja vzgojne pomoči s 

strani družbe tudi v primeru, ko so sami pri tem nemočni ali neučinkoviti.     

 

Kronosistem vključuje še časovno dimenzijo in vpliva na spremembe v doživljanju, 

interpretaciji in odzivanju zaradi otrokovega odraščanja in dozorevanja (v različnih razvojnih 

obdobjih se bo otrok na določene spremembe ali dejavnike različno odzval, potreboval bo 

tudi različne oblike suporta). Z izkušnjami, ki jih otrok pridobi v procesu odraščanja, je 

zmožen zunanje vplive in spremembe ter lastno vlogo pri tem bolje opredeliti, bolj je tudi 

zmožen samostojno ali v sodelovanju z drugimi zgraditi sistem pomoči in strategije za 

učinkovit odziv na spremenjeno stanje. Spremembe, ki vstopajo v otrokov razvojni proces 

tekom njegovega življenja, so lahko osebne narave (rojstvo sorojenca, ločitev staršev, 

bolezen ipd.) ali širše družbene (naravne nesreče, recesija, vojna ipd.).  

 

Z vidika ekološke perspektive je otroke in mladostnike v šoli nujno obravnavati celostno  kot 

bio-psiho-socialne posameznike, ki se v šolski prostor ne vključujejo zgolj s šolskimi 

potrebščinami in znanjem, ampak s sebi lastnimi bio-psiho-socialnimi značilnostmi, tudi z 

vedno novimi izkušnjami, občutji, problemi, vprašanji. V tem občutljivem obdobju, ko se na 

eksosistemski in makrosistemski ravni dogajajo številne spremembe, ki korenito posegajo v 

otrokov mikrosistem, se mora šola kot vzgojna in ne le izobraževalna institucija ustrezno 

odzvati. Kot obvezna družbena institucija za vso generacijo otrok in mladostnikov mora 

(predvsem v obdobju globalne socialno-ekonomske krize) z vso odgovornostjo kakovostno 

izvrševati svoje poslanstvo tako na ravni otrokovega oziroma mladostnikovega mikrosistema, 

kot tudi z interaktivnim odnosom in povezavami na mezosistemski ravni.  

 

Vsekakor lahko šola  vstopa zgolj sekundarno, saj so primarne navezave v najožjem 

družinskem sistemu izredno kompleksne, intenzivno čustveno obarvane in nenadomestljive 

ter se vsaj teoretično smatrajo kot vseživljenjsko trajajoče navezave. Kako dragoceno bi bilo 

za celostni razvoj otrok in mladostnikov, če bi širša družba (makrosistem) zavzela pozitivno 

stališče do šole in učenje zaznala kot vrednoto ter vanjo aktivno investirala interes, znanje, 

sredstva in visoka pričakovanja, da bi prepoznala vrednost in potencial vzgojiteljev in 

učiteljev kot vzgojno-izobraževalnih ekspertov, pa tudi kot pomembnih odraslih v življenju 

otrok in mladostnikov. Vzgojitelji in učitelji so v neposrednem odnosu z otrokom vsaj devet 

let, z veliko otroki, ki so v vzgojno-varstvene in vzgojno-izobraževalne ustanove vključeni od 

predšolskega obdobja do zaključka srednje šole, pa tudi sedemnajst let in več.  Še nedavno 

smo brez obotavljanja lahko rekli, da je šola otrokov »drugi dom«. Dandanes v njem večina  

otrok in mladostnikov preživi celo več aktivnega časa kot v družini. Potemtakem je za otrokov 

razvoj in za razvoj družbe ključno podpreti in razvijati možnosti, da šola in učitelji osveščeno 
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in z vso odgovornostjo enakovredno uresničujejo vzgojno in izobraževalno funkcijo pouka. 

Sodoben pouk poteka v spodbudnih učnih okoljih, ki jih učitelji aktivno ustvarjajo za učence, 

da lahko le-ti ob mentorski podpori učiteljev aktivno konstruirajo svoje znanje. V tem procesu 

otroci in mladostniki ne oblikujejo le znanja, ampak tudi odnos do znanja, do pristopanja k 

problemskim situacijam, do raziskovanja sveta okrog sebe ter odgovornost za lasten proces 

učenja in celostnega razvoja. Tak način poučevanja in učenja z izkustvenimi in sodelovalnimi 

pristopi spodbuja razvoj številnih varovalnih dejavnikov, ki so pomembni tudi za razvoj 

rezilientnosti.  

 

Po teoriji rezilientnosti spada šola, poleg družine, med temeljne vire varovalnih dejavnikov v 

razvoju otrok in mladostnikov, zato bomo v nadaljevanju vlogo šole s tega vidika podrobneje 

preučili. Še prej pa bomo predstavili vlogo družine, lokalnega okolja in vrstniških skupin. 

 

1.5.1 Vloga doma, družine 

 

Družina je kot osnovna celica otrokovega razvoja najpomembnejši in najmočnejši vir 

spodbud za razvoj rezilientnosti, saj je ravno znotraj družine najboljša možnost, da je otrok 

deležen tesne, trajne in vzajemne navezave s skrbnim, ljubečim odraslim, ki predstavlja 

vzgojni model v procesu odraščanja (Masten, 2003, Benard, 1991, Meichenbaum, 2006). 

Seveda pa je lahko družina hkrati tudi vir dejavnikov tveganja, zaradi česar je nujen 

ekosistemski pogled na spodbujanje razvoja rezilientnosti, sistemsko razvijanje varovalnih 

dejavnikov in omejevanje dejavnikov tveganja. 

 

Raziskovalci (Benard, 1991; Meichenbaum, 2006; Henderson, 2007) navajajo naslednje 

varovalne dejavnike, ki spodbujajo razvoj rezilientnosti znotraj družine: 

– Tesna in trajna čustvena povezanost z vsaj enim staršem oziroma skrbnikom, ki je hkrati 

pozitiven vzgojni lik in zadovoljuje otrokove oziroma mladostnikove osnovne potrebe po 

zaupanju, sprejetosti, ljubljenosti, pripadnosti, spoštovanju ter mu nudi vso potrebno 

oporo.  

– Dom, ki otroku oziroma mladostniku predstavlja trajno bazo, kjer se počuti varnega in 

čustveno sprejetega in lahko dobi potrebno razumevanje, oporo, tolažbo, kjer je sprejet in 

cenjen ter priznan kot avtonomen in pomemben del skupnosti. 

– Avtoritativni starši, ki zmorejo otroku oziroma mladostniku poleg zagotavljanja podpore in 

topline postavljati tudi jasne meje in strukturo, ki budno spremljajo njegovo vedenje in 

prijateljske navezave ter izražajo ustrezno visoke zahteve in pričakovanja na različnih 
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področjih. V taki družini lahko otrok oziroma mladostnik razvije ustrezen odnos do 

avtoritete, ob kateri lahko varno in spodbudno odrašča v samostojno in trdno osebnost. 

– Strukturirano družinsko okolje, z opredeljenimi in ustrezno porazdeljenimi vlogami 

posameznih članov pri različnih dejavnostih in ritualih, spoštovanje družinskih obredov, 

skupni obroki, skladnost in medsebojno spoštovanje ter vzajemno podpiranje med 

družinskimi člani. 

– Pozitivna družinska klima, v kateri ni bistvenih razhajanj v vzgojnem in življenjskem stilu 

in v kateri ne prihaja do hujših ali pogostejših nesoglasij v partnerskem odnosu ter v 

odnosu med staršema in otroki. 

– Vključenost staršev v vzgojno-izobraževalni proces otroka oziroma mladostnika, pri 

čemer je pomembna tudi usklajenost učnih in vzgojnih pričakovanj in zahtev, ki naj bodo 

ustrezno visoko in realno zastavljene. 

– Ugoden socialno-ekonomski položaj družine. 

 

Trenutni položaj vloge družine znotraj družbe je zapleten. Večina zaposlenih staršev je v 

svoje delovne obveznosti vpetih do te mere, da jim za kakovostno družinsko življenje 

zmanjkuje časa in energije. V svoje otroke investirajo materialne dobrine in preštevilne 

obšolske dejavnosti, odnos med njimi pa postaja vse bolj operativen, brez globlje 

medsebojne interakcije, ki je za otrokov razvoj tako nujno potrebna. Starši, ki so 

neprostovoljno brez zaposlitve, imajo načeloma več časa za neposredno interakcijo z otroki, 

vendar se soočajo z eksistencialnimi vprašanji, mnogi se s težo nastalih sprememb ne 

zmorejo konstruktivno soočati in imajo na tem področju premalo zunanje pomoči za 

rezilienten odziv in oblikovanje ustreznih strategij za izhod iz težav. Kriza, ki jo doživljajo ti 

starši in je ujeta v družinsko okolje, se v različnih oblikah prenaša tudi na otroke in 

mladostnike, ki jo doživljajo in se nanjo odzivajo različno. Mnogi jo obrnejo navznoter, kar se 

lahko manifestira kot anksioznost, razdražljivost, resigniranost, upad motivacije za učenje, 

motnje pozornosti in koncentracije, lahko preide tudi v različne oblike somatoformnih bolezni. 

Mnogi jo obrnejo navzven in jo aktivno posredujejo naprej, med vrstnike v razredu, šoli, kar 

se manifestira v obliki neprilagojenih oblik vedenja, povečane agresije, opozicionalnosti, 

eksperimentiranja z nedovoljenimi substancami in podobno. Bronfenbrenner v svoji 

ekosistemski teoriji poudarja, da če odpovejo kakovostne odnosne povezave znotraj 

družinskega mikrosistema, to osiromaši otrokove zmožnosti za raziskovanje in uspešno 

udejstvovanje v ostalih sistemih, v katere se neposredno vključuje. Teorija rezilientnosti pa 

ugotavlja, da je lahko, če otrok ne zmore dobiti ustrezne potrditve v odnosu znotraj družine, 

enako podporna tudi pozitivna navezava z drugo pomembno odraslo osebo, ki je izven 

družine najpogosteje prav učitelj (Masten idr., 2008: 81, Bennard, 2007: 114). Če se otrok 
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oziroma mladostnik tudi v tem sistemu ne čuti sprejetega in ne dobi ustreznega odziva, bo 

pozornost iskal drugje, pogosto na neprimeren način. Ti primanjkljaji se lahko posebej 

drastično in neugodno pokažejo v obdobju adolescence, v obliki težjih oblik neprilagojenega 

vedenja, pomanjkanja samodiscipline in zmožnosti za iskanje lastne usmeritve. 

 

1.5.2 Vloga lokalnega okolja in vrstniških skupin 

 

Struktura okolja in socialni milje v katerem odraščajo otroci in mladostniki, je lahko vir 

podpore in varovalnih dejavnikov kot tudi vir dejavnikov tveganja, ki jih je potrebno zaznati in 

odpravljati. Wang, Haertel in Walberg, (1996) so raziskovali ekosistemske dejavnike, ki 

vplivajo na učenje otrok in mladostnikov. Ugotavljajo, da je med 22 dejavniki vpliv lokalnega 

okolja na 12 mestu (prav tam: 6). Lokalno okolje lahko pozitivno vpliva na dobrostanje svojih 

prebivalcev tako s socialnega, zdravstvenega, intelektualnega vidika, kot tudi z vidika 

varnosti in pripadnosti. Z organizacijo različnih priložnosti za razvoj interesov, spretnosti in 

znanja, prostovoljskih mrež pomoči, humanitarnih in okoljevarstvenih dejavnosti lahko 

lokalno okolje zagotavlja varovalne mehanizme, podpira in promovira socialne in kulturne 

norme, izraža skrb in visoka pričakovanja do svojih prebivalcev ter spodbuja učno uspešnost 

in aktivno participacijo otrok in mladostnikov tudi zunaj šole (Wang, Haertel in Walberg, 

1996: 5).   

 

Hendersonova (2007: 79) poudarja, da je predvsem za otroke in mladostnike, ki izhajajo iz 

slabše funkcionalnih družin pomembno, da so na nivoju družbe, predvsem v lokalnem okolju 

organizirane dejavnosti, ki ponujajo možnosti za pogovor, svetovanje in nudenje različnih vrst 

pomoči (otroške in mladinske svetovalnice, Centri za socialno delo, Svetovalni centri za 

otroke, mladostnike in starše, zdravstveni domovi, verske ustanove, nevladne organizacije). 

Prav tako so pomembne tudi pestre izbirne možnosti in priložnosti, ki spodbujajo zdrave in 

aktivne oblike preživljanja prostega časa (kulturno-umetniška in športna društva, knjižnice, 

različne oblike medgeneracijskega sodelovanja), kamor se lahko otroci in mladostniki aktivno 

vključujejo in razvijajo svoje potenciale in socialne kompetence.  

 

Pomembno in nenadomestljivo socializacijsko funkcijo v obdobju odraščanja pa vršijo 

vrstniške skupine. Mladim pomagajo v procesu osamosvajanja, razvoju neodvisnosti in 

samostojnosti ter oblikovanju svoje identitete izven družinske zaščite. Mladostniki zaznavajo 

prijatelje kot prve in najpomembnejše zaščitnike in pomočnike pri vzpostavljanju varovalnih 

mehanizmov. Zato je potrebno spodbujati solidarnost, medsebojno komunikacijo in pomoč. 

Vrstniki lahko veliko bolje razumejo določene težave drug drugega, pogosto tudi vedo, kakšni 
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bi lahko bili učinkoviti načini pomoči. Raziskovalci ugotavljajo, da pozitivne prijateljske 

navezave zelo pomembno prispevajo k rezilientnemu odzivu otrok in mladostnikov v težavah 

(Oswald, John in Howard, 2003; Sameroff, 2005). Včasih niti ni nujno, da skupina najde 

rešitev - posamezniku v stiski predstavlja vir moči že to, da ga poslušajo, da dobi izkušnjo, 

da je drugim mar za njega. Če pa jim uspe učinkovito pomagati, jim izkušnja, da lahko 

prijatelju pomagajo, da neprecenljivo sporočilo vrednosti in družbene koristnosti. Vrstniške 

navezave je zato potrebno zaznavati kot samostojen sistem z dragocenim potencialom za 

vire moči ter spodbujati njihovo učinkovitost in kompetentnost ter nuditi oporo, kadar je to 

potrebno.  

 

Posebno skrb in preventivno pomoč, usmerjeno v razvoj notranjega lokusa kontrole, 

načrtovanja dejavnosti in razvoja socialnih kompetenc, pa je potrebno nameniti otrokom in 

mladostnikom s težkim, konfliktno naravnanim temperamentom, saj jih prosocialno usmerjeni 

vrstniki pogosto zavračajo, zato ostajajo sami ali pa se vključujejo v skupine z neustreznimi 

vzorci vedenja (Kumpfer, 2002: 204). 

 

1.5.3 Vloga šole 

 

Kot smo že zapisali, šola predstavlja pomemben del življenja otrok in mladostnikov in 

predvsem mladostnikom predstavlja glavno prizorišče njihovega zorenja in odraščanja. Barle 

Lakota (v Čačinovič Vogrinčič, 2008: 74) izpostavlja šolo kot eno redkih obveznih institucij 

sodobne družbe, ki ima lahko za posameznika usoden pomen. Kot obvezna družbena 

institucija mora šola svojo vlogo in poslanstvo opravljati profesionalno in predano 

uresničevanju svojega temeljnega poslanstva: ustvarjati boljše možnosti za vsakega 

posameznega otroka in mladostnika. To pomeni, da mora biti prilagojena razvojnim in 

individualnim potrebam otroka oziroma mladostnika. V mednarodni raziskavi zdravja in 

zdravega vedenja šolarjev (WHO,1999) ugotavljajo, da kljub mednarodnim smernicam, ki 

poudarjajo nujnost celostnega vzgojno-izobraževalnega pristopa in vključevanja socialnega 

in emocionalnega učenja, kot glavni cilj šolanja v zahodni civilizaciji še vedno ostaja 

akademsko znanje in učni uspeh. Razvrednotenje celostnih potreb otrok in mladostnikov s 

poudarjanjem znanja in odrivanjem vprašanj, ki so njim ključna, zelo siromaši potencial, ki ga 

ima šola pri spodbujanju pomembnih varovalnih mehanizmov v populaciji odraščajočih otrok 

in mladostnikov (Masten in Roisman, 2005) 

 

S povečevanjem možnosti za aktivno participacijo in soustvarjanje pouka, s poudarjanjem 

učenčeve odgovornosti pri učenju in psiho-socialnih procesih v šoli pa lahko otrokom in 
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mladostnikom omogočimo možnost pridobivanja dragocenih vseživljenjskih kompetenc 

družbenega in demokratičnega delovanja v njihovem življenjskem okolju. Benardova (1991) 

med ključnimi varovalnimi mehanizmi in procesi v šoli, ki se izkazujejo preko skrbnih 

odnosov, podpore, visokih pričakovanj in priložnosti za aktivno vključevanje,  izpostavlja 

socialne kompetence, spretnosti reševanja problemov, samostojnost pri učenju in občutek 

smiselnosti in uporabnosti naučenega. 

 

Učitelji in sam potek vzgojno-izobraževalnega procesa so zelo vtkani v oblikovanje otrokove 

in mladostnikove osebnosti in lahko pomembno pripomorejo k pozitivnemu razvoju otrok in 

mladostnikov in k razvoju strategij za preprečevanje oziroma razreševanje težav, s katerimi 

se srečujejo v šoli, ali pa jih v šolo prinašajo iz svojega vsakdanjega življenja in vplivajo na 

njihove zmožnosti učnega funkcioniranja (Masten in sod., 2008). Zato je kvaliteta časa, ki ga 

otroci in mladostniki preživijo v šolah, tudi zaradi kvantitete zelo pomembna, ne le iz 

izobraževalnega, ampak tudi vzgojnega vidika. Celostni pristop in kakovostno, kompetentno 

in v posameznika usmerjeno uresničevanje vzgojno-izobraževalnega poslanstva šole, ki je 

čas priprave na kompetentno odraslost, mora zagotavljati možnosti za razvijanje življenjskih 

spretnosti in optimistične naravnanosti vsem, še posebej pomembno vlogo pri tem pa ima 

šola pri otrocih in mladostnikih, katerih starši zaradi različnih vzrokov (bolezen, revščina, 

različne oblike nasilja v družini, razveza staršev, vzgojna nemoč, odsotnost ipd.) ne zmorejo 

zadostno ali ustrezno uresničevati svoje starševske vloge. Werner in Smith (1989, v Benard, 

1998) ugotavljata, da je izven družine prav učitelj najpogostejši in najpomembnejši pozitivni 

lik in vir zunanjih spodbud v procesu odraščanja otrok in mladostnikov. Močno spodbujevalno 

vlogo učitelja kot pomembnega odraslega, potrjujejo tudi številne osebne izpovedi odraslih, 

katerim je k rezilientnem odzivu na težave v veliki meri pomagalo prav zavedanje, da je tam 

učitelj, ki verjame vanj in mu je pripravljen stati ob strani.  

 

Seveda pa se moramo hkrati zavedati, da je sočasno prav šolski prostor lahko neizprosen in 

krut in da lahko predstavlja vir težav in stisk mnogim otrokom in mladostnikom, ki so v tem 

prostoru tarča posmeha, žalitev, nasilja, izključevanja, pa tudi učnega neuspeha zaradi 

razvojnih posebnosti, neustreznih pričakovanj, pristopov in metod poučevanja. Najpogosteje 

se s temi dejavniki tveganja soočajo učenci/dijaki s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi 

potrebami (Chapman idr., 2004, Stone, 2004, Tur Kaspa in Weisel, 2004), ki so v primeru 

neustrezne obravnave ogroženi tudi zaradi povečanja možnosti razvoja novih težav 

(komorbidnost problemov), kar dodatno povečuje rizičnost in zavira razvoj rezilientnosti 

(Wiener idr., 2004, Masten in Obradović, 2006) Vse to dodatno kaže na smiselnost in 

potrebnost načrtnega vzpostavljanja in krepitve varovalnih dejavnikov, procesov in 

mehanizmov v šolskem kontekstu in postopnemu razvoju rezilientnih razredov in šol. Lewis 
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(2000) je ob tem optimističen, saj meni, da sta že samo poslanstvo in programska 

usmerjenost šole naklonjena spodbujanju razvoja rezilientnega vedenja.  

 

Med avtorji (Benard, 1998; Frey, 1998) ugotavljamo enotno zaznavanje dejavnikov, procesov 

in mehanizmov, ki jih lahko aktivno razvijamo in spodbujamo znotraj šole. Lewis (2000) jih je 

razdelil v tri skupine: 

I. Dejavniki, ki so povezani s širšo organizacijo šole ter vpetost šole v lokalno okolje.  

– Varna šola, ki je dostopna vsem otrokom in mladostnikom in jim predstavlja spodbudno 

okolje za srečevanje, druženje in učenje. 

– Inkluzivni razredi.  

– Razvoj in podpiranje programov pomoči. 

– Sodelovalen, partnerski odnos med šolo in starši. 

– Sodelovalen, partnerski odnos med šolo in lokalno skupnostjo. 

– Učno naravnana kultura v ožjem in širšem okolju. 

 

II. Dejavniki, ki so povezani s poučevanjem in učenjem. 

– Kakovostni medsebojni odnosi, ki zagotavljajo priložnosti za vzpostavljanje zaupnega in 

varnega odnosa z učitelji. 

– V učenca usmerjen pouk, ki gradi na njegovih močnih področjih, vzporedno pa razvija 

šibka. 

– Kakovostne učne vsebine na ustrezno prilagojeni stopnji zahtevnosti. 

– Aktivno poučevanje. 

– Sodelovalno učenje. 

– Fleksibilno učno okolje, ki ustrezno prilagaja program glede na posebne potrebe učencev 

in ob tem zagotavlja možnosti za dodatno učno in strokovno pomoč. 

– Metakognitivno in samoregulacijsko učenje. 

– Upoštevanje taksonomije učnih ciljev za razvoj višjih miselnih funkcij za vse učence. 

 

III. Dejavniki, ki vplivajo na čustvovanje in doživljanje šole pri učencih. 

– Občutek pripadnosti in dobro počutje v oddelku in v šoli. 

– Ciljna naravnanost pouka.  

– Razvoj občutka odgovornosti in samoučinkovitosti. 

– Pozitivna učna samopodoba. 

– Zmožnost samonadzora. 

– Prepoznavanje in proslavljanje uspehov z učenci in starši. 
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Vidimo lahko, da je šola kot vzgojno-izobraževalni in socialni prostor z vidika spodbujanja 

rezilientnosti dejansko odličen sistem, saj so dejavniki, ki spodbujajo rezilientnost uglašeni s 

poslanstvom in ciljno usmerjenostjo šole ter z vzgojno-izobraževalnimi smernicami in načeli. 

Številni varovalni dejavniki, procesi in mehanizmi se vzpostavljajo ob pozitivni šolski klimi, 

razvijanju občutka pripadnosti šoli ter medsebojni povezanosti in komunikaciji, ki otrokom in 

mladostnikom sporoča, da je učiteljem kot strokovnim delavcem in pomembnim odraslim mar 

za njih, tako z učnega kot osebnega vidika. Naravnanost k spodbujanju rezilientnosti v šoli 

poudarja pomen skrbi za nenehno vzpostavljanje varnega okolja z jasno podanimi šolskimi 

pravili, ki preprečujejo in uravnavajo nasilje, spoštovanje in tolerantnost in proaktivna 

naravnanost v smislu organiziranja medvrstniške pomoči (mediacija, učna pomoč, 

prostovoljstvo, mentorstvo), zagotavljanja krožkov in obšolskih dejavnosti, povezanosti s 

starši in z lokalno skupnostjo, predvsem z organizacijami, ki spodbujajo zdrav način življenja, 

ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov (npr. taborniki, skavti, 

glasbene šole, športni klubi, knjižnice)  (Meichenbaum, 2006). Šola, ki spodbuja otrokov oz. 

mladostnikov vsestranski razvoj, ga pripravlja za polnovredno življenje tudi s tem, da opremi 

otroke in mladostnike za učinkovito soočanje in premagovanje težav in različnih preizkušenj 

ter jih ohrabri in okrepi za spoprijemanje z novimi izzivi. Šola mora vabiti k učenju, 

ustvarjanju, odkrivanju in razvijanju talentov, močnih področij, sodelovanju, medsebojni 

pomoči in povezovanju, ne le znotraj nje same, temveč tudi navzven, saj je z vsakdanjim 

življenjem povezana v tolikšni meri, da se ne more iz njega izvzeti in se izolirati v »učni 

laboratorij«.  

 

1.5.3.1 Vloga učitelja 

 

Učiteljski poklic je izredno kompleksen in zahteva nenehno prepletanje kompetentnega 

delovanja na predmetno strokovnem in pedagoško-psihološkem področju, kar se uresničuje 

v neposrednem vsakodnevnem odnosu z učenci. Učitelj, ki je usmerjen v spodbujanje 

razvoja rezilientnosti pri otrocih in mladostnikih, se mora vedno zavedati, da je s svojim 

delovanjem in odnosom do učencev, učenja in dnevne rutine zgled in model za osebno 

identifikacijo. Kot človek, ki deluje med otroki in mladostniki, predvsem pa kot profesionalec, 

mora preko procesa poučevanja otrokom in mladostnikom nenehno izkazovati odprtost, 

dostopnost, prijaznost, spoštovanje, sočutje ter pripravljenost za poslušanje in pomoč. Z 

izražanjem visokih pričakovanj lahko strukturira in usmerja vedenje otrok in mladostnikov v 

oddelku ter spodbuja njihovo učno motivacijo in učinkovitost. Prav tako mora poskrbeti za 

številne priložnosti aktivnega vključevanja in soustvarjanja učnega procesa s strani učencev - 



Vanja R. Kiswarday (2012). Stališča učiteljev do možnosti razvijanja rezilientnosti pri učencih in dijakih, PeF UL. 

42 

zagotavljati mora čas, da svoje znanje izkazujejo z izražanjem lastnih pogledov, idej, da 

iščejo nove povezave, rešujejo probleme, sprejemajo kompromise in odločitve, sodelujejo in 

si med seboj pomagajo in da svoje izdelke in spoznanja ustvarjalno predstavijo, tako na 

nivoju oddelka kot tudi širše, na nivoju šole ali lokalne skupnosti.  

 

Benardova (1998) vidi vlogo učitelja kot promotorja treh ključnih varovalnih procesov: 

– Povezovanje, ki se udejanja s pristnimi medsebojnimi odnosi, ki sporočajo medsebojno 

spoštovanje, dostopnost, interes in sočutje. Tak odnos je tudi pomemben motivacijski 

dejavnik uspešnega učenja. 

– Kompetentnost, ki predstavlja rezultat izražanja visokih, a realnih pričakovanj za 

vsakega otroka in mladostnika ob ustrezno izbranih učnih pristopih in metakognitivnih ter 

samouravnalnih strategijah. Strukturiran učni proces daje učencem občutek varnosti in 

predvidljivosti, kar vpliva na izboljšanje vedenja ter spodbuja k sodelovanju in 

zastavljanju novih, višjih ciljev. 

– Sodelovanje, ki temelji na aktivnem prispevanju in vključenosti posameznika v skupino. 

Razvija občutek lastne vrednosti, odgovornosti, pripadnosti, spretnosti za delo v timu, 

kritičnega razmišljanja, aktivnega in reflektivnega učenja, načrtovanja, evalviranja, 

usklajevanja, komuniciranja, postavljanja in podrejanja pravilom. Sodelovanje gradi 

skupnost: oddelčno, šolsko, lokalno. 

 

 

1.5.3.1.1 Karakteristike učitelja, ki spodbuja razvoj rezilientnosti pri učencih/dijakih 

 

Z individualiziranim načrtovanjem učnih ciljev, ki postavljajo pozitivna in ustrezno visoka 

pričakovanja v spodbudnem učnem okolju, lahko učitelji vplivajo na spodbujanje razvoja 

otrokovih notranjih moči. Učitelj se ne bi smel nikdar sprijazniti z mislijo, da uspe učinkovito 

poučevati večino, ali skoraj vse učence. Prav z vsakim mora vzpostaviti odnos, ga začutiti 

kot osebo, ugotoviti učni stil, interesna področja, narediti pedagoško oceno predznanja, 

močnih in šibkih točk, za vsakega se mora potruditi, da ga vtke v razredno skupnost in mu 

pomaga zgraditi občutek varnosti, pripadnosti, pomembnosti, potrebnosti. Ko učenci čutijo, 

da učitelj zaupa v njihove učne sposobnosti in da spodbuja njihovo učinkovitost, bodo 

bistveno bolj motivirani za učenje.  

 

Sosa (2011) z raziskavo med mladostniki iz ranljivih skupin ugotavlja, da le-ti pedagoško 

učinkovitost učitelja doživljajo glede na občutek sprejetosti pri učitelju in preko podpore, 

spodbude in (prilagojene) učne pomoči, ki jo le-ta nudi učencem pri pouku. Ti mladostniki 



Vanja R. Kiswarday (2012). Stališča učiteljev do možnosti razvijanja rezilientnosti pri učencih in dijakih, PeF UL. 

43 

moč in zaupanje, da lahko dosegajo učne uspehe, vežejo prav na odnos, ki ga je učitelj 

pripravljen vzpostaviti z njimi, medtem ko se za predmete, ki jih poučujejo učitelji, za katere 

menijo, da imajo do njih brezbrižen odnos, ne marajo učiti. 

 

Galloway in Rogers (Lewis, 2000) sta pri preučevanju dejavnikov, ki spodbujajo učno 

učinkovitost šol in učiteljev ugotovila, da je le-ta pogojena z učnim napredkom pa tudi z 

vedenjem učencev. Pri tem je ključna motiviranost učencev za sodelovanje z učiteljem, 

stopnja sprejemanja učnih ciljev in nalog ter razrednih pravil in vrednot. Ključni so torej 

posamezniki, učitelj in prav vsak izmed učencev, med njimi morda še najbolj tisti, ki 

izkazujejo vedenjske ali učne težave. Pri slednjih je še bolj kot pri ostalih potrebno preučiti 

njihove učne in motivacijske značilnosti in potrebe ter jih s premišljeno diferenciacijo in 

individualizacijo čim ustrezneje vključiti v učno delo. Spodbujanje razvoja rezilientnosti je 

usmerjeno v nudenje pomoči in podpore pri razvijanju kompetenc ter v učenje strategij, ki 

otrokom in mladostnikom s težavami omogočajo izbiranje konstruktivnih in učinkovitih 

načinov odzivanja in reševanja problemov. Tudi Brooks in Goldstein (2008) izpostavljata 

pomen suportivne oddelčne klime, ki tudi učno manj uspešnim otrokom in mladostnikom 

dopušča, da se aktivno trudijo in vključujejo v pouk, ne da bi bil pri tem omajan njihov 

občutek lastne vrednosti pred vrstniki in učiteljem. Take izkušnje dajejo otrokom in 

mladostnikom zaupanje vase in v učno okolje, kar spodbudi motivacijo in trud za učenje ter 

zmanjšuje učni stres in preprečuje nastajanje vrzeli v znanju. Hkrati s tem pa otroci in 

mladostniki dobijo neposredno izkušnjo konstruktivnega reševanja (učnih) težav in izkušnjo 

podporne komunikacije ob tem. Nasprotno pa v tekmovalno naravnani učni klimi otroci in 

mladostniki razvijejo strah pred delanjem napak, kar jih hromi pri učnem funkcioniranju, veča 

možnosti za učni neuspeh, predvsem pa zavira rezilientnost otrok in mladostnikov (Howard, 

Dryden in Johnson, 1999). 

 

Učitelji, ki spodbujajo razvoj rezilientnosti pri učencih pozorno in premišljeno izbirajo 

strategije in pristope poučevanja. Pri opazovanju otrok in mladostnikov s težavami so pozorni 

predvsem na pozitivne mehanizme v njihovem vedenju, na njih gradijo nadaljnje korake. Pri 

poučevanju se opirajo bolj na potenciale, interese in močna področja otrok in mladostnikov, 

kot na njihove primanjkljaje, slabosti in težave, saj se zavedajo, da lahko napredujejo le, če 

ohranjajo nadzor nad učenjem (Henderson in Milstein, 2003).  

 

Freyeva (1998: 5) navaja pet sklopov varovalnih dejavnikov, ki jih raziskovalci najpogosteje 

izpostavljajo kot učinkovite na ravni šole in predvsem na ravni razreda. Te varovalne 

dejavnike oziroma procese in mehanizme je moč vzpostavljati, graditi in krepiti z interakcijo 

med učenci, učitelji in poukom. 
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Učiteljeva pričakovanja do učencev, ki temeljijo na 

– celovitem sprejemanju učencev z darovi, potenciali, primanjkljaji in težavami; 

– zaupanju v sposobnosti in učljivost vsakega učenca; 

– visokih standardih za sodelovanje v skupnem učnem okolju in spoštovanju dogovorov; 

– zavedanju o različnosti in različnih potrebah učencev; 

– realno visokih, vzpodbudnih in nepreobremenjujočih ciljih; 

– vzajemnem spodbujanju kolegialnosti in medsebojne pomoči. 

 

Strategije poučevanja 

– izhajanje iz učenčevega predznanja; 

– diferenciacija in individualizacija glede na značilnosti, potrebe in interese učencev; 

– spodbujanje prepoznavanja in razvijanja lastnih stilov učenja;  

– odkrivanje skritih talentov učencev. 

 

Razvoj spretnosti 

– izgrajevanje socialnih in učnih spretnosti in kompetenc; 

– načrtovanje ciljno usmerjenega učnega dela; 

– spodbujanje razvoja samouravnalnih strategij in spretnosti;  

– spodbujanje kritičnega mišljenja; 

– učenje strategij reševanja problemov in sprejemanja odločitev; 

– učenje razumevanja vzročno posledičnih odnosov. 

 

Pridobivanje izkušenj  

– omogočanje različnih priložnosti za aktivno vključevanje in participacijo; 

– zagotavljanje priložnosti in okoliščin za učenje prevzemanja osebne odgovornosti; 

– spodbujanje učnih in pogovornih skupin; 

– omogočanje čim več priložnosti za predstavljanje dosežkov skupini; 

– spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa ter vključevanja v rekreativne programe 

v lokalnem okolju; 

– organiziranje izven šolskih učnih skupin. 

 

Odnos do učencev s posebnimi potrebami 

– prilagajanje  pouka učencem s posebnimi potrebami na način, ki jih povezuje v skupino in 

ne stigmatizira in ne izključuje iz skupnih dejavnosti; 
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– zagotavljanje strukture v razredu, ki je primerna razvojni stopnji;  

– spodbujanje in koordiniranje vrstniškega sodelovanja in učne pomoči; 

– vključevanje asistentov in izvajalcev dodatne strokovne pomoči v razredno skupnost in 

vzgojno-izobraževalni proces; 

– zagotavljanje pozitivnih mehanizmov, ki preprečujejo in prekinjajo začarani krog 

neodgovornosti in neuspešnosti; 

– prijazen in spoštljiv odnos. 

 

Navedeni dejavniki, strategije in pristopi sovpadajo s kompetencami, ki jih za sodobnega 

učitelja predvideva Evropska komisija (Peklaj, 2008), ki učiteljski poklic obravnava kot 

izjemno kompleksen poklic, v katerem se specifično znanje predmetnih področij prepleta s 

pedagoško psihološkim znanjem. Sodobni učitelj bi moral imeti dovolj znanja, da bi lahko 

uporabil koncept pedagoške rezilientnosti za usmerjeno spodbujanje zdravega življenjskega 

sloga med šolarji in pozitivnega odzivanja na izzive šolanja in odraščanja. Rezilientni 

učenci/oddelki/šole manj pogosto izbirajo neprimerne in neprilagojene oblike vedenja kot 

odgovor na stresno situacijo, učinkoviteje upravljajo s čustvi, so učinkovitejši v socialnih 

interakcijah, bolj pozorno in odprto doživljajo vsakdanje življenje, zato so navadno tudi 

uspešnejši v učenju in osebni rasti. 

 

1.5.3.2 Lastnosti razredov, v katerih se spodbuja razvoj rezilientnosti 

 

Doll, Zucker in Brehm, (2004) rezilientne razrede opredeljujejo s šestimi značilnostmi, ki 

spodbujajo uspešnost in razvoj učnih in medosebnih spretnosti in veščin. Usmerjenost v 

strategije samoobvladovanja otrok in mladostnikov, kar spodbuja in razvija učno motivacijo, 

samokontrolo vedenja in učno učinkovitost ter usmerjenost v oblikovanje skrbnih in 

sodelujočih medsebojnih odnosov, tako na relaciji učitelj-učenci/dijaki, kot tudi med vrstniki in 

med šolo in domom. 

 

Wang s sodelavci (1996) postavlja osem indikatorjev za razvoj rezilientnosti v šoli oziroma v 

razredni skupnosti: 

1) Trdni, strukturirani razredi z jasnimi in enoznačno opredeljenimi pravili. 

2) Visoka učna pričakovanja do vseh učencev. 

3) Inkluzivni razredi, ki spodbujajo pripadnost učencev. 

4) Sodelovalno učenje. 

5) Jasno definirani cilji, zahteve in pričakovanja. 

6) Ciljno naravnan kurikul, ki je usmerjen v razvoj kompetenc. 



Vanja R. Kiswarday (2012). Stališča učiteljev do možnosti razvijanja rezilientnosti pri učencih in dijakih, PeF UL. 

46 

7) Kakovostna učna gradiva. 

8) Povezanost šole z družino in lokalnim okoljem. 

Za omogočanje aktivnega učenja in kakovostnega sodelovalnega dela mora biti razredna 

skupnost dobro strukturirana, vsem morajo biti jasna razredna pravila, vzpostavljena mora 

biti razredna rutina, zadolžitve učencev pa razporejene tako, da spodbujajo medsebojno 

povezanost in razvijajo občutek odgovornosti do drugih. Učni proces mora biti čimbolj 

povezan z življenjskimi izkušnjami, učni cilji in pristopi pa diferencirani in individualizirani 

tako, da predstavljajo učencem dosegljiv in motivirajoč izziv, ki vzpodbuja učno aktivnost, 

ustvarjalnost, delavnost, odgovornost in sodelovanje. Kolikor je le mogoče, naj bo 

vzpostavljena komunikacija in sodelovanje s starši, saj to ob vzajemnih in usklajenih 

pričakovanjih oblikuje bolj strukturirano učno delo v šoli in doma in spodbuja učence/dijake k 

oblikovanju učnih delovnih navad in prevzemanju odgovornosti za lastno učenje (Henderson 

in Milstein, 2003). 

 

Učinkoviti učitelji se zavedajo možnosti svojega dolgoročnega vpliva na učence in dijake. 

Njihovo poučevanje temelji na prepričanju, da si vsi želijo dosegati uspeh in da je predpogoj 

za to, ustvarjanje varne in stimulativne razredne in šolske klime, ki temelji prav na kakovosti 

odnosov, ki jih uspejo vzpostavljati med seboj. Za ustvarjanje take razredne klime je 

potrebno veliko pozornosti nameniti uravnavanju vedenja učencev, razvoju altruizma, 

empatije in spodbujanju različnih oblik medsebojne pomoči.  

 

 

1.6 Didaktična načela z vidika koncepta spodbujanja rezilientnosti 
pri pouku 

 

Izraz načelo izhaja iz latinske besede principium, kar pomeni začetek, izhodišče, smernico 

pri delu. Poljak (1974) opredeljuje didaktična načela kot določena načela, ki se izvajajo na 

podlagi spoznane objektivne zakonitosti učnega. Blažič idr. (2003) opredeljujejo didaktična 

načela kot logične posplošitve učnih spoznanj in izkušenj, pri čemer je potrebno upoštevati 

njihovo večplastnost, fleksibilnost in odvisnost od posebnosti učnega okolja, procesa in 

vodijo učitelja pri učnem delu, da uspešno uresniči postavljene naloge. Različni didaktiki 

navajajo različno število didaktičnih načel. Poljak (1974) je oblikoval sistem sedmih 

didaktičnih načel: načelo nazornosti in abstraktnosti, načelo aktivnosti in razvojnosti, načelo 

sistematičnosti in postopnosti, načelo diferenciacije in integracije, načelo primernosti in 

akceleracije, načelo individualizacije in socializacije, načelo racionalizacije in ekonomičnosti, 

načelo historičnosti in sodobnosti. Blažič (Blažič idr., 2003) pa navajajo šest didaktičnih 
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načel: učna aktivnost v funkciji učenčevega razvoja, enotnost učno-konkretnega (nazornega) 

in abstraktnega (pojmovnega), strukturiranost in sistematičnost pouka, racionalnost in 

ekonomičnost pouka, problemskost pouka, učna diferenciacija in individualizacija, 

življenjskost šole in pouka oz. povezanost teorije in prakse.  

 

V nadaljevanju bomo opredelili in razložili nekatere temeljne značilnosti didaktičnih načel, ki 

se povezujejo s konceptom spodbujanja rezilientnosti pri pouku. 

 

Didaktično načelo učne diferenciacije in individualizacije  

Učno diferenciacijo opredeljuje Strmčnik (1987: 12) kot »organizacijski ukrep, s katerim 

demokratično usmerjamo učence po njihovih določenih razlikah v občasne ali stalne 

homogene ali heterogene učne skupine, da bi tako šola z bolj prilagojenimi učnimi cilji, 

vsebinami in didaktično-metodičnim stilom dela bolje uresničevala socialne in individualne 

vzgojno-izobraževalne namene«. Učna individualizacija pa je po Strmčniku (1987: 13) 

»didaktično načelo, ki zahteva od šole in učitelja, da odkrivata, spoštujeta in razvijata 

utemeljene individualne razlike med učenci, da skušata sicer skupno poučevanje in učenje 

čimbolj individualizirati in personificirati, se pravi, prilagoditi individualnim vzgojnim in učnim 

posebnostim, potrebam, željam in nagnjenjem posameznega učenca ter mu omogočiti kar se 

da samostojno delo«. Diferenciacija je organizacijski ukrep, ki omogoča lažje izvajanje 

individualizacije kot didaktičnega načela, obe načeli pa usmerjata k prepozavanju učenčevih 

potreb in zmožnosti in prilagajanju pouka le-tem. Strmčnik (1987, 2001) razlikuje tri sisteme 

učne diferenciacije in sicer notranjo učno diferenciacijo, ki ohranja heterogene učne razrede 

in oddelke, raznolikost jemlje kot življenjsko pestrost, znotraj katere se učenci učijo 

prilagajanja, sodelovanja in ustvarjanja, individualne značilnosti učencev pa poskuša 

upoštevati znotraj razredov z variiranjem učnih ciljev in vsebin kot tudi s kombiniranjem učnih 

oblik, metod in pristopov z vključevanjem individualizirane učne pomoči in drugih specialnih 

korektivnih in kompenzatornih ukrepov; fleksibilno učno diferenciacijo, ki predstavlja 

prepletanje heterogenih in homogenih skupin, temeljnega in nivojskega pouka in zunanjo 

učno diferenciacijo, za katero je značilno, da so učenci običajno po sposobnostih, tempu 

napredovanja in zanimanjih razdeljeni v bolj homogene skupine, ki so stalno ločene na 

različnih ravneh zahtevnosti.  

 

Hemke (1988, v Terhart, 2001) v raziskavah učinkovitega pouka v okviru Munchenskega 

inštituta ugotavlja, da je ena izmed pomembnih značilnosti učiteljev,  ki poučujejo v 

optimalnih razredih, da znajo pouk prilagoditi značilnostim učenca. Ugotovili so, da učinkoviti 

učitelji pogosto oblikujejo majhne skupine kot oblike notranje diferenciacije, da v okviru 
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pouka pogosto variirajo nivo zahtevnosti in ga prilagajajo različnim sposobnostim učencev. 

Ena izmed pomembnih značilnosti teh učiteljev je njihova usmerjenost v spodbujanje 

učencev, še zlasti šibkejših. Pri tem pa poleg zagotavljanja ustrezne pomoči in podpore 

predstavljajo pomembno dimenzijo tudi ustrezno visoka učiteljeva pričakovanja, oboje 

poudarjajo tudi v strategijah, ki so usmerjene v spodbujanje rezilientnosti preko pouka 

(Henderson, 2007, Cefai, 2008). 

 

Učitelji si na osnovi različnih podatkov o učencih (npr. SES učenca, prejšnjega uspeha, 

diagnostičnih oznak, zunanjostiN) oblikujejo različna pričakovanja do učencev in se v skladu 

s svojimi pričakovanji tudi obnašajo, kar se kaže v njihovem verbalnem in neverbalnem 

vedenju do učencev. Učenci to zaznavajo in se lahko tem pričakovanjem postopoma 

prilagodijo, saj učiteljeve reakcije do učencev učinkujejo povratno na motivacijo, pričakovanja 

in vedenje učencev (Reyna in Weiner, 2001, po Peklaj idr., 2008). Omenili smo že sodobna 

nevroznanstvena spoznanja (La Cerra 2007), ki opozarjajo pred škodljivimi učinki 

etiketiranja, ki pogosto učence spodbudijo k razvijanju naučene nemoči (Seligman, 1975, v 

Peklaj idr., 2008, Seligman idr., 2007). Paradigma rezilientnosti namesto tega spodbuja k 

ustvarjanju ustrezno spodbudnega učnega okolja v katerem ob visokih pričakovanjih in 

zagotavljanju potrebne pomoči posamezniku omogočamo učenje pozitivnega prilagajanja in 

obvladovanja kompleksnih kognitivnih izzivov. 

 

Analize učinkovitega pouka so izpostavile tudi pomen sodelovalnega učenja, ki omogoča 

bogato medsebojno učenje. Sodelovalno učenje je specifična oblika skupinskega dela, pri 

kateri so cilji  celotne skupine hkrati cilji vsakega posameznega člana v skupini. Gre za način 

dela, ki poleg uresničevanja učnih ciljev (kognitivnega področja) spodbuja tudi oblikovanje 

socialnih spretnosti pri učencih (Peklaj idr., 2008). Kognitivna učinkovitost se kaže v 

intenziviranju učenčeve aktivnosti. Ob kakovostno vodenem skupinskem delu morajo učenci 

utemeljevati svoje pobude, si med seboj postavljati vprašanja in razlagati učno snov, 

preverjati razumevanje razloženega, preoblikovati razlago, ponoviti, povzeti, kar vse 

pomembno prispeva k posameznikovemu znanju, pa tudi spoznanju o različnih načinih 

razumevanja problemov in vsebin, kar jih spodbuja k večjemu odpiranju navzven tudi v 

vsakdanjih življenjskih situacijah. Pri sodelovalnem učenju imajo učenci priložnost spoznavati 

različne stile učenja, s tem pa dodatno spoznavajo in nadgrajujejo svojega lastnega. 

 

O učinkih diferenciacije in individualizacije je bilo v mednarodnem prostoru opravljenih več 

raziskav. Ena izmed najpogosteje citiranih je metaanalitična študija Slavina. Avtor je 

analiziral sedem raziskav o učinku grupiranja učencev v nižjih razredih osnovne šole in 

ugotovil, da so domnevani negativni psihološki učinki skupinskega grupiranja zanemarljivi. 
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Izhajajoč iz raziskovalnih ugotovitev je izpostavil, da so nivojske skupine pri posameznih 

predmetih učinkovite le, če so metode poučevanja in učno gradivo prilagojeni učencem. Zgolj 

razvrščanje otrok v nivojske skupine brez ustreznih prilagoditev pa se ni pokazalo kot 

učinkovito. Večina raziskovalcev je enotnega mnenja, da je za nižjo stopnjo izobraževanja 

najbolj primerna oblika razvrščanja učencev v posamezne skupine znotraj razreda t. i. within-

class grouping. Pri raziskovanju učinkovitosti načinov grupiranja učencev na višji stopnji 

izobraževanja avtorji pogosto ne definirajo za kakšen model grupiranja učencev gre, temveč 

govorijo le o homogenih skupinah po sposobnostih in o skupinah, ki so po sposobnostih 

mešane. 

 

Tudi Slavin v drugi metaanalitični študiji leta 1990, ki se nanaša na analizo učinkovitosti 

načinov grupiranja učencev v višjih razredih osnovne šole, ne ločuje posebej ''streaming'' 

modela, kjer pouk na različnih ravneh zahtevnosti poteka pri vseh ali večini predmetov) od 

''setting'' modela, kjer pouk na različnih zahtevnostnih ravneh poteka le pri posameznih 

predmetih (Žagar idr., 2003), kar še dodatno otežkoča primerljivost dobljenih rezultatov z 

vidika različnih šolskih sistemov. Kar izpostavljajo tudi avtorji Bele knjige, ko zapišejo, da so 

»različnost šolskih sistemov in kulturnih vzorcev v različnih državah ter številni dejavniki, ki 

vplivajo na učinkovitost posameznega modela diferenciacije tako kompleksni, da je na 

splošno težko utemeljiti prenašanje rezultatov mednarodnih raziskav, ki proučujejo učinke 

diferenciacije v naš prostor tako, da bi bil to lahko ključni razlog za prenos nekega 

specifičnega modela diferenciacije v naš prostor.«  (Kalin idr., 2011: 147). 

 

Načelo diferenciacije in integracije ter načelo individualizacije in socializacije  

Zgoraj opredeljeno načelo diferenciacije in individualizacije po Strmčniku, socialni vidik 

vključuje posredno, zato nam je z vidika spodbujanja rezilientnosti pomembna Poljakova 

opredelitev, ki diferenciaciji ob bok postavi integracijo, individualizaciji pa socializacijo. Taka 

formulacija v enem načelu hkrati narekuje analizo in sintezo, izpostavlja njuno dialektično 

razmerje in spodbuja k nenehnemu prepletanju in uravnoteževanju obeh principov. Poljak 

(1974) poleg enotnosti principov poudarja tudi njuno pogojenost, kar ponazarja s 

povezujočim in izmenjujočim se procesom ustvarjanja in spoznavanja - tako pravi, da pouk 

ne more temeljiti na procesu diferenciacije brez integracije in tudi ne na procesu integracije 

brez diferenciacije, kar velja tako za vsebine, dejavnosti, postopke, kot tudi za oblike dela. 

Izpostavi, da je absolutiziranje diferenciacije (v stari šoli) privedlo do prevelike razcepljenosti, 

medtem ko absolutiziranje integracije (npr. ukinjanje predmetnega pouka v novi šoli) 

onemogoči številne priložnosti za bolj razčlenjeno in podrobno spoznavanje.  
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Nujnost takega dialektičnega prepleta Poljak izpostavi tudi z enotnostjo načela 

individualizacije in socializacije - tako kot se učenci v razredu med seboj razlikujejo v 

številnih danostih (fizične, psihične, čustvene značilnosti N) in za doseganje optimalnega 

napredovanja v razvoju potrebujejo individualizacijo glede na njihove lastne potrebe, tako 

posamezniki hkrati tvorijo tudi skupnost, pripadnost, katera pa je za posameznika kot 

socialno bitje zelo pomembna. Individualizacijo uresničujemo z različnimi načini dela in 

pristopi v okviru pouka kot tudi z različnimi oblikami dodatne učne in strokovne pomoči, 

pomembno pa je, da učitelj skrb za prilagajanje posamezniku premišljeno povezuje s 

prizadevanjem za kakovostno socialno vključevanje posameznika in graditev kolektiva 

(skupnosti, oddelka). Na notranjo težnjo otrok in mladostnikov po uravnoteževanju doseganja 

socialnih in učnih ciljev opozarjata Boekaerts in Corno (2005, v Pečjak in Ajdišek, 2008: 57), 

zaradi česar mora učitelj učno okolje s prepletom individualizacije in socializacije strukturirati 

tako, da bo zadovoljeval učenčeve potrebe tako z vidika učnih  kot tudi psiho-socialnih ciljev. 

Pečjak in Ajdišek (2008: 57) navajata raziskave, s katerimi ugotavljajo sorazmerno 

povezanost med socialno in učno kompetentnostjo (Newcomb, Bukowski in Patee, 1993; 

Frentz, Gresham in Elliott, 1991), enako ugotavljajo tudi raziskave na populaciji učencev z 

učnimi težavami (Swanson in Malone, 1992; Vaughn in sod., 1993; San Miguel, Forness in 

Kavale, 1996; vsi prav tam). Podobno kot Wentzlova (2003, prav tam: 57) tudi Ajdišek meni, 

da je socialna kompetentnost bolj primarna od učne, tudi teorija rezilientnosti med 

najpomembnejše zunanje varovalne dejavnike postavlja skrb za medsebojne odnose ter 

razvoj socialnih spretnosti (Benard, 1991; Grotberg, 1997; Masten in Powel, 2003; 

Henderson, 2007), ki se kažejo na ravni spretnosti v odnosih z vrstniki, samouravnavanja 

vedenja, učnih spretnosti, sodelovalnih spretnosti in asertivnosti, ki jih kot temeljne 

izpostavljata tudi Caldarella in Merrell (1997, v Pečjak in Ajdišek, 2008: 61). 

 

Didaktično načelo nazornosti in abstraktnosti 

Znanje je v didaktičnem smislu sistem dejstev in posplošitev, ki si jih je posameznik pridobil 

in trajno obdržal v svoji zavesti. Pogosta pomanjkljivost v učnem procesu, zlasti v etapi 

obravnave nove učne snovi je, da si učenec pridobi le dejstva brez posplošitev ali pa 

obratno, pridobi si le določene abstrakcije, ki jih ne zna konkretizirati in utemeljiti. Zato je 

pomembno doseči enotnost načela nazornosti in abstraktnosti. Upoštevanje načela 

nazornosti omogoča kakovostno sprejemanje dejstev, načelo abstraktnosti pa oblikovanje 

posplošitev. Učitelji za uresničevanje načela nazornosti uporabljajo različne vire znanja, od 

neposrednega opazovanja v izvirni objektivni stvarnosti do opazovanja učnih sredstev, 

računalniško podprt pouk, nazorno oziroma slikovito pripovedovanje, demonstriranje pojavov 

in dogodkov, verbalnih in neverbalnih ponazoril. Slednje v pregledu raziskav o učinkovitem 
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pouku izpostavlja kot pomembno tudi Marzano (2000). Načelo učitelja usmerja k aktivnemu 

vključevanju učenca v pouk, da s svojim predznanjem in preteklimi izkušnjami lahko 

sooblikuje prepletanje življenjskih izkušenj (konkretnega) z učnimi vsebinami (abstraktnega). 

Didaktično načelo aktivnosti in razvoja  

Med posameznikovo aktivnostjo in razvojem osebnosti obstaja po Poljaku (1974) vzročno-

posledična zveza. Učenčeva aktivnost pri pouku je pomemben dejavnik pri razvoju in 

oblikovanju učenčeve osebnosti. Zavestna aktivnost pri pouku se deli na štiri področja: 

senzorično, praktično, izrazno in miselno. Izhajajoč iz tega didaktičnega načela, mora učitelj 

organizirati in voditi pouk tako, da so učenci zavestno aktivni, s čimer si bodo pridobivali 

znanje, razvijali sposobnosti in usvajali vrednote.  

 

Učenčevo aktivnost (ang. engagement) raziskovalci opredeljujejo na različne načine, lahko 

kot čas, ko učenci izvajajo določene naloge ali pa s kognitivnimi oziroma z metakognitivnimi 

strategijami, ki jih učenci pri učenju uporabljajo (Peklaj idr., 2008). Aktivna vključenost v 

miselne ali socialne situacije je pogoj za izgradnjo lastne miselne strukture (Piaget, 1956; 

Vigotski, 1983, po Peklaj idr., 2008). Weinstein in Mayer (1986, prav tam: 71) ločita tri vrste 

kognitivnih strategij: strategije obnavljanja (ang. rehearsal) strategije organiziranja ter 

elaboracijske strategije in čeprav je elaboracijska strategija najbolj učinkovita, imata tudi 

drugi dve strategiji svoj pomen. Ali kot izpostavlja tudi Peklajeva s sodelavkami (Peklaj idr., 

2008), brez aktivnega ponavljanja ter uporabe elaboracijskih in organizacijskih strategij, 

učenec ne more vključiti informacij v dolgoročni spomin na tak način, da bi jih takrat, ko jih 

potrebuje, uspešno priklical in uporabil tudi takrat, ko se znajde v težki situaciji. Uspešnost 

učencev pri pouku je torej pomembno odvisna od časa in vrste učenčeve aktivnosti pri pouku 

(in zunaj njega npr. pri domačih nalogah). Tudi učenci s slabšimi učnimi zmožnostmi lahko z 

okrepljeno aktivnostjo dosežejo zadovoljive uspehe, in sicer ravno zato, ker ta okrepljena 

aktivnost intenzivira njihov razvoj. Ker je posameznikova aktivnost pogoj za razvoj, Poljak 

(1974) povezuje didaktično načelo enotnosti, aktivnosti in razvoja. Tudi raziskave 

učinkovitega pouka izpostavljajo pomen učenčeve aktivnosti. Brophy (1986, v Peklaj idr., 

2008) je pregledal številne raziskave s področja učinkovitega pouka in ugotovil, da vse 

izpostavljajo pomen maksimalne porabe učnega časa za produktivne aktivnosti in minimalno 

izgubo učnega časa za organizacijo pouka in vzpostavljanje discipline, kar se povezuje tudi z 

didaktičnim načelom racionalizacije in ekonomičnosti. 

 

Didaktično načelo sistematičnosti in postopnosti 

Sistematičnost pomeni obravnavanje učnih vsebin v določenem logičnem zaporedju, ki 

pripelje učence do neke stopnje znanstvenega sistema kot logičnega pregleda znanstvenih 
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dejstev in posplošitev. Didaktično načelo sistematičnosti zahteva logično strukturiranje učne 

vsebine ne glede na to, ali je to učni načrt v celoti ali v posameznih ožjih delih. Sestavljavci 

učnega načrta so učne vsebine sistemizirali po predmetih in razredih, učitelj pa mora pri 

pouku še zlasti v okviru etape obravnave nove učne snovi ožje dele učnih vsebin logično 

strukturirati. Poljak (1974) izpostavi, da predstavlja bistvo sistemiziranja učnih vsebin, ko 

učitelj v množici znanstvenih dejstev in posplošitev izloči določene vsebinske elemente kot 

temeljne oporne točke in jih razvrsti v logično zaporedje, druge vsebinske elemente pa 

razvrsti okoli teh sidrnih temeljnih točk. Medtem ko načelo sistematičnosti zahteva, da se 

učne vsebine razlagajo v logičnem pregledu, ki ustreza znanstvenemu sistemu, pa zahteva 

načelo postopnosti, da se vsebine obravnavajo v skladu z zmožnostmi in značilnostmi 

učencev. Postopnost se ne kaže zgolj v postopnem razširjanju in poglabljanju učnih vsebin iz 

razreda v razred, temveč tudi znotraj posameznega razreda. Postopnost je izpeljana že v 

predmetniku in učnem načrtu, za kakovost učenčevega znanja pa je bistveno, da to načelo 

učitelj upošteva pri obravnavi vsake učne vsebine. Enotnost sistematičnosti in postopnosti se 

kaže v pravilnem stopnjevanju učnih vsebin pri etapi obravnave. Na pomen tega načela 

kažejo tudi raziskave učinkovitega pouka (Brophy, 2000, v Peklaj idr., 2008: 92), ko 

izpostavljajo, da je kakovost učenčevega znanja pomembno odvisna od tega, koliko učitelj 

pomaga učencem sistematizirati, organizirati in strukturirati novo pridobljeno znanje. 

Pomembno je učiteljevo poudarjanje bistva, napoved učnih ciljev, poudarjanje povezav med 

poglavji, oblikovanje strukturnih povzetkov, pomembna je organizacija v obliki hierarhične 

strukture in prečne povezanosti pojmov, kar učencu omogoča, da novo znanje povezuje s 

predznanjem. Princip “pravilo-primer-pravilo” in iskanje specifičnih primerov pomagata 

posamezniku integrirati in povezati snov v lasten sistem, kar mu kot strategija pomaga tudi 

pri soočanju in razreševanju življenjskih problemov. Tudi v raziskavah učinkovitega pouka v 

okviru Munchenskega inštituta (Hemke, 1988, v Terhart, 2001), raziskovalci ugotavljajo, da je 

bilo za učinkovite učitelje značilno zelo strukturirano vodenje pouka.  Do podobnih ugotovitev 

sta prišla tudi Walberg (2003, po Peklaj idr., 2008) in Marzano (2000, 2003). Iz pregleda 

številnih raziskav učinkovitega pouka, ki sta jih avtorja opravila, je izpostavljen pomen 

namigov (tu je velikost učinka na učenje in znanje največja 1, 25), v to skupino pa se 

uvrščajo še začetno preverjanje učenčevega predznanja, aktivacija predznanja, postavljanje 

ciljev ter uporaba neverbalnih ponazoril. Za doseganje načrtovanih učnih ciljev je pomembno 

povezovanje nove učne snovi z učenčevim predznanjem, kot tudi medpredmetno 

povezovanje. Izhajajoč iz tega je zelo pomembno učiteljevo jasno in motivacijsko 

predstavljanje učnih ciljev, ki omogoča učencem tudi večjo osmislitev šolskega učenja - kaj in 

zakaj se nečesa učimo (aktualizacija učne snoviN) pa tudi na kakšen način se je primerno 

česa učiti. Poleg predstavitve ciljev je torej učencem potrebno pokazati tudi pot, po kateri se 

predstavljeni cilji lahko dosežejo oziroma jih naučiti strategij učenja (npr. ponavljanje, 
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uporaba asociacij, ponazoril). Učitelj to najlažje naredi s pomočjo modeliranja teh strategij v 

procesu razlage oziroma reševanja problemov pri pouku (Peklaj idr., 2008). Bolj, ko se učne 

vsebine povezujejo tudi s primeri iz življenja, bolj je transfer sistematičnosti in postopnosti 

dostopen širšemu krogu otrok in mladostnikov.  

 

Didaktično načelo primernosti in akceleracije 

Načelo primernosti temelji na spoznanju objektivne zakonitosti, da se otrok postopoma 

razvija in da je učno delo na posamezni stopnji šolanja treba uskladiti s telesnimi in 

duševnimi zmožnostmi učencev posameznega razvojnega obdobja. Tudi to načelo se 

nanaša na vse vidike učnega dela; na določanje tedenskega števila ur glede na dnevno in 

tedensko obremenitev učencev, na postopno diferenciacijo pouka po učnih predmetih, na 

dimenzioniranje učnega načrta posameznih predmetov, na izbiro virov znanja, na uporabo 

ustreznih učnih metod in organizacijskih oblik, na pravilno dimenzioniranje šolskega 

pohištva, učnih pripomočkov idr. Praktična uporaba načela primernosti pomeni, da pouk po 

vsebini in načinu dela ne bi smel biti za učence ne prelahek in ne prezahteven, da 

posamezne učne vsebine ne bi smeli začeti ne prezgodaj in ne prepozno, da psihofizičnih sil 

učencev ne bi smeli ne precenjevati in ne podcenjevati, da ni mogoče upoštevati samo 

objektivnih družbenih potreb in pri tem zanemarjati subjektivnih moči učencev. Načelo 

primernosti pomeni prilagajanje pouka določeni starostni in razvojni stopnji učencev (Poljak, 

1974). Vigotsky je vpeljal izraz področje bližnjega razvoja, ki pomeni področje med 

dejanskim in potencialnim učenčevim razvojem, h kateremu lahko prispeva pouk. Pri 

kakovostnem pouku moramo torej izhajati iz tistega, kar je dano, iz trenutnega stanja in 

prestopiti na tisto, kar je nekoliko nad tem stanjem. Zlasti sodobni modeli pouka kognitivno - 

konstruktivistični model imenovan tudi interakcijski ali transformativni model, izpostavlja 

pomen spoznavanja posameznika, in sicer ne zgolj kvantitete, temveč tudi kakovosti 

njegovega poprejšnjega znanja, poudarjen je pomen oblikovanja kognitivnega konflikta, ko 

učitelj načrtno izvabi učenčeve izkušnje, stališča in poglede, jih sooča z nepopolnostjo in 

konfliktnostjo ter jim s prilagojeno podporo pomaga pri njihovi rekonstrukciji. To lahko učitelj 

doseže z različnimi didaktičnimi metodami in prijemi: z metodo hevrističnega in 

problemskega pogovora, z diskusijo in moralnim razsojanjem o dilemah, z recipročnim 

učenjem in drugimi modeli kognitivnega vajeništva ter z učenčevim aktivnim 

eksperimentiranjem (po Valenčič Zuljan, 2001). 

 

Didaktično načelo racionalizacije in ekonomičnosti 

Z množičnostjo šolstva sta se pričela razvijati vzgojno-izobraževalna ali pedagoška 

ekonomija in vzgojno-izobraževalni ali šolski menedžment, ki se ukvarja s tem, kako v 
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konkretnih šolskih okoliščinah najti najboljšo pot (Blažič idr., 2003). Po Poljaku (1974) je 

smisel splošnega načela ekonomičnosti, da dosežemo največji možen učinek s čim manjšo 

porabo časa, sredstev in moči. Ekonomizirati čas pomeni premišljeno uskladiti učne vsebine 

z učnimi postopki. Pomembno je sicer doseči učni učinek s čim manjšo porabo časa in moči, 

vendar tako, da se mu s tem ne zmanjša izobraževalna in vzgojna vrednost. Racionalizirati 

pouk pomeni izvesti premišljene oziroma racionalne spremembe v učnih postopkih, da 

dosežemo kakovostnejši rezultat in večji učinek v predpisanem učnem času, s tem pa 

dosežemo hkrati tudi večjo ekonomičnost učnega dela. Racionalizacija se navezuje na vse 

dele učnega procesa: na vire znanja (z izbiro čim ustreznejših učnih sredstev), 

organizacijsko strukturo učnega dela, uporabo učinkovitih učnih metod, oblikovanje ugodne 

razredne klime, ki intenzivira aktivnost učencev itd. Pogoj za ustrezno racionalizacijo kot 

predpostavko za večjo ekonomičnost je, da učitelj temeljito pozna tako učni proces v vseh 

delih kot tudi učence in njihove učne značilnosti. Ko govorimo o ekonomičnosti in 

učinkovitosti pouka, moramo gotovo poudariti pomen optimalnega napredovanja vsakega 

posameznega otroka in mladostnika, saj učne kompetence in življenjske spretnosti, ki jih 

razvijamo v okviru šole predstavljajo pomembne varovalne dejavnike v razvoju posameznika, 

ki odrašča v samostojnega in odgovornega državljana.  

 

Didaktično načelo historičnosti in sodobnosti  

Znanstvene vsebine moramo preučevati znanstveno, kar po Poljaku (1974) pomeni, da 

moramo posamezne naravne in družbene fenomene preučevati razvojno, v njihovem 

dialektičnem gibanju od preteklosti do sedanjosti. Če bi se ustavljali samo pri preteklosti 

oziroma zgodovini kot eni strani dialektičnega pola, ne bi pa zajeli sedanjosti, bi to peljalo k t. 

i. historicizmu v pouku. Zaradi tega moramo historičnosti kot zgodovinskemu načinu 

preučevanja posameznih učnih problemov pridružiti sodobnost. Uresničevanje načela 

sodobnosti se nanaša na aktualiziranje in posodabljanje učnih vsebin kot tudi na materialno-

tehnično opremo šole s sodobnimi tehničnimi sredstvi in pripomočki. To didaktično načelo je 

za učence, ki se spopadajo z različnimi težavami zelo pomembno, saj lahko s peučevanjem 

zgodovine spoznavajo, spoznavajo življenjske zgodbe ljudi, ki so kljub težavam uspeli. 

Pomaga jim tudi pri objektivizaciji in distanciranju od težav, saj vidijo, da je življenje pot, na 

kateri težave niso dokončne, ampak so spremenljive spremljevalke in jih je zato potrebno 

obvladovati in aktivno spreminjati.   

 

Didaktično načelo problemskosti pouka  

Po Strmčniku (2001) predstavlja obliko (ne)posredno vodenega problemsko usmerjenega 

pouka oziroma učne komunikacije, ki je zavestno naravnana na bolj ali manj izrazite, celovite 
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ali delne intelektualne, vrednotne ali praktične problemske učne situacije, na metodološke in 

metodične podlage njihovega reševanja. Ključna naloga učitelja pri problemskem pouku je 

zagotovitev pogojev za ustvarjalno in raziskovalno delovanje učencev. Učitelj s čim večjo 

vključitvijo učencev načrtno poraja problemske učne situacije in jih vključuje v ves pouk. Pri 

tem so pomembne tudi afektivne postavke, saj je Hemke (1988, v Terhart, 2001) ugotovil, da 

je učiteljeva občutljivost zanje povezana z učno učinkovitostjo. V središču pozornosti morajo 

biti učenci, njihovo individualizirano in kooperativno problemsko učno delovanje, preko 

katerega oblikujejo strategije reševanja problemov. Didaktično načelo problemskega pouka 

se tesno povezuje z odkrivajočim poukom, raziskovalnim poukom in izkustveno usmerjenim 

poukom, kar bomo v nadaljevanju kratko predstavili, ker pomembno osvetljuje pomen pouka 

za reševanje konkretnih (težkih) življenjskih situacij in spodbujannje razvoja rezilientnosti. 

Odkrivajoči pouk je po Strmčniku (Blažič idr., 2003) strategija pouka, kjer učenci skozi proces 

samostojnega odkrivanja spoznajo bistvene dejavnike neke učne situacije, v njihovi 

razvojnosti, dialektičnosti in hierarhičnosti. S tem si učenci pridobijo tudi metode in kognitivne 

strukture, ki imajo veliko transferno vrednost pri reševanju kasnejših problemov. Odkrivajoči 

pouk ni primer za vse vsebine in zaradi svoje zahtevnosti tudi ne v enaki meri za vse učence. 

Zato je pomembno tudi vodeno odkrivajoče učenje, ki predstavlja vmesno obliko med 

smiselno-receptivnim in odkrivajočim poukom. Pomembna naloga učitelja je, da poskrbi za 

okvirno učno izhodišče in organizacijske pogoje, ki olajšajo učencem nadaljnje samostojno 

odkrivajoče učenje.  

Raziskovalni pouk po Strmčniku (Blažič idr., 2003) predstavlja strategijo pouka, ki se opira na 

znanstveno spoznavanje. Sloni na kombiniranju različnih rešitvenih ter raziskovalnih načel, 

metod in postopkov, premišljenem načrtovanju raziskovalnih hipotez in etap, zahtevnejšem 

verificiranju in preverjanju rezultatov. Glavni namen raziskovalnega pouka kot izpostavlja 

Strmčnik ni v informiranju učencev, kar lahko učitelj kakovostno opravi tudi z metodo razlage 

in razgovora, temveč v formiranju učencev, kar pomeni usposabljanje učencev za iskanje 

informacij, odkrivanje novega, uvajanje v metode in tehnike raziskovalnega, znanstvenega, 

tehnološkega in organizacijskega mišljenja in delovanja v vsakdanjem življenju.  

Izkustveno usmerjen pouk je strategija pouka, ki ima v zgodovini šolstva dolgo tradicijo. 

Poudarjali so ga didaktiki, ki so izhajali iz empirizma in senzualizma, npr. Komensky, Herbart. 

Temu prepričanju je sledila večina šolskoreformnih gibanj, zlasti delovna šola in doživljajska 

pedagogika, ki sta močno poudarjali tudi izkušnje (Strmčnik v Blažič idr., 2003). Izkustveno 

usmerjen pouk mora omogočiti učencem, da si v neposrednem razmerju z učno stvarnostjo 

pridobivajo lastne individualizirane izkušnje, da te izkušnje vključujejo v pouk, z njimi 

interpretirajo dano učno vsebino, s čimer znanje tudi sami porajajo in konstruirajo, pa tudi da 

individualne izkušnje konfrontirajo s sošolci in učiteljem (prav tam).  
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1.7 Šolska rezilientnost 
Z a č n i t e  s  t e m ,  k a r  v e d o ,  
g r a d i t e  s  t i s t i m ,  k a r  i m a j o . 

Lao Tau, 100 p. n. š. 
 

V zadnjih 15 do 20 letih se je na področju edukacijskih ved sprožil val raziskovanj usmerjenih 

v preučevanje rezilientnosti v šolskem kontekstu. Raziskovalce so k temu spodbudila 

sodobna pojmovanja na področju razvojne psihologije in psihopatologije, ki so se iz 

usmerjenosti v rizične dejavnike12 preusmerila v preučevanje kompetenc, varovalnih 

procesov in mehanizmov13 ter v spodbujanje rezilientnosti v razvoju otrok in mladostnikov. Po 

splošno sprejeti Bronfenbrennerjevi ekosistemski teoriji iz leta 1979 in nekoliko kasneje 

opredeljenem bioekološkem modelu otrokovega razvoja, ki poudarja interakcijo med 

posameznikom s sebi lastnimi značilnostmi in okoljem (Bronfenbrenner in Morris, 1998, v 

Hristovski, 2003: 327) je namreč šola pomemben in vpliven mikrosistem, v katerega se 

odraščajoči otrok oziroma mladostnik dnevno vključuje. 

 

Joel Brown (2004: 23) poudarja, da so mnogi napredni pedagogi in psihologi v zgodovini14 že 

pred teorijo rezilientnosti otrokov razvoj pojmovali celostno in procesno, kar še dodatno 

povezuje teorijo rezilientnosti in preučevanje šolske rezilientnosti z edukacijskimi vedami.  

 

Proučevanje rezilientnosti v vzgojno-izobraževalnem prostoru vstopa predvsem kot odgovor 

na izziv nezadostnosti modela deficitov, torej osredotočanja na težave, primanjkljaje in 

posebne potrebe posameznikov. Nezadostnost in neučinkovitost modela deficitov na 

področju vzgoje in izobraževanja raziskovalci utemeljujejo iz treh vidikov (po Howard, 

Dryden, Johnson, 1999): 

 

1) V ranljive oziroma rizične skupine se velikokrat uvršča pod vplivom ideološke 

obremenjenosti, torej tudi tiste otroke in mladostnike, ki odstopajo od večinske kulture 

oziroma »normalnosti« (po zunanjem videzu, jeziku, kulturi, vrednotah, oblikah 

družinskih sistemov) (Goodland, Keating, 1990). Spričo spreminjajočih se družbeno 

kulturnih in globalizacijskih procesov bo takih otrok in mladostnikov tudi v Sloveniji 

vedno več, problem pa se je tudi pri nas že pokazal pri usmerjanju romskih otrok 

(Lesar, 2009: 10). 

                                                

12  Primer: Dokument »Nation at Risk« opredeljuje 36 rizičnih dejavnikov povezanih z neuspehom mladostnikov 
(California State Department of Education, 1992, viii-ix, v Brown, 2004: 15). 

13  Primer: Seznam 30 razvojnih prednosti oziroma virov moči (Search Institute, Benson, 1997: 252, v Brown, 
2004: 21). 

14  Na primer: Dewey (1897, 1899, 1902), Montessori (1912), Vigotsky (1929), Kohlberg in Meyer (1972), Piaget 
(1973), Steiner (1988), Bredekamp (1986) (v Brown, J. H., 2004: 23). 
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2) Pogosta indikacija za uvrščanje otrok in mladostnikov v ranljive oziroma rizične 

skupine velikokrat temelji na motečih, neprilagojenih in neustreznih oblikah vedenja, s 

katerimi opozarjajo nase, ob tem pa brez ustrezne pomoči ostane veliko vase 

umaknjenih, za pouk nemotečih »tihih žrtev«. 

3) Na otroke in mladostnike, ki so prepoznani in obravnavani kot ranljivi oziroma rizični 

otroci (pri nas tudi učenci s posebnimi potrebami), se gleda kot na manjvredne, 

programi pomoči pa so pretežno usmerjeni v zmanjševanje težav oziroma 

posebnosti, torej v prilagajanje otroka/mladostnika in družine potrebam šole, bolj kot v 

prilagajanje programov in pristopov glede na potrebe in koristi otroka/mladostnika 

(Goodland, Keating, 1990, Kavkler idr., 2008). To pogosto vpliva na znižanje 

pričakovanj, ki jih do njih gojijo učitelji, pa tudi sošolci, saj izhajajo iz prepričanja, da 

tekom šolanja težave ne bodo izzvenele. Če se ne izhaja predvsem iz močnih 

področij in potencialov teh otrok in mladostnikov, je uspešnost in učinkovitost takih 

programov pomoči vprašljiva. 

 

Margalitova (2003: 82) opaža, da paradigmatski preskok iz redukcionističnega problemsko 

naravnanega pristopa v celostni model moči in razvoja potencialov postaja v edukacijskih 

vedah vse pogostejši. Pri tem ne gre za zanikanje posameznikovih težav, ovir in 

primanjkljajev, temveč za obravnavo le-teh v okviru širšega, večdimenzionalnega in 

dinamičnega vidika.  

 

1.7.1 Opredelitev šolske rezilientnosti 

 

Iz pregleda literature ugotavljamo, da tudi področje raziskovanja šolske rezilientnosti 

predstavlja širok konceptualni okvir, znotraj katerega se raziskovalci osredotočajo bodisi na 

vire bodisi na naravo dejavnikov tveganja, številni pa se usmerjajo predvsem v preučevanje 

preventivnih varovalnih procesov in mehanizmov, s katerimi bi izboljšali možnosti za vse 

otroke in mladostnike. Posledično opažamo tudi pestro uporabo terminov: educational 

resiliency (Waxman, Padron in Gray, 2004), academic resiliency (Martin in Marsh, 2003; 

Henderson, 2007), behavioral and cognitive resilience (Kim-Cohen idr., 2004, v Berman, 

2007), največ avtorjev pa preučuje potenciale šolskega mikrosistema pri spodbujanju 

rezilientnosti - fostering resilience in school/class (Benard, 1991; Fray, 1997; Miechenbaum, 

2006; Masten in Roisman, 2005; Bickart in Wolin, 1997; Henderson, 2007 in drugi). Ker je v 

pričujočem delu naš namen predvsem sintetično predstaviti pomen spodbujanja rezilientnosti 

v šoli, smo se odločili za uporabo generalnega termina šolska rezilientnost, s katerim lahko 

zaobjamemo vsa specifična preučevanja na tem področju.  
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Glede na problemsko usmerjenost raziskav smo pojmovanja šolske rezilientnosti razvrstili v 

štiri večje skupine: 

 
Nekateri avtorji preučujejo šolsko rezilientnost otrok in mladostnikov, ko le-ti v šolski 

mikrosistem prinašajo stiske in težave iz družinskega ali lokalnega okolja: 

 
Šolska rezilientnost povečuje učenčevo zmožnost učinkovitega vključevanja v pouk in 

oddelčno skupnost ter njegovo/njeno prizadevanje za učno uspešnost kljub težavam in 

stresnim izkušnjam iz svojega vsakdanjega življenja. (Naglieri, Le Buffe, 2002). 

 
Nekateri avtorji se osredotočajo na preučevanje šolske rezilientnosti pri učencih z učnimi 

težavami: 

 
Z vidika preučevanja učencev z učnimi težavami so šolsko rezilientnost opredelili kot 

dinamičen proces prilagajanja v okoliščinah, ki vključujejo tako pozitivne dejavnike kot 

dejavnike tveganja ter njihovo medsebojno interakcijo in s spodbujanjem pomembnih 

notranjih in zunanjih virov moči celovito zajame otrokove oziroma mladostnikove 

potenciale, da lahko kljub primanjkljajem na posameznih področjih učenja uspešno učno 

funkcionirajo in napredujejo (Meltzer, 2004; Margalit in Idan, 2004).  

 
Velikokrat pa avtorji preučujejo šolsko rezilientnost, ko gre za kompleksno prepletanje težav, 

ki izhajajo iz več mikrosistemov otroka oziroma mladostnika:  

 
Šolska rezilientnost povečuje zmožnost učinkovitega učnega napredovanja učenca, kljub 

pogosteje prekinjanemu šolanju, neustreznim oblikam poučevanja, vrzelim v znanju. 

(Waxman, Padron in Gray, 2004). 

 
Nekateri avtorji se osredotočajo na šolsko rezilientnost, ki se poraja kot odziv na težave, ki 

se porajajo znotraj šolskega mikrosistema:  

 
Martin in Marsh (2003) v paradigmi rezilientnosti prepoznata potrebe vseh otrok in 

mladostnikov in ne le tistih, ki se po definiciji rezilientnosti soočajo s hudimi akutnimi 

stiskami ali težavami, ali trajno težkimi življenjskimi okoliščinami. Avtorja na pomen 

razvoja rezilientnosti gledata širše in opozarjata, da so v času šolanja vsi otroci in 

mladostniki izpostavljeni številnim stresnim okoliščinam, ki sicer po definiciji rezilientnosti 

ne dosegajo kriterijev izjemno hudih stresov, težav oz. nevarnosti, vendar pa lahko 

vseeno zaradi možnega negativnega vplivanja na učno funkcioniranje, posledično 

zavirajo posameznikov razvoj. Šolsko rezilientnost pojmujeta kot zmožnost učinkovitega 

spoprijemanja z učnimi neuspehi, stresi ali pritiski, ki so povezani s šolanjem (Martin in 
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Marsh, 2003). Menita, da je pomanjkanje ustreznih strategij za odzivanje na običajne 

učne izzive in tegobe pogosto vzrok za neučinkovito učno funkcioniranje otrok in 

mladostnikov in da bi bilo nesmiselno strategije za spodbujanje rezilientnosti omejevati 

zgolj na relativno majhne rizične skupine otrok in mladostnikov. V izogib konfliktu z 

definicijo rezilientnosti zato formulirata nov konstrukt »academic buoyancy« (Martin in 

Marsh, 2008) (šolski vzgon), ki odraža vsakodnevno učno rezilientnost. »Academic 

buoyancy« definirata kot zmožnost učenca, da uspešno presega vsakodnevne učne 

napore, zahteve, izzive in neuspehe, ki so običajni v vsakdanji šolski situaciji (prav tam: 

54). Na podlagi rezultatov raziskave izpostavljata štiri ključne indikatorje vsakdanje učne 

rezilientnosti (academic buoyancy), in sicer anksioznost (kot negativni dejavnik), 

samoučinkovitost, aktivnost pri učenju (ang. learning engagement) in odnos med 

učencem in učiteljem. V raziskavi tudi ugotavljata, da so mlajši učenci bolj učno prožni od 

starejših in da je stopnja anksioznosti povezana s spolom (deklice so bolj anksiozne od 

dečkov) in od starosti (starejši učenci (10 let) so bolj anksiozni od mlajših (8 let)). 

 

1.7.2 Predstavitev nekaterih raziskav in modelov, ki so jih za 
spodbujanje razvoja rezilientnosti aplicirali v šole 

 

Programi, ki niso usmerjeni zgolj v odpravljanje posledic primanjkljajev, ovir, motenj,  ampak 

v izgradnjo in krepitev močnih področij, s katerimi si mladi pomagajo pri doseganju 

življenjskih uspehov, lahko pripomorejo, da bodo učenci aktivno vplivali na izboljšanje 

kakovosti življenja. Vzgojno-izobraževalni programi, ki promovirajo spoznavanje samega 

sebe, interakcijo, sodelovalnost in komunikacijske spretnosti, učenje kot vrednoto, 

problemske situacije kot izziv in priložnost, spodbujajo zdrav način življenja, so usmerjeni v 

otroka in v omogočanje optimalnega razvoja njegovih sposobnosti, spoštovanje in 

upoštevanje različnosti ter spoštljiv odnos do vsakega posameznika, predstavljajo temelj za k 

človeku usmerjeno družbo. 

 

Cove in sodelavci (2005: 3-4) so različne modele za spodbujanje razvoja rezilientnosti pri 

otrocih in mladostnikih, ki so bili razviti v  zadnjem desetletju razdelili v tri skupine. Ti modeli 

lahko delujejo avtonomno ali pa v kombinaciji glede na različne potrebe otrok in mladostnikov 

ter njihovih osebnih življenjskih okoliščin. Kompenzacijski modeli, ki neposredno in 

neodvisno vplivajo na izid in so osredotočeni na nevtraliziranje negativnih posledic in 

preprečevanje verižne reakcije zaradi delovanja škodljivih dejavnikov; vzpodbujajoči 

modeli, kjer so stresorji obravnavani kot potencialni spodbujevalci uspešnega in 

učinkovitega prilagajanja spremenjenim okoliščinam in lahko otroka oz. mladostnika krepijo 
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in podpirajo pri nadaljnjih izzivih; modeli varovalnih dejavnikov, ki so usmerjeni v 

spreminjanje in prilagajanje otrokovih reakcij in odzivov na dejavnike tveganja.   

 

1.7.2.1 Model izzivov 

Wolinova paradigme rezilientnosti ne pojmujeta kot nasprotje paradigmi tveganja, temveč kot 

njeno nadgradnjo (Wolin, 2004: 199). Svoje pojmovanje predstavita s ponazoritvijo (Slika 3) 

Modela škode (Damage model) in Modela izzivov (Challange model).  

 

 

 

Slika 3:  Primerjava pristopov reševanja problemov po Modelu škode in Modelu izzivov 
(Wolin, 2004: 200). 

 

Izhodiščno stanje je pri obeh enako - problem, ki zadeva otroka. Če k reševanju problema 

pristopamo tako, da se usmerjamo predvsem v problem (Model škode), ostaja otrok v pasivni 

vlogi, težave in škoda, ki jo povzroča problem, pa vedno bolj hromijo njegovo funkcioniranje. 

Tudi če se na problem odziva z razvijanjem obrambnih mehanizmov, ki utrjujejo njegovo 

odpornost na dejavnike tveganja, problema ne razrešuje. S kopičenjem negativnih izkušenj 

in doživljanja škode prične razvijati patologijo, ki jo preko razvojnih faz prenaša v odraslost. 

Po Modelu izzivov pa se stremi k pozitivnemu zasuku tako, da se problema ne doživlja kot 

izključno destruktivnega in škodljivega za posameznika - kot nekaj, kar ga zaznamuje za vse 
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življenje in ga postavi v vlogo žrtve15, ampak se problemu doda dimenzijo priložnosti. To 

ustvarja paradoks, v katerem se odvija aktivno prepletanje težav in šibkosti s potenciali in 

priložnostmi. Pristop po Modelu izzivov ne more preprečiti škode, ki jo je utrpel otrok oziroma 

mladostnik, lahko pa prepreči, da bi se težavam vdal in se ne bi spreminjal. V naslednje 

razvojne stopnje prenaša brazgotine kot posledice škode, hkrati pa ob strategijah preseganja 

težav in doseganja uspehov razvija pozitivnejši občutek lastne vrednosti in bolj optimističen 

pogled na lastno prihodnost (prav tam, 200). 

 

S tesnim povezovanjem in aktivnim sodelovanjem z učitelji, ki poučujejo otroke in 

mladostnike iz rizičnih skupin, Wolinova zaznava potrebo po spremembi paradigme in izbiri 

Modela izzivov pri obravnavi problemov otrok in mladostnikov v šolskem kontekstu.  Z 

uravnoteževanjem vzgojne in izobraževalne razsežnosti pouka in zaznavanjem težav tudi kot 

priložnosti, da lahko šola da otrokom in mladostnikom neprecenljive življenjske izkušnje, ki 

spodbujajo rezilientnost (Bickart in Wolin, 1997).  

 

Menita, da lahko učitelji z izbiro ustreznih poučevalnih pristopov pri pouku vsakodnevno 

spodbujajo učenje pomembnih življenjskih spretnosti, ki jih imenujeta »Sedem kreposti za 

rezilientnost«: kritično mišljenje, samostojnost, samoiniciativnost, vzpostavljanje in 

ohranjanje medosebnih odnosov, ustvarjalnost, humor in pozitivne vrednote pri učencih. 

Avtorja sta učenje teh sedmih vrlin, ki so se kot pomembne pokazale v raziskavi, vtkala v 

običajno šolsko dinamiko skozi naslednje pristope: 

 

Soudeleženost učencev pri postavljanju ciljev in ocenjevanju njihovega lastnega 

dela. Če želimo učence spodbujati h kritičnemu razmišljanju, jim moramo kot učitelji 

zagotoviti predvsem kakovostno in uporabno povratno informacijo o uspešnosti 

njihovega dela, ne zgolj ocene testa s seštevkom točk. Konstruktivno podana povratna 

informacija spodbudi učenca k metaučenju - k preučevanju procesa učenja, doseganja 

pričakovanih ciljev in kakovosti opravljenega dela. Z razvojem kritičnega mišljenja in 

metakognitivnih strategij omogočamo učencem, da nadzorujejo učni oziroma miselni 

proces in samostojno vrednotijo lastno učinkovitost učenja.  

Soudeleženost učencev pri postavljanju standardov za njihove izdelke. Proces 

učenja do stopnje obvladovanja novih spretnosti in vrlin učence pogosto spravlja v obup. 

Doseganje uspeha zahteva samostojnost, zmožnost distanciranja in obvladovanja 

negativnih čustev. Z jasno izraženimi zahtevami in pričakovanji lahko učitelji preprečijo 

                                                

15  S tem mislimo na različne vrste »žrtev« - na primer: zaradi diagnoze, specifičnih učnih težav, revščine, 
zanemarjanja, nasilja ali zlorab in podobno. 
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kasnejše izmikanje in manipuliranje, češ: “Nisem vedel, da je pomemben tudi lepopis, 

slikovna opremljenost N“ Ob modelu izdelka, ki zadostuje učiteljevim pričakovanjem, naj 

učitelj v sodelovanju z učenci soustvarja standarde za njihovo učno delo.  

Spodbujanje sodelovalnega učenja. Pri sodelovalnem učenju je učiteljeva naloga, da 

preudarno glede na posameznikove individualne zmožnosti in interese razporedi učence 

v čim bolj funkcionalne skupine, v katerih bo lahko timsko delo zaživelo na način, ki bo 

ustrezno izzval in obremenil vsakega člana. Sodelovalno učenje spodbuja učence, da se 

drug od drugega učijo, si pomagajo, si delijo vloge, počakajo na vrsto, poslušajo in 

povedo svoje mnenje, iščejo skupne rešitve problemov in medsebojno sodelujejo. 

Sodelovalno učenje spada med kompleksne oblike učenja, ki spodbujajo razvoj 

kognitivnih, afektivnih in socialnih kompetenc sodelujočih.   

Reševanje problemov na oddelčnih sestankih. V vsakem razredu prihaja do 

problemov in konfliktov, kar je normalno in življenjsko. Reševanje problemov, ki 

nastajajo znotraj razredne skupnosti predstavlja odlično priložnost za učenje pristopanja 

k reševanju problemov. Sestanki namenjeni tovrstni problematiki naj bodo vedno sklicani 

v duhu »Problemi za nas niso ovira, ki je ne bi mogli preseči.«, »Problemi za nas niso 

dokaz, da smo slabi, temveč priložnost, da se iz njih nečesa naučimo.«, »Če se v naši 

skupini pojavi problem, to pomeni, da se moramo zbrati, se poslušati in poiskati najboljši 

način, da ga rešimo. Mi to zmoremo.« Oddelčni sestanki dajo učencem možnost 

diskusije in osvetlitve problemov tudi iz drugačnih zornih kotov, razvijajo empatijo, 

izmenjujejo ideje in predvsem soustvarjajo demokratično skupino, v kateri je pomemben 

vsak posameznik. Problemi in težave so povsem življenjski, zato je potrebno otroke in 

mladostnike spodbujati, da ob njih ne obtičijo z negativnim nabojem in da se jih ne 

ustrašijo, ampak energijo usmerijo v objektiviziranje in reševanje problemov.  

Učenci naj imajo možnost izbire. Možnost izbire spodbuja motivacijo in ustvarjalnost. 

Včasih lahko ponudimo, da samostojno izbirajo iz seznama knjig za domače branje, 

možnost izbire naj imajo pri naslovih spisov, morda jim lahko ponudimo, da si izberejo 

tudi način, kako bodo predstavili prebrano knjigo ali vsebino (npr.: s plakatom, stripom, 

spisom, različnimi variantami računalniških predstavitev, lutkami, igro vlog). Takšno 

ustvarjalno izražanje spodbuja prepletanje otrokovega oziroma mladostnikovega jaza ob 

preizkušanju in učenju različnih načinov izražanja, povezovanja in predstavljanja 

naučenih vsebin. Posamezniku tudi omogoča, da izhaja iz lastnih potencialov, sledi 

svojemu učnemu stilu, da v proces učenja vstopa celostno in bolj notranje motiviran. 

Pripadnost in povezanost v oddelčni skupnosti. Kjer so razredi organizirani kot 

skupnost in ne kot avtoritarne in hierarhične skupine, se vzpostavi občutek varnosti, 

zaupanja in sproščenosti. Taki razredi omogočajo svobodno izražanje, pogovarjanje o 
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izkušnjah, doživetjih. Zelo dobro je, če uspejo občutek varnosti in sproščenosti razviti do 

te mere, da se lahko smejejo sami sebi in na lastne šibkosti in napake gledajo s 

humorjem. Humor zmanjšuje napetost in nezdravo tekmovalnost. 

Soudeleženost pri oblikovanju razrednih pravil. Pogovor o pravilih učence spodbuja 

k razmišljanju o kakovosti sobivanja v razredu, šoli in v širši družbi, o smiselnosti 

zagotavljanja reda znotraj skupine, o tovarištvu, o posledicah kršenja pravil. Oblikovanje 

pravil razvija moralno zavest pri otrocih in prevzemanje lastne odgovornosti za svoje 

vedenje in dejanja. 

 

Izkušeni učitelji pri poučevanju uporabljajo večino teh pristopov, s katerimi učence 

spodbujajo k prevzemanju aktivne vloge. S tem spodbujajo razvoj njihovih socialnih in učnih 

kompetenc. Raziskave s področja rezilientnosti kažejo, da se učinkovitost tovrstnih pristopov 

ne kaže le znotraj šolskega konteksta, ampak da obstaja pomemben pozitivni transfer v 

vsakdanje življenjske okoliščine, kar otrokom omogoča, da se učinkovito spoprimejo s 

težavami in uspejo (Martin in Marsh, 2003, 2008; Masten idr., 2008). Izkušnja šolanja ima za 

marsikaterega učenca zelo močno, celo ključno vlogo pri doživljanju sebe, svojih zmožnosti, 

pomanjkljivosti in možnosti za aktivno vključevanje v okolje. Učitelji moramo ozavestiti 

uravnoteženost vzgojnih in izobraževalnih ciljev pouka in skozi učne pristope posredovati 

priložnosti za razvijanje rezilientnosti pri učencih.  

 

1.7.2.2 4C-ji kot indikatorji učne rezilientnosti  

 

Avstralska raziskovalca Martin in Marsh (2003) sta z raziskavo, ki je bila usmerjena v 

merjenje učne motivacije z vidika različnih spodbujevalcev (samozaupanje, usmerjenost v 

učenje, doživljanje učenja kot vrednote, vztrajnost, zmožnost načrtovanja, organiziranost) in 

zaviralcev (samozatiranje (ang. self-sabotage), izogibanje prevzemanju odgovornosti, 

tesnobnost, slaba samokontrola), ki so povezani z učnim funkcioniranjem mladostnikov 

(Slika 4), želela ugotoviti, kateri med njimi najpomembneje vplivajo na spodbujanje učne 

rezilientnosti in kako jih lahko učitelji najbolj usmerjeno spodbujajo in razvijajo med poukom. 

 

Ugotovila sta, da šolsko rezilientnost najbolj napovedujejo predvsem štirje faktorji 

(samozaupanje, samokontrola, nizka stopnja tesnobnosti in vztrajnost) in jih je zato v 

vzgojno-izobraževalnem procesu potrebno s posebno pozornostjo usmerjeno razvijati in 

spodbujati. Njuna formula za spodbujanje rezilientnosti pri pouku je spodbujanje preko 4C - 

spodbujanje preko zaupanja (Confidence), nadzora (Control), umirjenosti (Composure) in 

predanosti (Commitment). 
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Slika 4:  Učenčevo motivacijsko kolo in štirje dejavniki, ki najbolj napovedujejo učno 
rezilientnost (prirejeno po Martin  in Marsh, 2003: 2). 

 

Spodbujanje večjega samozaupanja.  

Otroci in mladostniki najbolj pridobivajo na samozaupanju ob doživljanju uspeha. Zato je 

pomembno, da učitelj učni proces dobro strukturira, diferencira in individualizira glede na 

posameznikove sposobnosti tako, da preko učenja manjših vsebinskih sklopov ponuja kar 

največ možnosti za doživljanje lastne učinkovitosti in uspešnosti. Hkrati mora učitelj 

spremljati tudi dinamiko negativnega razmišljanja:  

– z opazovanjem reakcij in avtomatiziranih misli (na primer ob ocenjevanju in podajanju 

učnih nalog in zadolžitev);  

– s prepoznavanjem vzvodov, ki sprožijo odziv z negativnim razmišljanjem in  

– z izbiro načinov in pristopov, ki preprečujejo običajne odzive z negativnim razmišljanjem. 

 

Spodbujanje in krepitev zmožnosti za samonadzor.  

samozatiranje 

izogibanje 
prevzemanju 
odgovornosti 

slaba 
samokontrola  

tesnobnost 

samozaupanje 

usmerjenost 
v učenje 

načrtovanje  

organizacija 
učenja 

vrednotenje 
šolanja 

vztrajnost  
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Načini za spodbujanje in izgradnjo samonadzora so povezani z ozaveščanjem 

povezanosti med učnimi delovnimi navadami in učinkovitimi strategijami učenja z 

doseganjem učnega uspeha. To lahko učitelj spodbuja s spodbujanjem in cenjenjem 

učnih navad v oddelku, s povečanjem izbirnosti načinov utrjevanja znanja in domačih 

nalog, z jasnimi povratnimi informacijami o učnem napredovanju in možnostjo za 

izboljšanje učinkovitosti posameznika, z usmerjenim in neposrednim vrednotenjem 

učenčevega dela (po predhodno jasno podanih zahtevah, pričakovanjih in ocenjevalnih 

kriterijih), kar pri otrocih in mladostnikih postavlja temelje za samoevalvacijo. 

 
Spodbujanje vztrajnosti in predanosti učenju.  

Da vaja dela mojstra, je v naši kulturi že precej ponotranjen pregovor, h kateremu lahko 

dodamo še spodbujanje k ciljni usmerjenosti, načrtovanju učenja po korakih, izdelovanju 

učencu lastnih učnih pripomočkov, ki izboljšujejo učno učinkovitost posameznika, 

spremljanju učnega napredka tudi v obliki mape dosežkov (izdelava učnega portfolija) ter 

odkritem izkazovanju zadovoljstva ob doseganju načrtovanih ciljev.  

 
Zmanjševanje tesnobnosti.  

Tesnobnost je pogost odziv na učni neuspeh oziroma na uspeh, ki je nižji od 

pričakovanega, zato je potrebno v oddelku vzpostaviti sodelovalno klimo in prepričanje, 

da se iz napak lahko veliko naučimo, da ravno strategija preučevanja in odpravljanja 

napak vodi k napredovanju posameznika. Covington (1995, v Martin in Marsh, 2003) 

opozarja na nujnost ločevanja učnega neuspeha od vrednosti učenca kot osebe, uspeh 

pa je potrebno doživljati bolj v smislu osebnostne rasti in razvoja kot prevladovanja med 

sošolci. Z učenjem in spodbujanjem tehnik in strategij učinkovitega učenja, ciljno 

usmerjenimi nalogami, s sprotnim preverjanjem znanja in tehnikami sproščanja napetosti, 

lahko učitelj v veliki meri vpliva na zmanjševanje tesnobe in učnega stresa, povezanega z 

ocenjevanjem znanja. 

 

1.7.2.3 Model moči in varovalnih dejavnikov  

 

Hendersonova in Milstein (2002, 2007) sta model za spodbujanje rezilientnosti v šoli 

osnovala na pristopih spodbujanja in razvijanja moči. Izhajajoča iz človekovih temeljnih 

življenjskih potreb izpostavljata štiri ključne strategije (nenehno sporočanje rezilientnih 

stališč, izhajanje iz perspektive moči, vzpostavljanje kroga rezilientnosti in vztrajnost), ki 

omogočajo boljše možnosti za vključevanje posameznika v sisteme, v katere je vpet. 
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Strategije so usmerjene v krepitev varovalnih procesov in mehanizmov in spodbujajo razvoj 

rezilientnosti pri otrocih in mladostnikih. V okviru »Kroga rezilientnosti« sta oblikovala 

šeststopenjsko shemo akcijskega načrtovanja pri vzpostavljanju ključnih varovalnih 

dejavnikov (kakovostni in spoštljivi medsebojni odnosi; sporočanje visokih (a realnih) 

pričakovanj do vseh; učenje življenjskih spretnosti in uporabnih znanj; zagotavljanje potrebne 

pomoči in podpore; zmožnost vključevanja v strukturirano okolje ter upoštevanje 

dogovorjenih pravil; zagotavljanje priložnosti za aktivno participacijo vseh).  

 

I) Prva strategija: Nenehno sporočanje rezilientnih stališč  

Spodbujanje rezilientnosti se posreduje z izražanjem stališč, ki jih učitelj sporoča tako v 

besedni kot nebesedni komunikaciji z učenci. Otrok oziroma mladostnik potrebuje pozornost, 

sploh kadar je v stiski. Učitelj mu mora takrat prisluhniti, oceniti njegove lastne zmožnosti za 

spopadanje s problemom in mu glede na to ponuditi pomoč, vodenje, usmerjanje. Resničen 

izziv je simultan pristop, kjer učitelj hkrati z določanjem problemov in njihovih izvorov išče in 

določa vire moči za njihovo reševanje v adaptivnih sistemih (Masten in Obradović, 2006) in 

nenehno iskreno sporoča, da verjame v možnost dobrega izida. 

 

Pogosto otroci in mladostniki, ki so v težavah, v šoli naletijo na neustrezen učiteljev odziv. 

Učitelji jih pustijo in jih ne obremenjujejo (znižana pričakovanja), ali pa jih zaradi motečega 

vedenja izločijo. Takrat se je potrebno osredotočiti na otrokove močne točke in ga v enaki meri 

kot ostale, enakovredno in aktivno vključiti v pouk, da bo začutil lastno vrednost in odgovornost.  

 

II) Druga strategija: Izhajanje iz perspektive moči  

Učitelji in šolski svetovalni delavci imajo veliko priložnosti, da pravočasno opazijo otrokove 

oziroma mladostnikove stiske, težave in probleme, za katere morajo v sodelovanju s starši in 

drugimi strokovnimi delavci oblikovati načrt pomoči, kadar je to potrebno. Pri oblikovanju 

pomoči je potrebno potencialom in sposobnostim nameniti vsaj toliko pozornosti, kot se jo 

nameni diagnostiki in obravnavi težav. Higgins (po Henderson, 2002) je prepričan, da je pri 

iskanju rešitev za težave potrebno izhajati iz vprašanja: »Katera močna področja in katere 

notranje in zunanje vire moči lahko uporabimo pri reševanju tega problema?« Predlaga, da z 

vsakim otrokom oziroma mladostnikom oblikujemo »T-shemo«, ki hkrati z opredeljevanjem 

težav in problemov usmerja k iskanju močnih področij in virov moči. To bistveno pripomore k 

pozitivno usmerjenemu in aktivnemu reševanju težav pri otroku oziroma mladostniku, 

ohranja in spodbuja zaupanje v možnost izhoda iz težav ter spodbuja rezilientnost (Slika 5). 
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 Ime:  

Težave, stiske, izzivi  Sposobnosti, viri moči 

 

   

Otrokovo oziroma mladostnikovo 

osebno, notranje doživljanje: 

 

Zabeležimo stiske, probleme, 

težave, kot jih doživlja in pove 

sam. 

Beležimo vedenje, čustva, 

okoliščine, ki jih navede otrok oz. 

mladostnik. 

 

 

 

 

 

Pogled od zunaj: 

 

Opredelimo najbolj ogrožajoče 

zunanje stresorje in dejavnike 

tveganja. 

 

Zapišemo tudi probleme, stiske, ki 

jih v povezavi z otrokom opaža 

okolica. 

 

 

Razmislite  

in 

zapišite, 

kako si lahko 

otrok/mladostnik 

s pomočjo močnih 

področij 

pomaga 

pri reševanju  

problemov. 

 

 

 

V pomoč pri razmišljanju 

uporabite »Krog 

rezilientnosti« in »Seznam 

notranjih in zunanjih 

dejavnikov, ki pripomorejo 

k spodbujanju 

rezilientnosti«.  

Pozitivne stvari, ki jih opažamo pri 

otroku oziroma mladostniku in  

v njegovem okolju: 

 

Beležimo vedenja, stališča, 

osebnostne lastnosti, darove, 

potencialne talente, spretnosti, 

pozitivne interese, ki bi jih lahko 

uporabil pri preseganju težav. 

 

Navedemo osebe, skupine, društva, 

ki otroka podpirajo in je z njimi v 

dobri interakciji.  

 

 

 

Vključimo vse, za kar menimo, da je 

močno področje, vir moči ali 

pozitivna podpora. 

 

Kateri mehanizmi otroku oziroma 

mladostniku omogočajo, da kljub 

težavam deluje tako in ne slabše? 

 

 

Slika 5: »T-shema« za spodbujanje rezilientnosti (prirejeno po: Henderson, 2007). 
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Seznam notranjih in zunanjih dejavnikov, ki pripomorejo k spodbujanju rezilientnosti. 

 

Notranji varovalni dejavniki: 

 

� ima dobro razvite življenjske spretnosti (dobro 
rešuje probleme, sprejema odločitve, je asertiven, 
kontrolira impulze) 

� je družaben, zmore biti prijatelj, navezuje pozitivne 
odnose 

� ima smisel za humor 

� ima notranji lokus kontrole, odločitve sprejema 
glede na lastno presojo 

� je dober opazovalec 

� je samostojen, neodvisen 

� pozitivno vidi svojo prihodnost 

� je fleksibilen 

� je zmožen učenja, se vključuje v učni proces 

� je notranje motiviran 

� se odlikuje na nekem področju 

� ima dober občutek lastne vrednosti, je 
samozavesten 

� veruje, razvija svojo duhovno dimenzijo 

� je ustvarjalen 

Zunanji varovalni dejavniki (družina, šola, družbaN): 

 

� spodbujajo medosebne vezi, prijateljstva 

� cenijo in spodbujajo učenje, znanje, spretnosti 

� odnos gradijo na toplini bolj kot na kritiki 

� postavljajo in uveljavljajo jasne meje (pravila, 
norme, zakoni) 

� spodbujajo navezavo z več osebami, ki vodijo in 
pomagajo 

� spodbujajo delitev odgovornosti, medsebojno 
pomoč 

� dostopajo do virov pomoči pri zagotavljanju 
minimalnih bivalnih pogojev, iskanju zaposlitve, 
zdravstvenem varstvu 

� izražajo visoka, a realna pričakovanja 

� spodbujajo zastavljanje ciljev, delavnost, rekreacijo 

� spodbujajo razvoj vrednot, altruizem in življenjske 
spretnosti  

� se povezujejo in sodelujejo z drugimi 

� zagotavljajo vodenje in podporo 

� sprejemajo odločitve za dejavnosti, ki spodbujajo 
participacijo 

� opažajo in cenijo edinstvene sposobnosti otroka 
oziroma mladostnika  

 

III) Tretja strategija: Vzpostavitev kroga rezilientnosti 

 

Vzpostavitev kroga rezilientnosti okoli vsakega otroka oziroma mladostnika aktivira zunanje 

sisteme in vire moči in podpore ter ga spodbuja k aktivnemu vključevanju in sodelovanju pri 

reševanju težav, izhajajoč iz njegovih potencialov. Ta stopnja se izgrajuje že ob prvih dveh in 

spleta mrežo zaščite, podpore in spodbud s strani okolja ter predvideva možnosti za 

izgradnjo in razvoj spretnosti in močnih področij. Bolj kot je mreža prepletena in strukturirana 

s podpornimi sistemi, boljša in učinkovitejša bo pomoč otroku oziroma mladostniku. 

 

Avtorica Krog rezilientnosti vidi kot splošno strukturo za akcijsko načrtovanje pri spodbujanju 

rezilientnosti, ki se jo lahko uporablja v kateremkoli mikrosistemu (šola, vrtec, bolnišnica, 

dom starejših občanov ipd.). V Krogu izpostavlja šest ključnih akcijskih korakov: 
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Slika 6: Krog rezilientnosti (prirejeno po Henderson, 2007: 10) 

 
1. Izboljšati socialne odnose, vezi, večati socialno kohezivnost. Osredotočamo se na 

povezave med posameznikom, vrstniki in odraslimi, ki spodbujajo rezilientnost, 

spodbujamo pa tudi vključevanje v interesne dejavnosti, ki spodbujajo razvoj talentov in 

socialnih veščin (šport, ustvarjalne, glasbene, likovne, dramske dejavnosti in dejavnosti v 

okviru verskih skupin). 

2. Postaviti jasne in dogovorjene meje. Ta korak vključuje vzpostavljanje strukture v okolju 

ob upoštevanju dogovorjenih pravil in zadolžitev znotraj skupine (družine, oddelka), 

upoštevanje reda, obveznosti ter splošnih družbenih norm in pravil. Pričakovanja naj 

bodo oblikovana v sodelovanju z otrokom oziroma mladostnikom in naj bodo jasno 

izražena, najbolje tudi zapisana. Za neupoštevanje ali kršenje dogovorov naj bodo 

vnaprej določene posledice, ki se smiselno stopnjujejo. Zelo pomembno je, da je otrok 

oziroma mladostnik natančno seznanjen s pravili in zahtevami, posledicami, da se mu 

zdijo realna in dosegljiva. Odrasli pa moramo poskrbeti za doslednost pri izvajanju 

dogovorjenega. 

1 
I z b o l j š a j t e 
s o c i a l n e 
odnose, vezi 

 

2 
P o s t a v i t e 
j a s n e  i n 
dogovorjene 
m e j e 

4 
Z a g o t o v i t e 
v o de n j e  i n 
p o m o č 

 

5 
Postavite in 
s p o r o č a j t e 
v i s o k a 
pričakovanja 

 

6 
Z a g o t o v i t e 
priložnosti za 
p o m e m b n o 
udejstvovanje, 
par t ic ipac i jo 

3 
R a z v i j a j t e 
kompetence 
i n  u t r j u j t e 
ž i v l j e n js k e 
s p r e t n o s t i 
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3. Razvijati kompetence in uriti življenjske spretnosti. Te spretnosti vključujejo učenje 

sodelovanja, zdravega načina reševanja konfliktov, vztrajnosti, asertivnosti, 

komunikacijskih spretnosti, reševanja problemov, sprejemanja odločitev, obvladovanja 

stresa. Ko otroci oziroma mladostniki usvojijo in utrdijo te spretnosti, se uspejo bolj 

kompetentno odzvati stiskam in pastem odraščanja in se izogniti slabim načinom 

samopotrjevanja in iskanja pozornosti s kajenjem, pitjem alkohola, uživanjem psihoaktivnih 

substanc. Bolj ustrezno so se zmožni odzvati na boleče opazke odraslih in vrstnikov. 

4. Zagotoviti vodenje in pomoč. To je ključna in najbolj kritična točka v krogu rezilientnosti, 

saj otrok oziroma mladostnik težko samostojno ustrezno in učinkovito razreši večje 

težave. Zagotoviti je potrebno brezpogojno in pozitivno usmerjeno podporo in spodbudo, 

ki temelji na spoštovanju in je usmerjena k večanju samostojnosti. Navadno vodenje in 

podporo zagotovi kdo od družinskih članov, kar je idealno, pa vendar ni nujno. Vsak otrok 

oziroma mladostnik naj bi imel vsaj eno odraslo osebo, na katero se lahko obrne za 

pomoč ali nasvet. Skrbno in varno okolje je v veliki meri povezano tudi z učno 

uspešnostjo, saj so se otroci in mladostniki pripravljeni bolj potruditi za osebo, ki jo imajo 

radi in imajo z njo dober odnos. 

5. Postavljati in sporočati visoka, a realna pričakovanja. Ta dejavnik je povezan tudi s 

spodbujanjem učne uspešnosti. Pričakovanja bodo učinkovito motivirala, kadar bodo 

postavljena visoko in realno. V realnosti žal mnogokrat opazimo nepotrebno in 

neutemeljeno popuščanje otrokom in mladostnikom v težavah. Nerealno nizka 

pričakovanja negativno vplivajo na oblikovanje samopodobe in samozavesti 

posameznika. Učitelji s takim odnosom sporočajo, da opažajo težave, vendar pa se 

zaradi njih ne nameravajo posebej ukvarjati z otrokom ali mladostnikom. 

6. Zagotoviti priložnosti za pomembno udejstvovanje, aktivno participacijo. S temi 

priložnostmi otroka oziroma mladostnika aktivno vključujemo v razredno, šolsko, širšo 

skupnost in ga spodbujamo, da znanje uporabi in prenese v življenjske okoliščine. Ob 

tem preizkuša in uri temeljne življenjske spretnosti: reševanje problemov, načrtovanje, 

sprejemanje odločitev, postavljanje ciljev, sodelovanje z avtoriteto, vztrajnost, predanost 

nalogi, nudenje pomoči drugim. V šoli ta korak spodbuja k medpredmetnemu 

povezovanju, transferju znanja in spretnosti, aktiviranju višjih miselnih nivojev, razvoju 

inter- in introspekcijskih spretnosti, samoregulacijo in podobno. 

IV.  Četrta strategija: Vztrajanje  
 

Razvijanje rezilientnosti je vseživljenjski proces, zmožnost rezilientnega vedenja pa v 

posameznikovem življenju niha glede na razvojno obdobje, okoliščine problemske situacije in 
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glede na naravo težav. Otroci in mladostniki navadno kljubujejo in preizkušajo vztrajnost 

odraslega, zato je pomembno, da le-ta uspe neomajno zaupati in verjeti v posameznika, 

potrpežljivo in dosledno vztrajati ter s konstruktivnim pristopom ponujati vedno nove 

priložnosti za okušanje uspeha in stimuliranje pozitivnega vedenja.   

 

1.7.2.4 Razred kot arena spreminjanja - model razreda, ki spodbuja rezilientnost 

 

Tudi Cefai vidi šolo in razred kot socialni sistem, ki funkcionira na več nivojih in s tem po 

Bronfenbrennerjevi ekosistemski teoriji vpliva na razvoj in vedenje učencev - na razvoj 

njihovih učnih, izvršilnih in socialnih kompetenc (Cefai, 2008: 34). Na odnos učencev do 

učenja in na njihovo aktivnost pri pouku v veliki meri vpliva razredna klima, ki spodbuja 

občutek pripadnosti, pomembnosti in podpore v razredu (Fraser, 1994, Johnson in Stane, 

2000, Salvin, 1991, vse v Cefai, 2008: 34). Pri tem, kot zelo pomemben dejavnik vplivajo tudi 

profesionalnost, pripadnost in predanost učiteljev šolski skupnosti. Cefaieva (prav tam: 35) 

navaja McLaughlinovo študijo o šoli kot profesionalni skupnosti, ki je pokazala, da se učitelji, 

ki poučujejo v bolj sodelovalnih, kolegialnih in socialno kohezivnih šolah uspeli bolj celostno 

odzivati na potrebe učencev. Pri delu so kazali več inovativnosti, entuziazma in aktivne 

predanosti poučevanju in potrebam učencev po opori in podpori v procesu učenja. Zato 

meni, da razredi ne morejo delovati kot učeče se skupnosti, ne da bi bila učeča se skupnost 

tudi šola z vidika profesionalnega razvoja učiteljev (Siergiovanni, 1996, prav tam).  

 

Cefaieva tako oblikuje model razreda kot konteksta, ki spodbuja razvoj rezilientnosti preko 

spodbujanja socialno-emocionalnih kompetenc in učne aktivnosti vseh, tudi ranljivih učencev 

v razredu (Slika 7). Izpostavljene so tri medsebojno povezane ravni dejavnikov: procesi, ki 

zaznamujejo razred, mehanizmi, ki sprožajo te procese in rezultati teh procesov, ki se kažejo 

kot povečana stopnja rezilientnosti. Tak razred je inkluzivna, prosocialno in učno naravnana 

skupnost, ki skrbi za zagotavljanje ustrezne in konstantne opore in podpore s strani učitelja, 

vrstnikov in drugih strokovnih delavcev vsem učencem (z raznolikimi sposobnostmi, 

zmožnostmi, predznanjem, interesi), glede na njihove učne, socialne, vedenjske in 

emocionalne potrebe. V njem se poudarjeno skrbi za enotnost učnih in vzgojnih vrednot, za 

občutek medsebojne povezanosti in sodelovanja s ciljem, da se vsakemu članu da priložnost 

za smiselno prilagojeno in aktivno vključevanje v vse dejavnosti, doseganje uspehov in 

razvoj samostojnosti. Učitelji spodbujajo učence k stalnemu izkazovanju sprejemanja, 

spoštovanja in medsebojne pomoči, kar preko zgleda utrjuje pozitivne vzorce vedenja.  
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Slika 7: Teoretični model spodbujanja rezilientnosti v razredu in šoli (Cefai,  2008: 37). 

 

Na inkluzivnost in socialno kohezivnost razreda seveda v veliki meri vplivajo tudi zunanji 

procesi in mehanizmi. Na ravni šole je to programska usmeritev šole ter pravila in 

uresničevanje le-teh, šolska klima, ki spodbuja učečo se skupnost tako na ravni zaposlenih 

kot pri učencih, na makro nivoju pa nacionalna politika z zakoni in smernicami, ki postavljajo 

standarde, zagotavljajo sredstva in urejajo vzgojno-izobraževalno in socialno politiko 

vključevanja ter s tem formiranja inkluzivnih razredov in šol.   
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1.8 Sklep teoretičnega dela  
 

Šola je kompleksen, heterogen in odprt socialni sistem, namenjen vzgoji in izobraževanju 

mladih, le-to pa se ne odvija zgolj skozi zapisani kurikulum, temveč v veliki meri tudi skozi 

odnose, ki se dnevno v vseh kombinacijah vzpostavljajo med učenci oz. dijaki, učitelji oz. 

strokovnimi in drugimi sodelavci šole, prav tako pa so pomembni tudi odnosi s starši in 

lokalno skupnostjo. Ti odnosi reflektirajo prikriti kurikulum šole (Budnar, 2000), vrednote, 

načela, norme, stališča in spoštovanje do vpletenih in do znanja nasploh. Kakovost 

ustanove, ki se meri z učno učinkovitostjo učencev, je pogojena prav z interakcijo 

medsebojnih odnosov in motivacijo za sodelovalno delo, kar ustvarja pozitivno klimo šole.  

 

Usmerjenost v spodbujanje in razvoj otrokovih kompetenc in rezilientnosti, spodbuja vedno 

bolj razširjena paradigma rizičnost-rezilientnost, ki sovpada s pojmovanjem sodobnih smeri 

pozitivne in optimistične psihologije in gradi na razvoju posameznikovih potencialov. V 

slovensko šolsko politiko nova paradigma vstopa predvsem z namenom zagotavljanja 

ustreznega suporta in promoviranja socialne in učne kompetentnosti ter duševnega zdravja 

rizičnih skupin otrok in mladostnikov (otroci in mladostniki s posebnimi vzgojno-

izobraževalnimi potrebami) (Magajna, 2006), vendar bi bilo vredno to pozitivno naravnano 

paradigmo udejanjati v vzgojno-izobraževalnem procesu nasploh. Rezilientnost je v šolskem 

oziroma učnem kontekstu definirana kot zmožnost učinkovitega učnega napredovanja kljub 

pogosteje prekinjanemu šolanju, neustreznem poučevanju, vrzelim v znanju, kot zmožnost 

učinkovitega vključevanja v pouk oziroma razredno skupnost ter učenčevo prizadevanje za 

učno uspešnost kljub težavam in stresnim izkušnjam iz svojega vsakdanjega življenja in kot 

zmožnost učenca, da se učinkovito spoprime z učnim neuspehom, učnim stresom in učnimi 

obremenitvami. S slednjo opredelitvijo šolske rezilientnosti Martin in Marsh (2003, 2008) 

spodbujata k širšemu pogledu na razvoj rezilientnosti v kontekstu šole, kjer so neuspehi, 

težave, stiske, izzivi in pritiski del šolskega vsakdanjika za vse učence in dijake, ne le za 

tiste, ki so zaradi najrazličnejših vzrokov prepoznani kot rizična skupina otrok in 

mladostnikov. Zagovarjata stališče, da modeli, pristopi in strategije, ki spodbujajo razvoj 

rezilientnosti lahko prinesejo dobrobit prav vsem šolajočim se otrokom in mladostnikom. Za 

preventivno in splošno spodbujanje razvoja rezilientnosti v šolskem kontekstu sta uvedla 

termin »učni vzgon« (ang. academic buoyancy) (Martin in Marsh, 2008), opredeljuje pa 

strategije in spretnosti, ki otrokom in mladostnikom pomagajo pri učinkovitem in neškodljivem 

premagovanju učnih stresov, obremenitev, neuspeha ter ostalih vsakodnevnih sitnosti, 

povezanih z učenjem ter pri čim hitrejšem vzpostavljanju ponovnega zagona za učenje.  
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Spremenjena paradigma torej zahteva predvsem spremembo stališč do procesa poučevanja 

in učenja in predvsem do ljudi (otrok, mladostnikov in odraslih), ki soustvarjajo šolski prostor. 

Ti odnosi ustvarjajo in oblikujejo klimo in kulturo šole, ki sta zelo pomembni dimenziji pri 

spreminjanju šolskih sistemov.  

 

Pri snovanju našega raziskovalnega inštrumentarija (vprašalnika za učitelje razrednike), s 

katerim smo želeli dobiti vpogled v obstoječe stanje spodbujanja rezilientnosti preko pouka, 

smo izhajali iz spoznanj, ki smo jih pridobili iz teoretičnih izhodišč in predstavljenih modelov 

ter jih prilagodili glede na značilnosti slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema.  
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2 Empirični del 

2.1 Opredelitev problema in metodologija 
 

Sodobna družba zahteva od šole, da pripravi učence na vseživljenjsko učenje in uspešno 

vključevanje v učečo se družbo, ki je z dandanašnjim načinom življenja tesno povezana tudi 

z najrazličnejšimi oblikami tveganj. S tem se je proti koncu 20. stoletja spremenilo tudi 

zaznavanje koncepta tveganja, ki je vse bolj usmerjeno v preučevanje obvladovanja tveganih 

situacij, kompetentnega spoprijemanja s težkimi okoliščinami ter v strategije preprečevanja, 

zmanjševanja ali preseganja škodljivih posledic tveganih ali težkih življenjskih okoliščin. 

Obvladovanje tveganja postaja pomemben gradnik osebnih identitet in spoprijemanja s 

prihodnostjo. Podrobno ga preučuje teorija rezilientnosti in sicer z vidika spodbujanja razvoja 

rezilientnosti oziroma življenjske odpornosti in prožnosti v šoli. Glede na raziskave iz tujine, 

so šole, ki so usmerjene v spodbujanje razvoja rezilientnosti pri otrocih in mladostnikih 

učinkovitejše pri doseganju vzgojnih in izobraževalnih ciljev.  

 

Otroštvo in mladostništvo sta čas intenzivnega učenja in zorenja, zato šola predstavlja  

pomemben razvojni kontekst, ki ne more biti opredeljen zgolj  z učnim uspehom, ampak  

mora razvoj posameznika zajeti čimbolj celostno. Pri uresničevanju svoje vzgojno-

izobraževalne funkcije se mora šola po eni strani ustrezno odzivati na aktualne potrebe in 

značilnosti družbe, po drugi strani pa prepoznavati in se ustrezno odzivati na individualne 

posebnosti in potrebe posameznika. Po Bronfenbrennerjevi ekološki teoriji predstavlja šola 

mikrosistem, v katerem pomembno vlogo sestavljajo odnosi in interakcija med otroki in 

mladostniki ter učitelji. Učitelj, kot pomembna odrasla oseba, s svojim delom v razredu, 

odnosom, ki ga vzpostavlja z učenci in vedenjem v najrazličnejših življenjskih situacijah, v 

razredu opravlja pomembno socializacijsko funkcijo. Zato je ključnega pomena, kako učitelj 

pojmuje pouk, znanje,  spretnosti, sposobnosti in vrednote, kako razume svojo vlogo in vlogo 

učencev pri pouku ter kako to uresničuje v metakurikulu.  

 

Slovenski učitelji večinoma še niso seznanjeni s konceptom rezilientnosti, vendar menimo, da 

z uresničevanjem didaktičnih načel sodobnega pouka, ki premika osredotočenost pouka iz 

vsebin in učitelja na učenca, njegove značilnosti in potrebe, že sedaj lahko pomembno 

vplivajo na razvoj določenih varovalnih dejanikov, ki spodbujajo razvoj rezilientnosti. 
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2.1.1 Namen raziskave in razčlenitev raziskovalnega vprašanja 

 

Namen naše raziskave je bil na osnovi pregleda in analize raziskav s področja spodbujanja 

razvoja rezilientnosti oblikovati slovenskim okoliščinam prilagojen raziskovalni model 

dejavnikov sodobnega pouka, ki so hkrati usmerjeni v spodbujanje razvoja rezilientnosti otrok 

in mladostnikov v šoli. Z vprašalnikom za učitelje, v katerega smo zajeli te dejavnike, smo 

želeli dobiti vpogled: 

 

− v pogostost prepoznavanja različnih posebnosti otrok in mladostnikov s strani učiteljev, 

− v njihovo pojmovanje (samooceno) lastne usposobljenosti za nudenje pomoči in opore 

otrokom in mladostnikom s temi posebnostmi, 

− v njihovo subjektivno oceno o vplivu navedenih posebnosti na učno in socialno 

funkcioniranje otrok in mladostnikov v šoli, 

− v pogostost uresničevanja dejavnikov sodobnega pouka, ki smo jih zajeli v devetih 

vsebinsko oblikovanih sklopih, v pedagoški praksi učiteljev. 

 

Pri tem so nas zanimale morebitne razlike glede na njihov strokovni profil, delovne izkušnje, 

izobrazbo, regijsko določenost, velikost oddelka, v katerem so razredniki, izkušnje s 

poučevanjem OPP in sodelovanjem v strokovni skupini šole za pripravo individualiziranega 

programa za OPP. 

 

Tako pridobljeni podatki nam bodo dali vpogled v dejavnike Modela spodbujanja razvoja 

rezilientnosti preko sodobnega pouka v slovenskih šolah. Na osnovi ugotovitev in spoznanj iz 

literature pa bomo lahko pripravili smernice za usposabljanje in podporo učiteljem, da bodo 

proces poučevanja v čim večji meri usmerjali tudi v spodbujanje razvoja rezilientnosti pri 

otrocih in mladostnikih.  

 

2.1.1.1 Raziskovalna vprašanja 

 

Z odgovori na raziskovalna vprašanja bomo poskušali opredeliti značilnosti posameznih 

sklopov v Modelu spodbujanja rezilientnosti preko sodobnega pouka in dejavnike (tako tiste, 

ki izvirajo iz učitelja kot tiste iz njegovega vzgojno-izobraževalnega okolja), ki spodbujajo 

oziroma ovirajo učitelja pri razvijanju rezilientnosti po našem Modelu. 

 

I) Najprej smo si zastavili vprašanja s področja zaznavanja in pojmovanja raznolikih 

posebnosti otrok in mladostnikov s strani učiteljev: 



Vanja R. Kiswarday (2012). Stališča učiteljev do možnosti razvijanja rezilientnosti pri učencih in dijakih, PeF UL. 

77 

1. Kako pogoste so posebnosti pri otrocih in mladostnikih po oceni učiteljev? 

1.1. Ali so razlike v tem glede na strokovni profil pedagoških delavcev?  

1.2. Ali so razlike v tem glede na razredne in predmetne učitelje? 

 

2. Kako usposobljeni se zaznavajo učitelji za nudenje pomoči in podpore tem otrokom? 

2.1. Ali so razlike v tem glede na strokovni profil pedagoških delavcev?  

2.2. Ali so razlike v tem glede na razredne in predmetne učitelje? 

 

3. Kakšna je povezanost med zaznavanjem in samooceno usposobljenosti za nudenje 

pomoči in podpore tem otrokom? 

3.1. Ali so razlike v tem glede na strokovni profil pedagoških delavcev? 

3.2. Ali so razlike v tem glede na razredne in predmetne učitelje? 

 

4. V kolikšni meri po subjektivni oceni učiteljev navedene posebnosti vplivajo na učno 

funkcioniranje otrok in mladostnikov v šoli? 

4.1. Ali so razlike v tem glede na strokovni profil pedagoških delavcev? 

4.2. Ali so razlike v tem glede na razredne in predmetne učitelje? 

 

5. V kolikšni meri po subjektivni oceni učiteljev navedene posebnosti vplivajo na socialno 

funkcioniranje otrok in mladostnikov v šoli? 

5.1. Ali so razlike v tem glede na strokovni profil pedagoških delavcev? 

5.2. Ali so razlike v tem glede na razredne in predmetne učitelje? 

 

II) Drugi del raziskovalnih vprašanj pa smo opredelili z namenom analize Modela 

spodbujanja rezilientnosti preko sodobnega pouka, najprej o posameznih sklopih Modela, 

potem pa Modela v celoti: 

 

6. Kako pomembni so za pedagoško prakso učiteljev posamezni dejavniki sklopa 

Doživljanje institucionalne klime (šola zagotavlja varno okolje za srečevanje, druženje 

in učenje; učenci imajo možnost, da svoje probleme, želje, pričakovanja, učiteljem 

anonimno posredujejo; z enotnimi strategijami za ukrepanje se na šoli uspešno 

preprečuje nasilno vedenje; starši zaupajo, da jim šola posreduje dobre temelje znanja, 

spretnosti in vrednot; vsi učenci imajo na šoli pestre možnosti za izbiro krožkov, 

interesnih in dodatnih dejavnosti; pomoč šolske svetovalne službe ter  izvajanje učne in 

DSP učenci doživljajo kot stigmo in jo zato odklanjajo; v projektno sodelovanje so načrtno 

vključeni tudi učno manj uspešni učenci ter učenci s PP; na šoli so organizirane različne 

oblike medsebojne vrstniške pomoči in sodelovanja; učitelj je pozoren, da se učenci ne 
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zasmehujejo zaradi učnih težav ali neuspeha; učitelj s svojimi izkušnjami in znanjem 

lahko sodeluje pri sprejemanju odločitev na ravni šole, vsi učitelji na šoli si prizadevajo za 

kakovostno šolo, učiteljeva učinkovitost pri pouku je v kolektivu opažena in priznana; 

strokovni aktiv predstavlja strokovno podporo in možnost za izmenjavo znanja in 

izkušenj; komunikacija med zaposlenimi je pravočasna, jasna in učinkovita; šola se 

aktivno povezuje z lokalno skupnostjo) in sklop v celoti? 

 
6.1. Ali so razlike v tem glede na strokovni profil pedagoških delavcev? 

6.2. Ali so razlike v tem glede na razredne in predmetne učitelje? 

6.3. Ali so razlike v tem glede na regijo? 

6.4. Ali so razlike v tem glede na delovne izkušnje učitelja? 

6.5. Ali so razlike v tem glede na doseženo raven izobrazbe učitelja? 

6.6. Ali so razlike v tem glede na smer izobrazbe učitelja? 

6.7. Ali so razlike v tem glede na vrsto šole (centralna/podružnična), na kateri poučuje učitelj? 

6.8. Ali so razlike v tem glede na raven, na kateri poučuje učitelj (izobraževalne triade)? 

6.9. Ali so razlike v tem glede na velikost oddelka, v katerem učitelj vodi razredništvo? 

6.10. Ali so razlike v tem glede na število otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v 

oddelek, v katerem učitelj vodi razredništvo? 

6.11. Ali so razlike v tem glede na učiteljeve pretekle izkušnje s poučevanjem OPP? 

6.12. Ali so razlike v tem glede na učiteljeve izkušnje s sodelovanjem v strokovni skupini 

šole za pripravo individualiziranega programa za OPP? 

 

7. Kako pomembni so za pedagoško prakso učiteljev posamezni dejavniki sklopa 

Prepričanja učiteljev o lastni učinkovitosti pri pedagoškem delu (raznolikost 

učencev v razredu učitelju predstavlja veliko obremenitev, učitelj zmore opredeliti 

potrebe vsakega učenca in se nanje odzvati z različnimi strategijami poučevanja; učitelj 

prepoznava učne težave učencev; učitelj lahko učinkovito pomaga pri zmanjševanju 

učnih težav učencev; učitelj lahko vpliva, da učenci spremenijo svoje vedenje, v primeru da 

izločijo, zasmehujejo ali ponižujejo vrstnika; učitelj zna učence motivirati za učenje z 

uporabo različnih strategij poučevanja; učitelj uspe dobro realizirati svojo vlogo 

izobraževalca učencev; učitelj uspe dobro realizirati svojo vzgojno vlogo; učitelj uspe v 

razredu vzdrževati red in ustvarjalno delovno vzdušje, da lahko učinkovito opravlja svoje delo; 

učitelj zna preusmeriti vedenje učenca, če ta z neustreznim vedenjem moti učno delo v 

razredu; učitelj meni, da ukvarjanje s težavami posameznega učenca (ki niso učne) ni 

njegova naloga; učitelj pri pouku svojega predmeta učence motivira za nadaljnje 

spoznavanje tega predmetnega področja, učitelj slabe informacije (učni neuspeh, 

vedenjske težave) zna staršem posredovati tako, da jih motivira za vzajemno sodelovanje 
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in reševanje nastale situacije; učitelju je sodobna IKT nepogrešljiva pri pouku, učitelj je 

naklonjen razvoju in postopnemu uresničevanju inkluzivne šole) in sklop v celoti?  

7.1. Ali so razlike v tem glede na strokovni profil pedagoških delavcev? 

7.2. Ali so razlike v tem glede na razredne in predmetne učitelje? 

7.3. Ali so razlike v tem glede na regijo? 

7.4. Ali so razlike v tem glede na delovne izkušnje učitelja? 

7.5. Ali so razlike v tem glede na doseženo raven izobrazbe učitelja? 

7.6. Ali so razlike v tem glede na smer izobrazbe učitelja? 

7.7. Ali so razlike v tem glede na vrsto šole (centralna/podružnična), na kateri poučuje učitelj? 

7.8. Ali so razlike v tem glede na raven, na kateri poučuje učitelj (izobraževalne triade)? 

7.9. Ali so razlike v tem glede na velikost oddelka, v katerem učitelj vodi razredništvo? 

7.10. Ali so razlike v tem glede na število otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v 

oddelek, v katerem učitelj vodi razredništvo? 

7.11. Ali so razlike v tem glede na učiteljeve pretekle izkušnje s poučevanjem OPP? 

7.12. Ali so razlike v tem glede na učiteljeve izkušnje s sodelovanjem v strokovni skupini 

šole za pripravo individualiziranega programa za OPP? 

 

8. Kako pomembni so za pedagoško prakso učiteljev posamezni dejavniki sklopa 

Samoocena profesionalne usposobljenosti učitelja za izbrane naloge 

(prepoznavanje učnih potreb in zmožnosti posameznih učencev; diferenciacijo učnega 

dela;  individualizacijo učnega dela, poučevanje v homogenih skupinah učencev; 

poučevanje v heterogenih skupinah učencev; poučevanje učencev s posebnimi 

potrebami: učinkovito motiviranje učencev; razvijanje socialnih kompetenc učencev; za 

reševanje konfliktnih situacij; medpredmetno povezovanje učnih vsebin; prepoznavanje 

učnega sloga učencev; uporabo sodobne IKT; povezovanje učnih vsebin z 

vsakodnevnim življenjem; timsko sodelovanje s starši; timsko sodelovanje s strokovnjaki 

drugih strok) in sklop v celoti? 

 
8.1. Ali so razlike v tem glede na strokovni profil pedagoških delavcev? 

8.2. Ali so razlike v tem glede na razredne in predmetne učitelje? 

8.3. Ali so razlike v tem glede na regijo? 

8.4. Ali so razlike v tem glede na delovne izkušnje učitelja? 

8.5. Ali so razlike v tem glede na doseženo raven izobrazbe učitelja? 

8.6. Ali so razlike v tem glede na smer izobrazbe učitelja? 

8.7. Ali so razlike v tem glede na vrsto šole (centralna/podružnična), na kateri poučuje učitelj? 

8.8. Ali so razlike v tem glede na raven, na kateri poučuje učitelj (izobraževalne triade)? 

8.9. Ali so razlike v tem glede na velikost oddelka, v katerem učitelj vodi razredništvo? 
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8.10. Ali so razlike v tem glede na število otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v 

oddelek, v katerem učitelj vodi razredništvo? 

8.11. Ali so razlike v tem glede na učiteljeve pretekle izkušnje s poučevanjem OPP? 

8.12. Ali so razlike v tem glede na učiteljeve izkušnje s sodelovanjem v strokovni skupini 

šole za pripravo individualiziranega programa za OPP? 

 

9. Kako pomembni so za pedagoško prakso učiteljev posamezni dejavniki sklopa 

Doživljanje organiziranosti in funkcionalnosti mreže pomoči otrokom in 

mladostnikom z različnimi težavami v šoli (učenci v učitelju vidijo zaupno osebo, ki 

jim je pripravljena pomagati; učitelj učence spodbuja, da si pri učenju pomagajo tudi 

izven pouka, učitelj opazuje odziv vsakega posameznega učenca v razredu in se 

odzove, če opazi kaj posebnega; učitelj išče učenčeve pozitivne lastnosti, jih krepi ter 

tako pripomore k uspešnejšemu obvladovanju in premagovanju njegovih šibkosti; učitelji 

in izvajalci učne pomoči si v zadostni meri izmenjujejo dobre izkušnje in učinkovite 

načine učne pomoči posameznemu učencu s težavami pri pouku; učitelj ima na 

razpolago dovolj didaktičnih in tehničnih pripomočkov in materialov za prilagajanje pouka 

učencem s posebnimi potrebami; na šoli spremljajo, evalvirajo in izboljšujejo oblike pomoči 

učiteljem in učencem s težavami pri pouku; za učence s težavami načrtujejo projekt pomoči, 

v katerem je učenec aktivno soudeležen član tima; učitelj dejavnosti pri pouku diferencira 

glede na spol učencev; učitelj je pozoren, da učencev ne spravlja v zadrego pred 

drugimi zaradi učnih težav ali neuspeha; mnenje učitelja o učinkovitosti pomoči na šoli 

za učence, ki imajo učne težave; mnenje učitelja o učinkovitosti pomoči na šoli za 

učence, ki imajo vedenjske težave; mnenje učitelja o učinkovitosti pomoči na šoli za 

učence, ki imajo težave s premagovanjem ovir, motenj; mnenje učitelja o učinkovitosti 

pomoči na šoli za učence, ki imajo težave pri socialnem vključevanju; mnenje učitelja o 

učinkovitosti pomoči na šoli za nadarjene učence) in sklop v celoti? 

9.1. Ali so razlike v tem glede na strokovni profil pedagoških delavcev? 

9.2. Ali so razlike v tem glede na razredne in predmetne učitelje? 

9.3. Ali so razlike v tem glede na regijo? 

9.4. Ali so razlike v tem glede na delovne izkušnje učitelja? 

9.5. Ali so razlike v tem glede na doseženo raven izobrazbe učitelja? 

9.6. Ali so razlike v tem glede na smer izobrazbe učitelja? 

9.7. Ali so razlike v tem glede na vrsto šole (centralna/podružnična), na kateri poučuje učitelj? 

9.8. Ali so razlike v tem glede na raven, na kateri poučuje učitelj (izobraževalne triade)? 

9.9. Ali so razlike v tem glede na velikost oddelka, v katerem učitelj vodi razredništvo? 
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9.10. Ali so razlike v tem glede na število otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v 

oddelek, v katerem učitelj vodi razredništvo? 

9.11. Ali so razlike v tem glede na učiteljeve pretekle izkušnje s poučevanjem OPP? 

9.12. Ali so razlike v tem glede na učiteljeve izkušnje s sodelovanjem v strokovni skupini 

šole za pripravo individualiziranega programa za OPP? 

 

10. Kako pomembni so za pedagoško prakso učiteljev posamezni dejavniki sklopa 

Doživljanje kakovosti sodelovanja s starši (šola, na kateri je učitelj zaposlen, ima s 

starši partnerski, sodelovalen odnos; učitelj ima s starši učencev zaupen odnos, delujejo 

usklajeno in podpirajo avtoriteto eden drugega; učitelj s starši dnevno oz. tedensko 

sodeluje v primeru težav učenca, ki jih je potrebno reševati v sodelovanju s starši; starši 

učitelja obvestijo o težavah, stiskah, ki jih v povezavi s šolo opažajo pri učencu; v primeru 

učnih težav ali posebnih potreb učenca, starši učitelja seznanijo s strokovnim mnenjem, 

ki so ga pridobili v ustanovah, kjer je učenec obravnavan; starši učitelja seznanijo z 

morebitnimi težkimi družinskimi okoliščinami, ki bi lahko vplivale na učenčeve učne 

zmožnosti; starši učitelja seznanijo z učenčevimi interesi in močnimi področji, učitelj na 

pogovornih urah staršem učencev s težavami posreduje smernice za učno delo doma; starši 

učencev s težavami pri pouku lahko pri šolski svetovalni službi dobijo konkretno obliko 

pomoči za vzgojno ali učno pomoč otroku; starši učencev s težavami pri pouku lahko pri 

učiteljih dobijo konkretno obliko pomoči za vzgojno ali učno pomoč otroku; starši se 

dejavno vključujejo v pouk; starši učencev redno sodelujejo na govorilnih urah oz. 

roditeljskih sestankih, učitelj občasno organizira skupne dneve dejavnosti, izlete, 

prireditve, kamor so vabljeni tudi starši, starši učencev učitelje zaznavajo kot vir pomoči 

pri vzgoji njihovih otrok; starši učencev učiteljem zaupajo, da kakovostno poučujejo 

njihove otroke) in sklop v celoti? 

 
10.1. Ali so razlike v tem glede na strokovni profil pedagoških delavcev? 

10.2. Ali so razlike v tem glede na razredne in predmetne učitelje? 

10.3. Ali so razlike v tem glede na regijo? 

10.4. Ali so razlike v tem glede na delovne izkušnje učitelja? 

10.5. Ali so razlike v tem glede na doseženo raven izobrazbe učitelja? 

10.6. Ali so razlike v tem glede na smer izobrazbe učitelja? 

10.7. Ali so razlike v tem glede na vrsto šole (centralna/podružnična), na kateri poučuje učitelj? 

10.8. Ali so razlike v tem glede na raven, na kateri poučuje učitelj (izobraževalne triade)? 

10.9. Ali so razlike v tem glede na velikost oddelka, v katerem učitelj vodi razredništvo? 

10.10. Ali so razlike v tem glede na število otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v 

oddelek, v katerem učitelj vodi razredništvo? 
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10.11. Ali so razlike v tem glede na učiteljeve pretekle izkušnje s poučevanjem OPP? 

10.12. Ali so razlike v tem glede na učiteljeve izkušnje s sodelovanjem v strokovni skupini 

šole za pripravo individualiziranega programa za OPP? 

 

11. Kako pomembni so za pedagoško prakso učiteljev posamezni dejavniki sklopa 

Spodbujanje razvoja učnih kompetenc pri otrocih in mladostnikih (učitelj učno delo 

individualizira glede na posameznikove zmožnosti, potrebe; učitelj nekaterim učencem ne 

zmore pomagati, da bi dosegli učni uspeh glede na svoje potenciale; učitelj pri pouku 

učence navaja na uporabo tehnik in strategij učinkovitega učenja; učitelj  učence usmerja 

k prepoznavanju in razvijanju lastnega učnega sloga; učitelj učence usposablja, da 

pridobijo nadzor nad učenjem in izboljšajo samoučinkovitost; učitelj učencem z učnimi 

težavami naloge usmeri v usvajanje in utrjevanje temeljnih znanj in spretnosti; učitelj 

učencem, ki hitro usvajajo znanje, ponudi zahtevnejše naloge; Učitelj učencem s PP zna 

učno delo učinkovito prilagoditi glede na njihove potrebe in IP, učitelj jasno in nazorno 

predstavi pričakovanja in kriterije za samostojne učne dejavnost; učitelj s povratno 

informacijo o učnem delu spodbuja  razvoj metakognitivnih strategij; učitelj učencem pripravi 

različne načine za samostojno učenje, ponavljanje, preverjanje znanja; učitelj učence 

spodbudi, da sami sestavijo različne naloge, učne dejavnosti za utrjevanje znanja; učenci 

lahko svoje znanje pokažejo na različne načine; učitelj projektne naloge načrtuje 

medpredmetno in vključuje raznolika znanja in spretnosti; učitelj redno načrtuje skupinsko 

in sodelovalno delo, da se učijo drug od drugega in drug z drugim) in sklop v celoti? 

 
11.1. Ali so razlike v tem glede na strokovni profil pedagoških delavcev? 

11.2. Ali so razlike v tem glede na razredne in predmetne učitelje? 

11.3. Ali so razlike v tem glede na regijo? 

11.4. Ali so razlike v tem glede na delovne izkušnje učitelja? 

11.5. Ali so razlike v tem glede na doseženo raven izobrazbe učitelja? 

11.6. Ali so razlike v tem glede na smer izobrazbe učitelja? 

11.7. Ali so razlike v tem glede na vrsto šole (centralna/podružnična), na kateri poučuje učitelj? 

11.8. Ali so razlike v tem glede na raven, na kateri poučuje učitelj (izobraževalne triade)? 

11.9. Ali so razlike v tem glede na velikost oddelka, v katerem učitelj vodi razredništvo? 

11.10. Ali so razlike v tem glede na število otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v 

oddelek, v katerem učitelj vodi razredništvo? 

11.11. Ali so razlike v tem glede na učiteljeve pretekle izkušnje s poučevanjem OPP? 

11.12. Ali so razlike v tem glede na učiteljeve izkušnje s sodelovanjem v strokovni skupini 

šole za pripravo individualiziranega programa za OPP? 
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12. Kako pomembni so za pedagoško prakso učiteljev posamezni dejavniki sklopa 

Spodbujanje razvoja življenjskih spretnosti pri otrocih in mladostnikih (pri pouku 

učitelj omogoča številne priložnosti za izkustveno učenje in raziskovanje; učitelj poskrbi, 

da vsak učenec pripravi in predstavi lastno projektno nalogo; učitelj pri učencih izgrajuje 

pozitivna stališča do predmeta, ki ga poučuje; učitelj učencem posreduje le temeljna 

znanja in spretnosti, meni da je ustvarjalnost stvar njihovih osebnih interesov; pri 

projektnih nalogah učitelj spodbudi učence k iskanju informacij v lokalni skupnosti; učitelj 

tudi manj samoiniciativnim učencem pomaga poiskati področje, kjer se bodo z veseljem 

učili; učitelj poskrbi, da staršem in drugim na različne načine predstavijo pridobljeno 

znanje, rezultate; učitelj učence spodbuja k odpravljanju napak in reševanju težav, saj je 

to del učenja, pot k napredku; učitelj učence vodi, da si izdelujejo mapo dosežkov (učni 

portfolio); pri pouku učitelj učencem pokaže, kako lahko premagujejo tremo in 

zmanjšujejo učni stres; na dnevih dejavnosti učitelj skrbi za spodbujanje socialnih 

spretnosti; učitelj za učence s PP poskrbi, da so aktivno vključeni v skupinske dejavnosti; 

za izvajanje kakovostnega sodobnega pouka ima učitelj na voljo dovolj didaktičnih 

sredstev in tehnologij; učitelj učence spodbuja k diskusiji, da utrjujejo komunikacijo, 

usklajevanje, kritično razmišljanje, sodelovanje; ob težavah učitelj učence usmerja k 

optimizmu in iskanju konstruktivnih načinov reševanja problemov) in sklop v celoti? 

 

12.1. Ali so razlike v tem glede na strokovni profil pedagoških delavcev? 

12.2. Ali so razlike v tem glede na razredne in predmetne učitelje? 

12.3. Ali so razlike v tem glede na regijo? 

12.4. Ali so razlike v tem glede na delovne izkušnje učitelja? 

12.5. Ali so razlike v tem glede na doseženo raven izobrazbe učitelja? 

12.6. Ali so razlike v tem glede na smer izobrazbe učitelja? 

12.7. Ali so razlike v tem glede na vrsto šole (centralna/podružnična), na kateri poučuje učitelj? 

12.8. Ali so razlike v tem glede na raven, na kateri poučuje učitelj (izobraževalne triade)? 

12.9. Ali so razlike v tem glede na velikost oddelka, v katerem učitelj vodi razredništvo? 

12.10. Ali so razlike v tem glede na število otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v 

oddelek, v katerem učitelj vodi razredništvo? 

12.11. Ali so razlike v tem glede na učiteljeve pretekle izkušnje s poučevanjem OPP? 

12.12. Ali so razlike v tem glede na učiteljeve izkušnje s sodelovanjem v strokovni skupini 

šole za pripravo individualiziranega programa za OPP? 

 

13. Kako pomembni so za pedagoško prakso učiteljev posamezni dejavniki sklopa 

Spodbujanje razvoja vzgojnih kompetenc pri otrocih in mladostnikih (učitelj pri učencih 

spodbuja razvoj vztrajnosti in samostojnosti; učitelj razredna pravila oblikuje skupaj z 
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učenci ob pogovoru o empatiji N ;ob neuspehu učitelj pomaga oblikovati stališče, da 

neuspešnost ni usodna - določita priložnost, kako jo popraviti; učitelj razrednih konfliktov 

ne rešuje, saj se mora osredotočati na učni načrt, učitelj ob konfliktih pri pouku učence 

uči prepoznavati, izražati in obvladovati čustva in vedenje; učitelj učencem posreduje 

zaupanje v njihove učne zmožnosti in jim da priložnosti za doživljanje uspeha; učitelj pri 

učencih spodbuja občutek povezanosti med uspehom, vloženim trudom, da prevzemajo 

odgovornost za učne obveznosti; učitelj spodbuja k sprejemanju raznolikosti; učitelj pri 

pouku učence spodbuja bolj k tekmovanju z lastnimi dosežki kot k medsebojnemu 

tekmovanju; učitelj išče mehanizme za preprečevanje konfliktov in razvoj 

samoobvladovanja vedenja; učitelj dobre rezultate razreda nagradi z dejavnostjo, ki je 

učencem prijetna, učitelj učence spodbuja k zdravemu življenju, vključevanju v 

rekreativne, kulturne  in ustvarjalne programe, učenci in učitelji aktivno skrbijo za 

urejenost šole in šolskega okoliša, učitelji in učenci se aktivno vključujejo v projekte, ki 

spodbujajo zdravo življenje, skrb za človeka in okolje; vzgojni načrt šole pomembno 

prispeva k strategijam za izboljšanje vedenja na šoli) in sklop v celoti? 

 

13.1. Ali so razlike v tem glede na strokovni profil pedagoških delavcev? 

13.2. Ali so razlike v tem glede na razredne in predmetne učitelje? 

13.3. Ali so razlike v tem glede na regijo? 

13.4. Ali so razlike v tem glede na delovne izkušnje učitelja? 

13.5. Ali so razlike v tem glede na doseženo raven izobrazbe učitelja? 

13.6. Ali so razlike v tem glede na smer izobrazbe učitelja? 

13.7. Ali so razlike v tem glede na vrsto šole (centralna/podružnična), na kateri poučuje učitelj? 

13.8. Ali so razlike v tem glede na raven, na kateri poučuje učitelj (izobraževalne triade)? 

13.9. Ali so razlike v tem glede na velikost oddelka, v katerem učitelj vodi razredništvo? 

13.10. Ali so razlike v tem glede na število otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v 

oddelek, v katerem učitelj vodi razredništvo? 

13.11. Ali so razlike v tem glede na učiteljeve pretekle izkušnje s poučevanjem OPP? 

13.12. Ali so razlike v tem glede na učiteljeve izkušnje s sodelovanjem v strokovni skupini 

šole za pripravo individualiziranega programa za OPP? 

 

14. Kako pomembni so za pedagoško prakso učiteljev posamezni dejavniki sklopa 

Značilnosti profesionalnega razvoja učiteljev (učitelj meni, da je potrebno šolsko 

prakso nenehno raziskovati in izboljševati, učitelj meni, da je vnašanje sprememb v 

pedagoško delo prenaporno; ideje za izboljševanje svoje prakse učitelj dobiva v 

strokovnem pogovoru s kolegi na šoli; ideje za izboljševanje svoje prakse učitelj dobiva s 

proučevanjem prispevkov o dobrih praksah; ideje za izboljševanje svoje prakse učitelj 
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dobiva s prebiranjem strok. literature; ideje za izboljševanje svoje prakse učitelj dobiva z 

udeleževanjem na strokovnih konferencah; ideje za izboljševanje svoje prakse učitelj 

dobiva na seminarjih stalnega strokovnega spopolnjevanja; ideje za izboljševanje svoje 

prakse učitelj dobiva na strokovnih aktivih; ideje za izboljševanje svoje prakse učitelj 

dobiva s sodelovanjem v nacionalnih/mednarodnih projektih; učitelj redno pregleduje 

novosti na spletnih straneh z izobraževalno vsebino; učitelj svoje pedagoško delo analizira, 

evalvira in na tej osnovi spreminja; učitelj svoje pedagoške izkušnje objavlja v pedagoških 

revijah; učitelj se je pripravljen naučiti uporabe oz. rokovanja s posebnimi tehničnimi ali 

rehabilitacijskimi pripomočki, ki jih uporabljajo OPP; učitelj se je pripravljen naučiti specifičnih 

načinov prilagajanja pouka učencem s posebnimi potrebami; formalne oblike 

izobraževanja so za učiteljev profesionalni razvoj zelo pomembne; neformalne oblike 

izobraževanja so za učiteljev profesionalni razvoj zelo pomembne) in sklop v celoti? 

 

14.1. Ali so razlike v tem glede na strokovni profil pedagoških delavcev? 

14.2. Ali so razlike v tem glede na razredne in predmetne učitelje? 

14.3. Ali so razlike v tem glede na regijo? 

14.4. Ali so razlike v tem glede na delovne izkušnje učitelja? 

14.5. Ali so razlike v tem glede na doseženo raven izobrazbe učitelja? 

14.6. Ali so razlike v tem glede na smer izobrazbe učitelja? 

14.7. Ali so razlike v tem glede na vrsto šole (centralna/podružnična), na kateri poučuje učitelj? 

14.8. Ali so razlike v tem glede na raven, na kateri poučuje učitelj (izobraževalne triade)? 

14.9. Ali so razlike v tem glede na velikost oddelka, v katerem učitelj vodi razredništvo? 

14.10. Ali so razlike v tem glede na število otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v 

oddelek, v katerem učitelj vodi razredništvo? 

14.11. Ali so razlike v tem glede na učiteljeve pretekle izkušnje s poučevanjem OPP? 

14.12. Ali so razlike v tem glede na učiteljeve izkušnje s sodelovanjem v strokovni skupini 

šole za pripravo individualiziranega programa za OPP? 

 

Za celotni rezultat, ki so ga učitelji dosegli v Modelu spodbujanja rezilientnosti preko 

sodobnega pouka, nas je zanimalo: 

 

15. V katerih sklopih Modela so pedagoški delavci dosegali višje rezultate in 

15.1. ali v dosežkih sklopov Modela obstajajo statistično pomembne razlike glede na 

strokovni profil pedagoških delavcev 

15.2. ali se v dosežkih sklopov Modela med seboj statistično pomembno razlikujejo 

razredni in predmetni učitelji 
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15.3. ali v dosežkih sklopov Modela obstajajo statistično pomembne razlike glede na 

regijo, v kateri poučujejo pedagoški delavci 

15.4. ali v dosežkih sklopov Modela obstajajo statistično pomembne razlike glede na 

delovne izkušnje pedagoških delavcev. 

 

16. Ali pri razrednih in predmetnih učiteljih na dosežke sklopov Modela statistično 

pomembno vplivajo: 

16.1. delovne izkušnje učitelja, 

16.2. dosežena raven izobrazbe učitelja, 

16.3. smer izobrazbe učitelja, 

16.4. vrsta šole (centralna/podružnična), na kateri poučuje učitelj, 

16.5. raven, na kateri poučuje učitelj (izobraževalne triade), 

16.6. velikost oddelka, v katerem učitelj vodi razredništvo, 

16.7. število OPP, ki so vključeni v oddelek, v katerem učitelj vodi razredništvo, 

16.8. učiteljeve pretekle izkušnje s poučevanjem otrok s posebnimi potrebami in 

16.9. učiteljeve izkušnje s sodelovanjem v strokovni skupini šole za pripravo 

individualiziranega programa za učence s posebnimi potrebami. 

 

2.1.1.2 Struktura spremenljivk 

 
Spremenljivke v raziskavi so razdeljene v dve skupini: neodvisne in odvisne. 

 

2.1.1.2.1 Neodvisne spremenljivke 

 
1. Spol 

2. Število let delovne dobe 

3. Stopnja dosežene izobrazbe 

4. Smer dosežene izobrazbe 

5. Vrsta šole (centralna, podružnična) 

6. Nivo izobraževanja, v katerem poučuje učitelj 

7. Razredni/predmetni učitelj 

8. Število učencev v oddelku, v katerem je učitelj razrednik 

9. Število učencev s posebnimi potrebami v tem oddelku 

10. Pretekle izkušnje učitelja s poučevanjem otrok s posebnimi potrebami 

11. Izkušnje učitelja s članstvom v strokovni skupini šole za pripravo individualiziranega 

programa za učence s posebnimi potrebami 
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2.1.1.2.2 Odvisne spremenljivke  

 

1. Pogostost prepoznavanja določenih posebnosti otrok in mladostnikov 

1.1. dolgotrajna bolezen 

1.2. motnje zaznavanja (vida, sluha) 

1.3. gibalna oviranost 

1.4. učne težave (splošne in specifične) 

1.5. nadarjenost 

1.6. težave na področju govora in jezika 

1.7. težave pri obvladovanju vedenja in čustvovanja 

1.8. pomanjkanje socialnih spretnosti 

1.9. pomanjkanje motivacije za učenje 

1.10. pretirana vključenost v obšolske dejavnosti 

1.11. revščina, slabši socialno-ekonomski status 

1.12. izhajanje iz drugega kulturnega/jezikovnega okolja 

1.13. izhajanje iz manj spodbudnega družinskega okolja 

 
2. Vpliv posebnosti na otrokove oziroma mladostnikove učne zmožnosti. 

3. Vpliv posebnosti na otrokove oziroma mladostnikove zmožnosti za socialno vključevanje. 

4. Samoocena učitelja pri zagotavljanju pomoči in podpore otrokom in mladostnikom z 

navedenimi posebnostmi v šoli. 

 
5. Skupni rezultat Modela občutljivosti pedagoških delavcev za dejavnike, ki spodbujajo 

razvoj rezilienosti otrok in mladostnikov v šoli.   

 
5.1. Doživljanje institucionalne klime 

5.1.1. Šola zagotavlja varno okolje za srečevanje, druženje in učenje. 

5.1.2. Učenci imajo možnost, da svoje probleme, želje, pričakovanja, učiteljem anonimno posredujejo. 

5.1.3. Z enotnimi strategijami za ukrepanje se na šoli uspešno preprečuje nasilno vedenje. 

5.1.4. Starši zaupajo, da jim šola posreduje dobre temelje znanja, spretnosti in vrednot. 

5.1.5. Vsi učenci imajo na šoli pestre možnosti za izbiro krožkov, interesnih in dodatnih dejavnosti. 

5.1.6. Pomoč šolske svetovalne službe ter  izvajanje učne in DSP učenci doživljajo kot stigmo in jo zato odklanjajo. 

5.1.7. V projektno sodelovanje so načrtno vključeni tudi učno manj uspešni učenci ter učenci s PP. 

5.1.8. Na šoli so organizirane različne oblike medsebojne vrstniške pomoči in sodelovanja. 

5.1.9. Učitelj je pozoren, da se učenci ne zasmehujejo zaradi učnih težav ali neuspeha. 

5.1.10. Učitelj s svojimi izkušnjami in znanjem lahko sodeluje pri sprejemanju odločitev na ravni šole. 

5.1.11. Vsi učitelji na šoli si prizadevajo za kakovostno šolo. 

5.1.12. Učiteljeva učinkovitost pri pouku je v kolektivu opažena in priznana. 

5.1.13. Strokovni aktiv predstavlja strokovno podporo in možnost za izmenjavo znanja in izkušenj. 

5.1.14. Komunikacija med zaposlenimi je pravočasna, jasna in učinkovita. 

5.1.15. Šola se aktivno povezuje z lokalno skupnostjo. 



Vanja R. Kiswarday (2012). Stališča učiteljev do možnosti razvijanja rezilientnosti pri učencih in dijakih, PeF UL. 

88 

5.2. Prepričanja učiteljev o lastni učinkovitosti pri pedagoškem delu 

5.2.1. Raznolikost učencev v razredu učitelju predstavlja veliko obremenitev. 

5.2.2. Učitelj zmore opredeliti potrebe vsakega učenca in se nanje odzvati z različnimi strategijami poučevanja. 

5.2.3. Učitelj prepoznava učne težave učencev. 

5.2.4. Učitelj lahko učinkovito pomaga pri zmanjševanju učnih težav učencev.  

5.2.5. Učitelj lahko vpliva, da učenci spremenijo svoje vedenje v primeru, da izločijo, zasmehujejo ali 

ponižujejo vrstnika. 

5.2.6. Učitelj zna učence motivirati za učenje z uporabo različnih strategij poučevanja. 

5.2.7. Učitelj uspe dobro realizirati svojo vlogo izobraževalca učencev. 

5.2.8. Učitelj uspe dobro realizirati svojo vzgojno vlogo. 

5.2.9. Učitelj uspe v razredu vzdrževati red in ustvarjalno delovno vzdušje, da učinkovito opravlja svoje delo. 

5.2.10. Učitelj zna preusmeriti vedenje učenca, če ta z neustreznim vedenjem moti učno delo v razredu. 

5.2.11. Učitelj meni, da ukvarjanje s težavami posameznega učenca (ki niso učne) ni njegova naloga. 

5.2.12. Učitelj pri pouku svojega predmeta učence motivira za nadaljnje spoznavanje tega predmetnega področja. 

5.2.13. Učitelj slabe informacije (učni neuspeh, vedenjske težave) zna staršem posredovati tako, da jih 

motivira za vzajemno sodelovanje in reševanje nastale situacije. 

5.2.14. Učitelju je sodobna IKT nepogrešljiva pri pouku. 

5.2.15. Učitelj je naklonjen razvoju in postopnemu uresničevanju inkluzivne šole. 

 
5.3. Samoocena profesionalne usposobljenosti učitelja za izbrane naloge 

5.3.1. Za prepoznavanje učnih potreb in zmožnosti posameznih učencev. 

5.3.2. Za diferenciacijo učnega dela. 

5.3.3. Za individualizacijo učnega dela. 

5.3.4. Za poučevanje v homogenih skupinah učencev. 

5.3.5. Za poučevanje v heterogenih skupinah učencev. 

5.3.6. Za poučevanje učencev s posebnimi potrebami. 

5.3.7. Za učinkovito motiviranje učencev. 

5.3.8. Za razvijanje socialnih kompetenc učencev. 

5.3.9. Za reševanje konfliktnih situacij. 

5.3.10. Za medpredmetno povezovanje učnih vsebin.  

5.3.11. Za prepoznavanje učnega sloga učencev. 

5.3.12. Za uporabo sodobne IKT. 

5.3.13. Za povezovanje učnih vsebin z vsakodnevnim življenjem. 

5.3.14. Za timsko sodelovanje s starši. 

5.3.15. Za timsko sodelovanje s strokovnjaki drugih strok. 

 
5.4. Doživljanje organiziranosti in funkcionalnosti mreže pomoči otrokom in mladostnikom z 

različnimi težavami v šoli 

5.4.1. Učenci v učitelju vidijo zaupno osebo, ki jim je pripravljena pomagati. 

5.4.2. Učitelj učence spodbuja, da si pri učenju pomagajo tudi izven pouka. 

5.4.3. Učitelj opazuje odziv vsakega posameznega učenca v razredu in se odzove, če opazi kaj posebnega. 

5.4.4. Učitelj išče učenčeve pozitivne lastnosti (nadarjenosti, prednosti, uspešnost), jih krepi ter tako 

pripomore k uspešnejšemu obvladovanju in premagovanju njegovih šibkosti.  
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5.4.5. Učitelji in izvajalci učne pomoči si v zadostni meri izmenjujejo dobre izkušnje in učinkovite načine 

učne pomoči posameznemu učencu s težavami pri pouku. 

5.4.6. Učitelj ima na razpolago dovolj didaktičnih in tehničnih pripomočkov in materialov za prilagajanje 

pouka učencem s posebnimi potrebami. 

5.4.7. Na šoli spremljajo, evalvirajo in izboljšujejo oblike pomoči učiteljem in učencem s težavami pri pouku. 

5.4.8. Za učence s težavami načrtujejo projekt pomoči, v katerem je učenec aktivno soudeležen član tima. 

5.4.9. Učitelj dejavnosti pri pouku diferencira glede na spol učencev. 

5.4.10. Učitelj je pozoren, da učencev ne spravlja v zadrego pred drugimi zaradi učnih težav ali neuspeha. 

5.4.11. Mnenje učitelja o učinkovitosti pomoči na šoli za učence, ki imajo učne težave. 

5.4.12. Mnenje učitelja o učinkovitosti pomoči na šoli za učence, ki imajo vedenjske težave. 

5.4.13. Mnenje učitelja o učinkovitosti pomoči na šoli za učence, ki imajo težave s premagovanjem ovir, motenj. 

5.4.14. Mnenje učitelja o učinkovitosti pomoči na šoli za učence, ki imajo težave pri socialnem vključevanju. 

5.4.15. Mnenje učitelja o učinkovitosti pomoči na šoli za učence, ki imajo nadarjenost. 

 

5.5. Doživljanje kakovosti sodelovanja s starši 

5.5.1. Šola, na kateri je učitelj zaposlen, ima s starši partnerski, sodelovalen odnos. 

5.5.2. Učitelj ima s starši učencev zaupen odnos, delujejo usklajeno in podpirajo avtoriteto eden drugega.  

5.5.3. Učitelj s starši dnevno oz. tedensko sodeluje v primeru težav učenca, ki jih je potrebno reševati v 

sodelovanju s starši. 

5.5.4. Starši učitelja obvestijo o težavah, stiskah, ki jih v povezavi s šolo opažajo pri učencu. 

5.5.5. V primeru učnih težav ali posebnih potreb učenca, starši učitelja seznanijo s strokovnim mnenjem, ki 

so ga pridobili v ustanovah, kjer je učenec obravnavan. 

5.5.6. Starši učitelja seznanijo z morebitnimi težkimi družinskimi okoliščinami, ki bi lahko vplivale na 

učenčeve učne zmožnosti (hujša bolezen/daljša odsotnost družinskega člana, brezposelnost, 

finančna stiska). 

5.5.7. Starši učitelja seznanijo z učenčevimi interesi in močnimi področji. 

5.5.8. Učitelj na pogovornih urah staršem učencev s težavami posreduje smernice za učno delo doma. 

5.5.9. Starši učencev s težavami pri pouku lahko pri šolski svetovalni službi dobijo konkretno obliko 

pomoči za vzgojno ali učno pomoč otroku. 

5.5.10. Starši učencev s težavami pri pouku lahko pri učiteljih dobijo konkretno obliko pomoči za vzgojno ali 

učno pomoč otroku. 

5.5.11. Starši se dejavno vključujejo v pouk (predstavitev poklica, obrti, izkušenj, športov N). 

5.5.12. Starši učencev redno sodelujejo na govorilnih urah oz. roditeljskih sestankih. 

5.5.13. Učitelj občasno organizira skupne dneve dejavnosti, izlete, prireditve, kamor so vabljeni tudi starši. 

5.5.14. Starši učencev učitelje zaznavajo kot vir pomoči pri vzgoji njihovih otrok. 

5.5.15. Starši učencev učiteljem zaupajo, da kakovostno poučujejo njihove otroke. 

 
5.6. Spodbujanje razvoja učnih kompetenc 

5.6.1. Učitelj učno delo individualizira glede na posameznikove zmožnosti, potrebe. 

5.6.2. Učitelj nekaterim učencem ne zmore pomagati, da bi dosegli učni uspeh glede na svoje potenciale. 

5.6.3. Učitelj pri pouku učence navaja na uporabo tehnik in strategij učinkovitega učenja.  

5.6.4. Učitelj  učence usmerja k prepoznavanju in razvijanju lastnega učnega sloga. 

5.6.5. Učitelj učence usposablja, da pridobijo nadzor nad učenjem in izboljšajo samoučinkovitost. 

5.6.6. Učitelj učencem z učnimi težavami naloge usmeri v usvajanje in utrjevanje temeljnih znanj in spretnosti. 
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5.6.7. Učitelj učencem, ki hitro usvajajo znanje, ponudi zahtevnejše naloge (višje miselne funkcije). 

5.6.8. Učitelj učencem s PP zna učno delo učinkovito prilagoditi glede na njihove potrebe in IP. 

5.6.9. Učitelj jasno in nazorno predstavi pričakovanja in kriterije za samostojne učne dejavnosti. 

5.6.10. Učitelj s povratno informacijo o učnem delu spodbuja  razvoj metakognitivnih strategij. 

5.6.11. Učitelj učencem pripravi različne načine za samostojno učenje, ponavljanje, preverjanje znanja. 

5.6.12. Učitelj učence spodbudi, da sami sestavijo različne naloge, učne dejavnosti za utrjevanje znanja. 

5.6.13. Učenci lahko svoje znanje pokažejo na različne načine. 

5.6.14. Učitelj projektne naloge načrtuje medpredmetno in vključuje raznolika znanja in spretnosti.  

5.6.15. Učitelj redno načrtuje skupinsko in sodelovalno delo, da se učijo drug od drugega in drug z drugim. 

 
5.7. Spodbujanje razvoja življenjskih spretnosti 

5.7.1. Pri pouku učitelj omogoča številne priložnosti za izkustveno učenje in raziskovanje. 

5.7.2. Učitelj poskrbi, da vsak učenec pripravi in predstavi lastno projektno nalogo (referat, plakat, poskus, 

razstavo).  

5.7.3. Učitelj pri učencih izgrajuje pozitivna stališča do predmeta, ki ga poučuje. 

5.7.4. Učitelj učencem posreduje le temeljna znanja in spretnosti, meni, da je ustvarjalnost stvar njihovih 

osebnih interesov. 

5.7.5. Pri projektnih nalogah učitelj spodbudi učence k iskanju informacij v lokalni skupnosti. 

5.7.6. Učitelj tudi manj samoiniciativnim učencem pomaga poiskati področje, kjer se bodo z veseljem učili. 

5.7.7. Učitelj poskrbi, da staršem in drugim na različne načine predstavijo pridobljeno znanje, rezultate. 

5.7.8. Učitelj učence spodbuja k odpravljanju napak in reševanju težav, saj je to del učenja, pot k napredku. 

5.7.9. Učitelj učence vodi, da si izdelujejo mapo dosežkov (učni portfolio). 

5.7.10. Pri pouku učitelj učencem pokaže, kako lahko premagujejo tremo in zmanjšujejo učni stres. 

5.7.11. Na dnevih dejavnosti učitelj skrbi za spodbujanje socialnih spretnosti,  sodelovanja med učenci in učitelji. 

5.7.12. Učitelj za učence s PP poskrbi, da so aktivno vključeni v skupinske dejavnosti (dnevi dejavnosti, izleti)  

5.7.13. Za izvajanje kakovostnega sodobnega pouka ima učitelj na voljo dovolj didaktičnih sredstev in tehnologij. 

5.7.14. Učitelj učence spodbuja k diskusiji, da utrjujejo komunikacijo, usklajevanje, kritično razmišljanje, sodelovanje. 

5.7.15. Ob težavah učitelj učence usmerja k optimizmu in iskanju konstruktivnih načinov reševanja problemov.  

 
5.8. Spodbujanje razvoja vzgojnih kompetenc 

5.8.1. Učitelj pri učencih spodbuja razvoj vztrajnosti in samostojnosti. 

5.8.2. Učitelj razredna pravila oblikuje skupaj z učenci, ob pogovoru o empatiji, o posledicah kršenja 

dogovorov ... 

5.8.3. Ob neuspehu učitelj pomaga oblikovati stališče, da neuspešnost ni usodna - določita priložnost, 

kako jo popraviti. 

5.8.4. Učitelj razrednih konfliktov ne rešuje, saj se mora osredotočati na učni načrt. 

5.8.5. Učitelj ob konfliktih pri pouku učence uči prepoznavati, izražati in obvladovati čustva in vedenje.  

5.8.6. Učitelj učencem posreduje zaupanje v njihove učne zmožnosti in jim da priložnosti za doživljanje uspeha. 

5.8.7. Učitelj pri učencih spodbuja občutek povezanosti med uspehom, vloženim trudom, da prevzemajo 

odgovornost za učne obveznosti. 

5.8.8. Učitelj spodbuja k sprejemanju raznolikosti. Učencev ne izključuje, ampak povezuje. 

5.8.9. Učitelj pri pouku učence spodbuja bolj k tekmovanju z lastnimi dosežki kot k medsebojnemu tekmovanju. 

5.8.10. Učitelj išče mehanizme za preprečevanje konfliktov in razvoj samoobvladovanja vedenja. 

5.8.11. Učitelj dobre rezultate razreda nagradi z dejavnostjo, ki je učencem prijetna. 
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5.8.12. Učitelj učence spodbuja k zdravemu življenju, vključevanju v rekreativne, kulturne  in ustvarjalne programe. 

5.8.13. Učenci in učitelji aktivno skrbijo za urejenost šole in šolskega okoliša. 

5.8.14. Učitelji in učenci se aktivno vključujejo v projekte, ki spodbujajo zdravo življenje, skrb za človeka in okolje. 

5.8.15. Vzgojni načrt šole pomembno prispeva k strategijam za izboljšanje vedenja na šoli. 

 
5.9. Značilnosti profesionalnega razvoja učiteljev 

5.9.1. Učitelj meni, da je potrebno šolsko prakso nenehno raziskovati in izboljševati. 

5.9.2. Učitelj meni, da je vnašanje sprememb v pedagoško delo prenaporno. 

5.9.3. Ideje za izboljševanje svoje prakse učitelj dobiva v strokovnem pogovoru s kolegi na šoli. 

5.9.4. Ideje za izboljševanje svoje prakse učitelj dobiva s prebiranjem strokovne literature. 

5.9.5. Ideje za izboljševanje svoje prakse učitelj dobiva z udeleževanjem na strokovnih konferencah. 

5.9.6. Ideje za izboljševanje svoje prakse učitelj dobiva na seminarjih stalnega strokovnega spopolnjevanja. 

5.9.7. Ideje za izboljševanje svoje prakse učitelj dobiva na strokovnih aktivih. 

5.9.8. Ideje za izboljševanje svoje prakse učitelj dobiva s sodelovanjem v projektih. 

5.9.9. Učitelj redno pregleduje novosti na spletnih straneh z izobraževalno vsebino. 

5.9.10. Učitelj svoje pedagoško delo analizira, evalvira in na tej osnovi spreminja. 

5.9.11. Učitelj svoje pedagoške izkušnje objavlja v pedagoških revijah. 

5.9.12. Učitelj se je pripravljen naučiti uporabe oz. rokovanja s posebnimi tehničnimi ali rehabilitacijskimi 

pripomočki, ki jih uporabljajo OPP. 

5.9.13. Učitelj se je pripravljen naučiti specifičnih načinov prilagajanja pouka učencem s posebnimi potrebami.  

5.9.14. Formalne oblike izobraževanja so za učiteljev profesionalni razvoj zelo pomembne. 

5.9.15. Neformalne oblike izobraževanja so za učiteljev profesionalni razvoj zelo pomembne. 

 

 

2.1.2 Osnovna  raziskovalna  metoda 

 
V raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo empiričnega 

pedagoškega raziskovanja. 

 

2.1.3 Osnovna populacija in vzorec 

 

V šolskem letu 2010/11 smo iz slovenskih osnovnih in srednjih šol oblikovali slučajnostni 

vzorec, ki je večstopenjsko izbran. Za sodelovanje smo se dogovarjali z ravnatelji šol 

naključno izbranih šol iz vseh slovenskih regij. V šolah, kjer so ravnatelji privolili v 

sodelovanje, smo nato namensko izbrali vzorec učiteljev, ki so v tekočem šolskem letu 

opravljali funkcijo razredništva. Njihova odločitev za sodelovanje je bila prostovoljna.  

 

Uvodoma predstavljamo relevantne generalije pedagoških delavcev, ki smo jih zajeli v 

raziskavo in sicer strukturo pedagoških delavcev po strokovnem profilu (razredni učitelj, 
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predmetni učitelj, specialni pedagog v SRP, srednješolski učitelj), po regijah, v katerih 

poučujejo, po spolu, po smeri in stopnji dosežene izobrazbe ter po dolžini delovne dobe. 

Glede na strokovni profil pedagoških delavcev predstavljamo še strukturo po velikosti 

oddelkov, v katerih pedagoški delavci vodijo razredništvo, po številu otrok s posebnimi 

potrebami (OPP) v njihovih oddelkih, po tem ali v letošnjem šolskem letu poučujejo OPP, po 

preteklih izkušnjah poučevanja OPP in po izkušnjah s sodelovanjem v strokovni skupini za 

pripravo individualiziranega programa (IP) za OPP. 

 

Tabela 2: Število (f) in strukturni odstotki (f %) glede na strokovni profil pedagoških delavcev.  

Strokovni profil pedagoškega delavca f f % 

Učitelj na razredni stopnji OŠ – RS  166 38,7 

Učitelj na predmetni stopnji OŠ – PS  109 25,4 

Srednješolski učitelj 76 17,7 

Specialni pedagog v SRP 78 18,2 

Skupaj 429 100 

 

Od 429 pedagoških delavcev v raziskavi, je 275 osnovnošolskih učiteljev in predstavljajo 

skoraj dvotretjinski delež v vzorcu (64,1%), med njimi je 38,7% razrednih učiteljev, dobra 

četrtina pa je predmetnih učiteljev. V vzorec smo vključili tudi specialne pedagoge, ki 

poučujejo na OŠ z nižjim izobrazbenim standardom (OŠ-NIS), teh je bilo 28,2%, srednješolskih 

učiteljev pa se je odzvalo 76, kar je 17,7% celotnega vzorca. V vzorec smo zajeli šole oziroma 

pedagoške delavce iz vse Slovenije. 

 
Tabela 3: Število (f) in strukturni odstotki (f %) pedagoških delavcev po regijah.  

 

Regija  f f % 

Gorenjska 54 12,6 
Osrednjeslovenska 51 11,9 
Pomurska 45 10,5 

Obalno-kraška 44 10,2 

Spodnjeposavska  35 8,1 
Goriška 29 6,8 

Jugovzhodna Slovenija 29 6,8 

Podravska  29 6,8 
Posavska 29 6,8 

Koroška 26 6,1 

Savinjska  25 5,8 
Notranjsko-kraška 20 4,6 

Zasavje 13 3,0 

Skupaj  429 100 
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Največji delež pedagoških delavcev, ki so sodelovali v raziskavi je iz Gorenjske (12,6%) in 

Osrednjeslovenske regije (11,9%). Tik za njimi so pedagoški delavci iz Pomurske (10,5%) in 

Obalno-kraške regije (10,2%). 8,1% jih je iz Spodnjeposavske regije. Pedagoških delavcev iz 

Goriške, Jugovzhodne Slovenije, Podravske in Posavske regije, je po 6,8% iz vsake regije. 

Predstavnikov iz Koroške je (6,1%), iz Savinjske (5,8%) in iz Notranjsko-kraške regije (4,6%). 

Najmanj (3%) pedagoških delavcev pa je iz Zasavja. 

 

Tabela 4: Število (f) in strukturni odstotki (f %) pedagoških delavcev glede na delovno dobo. 

Dolžina delovne dobe f f % 

do 3 let 41 9,6 
4 do 6 let 38 8,8 
7 do 18 let 177 41,3 

19 do 30 let 131 30,5 

nad 30 let 42 9,8 

Skupaj  429 100 
 

Tabela 4 nam pokaže, da večina (41,3%) pedagoških delavcev opravlja svoje delo 7 do 18 

let. Naslednjo skupino tvorijo pedagoški delavci z delovno dobo med 19 in 30 let, teh je 

30,5%. 9,8% pedagoških delavcev ima nad 30 let delovne dobe, sledi jim skupina 

pedagoških delavcev, ki svoje delo opravljajo do 3 let (9,6%). Najmanjši delež vzorca 

predstavljajo pedagoški delavci z od 4 do 6 let delovne dobe (8,8%).  

 

Tabela 5: Število (f) in strukturni odstotki (f %) pedagoških delavcev glede na izobrazbo. 

Izobrazba f f % 

Višja  136 31,7 
Visoka  278 64,8 
Magisterij/doktorat/specializacija  15 3,5 

Skupaj  429 100 
 

Skoraj dve tretjini (64,8%) pedagoških delavcev ima visoko izobrazbo, 31,7% jih ima višjo 

izobrazbo, 3,5% pedagoških delavcev pa je opravilo magisterij, doktorat ali specializacijo.  

 

Tabela 6: Število (f) in strukturni odstotki (f %) anketiranih po spolu. 

Spol f f % 

Ženski 400 93,2 
Moški 29 6,8 

Skupaj  429 100 
 

 

V Tabeli 6 vidimo strukturo vzorca po spolu, večina v raziskavo vključenih pedagoških 

delavcev je ženskega spola (93,2%), 6,8% pa je moškega spola.  
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Tabela 7: Število (f) in strukturni odstotki (f %) pedagoških delavcev (po strokovnem profilu) 
glede na velikost oddelkov, v katerem vodijo razredništvo.  

Velikost oddelka 
majhni 
 (do 16) 

srednje veliki 
(do 22) 

veliki  
(nad 22) 

 

Skupaj 

Strokovni profil 
pedagoškega 

delavca 

f f % f f % f f % f f % 

RS 55 33,1 90 54,2 21 12,7 166 100,0 
PS 4 3,7 54 49,5 51 46,8 109 100,0 

SRP 77 98,7 1 1,3 0 0,0 78 100,0 

SŠ 35 46,1 34 44,7 7 9,2 76 100,0 

Skupaj 171 39,9 179 41,7 79 18,4 429 100,0 
 

Iz Tabele 7 lahko razberemo, v kako velikih oddelkih poučujejo pedagoški delavci glede na 

strokovni profil. Vidimo, da v največjih oddelkih poučujejo predmetni učitelji, saj jih kar 46,8% 

poučuje v oddelkih z več kot 22 učenci, skoraj polovica v srednje velikih oddelkih, le 3,7% pa 

v majhnih oddelkih. Pri razrednih učiteljih je slika nekoliko drugačna, saj jih v majhnih 

oddelkih poučuje 33,1% (vpliv podružničnih šol), nekoliko več kot polovica v srednje velikih 

oddelkih, 12,7% pa v velikih oddelkih. Skoraj vsi specialni pedagogi poučujejo v majhnih 

oddelkih, le 1,3% v srednje velikih. Velik delež srednješolskih učiteljev (33,9%) poučuje v 

majhnih oddelkih (vpliv srednjih poklicnih šol), 44,7% v srednje velikih oddelkih, 9,2% pa jih 

poučuje v velikih oddelkih.  

 

Tabela 8: Število (f) in strukturni odstotki (f %) pedagoških delavcev (po strokovnem profilu) 
glede na število OPP v oddelku, v katerem vodijo razredništvo.  

Strokovni profil pedagoškega delavca 

RS PS SRP SŠ 

Skupaj Število OPP v 
oddelku 

f f % f f % f f % f f % f f % 

0 59 43,7 17 12,6 0 0,0 59 43,7 135 100,0 
1 68 57,1 38 31,9 0 0,0 13 10,9 119 100,0 

2 22 40,7 27 50,0 2 3,7 3 5,6 54 100,0 
3 in več 17 15,3 27 24,3 66 59,5 1 0,9 111 100,0 

Skupaj 166 39,6 109 26,0 68 16,2 76 18,1 419 100,0 
 

V tabeli 8 vidimo, da največji delež (57,1%) razrednih učiteljev v svojem oddelku vključuje 1 

učenca s PP, s 43,7% jim sledijo razredi učitelji, ki v svojem oddelku nimajo učencev s PP, 

40,7% jih vključuje po 1 OPP, 3 in več OPP pa v svoje oddelke vključuje 15,3% razrednih 

učiteljev. Pri predmetnih učiteljih je polovica takih, ki v svojem oddelku vključujejo po 2 OPP, 

31,9% jih vključuje enega učenca s PP, 24,3% 3 in več, 12,6% predmetnih učiteljev pa ne 

vključuje nobenega učenca s PP v svojem oddelku. Največji delež (43,7%) srednješolskih 

učiteljev v svojih oddelkih nima nobenega dijaka s PP, 10,9% jih ima enega, 5,6% dva, 0,9% 
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pa 3 in več. Največji delež specialnih pedagogov ima v svojih oddelkih 3 in več OPP, le 3,7% 

jih ima samo dva otroka s posebnimi potrebami v svojem oddelku. 

 
Tabela 9:  Primerjava števila (f) in strukturnih odstotkov (f %) pedagoških delavcev, ki v 

letošnjem šolskem letu poučujejo OPP glede na raven izobraževanja. 

Poučuje OPP v letošnjem 
šolskem letu 

 

ne da Skupaj 

 
Strokovni profil 
pedagoškega 

delavca f f % f f % f f % 

RS 57 34,3 109 65,7 166 100,0 
PS 13 11,9 96 88,1 109 100,0 

SRP 0 0,0 78 100,0 78 100,0 

SŠ 59 77,6 17 22,4 76 100,0 

Skupaj 129 30,1 300 69,9 429 100,0 
 

V letu raziskave poučuje otroke oziroma mladostnike s posebnimi potrebami dve tretjini 

razrednih učiteljev, skoraj 90% predmetnih učiteljev, 22,4% srednješolskih učiteljev in seveda 

vsi specialni pedagogi. 

 

Tabela 10: Primerjava števila (f) in strukturnih odstotkov (f %) pedagoških delavcev različnih 
ravni glede na pretekle izkušnje s poučevanjem OPP. 

Pretekle izkušnje s poučevanjem OPP 
nikoli enkrat nekajkrat velikokrat 

Skupaj Strokovni profil 
pedagoškega 

delavca f f % f f % f f % f f % f f % 

RS 14 8,4 24 14,5 79 47,6 49 29,5 166 100,0 
PS 10 9,2 3 2,8 41 37,6 55 50,5 109 100,0 

SRP 0 0,0 3 3,8 6 7,7 69 88,5 78 100,0 

SŠ 33 43,4 20 26,3 18 23,7 5 6,6 76 100,0 

Skupaj 57 13,3 50 11,7 144 33,6 178 41,5 429 100,0 
 

Večina osnovnošolskih učiteljev je vsaj nekajkrat (47,6%; 37,6%), če ne celo velikokrat 

(29,5%; 50,5%) poučevala otroke s posebnimi potrebami. 14,5% razrednih in 2,8% 

predmetnih učiteljev je imelo izkušnjo s poučevanjem otrok s posebnimi potrebami zgolj 

enkrat. Brez vsakršnih izkušenj s poučevanjem otrok s posebnimi potrebami pa je 8,4% 

razrednih in 9,2% predmetnih učiteljev. Večina (43,4%) srednješolskih učiteljev navaja, da še 

ni imela izkušnje s poučevanjem otrok s posebnimi potrebami, sledijo jim tisti, ki so dijake s PP 

poučevali enkrat (26,3%) oziroma nekajkrat (23,7%). Nekaj pa jih je tudi z večkratnimi 

izkušnjami, in sicer 6,6%. 88,5% specialnih pedagogov iz OŠ-NIS je že velikokrat poučevalo 

otroke s posebnimi potrebami, nekaj (7,7%) pa jih je svoje izkušnje opredelilo kot 

nekajkratne. 3,8% je takih, ki so otroke s posebnimi potrebami poučevali le enkrat 

(domnevamo, da so to specialni pedagogi novinci), nihče izmed specialnih pedagogov, ki 

poučujejo na OŠ-NIS pa ni brez izkušenj dela z otroki s posebnimi potrebami.  
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Tabela 11: Primerjava števila (f) in strukturnih odstotkov (f %) pedagoških delavcev različnih 
ravni glede na izkušnjo sodelovanja v strokovni skupini za pripravo IP. 

Član strokovne skupine za pripravo IP 

nikoli enkrat nekajkrat velikokrat 

Skupaj Strokovni profil 
pedagoškega 

delavca f f % f f % f f % f f % f f % 

RS 39 23,5 26 15,7 77 46,4 24 14,5 166 100,0 
PS 25 22,9 14 12,8 41 37,6 29 26,6 109 100,0 

SRP 8 10,3 1 1,3 9 11,5 60 76,9 78 100,0 
SŠ 55 72,4 12 15,8 6 7,9 3 3,9 76 100,0 

Skupaj 127 29,6 53 12,4 133 31,0 116 27,0 429 100,0 
 

V Tabeli 11 je so prikazane izkušnje pedagoških delavcev s sodelovanjem v strokovni 

skupini šole za pripravo IP. Na osnovnošolski ravni je večina učiteljev vsaj nekajkrat že 

sodelovala pri pripravi IP, in sicer 46,4% razrednih učiteljev in 37,6% predmetnih. Vendar pa 

je tudi 23,5% razrednih in 22,9% predmetnih učiteljev, ki te izkušnje še niso imeli. 14,5% 

razrednih učiteljev in kar 26,6% predmetnih učiteljev je že velikokrat sodelovalo pri pripravi 

IP, mnogo pa je tudi tistih z enkratno izkušnjo (15,7% razrednih in 12,8% predmetnih 

učiteljev). Drugačno je stanje na OŠ-NIS, kjer je kar 76,9% specialnih pedagogov že 

velikokrat sodelovalo pri pripravi IP. Nekajkrat jih je sodelovalo 11,5%, enkrat pa 1,3%. Hkrati 

pa je dobra desetina specialnih pedagogov še brez izkušenj sodelovanja v strokovni skupini 

šole za pripravo IP. Povsem obratne rezultate pa vidimo pri srednješolskih učiteljih, saj jih je 

72,4% brez teh izkušenj, 15,8% jih je v strokovni skupini za pripravo IP sodelovalo enkrat, 

7,9% nekajkrat, zgolj 3,9% pa jih je sodelovalo že večkrat.  

 

2.1.4 Postopki zbiranja  podatkov 

 

V skladu z namenom raziskave smo izdelali instrumente zbiranja podatkov. Oblikovali smo 

vprašalnik za pedagoške delavce (priloga 1). Vprašalnik je sestavljen iz splošnega dela, 

desetih sklopov ocenjevalnih lestvic (vsaka obsega 15 trditev) in desetih odprtih vprašanj. 

 

V splošnem delu smo pridobili nekatere osebne podatke anketirancev: spol; delovno dobo v 

vzgoji in izobraževanju; stopnjo in smer izobrazbe; vrsto šole (centralna, podružnična); raven 

poučevanja (razredna stopnja, predmetna stopnja, šola z nižjim izobrazbenim standardom, 

srednja šola); število učencev/dijakov v oddelku, v katerem je učitelj razrednik; število otrok 

oziroma mladostnikov s posebnimi potrebami v tem oddelku; pretekle izkušnje s 

poučevanjem OPP in izkušnje s sodelovanjem v strokovni skupini za oblikovanje 

individualiziranega progama.  
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Ocenjevalne lestvice so bile razvrščene v naslednje sklope: 

1. Prepoznavanje različnih posebnosti otrok in mladostnikov:  učitelji  so na lestvici od 

1 do 5 ocenjevali pogostost pojavnosti posameznih posebnosti v njihovi pedagoški 

praksi, lastno kompetentnost za zagotavljanje pomoči in podpore glede na posamezno 

posebnost ter izražali lastno prepričanje o moči vplivanja teh posebnosti na učne 

zmožnosti otrok in mladostnikov in na njihovo socialno vključenost.  

2. Doživljanje institucionalne klime: učitelji so na 15 trditev v sklopu podali lastno oceno 

doživljanja klime v njihovi šoli (na lestvici od 1 do 5). 

3. Osebna prepričanja pedagoških delavcev o lastni učinkovitosti pri pedagoškem 

delu: učitelji so podali samooceno (na lestvici od 1 do 5) za 15 trditev v sklopu. 

4. Generične pedagoške kompetence: učitelji so podali samooceno (na lestvici od 1 do 5) 

za 15 trditev v sklopu. 

5. Doživljanje organiziranosti in funkcionalnosti mreže pomoči otrokom in 

mladostnikom v šoli: učitelji  so na 15 trditev v sklopu podali svoje prepričanje (na 

lestvici od 1 do 5) o obstoječih možnostih za zagotavljanje pomoči in podpore na ravni 

učitelja in na ravni šole. 

6. Sodelovanje s starši: učitelji so na 15 trditev v sklopu podali svoje prepričanje (na 

lestvici od 1 do 5) o kakovosti sodelovanja s starši na ravni učitelja in na ravni šole. 

7. Spodbujanje razvoja učnih kompetenc pri otrocih in mladostnikih v okviru pouka: 

učitelji  so na 15 trditev v sklopu podali samooceno (na lestvici od 1 do 5) lastnega 

pedagoškega dela. 

8. Spodbujanje razvoja uporabnih znanj in življenjskih spretnosti: učitelji so na 15 

trditev v sklopu podali samooceno (na lestvici od 1 do 5) lastnega pedagoškega dela. 

9. Spodbujanje razvoja osebnostnih in vzgojnih kompetenc pri otrocih in 

mladostnikih v okviru pouka: učitelji so na 15 trditev v sklopu podali samooceno (na 

lestvici od 1 do 5) lastnega pedagoškega dela. 

10. Profesionalni razvoj: učitelji so za 15 trditev v sklopu podali samooceno (na lestvici od 1 

do 5) lastne aktivnosti na področju profesionalnega razvoja. 

 

Z vprašanji odprtega tipa smo od pedagoških delavcev želeli pridobiti njihove osebne 

izkušnje in poglede povezane s tematiko posameznih sklopov, za katere smo pridobivali 

podatke z ocenjevalnimi lestvicami. 

 
Pedagoški delavci v slovenskem prostoru še niso seznanjeni s pojmom rezilientnosti. S 

preučevanjem teorije rezilientnosti ugotavljamo, da so strategije za spodbujanje rezilientnosti 

pri otrocih in mladostnikih v šolskem okolju tesno povezane in prepletene z didaktičnimi 

načeli sodobnega pouka. Zato smo oblikovali vprašalnik, ki po posameznih sklopih zajema 
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tiste pedagoške kompetence, strategije, pristope in oblike, ki implementirajo ključne 

varovalne procese in mehanizme za spodbujanje rezilientnosti. Z analizo rezultatov bomo 

pridobili vpogled v stopnjo ocene lastne pedagoške učinkovitosti po posameznih sklopih. 

Razvidno bo, na katerih področjih, ki so povezana s spodbujanjem rezilientnosti se 

pedagoški delavci doživljajo kot kompetentne in učinkovite (preko teh področjih 

predvidevamo, da spodbujajo razvoj rezilientnosti pri otrocih in mladostnikih) in katera 

področja bi bilo potrebno v ta namen še dodatno spodbuditi in okrepiti. Zavedamo se 

omejene stopnje objektivnosti rezultatov, saj temelji na samooceni, vendar nam prav to lahko 

poda informacijo o pomembnosti, ki jo učitelji dajejo posameznim sklopom v vprašalniku.  

 
Vprašalnik je bil oblikovan z namenom, da bi pridobili vpogled v kakovost in izraženost 

posameznih varovalnih dejavnikov, ki spodbujajo razvoj rezilientnosti pri otrocih in 

mladostnikih v šoli. Glede na teorijo rezilientnosti lahko z rezultati po posameznih sklopih 

dobimo vpogled v kakovost in izraženost posameznih varovalnih dejavnikov, ki spodbujajo 

razvoj rezilientnosti pri otrocih in mladostnikih v šolskem okolju. 

 
Anketni vprašalnik smo najprej preizkusili na pilotskem vzorcu učiteljev (5 razrednih učiteljev, 

5 predmetnih učiteljev, 5 srednješolskih učiteljev in 3 specialnih pedagogov) in ga na osnovi 

pridobljenih rezultatov in komentarjev izpopolnili ter izoblikovali končno obliko vprašalnika.  

 
Preden smo poslali anketne vprašalnike smo po telefonu kontaktirali z ravnatelji izbranih šol, 

da smo pridobili njihovo soglasje za sodelovanje v raziskavi in število učiteljev razrednikov. V 

primeru, da se ravnatelj ni odločil za sodelovaje v raziskavi, smo poklicali naslednjo šolo v 

seznamu. Učiteljem, ki so privolili v sodelovanje smo v začetku maja 2011 vprašalnike poslali 

po pošti. Njihovo sodelovanje je bilo prostovoljno, anketne vprašalnike so reševali anonimno 

in jih po pošti vrnili. Anketne vprašalnike smo zbirali do konca junija 2011. V raziskavi so 

sodelovali učitelji iz 41 osnovnih šol, 8 osnovnih šol z nižjim izobrazbenim standardom in 6 

srednjih šol po Sloveniji. 

 
Zanesljivost Modela smo preverjali s Cronbachovim koeficientom alfa, ki za celotni Model 

znaša α=0,963 in kaže na veliko zanesljivost merskega instrumenta. Po posameznih sklopih 

se vrednost Cronbachovega koeficienta alfa giblje med 0,736 (sklop Doživljanje učinkovitosti 

mreže pomoči) in 0,906 (sklop Samoocena kompetentnosti), kar prikazujemo v spodnji tabeli. 

To visoko zanesljivost potrjuje tudi izid faktorizacije16. Vsi skupni faktorji, ki imajo lastno 

vrednost večjo od 1 skupaj pojasnjujejo 75,1% variance, kar kaže, da je zanesljivost 

instrumenta (po zakonitosti rtt=√h2) 0,864. 
 

                                                

16 Izpis faktorske analize je v Prilogi 2. 
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Tabela 11:  Vrednosti Cronbahovega koeficienta alfa za posamezne sklope Modela in za 
Model v celoti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsebinska veljavnost Modela je bila opredeljena z oblikovanjem vprašanj skladno s 

teoretičnimi izhodišči, kar smo dosegli z operacionalizacijo spoznanj, ki jih navajajo raziskave 

usmerjene v preučevanje spodbujanja rezilientnosti v šoli. V največji meri smo izhajali iz: 

• Smernic, ki jih za spodbujanje rezilientnosti v šoli navaja Katie Frey (1998), 

• Izzivov paradigme rezilientnosti, ki jih učiteljem zastavlja Sybil Wolin (2004), 

• Dejavnikov učne rezilientnosti, ki jih opredeljujeta Martin in Marsh (2003), 

• Modela moči in varovalnih dejavnikov po Nan Henderson in Mike Milstein (2003).  

 

Za določanje konstruktne veljavnosti Modela smo uporabili eksploratorno faktorsko analizo 

(Priloga 2). Kaiser-Meyer-Olkinov test ustreznosti vzorčenja (KMO=0,769) in Barletov test 

sferičnosti (χ2= 29307,798, df=9045), ki je značilen na ravni p=0,000, kažeta, da so podatki 

ustrezni za nadaljevanje faktorske analize. Prvi faktor ima visoko lastno vrednost (λ=31,5) in 

pojasni 23,3% variance, kar je več od predpostavljene spodnje meje (20%) in pomeni, da je 

instrument po tem kriteriju veljaven (Ferligoj, Leskošek, Kogovšek, 1995). 

 

Po metodi glavnih komponent smo faktorizirali postavke in naredili Varimax rotacijo. Za 

potrebe vsebinske interpretacije faktorske rešitve smo izbrali 5 skupnih faktorjev, ki skupaj 

pojasnjujejo 36,8% variance. Glede na nasičenost spremenljivk s skupnimi faktorji le-te 

poimenujemo kot faktor 1: Spodbujanje razvoja rezilientnosti preko sodobnega pouka 

(23,3%), faktor 2: Inkluzivna in podporna klima (4,3%), faktor 3: Samouravnalne strategije in 

spretnosti (3,3%), faktor 4: Timsko sodelovanje in povezovanje (3,0%) in faktor 5: Učiteljev 

profesionalni razvoj (2,8%). 

 

Sklop Modela Cronbachov 
koeficient alfa 

Doživljanje institucionalne klime 0,832 

Prepričanja učiteljev o lastni učinkovitosti pri pedag. delu  0,785 

Samoocena kompetentnosti za izbrane naloge 0,905 

Doživljanje učinkovitosti mreže pomoči 0,736 

Doživljanje kakovosti sodelovanja s starši 0,868 

Spodbujanje razvoja učnih kompetenc 0,841 

Spodbujanje razvoja življenjskih spretnosti 0,784 

Spodbujanje razvoja vzgojnih kompetenc 0,847 

Značilnosti profesionalnega razvoja 0,779 

Celoten Model 0,963 



Vanja R. Kiswarday (2012). Stališča učiteljev do možnosti razvijanja rezilientnosti pri učencih in dijakih, PeF UL. 

100 

2.1.5 Postopki obdelave podatkov 

 

Podatke smo obdelali s statistični programskim paketom SPSS za Windows (verzija 20). 

 

Podatke vprašalnika smo obdelali na nivoju deskriptivne in interferenčne statistike. Dobljene 

rezultate smo prikazali tabelarično, pri čemer smo uporabili naslednje statistične metode: 

 

− Cronbachhov koeficient zanesljivosti in faktorsko analizo za opredelitev veljavnosti in 

zanesljivosti instrumenta;  

− frekvenčno distribucijo spremenljivk (f, f %), aritmetično sredino (M), standardni odklon 

(SD), koeficient variacije, koeficient asimetrije (KA) in koeficient sploščenosti (KS); 

− χ2 preizkus; 

− Wilcoxonov preizkus; 

− Kruskal-Wallisov preizkus; 

− Mann-Whitneyev preizkus;  

− t-test za neodvisne vzorce;  

− Analizo variance za neodvisne vzorce; 

− Analizo strukturnega modeliranja (SEM) s programom AMOS.  
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2.2 Rezultati in interpretacija 
 

V skladu z namenom empiričnega dela naše raziskave in zastavljenimi raziskovalnimi 

vprašanji rezultate predstavljamo v dveh členjenih poglavjih.  

 

V prvem poglavju obravnavamo nekatere posebnosti otrok in mladostnikov, za katere 

menimo, da predstavljajo dejavnike tveganja, ki otrokom in mladostnikom vsakodnevno 

otežujejo pogoje pri vključevanju v šolski prostor. Na osnovi pridobljenih podatkov smo 

analizirali pogostost posebnosti pri otrocih in mladostnikih po oceni učiteljev, samooceno 

usposobljenosti učiteljev za nudenje pomoči in podpore tem otrokom in mladostnikom ter 

povezanost med zaznavanjem problematike in samooceno usposobljenosti učiteljev za 

nudenje pomoči in podpore. Analizirali smo tudi subjektivna prepričanja učiteljev o vplivu 

navedenih posebnosti na učno in socialno funkcioniranje otrok in mladostnikov v šoli. 

 

V drugem delu analiziramo Model spodbujanja rezilientnosti preko sodobnega pouka in sicer 

najprej posamične dejavnike v modelu, potem pa še sklope dejavnikov. Na koncu 

preverjamo še upravičenost predpostavljenega Modela, ki smo ga sestavili iz devetih sklopov 

dejavnikov.   

 

 

2.2.1 Analiza zaznavanja in pojmovanja raznolikih posebnosti in 

mladostnikov s strani učiteljev  

 

2.2.1.1 Analiza pogostosti raznolikih posebnosti in potreb otrok in mladostnikov po 

oceni pedagoških delavcev 

 

V izhodišču nas je zanimalo, kako pogosto se pedagoški delavci v svoji praksi srečujejo z 

različnimi posebnostmi otrok in mladostnikov. Izpostavili smo jih trinajst. Te posebnosti lahko 

predstavljajo dejavnike tveganja, ki otrokom in mladostnikom vsakodnevno otežujejo pogoje 

pri vključevanju v šolski prostor. Pedagoški delavci so podali oceno pogostosti lastnih 

pedagoških izkušenj z otroki in mladostniki, pri katerih so prepoznavali navedene posebnosti. 

Pogostost pojava v njihovi pedagoški praksi so opredelili po petstopenjski lestvici, od 1 

(nimajo izkušenj – se še niso srečali z navedeno posebnostjo) do 5 (imajo veliko izkušenj – 
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se zelo pogosto srečujejo z navedeno posebnostjo). V tabeli 1 so rezultati prikazani 

deskriptivno, glede na izbrane odgovore na petstopenjski lestvici.  

 

Tabela 12: Frekvenčna porazdelitev ocen (f) in njihovih strukturnih odstotkov (f %)17 
pogostosti pojavljanja navedenih posebnosti otrok in mladostnikov po subjektivni 
oceni pedagoških delavcev (n), aritmetične sredine (M), standardni odkloni (SD) in 
rangi (R).  

1 
Še nikoli 

2 
Redko 

3 
Srednje 

4 
Precej 

5 
Zelo 

Pogostost izkušenj 
  

Posebnost  f          f % f          f %  f         f %  f         f %  f          f % 
n M SD R 

Dolgotrajna bolezen 145 34,6 160 38,2 64 15,3 35 8,4 15 3,6 419 2,08 1,073 12 
Motnje zaznavanja 
(vida, sluha)  

130 31,1 186 44,5 67 16,0 30 7,2 5 1,2 418 2,03 ,931 13 

Gibalna oviranost 125 30,3 159 38,5 67 16,2 32 7,7 30 7,3 413 2,23 1,174 11 

Učne težave 
(splošne in 
specifične) 

20 4,8 31 7,5 117 28,1 137 32,9 111 26,7 416 3,69 1,090 1 

Nadarjenost 46 11,1 62 15,0 137 33,2 129 31,2 39 9,4 413 3,13 1,128 6 

Težave na področju 
govora in jezika 

22 5,3 102 24,5 122 29,3 123 29,5 48 11,5 417 3,18 1,088 5 

Težave pri 
obvladovanju vedenja, 
čustvovanja 

7 1,7 64 15,4 132 31,8 138 33,3 74 17,8 415 3,50 1,009 3 

Pomanjkanje 
socialnih spretnosti 

13 3,1 84 20,3 159 38,5 119 28,8 38 9,2 413 3,21 ,972 4 

Pomanjkanje 
motivacije za učenje 

9 2,2 43 10,4 130 31,4 146 35,3 86 20,8 414 3,62 ,996 2 

Pretirana vključenost 
v obšolske 
dejavnosti 

56 13,7 95 23,2 134 32,7 94 22,9 31 7,6 410 2,88 1,139 9 

Revščina, slabši 
socialno-ekonomski 
status družine 

19 4,6 119 28,6 157 37,7 84 20,2 37 8,9 416 3,00 1,014 8 

Izhajanje iz drugega 
kulturnega/jezikovne- 
ga okolja 

79 19,1 135 32,7 99 24,0 66 16,0 34 8,2 413 2,62 1,198 10 

Izhajanje iz manj 
spodbudnega 
družinskega okolja 

19 4,6 122 29,4 148 35,7 91 21,9 35 8,4 415 3,00 1,018 7 

 

Vidimo, da se pedagoški delavci v svoji pedagoški praksi najpogosteje (od srednje pogosto 

do precej pogosto: 4>M≥3,5) srečujejo z otroki in mladostniki, ki imajo težave pri učenju, pri 

učni motivaciji in pri samoobvladovanju čustvovanja in vedenja. Nad ravnjo srednje pogosto 

(3,5>M>3) opažajo, da imajo otroci oziroma mladostniki šibko razvite socialne spretnosti in 

težave na področju govora in jezika. Približno enako pogosto pri otrocih in mladostnikih 

opažajo tudi nadarjenost. V povprečju z natanko srednjo vrednostjo (M=3), ocenjujejo, da 
                                                

17  Ker v nekaterih primerih anketiranci niso podali vseh ocen in se vsota frekvenc razlikuje od velikosti 
celotnega vzorca, smo pri izračunu strukturnih odstotkov uporabili veljavne odstotke. 
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imajo otroci in mladostniki težave v domačem okolju in da izhajajo iz okolja z nižjim socialno-

ekonomskim statusom. V povprečju z oceno redko (3>M>2) ocenjujejo pogostost težav otrok 

in mladostnikov zaradi preobremenjenosti z interesnimi dejavnostmi ter težav zaradi 

izhajanja iz drugega kulturnega ali jezikovnega okolja. Prav tako se redkeje soočajo s 

težavami kot so gibalna oviranost, dolgotrajna bolezen in motnje zaznavanja.  

Pedagoški delavci, ki smo jih zajeli v raziskavo v svoji praksi z največjim deležem ocen zelo 

pogosto (26,7%) pri otrocih in mladostnikih zaznavajo problematiko povezano z učnimi 

težavami, še tretjina pa jih to zaznava precej pogosto. 28,1% delež jih to problematiko zaznava 

kot srednje pogosto, 7,5 kot redko, le 4,8% pedagoških delavcev pa se z njimi ne srečuje.  

Drugi rang zaseda dejavnik »pomanjkanje motivacije za učenje«, pri katerem največji delež 

pedagoških delavcev pokriva oceno precej pogosto (35,3%), 31,4% oceno srednje pogosto, 

petina pa oceno zelo pogosto. Desetina pedagoških delavcev ocenjuje, da se s tem redko 

srečuje v svoji praksi, le 2,2% pa, da nikoli. 

V tretjem rangu so težave pri obvladovanju vedenja in čustvovanja, s katerimi se tretjina 

pedagoških delavcev v svoji praksi srečuje precej pogosto, malenkost manjši je delež, ki 

meni, da srednje pogosto (31,8%), 17,8% jih meni, da precej pogosto, 15,4% redko, le 1,7% 

pedagoških delavcev pa teh težav pri otrocih in mladostnikih ne opaža.  

Četrti rang ima »pomanjkanje socialnih spretnosti«, kjer je največji delež pedagoških 

delavcev, ki ta dejavnik tveganja zaznavajo srednje pogosto, teh je 38,5%, enak delež pa jih 

to zaznava precej in zelo pogosto (38,0%), petina jih zaznava redko, le 3,1% pa te 

posebnosti ne prepoznava.  

Peti rang imajo težave na področju govora in jezika. V vzorcu je enak delež pedagoških 

delavcev, ki to zaznavajo srednje pogosto (29,3%) in precej pogosto (29,5%). Nekoliko 

manjši je delež tistih, ki te težave zaznavajo redko (24,5%), 11,5 pa jih težave na področju 

govora in jezika zelo pogosto prepoznava v svoji praksi.  

Šesti rang zaseda nadarjenost. Približno tretjina pedagoških delavcev jo zaznava bodisi 

srednje pogosto (33,2%) bodisi precej pogosto (31,2%), redko 15%, podobna pa sta deleža 

pedagoških delavcev, ki nadarjenosti ne prepoznavajo v svoji praksi (11,1%) ali pa jo 

prepoznavajo zelo pogosto (9,4%).  

Sedmi in osmi rang zasedata rizična dejavnika, ki sta tesno povezana z družinskim okoljem, 

iz katerega izhajajo otroci in mladostniki (revščina oziroma nižji SES družine ter manj 

spodbudno okolje). Pri obeh so odgovori pedagoških delavcev podobni in sicer: 35,7% 

oziroma 37,7% se jih s to problematiko srednje pogosto srečuje, približno 30% redko, 

približno petina precej pogosto, nekoliko manj kot desetina zelo pogosto, le 4,6% pedagoških 

delavcev pa nima izkušenj s tema dvema problematikama.  
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Deveti rang zaseda pogostost težav otrok in mladostnikov zaradi preobremenjenosti z 

interesnimi dejavnostmi, kjer tretjina pedagoških delavcev ocenjuje, da se s tem srečuje 

srednje pogosto, nekaj več kot petina jih to zaznava redko (23,2%) ali precej pogosto 

(22,9%), 13,7% pedagoških delavcev ne zaznava tega problema, 7,6% pa zelo pogosto.  

Deseti rang ima dejavnik »izhajanje iz drugačnega kulturnega ali jezikovnega okolja«. 

Največji delež pedagoških delavcev to problematiko zaznava redko (32,7%), 24% srednje 

pogosto, 19,1% jih je brez tovrstnih izkušenj, 24,2% pa jih to zaznava precej ali zelo pogosto.  

Redko (38,5%) se pedagoški delavci srečujejo z otroki in mladostniki, ki  imajo posebnosti na 

področju gibanja, 30,3% jih te izkušnje še ni imelo, 16,2% pa pojavnost v svoji pedagoški 

praksi ocenjuje s srednje pogosto, 15% pa kot precej ali zelo pogosto.  

Predzadnji rang zasedajo izkušnje pedagoških delavcev z otroki, ki imajo motnje v 

zaznavanju – tri četrtine jih te izkušnje ni imelo ali pa redko, 16% srednje pogosto, 7,2% 

precej pogosto, le 1,2% pa zelo pogosto.  

Najmanj pogosto pa pedagoški delavci navajajo izkušnje z otroki z dolgotrajno ali kronično 

boleznijo – 34,6% jih te izkušnje nima, 38,2% redko, 15,3% srednje pogosto, nekaj več kot 

desetina (12%) pa ima precej ali zelo pogoste izkušnje z vključevanjem teh otrok in 

mladostnikov v svoje pedagoško delo.  

 

V tabeli 13 je prikazan izid preverjanja statistične pomembnosti razlik med strokovnimi profili 

pedagoških delavcev v pogostosti zaznavanja posamezne posebnosti otrok in mladostnikov v 

njihovi praksi. 
 

Tabela 13: Izid Kruskal-Wallisovega (K-W) preizkusa statistične pomembnosti razlik med 
strokovnimi profili pedagoških delavcev v subjektivni oceni pogostosti zaznavanja 
posamezne posebnosti otrok in mladostnikov v svoji praksi. 

 Izid K-W testa  
Posebnost 
 

 
STROKOVNI 

PROFIL 

 

n 

_ 

R χ
2 

P 

RS 161 191,88 

PS 108 182,38 

SRP 76 322,39 

SŠ 74 174,30 

1. Dolgotrajna bolezen 

Skupaj 419   

90,267 ,000*** 

RS 161 182,72 

PS 109 192,87 

SRP 77 296,13 

SŠ 71 201,82 

2. Motnje zaznavanja (vida, sluha) 

Skupaj 418   

56,830 ,000*** 

RS 159 176,84 

PS 109 173,24 
3. Gibalna oviranost 

SRP 77 317,73 

93,537 ,000*** 
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SŠ 68 206,25  
Skupaj 413   

  

RS 161 206,81 

PS 109 209,18 

SRP 77 321,81 

SŠ 69 84,93 

4. Učne težave (splošne in specifične) 

Skupaj 416   

153,172 ,000*** 

RS 161 243,38 

PS 109 252,82 

SRP 74 86,61 

SŠ 69 178,84 

5. Nadarjenost 

Skupaj 413   

118,753 ,000*** 

RS 161 200,52 

PS 109 137,61 

SRP 77 307,44 

SŠ 70 231,39 

6. Težave na področju govora in jezika 

Skupaj 417   

99,482 ,000*** 

RS 161 196,02 

PS 109 198,56 

SRP 77 294,45 

SŠ 68 153,60 

7. Težave pri obvladovanju vedenja, 
čustvovanja 

Skupaj 415   

61,048 ,000*** 

RS 160 181,05 

PS 107 193,04 

SRP 77 305,95 

SŠ 69 178,39 

8. Pomanjkanje socialnih spretnosti 

Skupaj 413   

72,439 ,000*** 

RS 159 182,40 

PS 109 252,40 

SRP 77 276,47 

SŠ 69 117,44 

9. Pomanjkanje motivacije za učenje 

Skupaj 414   

95,083 ,000*** 

RS 160 252,23 

PS 109 203,08 

SRP 73 110,91 

SŠ 68 200,97 

10. Pretirana vključenost v obšolske 
dejavnosti 

Skupaj 410   

76,294 ,000*** 

RS 161 196,16 

PS 109 199,85 

SRP 77 296,06 

SŠ 69 153,22 

11. Revščina, slabši socialno-ekonomski 
status družine 

Skupaj 416   

63,124 ,000*** 

RS 160 188,11 

PS 109 185,67 

SRP 77 300,82 

SŠ 67 178,99 

12. Izhajanje iz drugačnega 
kulturnega/jezikovnega okolja 

Skupaj 413   

62,523 ,000*** 

RS 161 185,18 

PS 108 209,72 

SRP 77 294,84 

SŠ 69 161,65 

13. Izhajanje iz manj spodbudnega 
družinskega okolja 

Skupaj 415   

61,562 ,000*** 
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Legenda18:  *** razlika je statistično pomembna na ravni  p < 0,001 

 ** razlika je statistično pomembna na ravni  p < 0,01 

 * razlika je statistično pomembna na ravni  p < 0,05 
 

Izid Kruskal-Wallisovega preizkusa pokaže, da so razlike zaznavanja pogostosti navedenih 

posebnosti med skupinami pedagoških delavcev statistično pomembne pri vseh posebnostih. 

Delež specialnih pedagogov je statistično pomembno večji pri zaznavanju pogostosti enajstih 

posebnosti od trinajstih, in sicer: dolgotrajne bolezni (χ2
1=90,267, P1=0,000), motenj v 

zaznavanju (χ2
2=90,267, P2=0,000), gibalne oviranosti (χ2

3=56,830, P3=0,000), učnih težav 

(χ2
4=153,172, P4=0,000), težav na področju govora in jezika (χ2

6=99,482, P6=0,000), težav pri 

obvladovanju čustvovanja in vedenja (χ2
7=61,048, P7=0,000), pomanjkanja socialnih 

spretnosti (χ2
8=72,439, P8=0,000), pomanjkanja motivacije za učenje (χ2

9=95,083, P9=0,000),  

revščine oziroma slabšega SES družine (χ2
11=63,124, P11=0,000) ter izhajanja iz drugačnega 

kulturnega/jezikovnega okolja (χ2
12=62,523, P12=0,000) in manj spodbudnega družinskega 

okolja (χ2
13=61,562, P13=0,000). Pogostost nadarjenosti in pretirane vključenosti v obšolske 

dejavnosti pa s statistično pomembno večjim deležem zaznavajo osnovnošolski učitelji 

(χ2
5=111,753, P5=0,000 in χ2

10=76,294, P10=0,000).    

 

Ugotovitev, da specialni pedagogi, ki poučujejo v OŠ-NIS, z bistveno nižjim deležem  

prepoznavajo nadarjenost pri otrocih in mladostnikih (s posebnimi potrebami), se nam zdi 

zaskrbljujoča, saj jo lahko razumemo kot izraz, da je pri obravnavi OPP še vedno 

prevladujoče usmerjanje v motnje, ovire in primanjkljaje (model deficitov) in ne pristop 

perspektive moči (po modelu rizičnost-rezilientnost) (Magajna, 2008: 33). Model rizičnost-

rezilientnost strokovne delavce namreč spodbuja, da na otrokov oziroma mladostnikov razvoj 

gledajo celostno in se usmerjajo v razvoj potencialov ter notranjih in zunanjih virov moči, ne 

glede na njihove individualne motnje, ovire in primanjkljaje (Margalit, 2004), kar posamezniku 

omogoča oblikovanje bolj pozitivne samopodobe, boljšega občutka lastne vrednosti, večjega 

zaupanja v lastne zmožnosti in večje samostojnosti in učinkovitosti (Grotberg, 1997, Masten, 

2001, Cefai, 2008). 

 

V nadaljevanju nas zanima, ali so razlike v zaznavanju pogostosti navedenih posebnosti 

otrok in mladostnikov med osnovnošolskimi učitelji (razrednimi in predmetnimi) pomembne. 

 

                                                

18 Legenda velja za vse tabele v nadaljevanju. 
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Tabela 14: Izid Mann-Whitney preizkusa statistične pomembnosti razlik med osnovnošolskimi 
učitelji (RS, PS) v subjektivni oceni pogostosti zaznavanja posamezne posebnosti 
otrok in mladostnikov v svoji praksi. 

 Izid Mann-Whitney 
preizkusa 

 
Posebnost 
 

 
STROKOVNI 

PROFIL 

 

n 

_ 

R 

 
Vsota 
rangov Z

 
P 

RS 161 137,54 22144,00 

PS 108 131,21 14171,00 1. Dolgotrajna bolezen 
Skupaj 269     

-,709 
 

,478 
 

RS 161 132,90 21396,50 

PS 109 139,34 15188,50 2. Motnje zaznavanja (vida, 
sluha) 

Skupaj 270     

-,726 
 

,468 
 

RS 159 135,76 21585,50 

PS 109 132,67 14460,50 3. Gibalna oviranost 
Skupaj 268     

-,349 
 

,727 
 

RS 161 135,13 21756,00 

PS 109 136,05 14829,00 4. Učne težave (splošne in 
specifične) 

Skupaj 270     

-,101 
 

,919 
 

RS 161 132,57 21343,50 

PS 109 139,83 15241,50 5. Nadarjenost 
Skupaj 270     

-,798 
 

,425 
 

RS 161 153,84 24768,50 

PS 109 108,41 11816,50 6. Težave na področju govora in 
jezika 

Skupaj 270     

-4,913 
 

,000*** 
 

RS 161 134,55 21663,00 

PS 109 136,90 14922,00 7. Težave pri obvladovanju 
vedenja, čustvovanja 

Skupaj 270     

-,256 
 

,798 
 

RS 160 130,61 20898,00 

PS 107 139,07 14880,00 8. Pomanjkanje socialnih 
spretnosti 

Skupaj 267     

-,933 
 

,351 
 

RS 159 114,96 18278,00 

PS 109 163,01 17768,00 9. Pomanjkanje motivacije za 
učenje 

Skupaj 268     

-5,269 
 

,000*** 
 

RS 160 149,19 23871,00 

PS 109 114,17 12444,00 10. Pretirana vključenost v 
obšolske dejavnosti 

Skupaj 269     

-3,791 
 

,000*** 
 

RS 161 134,47 21649,00 

PS 109 137,03 14936,00 11. Revščina, slabši socialno- 
ekonomski status 

Skupaj 270     

-,282 
 

,778 
 

RS 160 135,50 21679,50 

PS 109 134,27 14635,50 12. Izhajanje iz drugega 
kulturnega/jezikovnega okolja 

Skupaj 269     

-,132 
 

,895 
 

RS 161 127,83 20580,00 

PS 108 145,69 15735,00 13. Izhajanje iz manj spodbudnega 
družinskega okolja 

Skupaj 269     
-1,969 ,049* 

 

Izid Mann-Whitney preizkusa pokaže, da so osnovnošolski učitelji dokaj skladni v zaznavanju 

pogostosti navedenih posebnosti pri otrocih in mladostnikih, razlike med skupinama se na 

statistično pomembni ravni pojavijo le pri štirih od trinajstih posebnostih, in sicer pri 

zaznavanju pogostosti težav na področju govora in jezika, ki jih razredni učitelji zaznavajo 
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pogosteje od predmetnih (Z6=-4,913, P6=0,000). Na razredni stopnji so govorno-jezikovne 

sposobnosti otrok še v fazi intenzivnega razvoja, večje razlike med otroki so lahko pogojene 

tako z značilnostmi individualnega razvoja kot tudi z vidika okolja, pri čemer ima lahko 

pomembno vlogo tudi vključenost otroka v predšolsko vzgojo in izobraževanje, ki glede na 

raziskave deluje kot varovalni dejavnik predvsem pri otrocih, ki izhajajo iz manj spodbudnega 

družinskega okolja (Marjanovič-Umek idr., 2011).  

Osnovnošolski učitelji se pomembno razlikujejo tudi v zaznavanju pogostosti pomanjkanja 

motivacije za učenje (Z9=-5,269, P9=0,000). S tem problemom se v svoji pedagoški praksi 

pogosteje srečujejo učitelji, ki poučujejo na predmetni stopnji, kar lahko povežemo tudi s 

problemom naučene nemoči (Juriševič, M., 2006: 48), ki je pri učencih višjih razredov že bolj 

prisoten, saj postajajo samozaznave učnih zmožnosti z napredovanjem po šolski vertikali vse 

manj pozitivne (prav tam).  

Razredni učitelji bolj pogosto od predmetnih zaznavajo tudi problem preobremenjenosti otrok 

zaradi vključenosti v obšolske dejavnosti (Z8=-3,791, P13=0,000). Menimo, da so mlajši otroci 

vključeni v več obšolskih dejavnosti (tako po svoji volji kot po volji staršev), ker mnoge 

potekajo v času podaljšanega bivanja, kar lahko deluje preobremenjujoče. Na predmetni 

stopnji so otroci in mladostniki že bolj avtonomni pri vključevanju v interesne dejavnosti, 

izbirajo jih manj, ker so njihovi interesi bolj usmerjeni tudi v neformalne socialne oblike 

druženja.  

 

Pomembne razlike so tudi pri zaznavanju pogostosti izhajanja iz manj spodbudnega 

družinskega okolja (Z13=-1,969, P13=0,049). Zanimivo bi bilo raziskati, če je to povezano z 

dejanskimi spremembami znotraj družine (npr. ločitev staršev) ali pa morda bolj z zmanjšano 

avtoriteto in vzgojno močjo staršev, ki je značilna za adolescentno obdobje. 

 

2.2.1.2 Analiza subjektivne ocene usposobljenosti učiteljev za nudenje pomoči in 

podpore otrokom in mladostnikom z raznolikimi posebnostmi 

 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate odgovorov na vprašanje, s katerim smo od 

pedagoških delavcev želeli izvedeti v kolikšni meri se pedagoški delavci doživljajo 

kompetentne za zagotavljanje pomoči in podpore otrokom in mladostnikom z navedenimi  

posebnostmi. Rezultate najprej prikazujemo deskriptivno glede na izbrane odgovore na pet-

stopenjski lestvici.  
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Tabela 15: Frekvenčna porazdelitev ocen (f) in njihovih strukturnih odstotkov (f %)19 s katerimi 
pedagoški delavci (n) ocenjujejo lastno usposobljenost za nudenje pomoči in 
podpore otrokom in mladostnikom glede na navedene posebnosti, aritmetične 
sredine (M), standardni odkloni (SD) in rangi (R). 

1 
Nisem  

2 
Malo  

3 
Srednje 

4 
Precej 

5 
Zelo 

Usposobljenost 
  

Posebnost  f          f % f          f %  f         f %  f         f %  f          f % 
n M SD R 

Dolgotrajna bolezen 34 8,4 48 11,8 132 32,5 126 31,0 66 16,3 406 3,35 1,138 7 
Motnje zaznavanja 
(vida, sluha)  

46 11,4 94 23,3 136 33,7 87 21,6 40 9,9 403 2,95 1,142 11 

Gibalna oviranost 33 8,2 55 13,6 115 28,5 141 34,9 60 14,9 404 3,35 1,135 8 
Učne težave 
(splošne in 
specifične) 

7 1,7 22 5,4 78 19,2 173 42,5 127 31,2 407 3,96 ,936 1 

Nadarjenost 11 2,8 22 5,5 82 20,6 175 44,0 108 27,1 398 3,87 ,966 2 
Težave na področju 
govora in jezika 

12 3,0 52 12,8 123 30,3 152 37,4 67 16,5 406 3,52 1,008 5 

Težave pri 
obvladovanju vedenja, 
čustvovanja 

4 1,0 59 14,4 149 36,4 140 34,2 57 13,9 409 3,46 ,936 6 

Pomanjkanje 
socialnih spretnosti 

4 1,0 39 9,6 135 33,3 157 38,7 71 17,5 406 3,62 ,916 4 

Pomanjkanje 
motivacije za učenje 

3 ,7 24 5,9 121 29,9 169 41,7 88 21,7 405 3,78 ,879 3 

Pretirana vključenost 
v obšolske 
dejavnosti 

46 11,6 101 25,4 146 36,7 78 19,6 27 6,8 398 2,85 1,078 13 

Revščina, slabši 
socialno-ekonomski 
status 

52 12,7 98 24,0 127 31,1 93 22,8 38 9,3 408 2,92 1,161 12 

Izhajanje iz drugega 
kulturnega/jezikovne- 
ga okolja 

24 6,0 69 17,1 136 33,7 124 30,8 50 12,4 403 3,27 1,070 9 

Izhajanje iz manj 
spodbudnega 
družinskega okolja 

31 7,7 96 23,8 152 37,6 86 21,3 39 9,7 404 3,01 1,071 10 

 

Iz tabele je razvidno, aritmetična sredina samoocene usposobljenosti, nikjer niti ne doseže 

ocene M=4, pri treh postavkah (motnje zaznavanja, pretirana vključenost v obšolske 

dejavnosti in revščina oziroma nižji SES družine) pa je aritmetična sredina samoocen M<3. 

 

Pedagoški delavci, ki smo jih zajeli v raziskavo, se ocenjujejo kot najbolj kompetentne pri 

zagotavljanju pomoči in podpore otrokom in mladostnikom, kadar imajo le-ti učne težave ali 

pa so nadarjeni – delež pedagoških delavcev, ki se ocenjujejo kot zelo ali precej kompetentni 

za zagotavljanje pomoči in podpore v primeru učnih težav je 73,7%, v primeru nadarjenosti 

                                                

19  Ker v nekaterih primerih anketiranci niso podali vseh ocen in se vsota frekvenc razlikuje od velikosti 
celotnega vzorca, smo pri izračunu strukturnih odstotkov uporabili veljavne odstotke. 
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pa 71,1%. Delež pedagoških delavcev, ki se ocenjujejo kot malo ali nekompetentni, je 

približno 7%.  

Za zagotavljanje pomoči in podpore pri pomanjkanju motivacije za učenje se kot zelo ali precej 

kompetentne ocenjuje 63,4% pedagoških delavcev, skoraj 30% jih meni, da so srednje 

kompetentni, manj kot 7% pa jih je, ki se za to ne počutijo dovolj kompetentni (ne ali malo).  

Na četrtem rangu je samoocena pedagoških delavcev za zagotavljanje pomoči in podpore 

otrokom in mladostnikom, ki imajo pomanjkljive socialne spretnosti – največji delež se 

samoocenjuje za precej kompetentne (38,7%), tretjina za srednje, 17,5% pa za zelo 

kompetentne. Za malo ali nekompetentne za nudenje pomoči in podpore na tem področju se 

samoocenjuje 10,6% pedagoških delavcev.  

Za pomoč in podporo otrokom in mladostnikom, ki imajo težave na področju govora in jezika 

(peti rang) se največji delež pedagoških delavcev ocenjuje kot precej kompetentni (37,4%), 

30,3% pa je delež učiteljev z oceno srednje kompetenten. 16,5% se jih ocenjuje kot zelo 

kompetentni, 15,8% pa kot malo ali nekompetentni.  

Nekoliko nižje, a še vedno na ravni med srednje in precej kompetentni (M≈3,5), svojo 

usposobljenost pedagoški delavci ocenjujejo na področju zagotavljanja pomoči in podpore 

otrokom in mladostnikom, ki imajo težave z obvladovanjem čustvovanja in vedenja. Približno 

tretjinski delež pokrivajo tisti, ki se ocenjujejo kot precej kompetentni in tisti, ki se ocenjujejo 

kot srednje kompetentni. Okrog 14% jih je takih, ki svojo kompetentnost ocenjujejo s 5 (zelo) 

in z 2 (malo kompetenten). Za nekompetentne na tem področju pa se ocenjuje 1% 

pedagoških delavcev.  

Zelo podobno so deleži samoocen kompetentnosti porazdeljeni v povezavi z zagotavljanjem 

pomoči in podpore otrokom in mladostnikom, ki imajo dolgotrajno bolezen ali pa gibalno 

oviranost. Približno tretjina je takih, ki se ocenjujejo kot precej kompetentne, podoben delež 

ima tudi ocena srednje kompetenten, okrog 15% jih meni, da so zelo kompetentni za to, 

petina pa, da so le malo ali pa sploh nekompetentni za tovrstno pomoč in podporo.  

Deveti rang imajo samoocene pedagoških delavcev o usposobljenosti za zagotavljanje pomoči 

in podpore otrokom in mladostnikom, ko le-ti izhajajo iz drugih kulturno-jezikovnih okolij. 

Tretjina jih meni, da so za to srednje usposobljeni, 30,8% precej, 12,4% zelo. Da so malo 

usposobljeni za tovrstno pomoč in podporo jih meni 17,1%, da pa sploh niso, jih meni 6%.  

Z nekoliko večjim deležem (37,6%) kot pri prejšnji postavki se pedagoški delavci 

samoocenjujejo  s srednjo oceno kompetentnosti za nudenje podpore in pomoči otrokom in 

mladostnikom, ki izhajajo iz manj spodbudnega družinskega okolja. Precej nižji pa je delež 

pedagoških delavcev, ki menijo, da so zelo (9,7%) ali precej (21,3%) usposobljeni za 
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tovrstno pomoč in podporo, da so malo usposobljeni za to jih meni 23,8%, da pa sploh niso 

meni 7,7% pedagoških delavcev. 

Še manj kompetentne (M<3) se pedagoški delavci ocenjujejo pri nudenju pomoči in podpore 

otrokom in mladostnikom, ki imajo motnje v zaznavanju. Deleži samoocen so normalno 

porazdeljeni – tretjina se jih ocenjuje kot srednje kompetentni, petina kot precej oziroma malo 

kompetentni, desetina pa kot nekompetentni oziroma zelo kompetentni za pomoč in podporo 

otrokom in mladostnikom s tovrstnimi posebnimi potrebami.  

Najmanj kompetentne (predzadnji in zadnji rang) pa se doživljajo za nudenje pomoči in 

podpore v primeru, da ima otrok ali mladostnik težave, ki so povezane z revščino in nizkim 

socialno-ekonomskim statusom družine in v primeru pretirane obremenjenosti z obšolskimi 

dejavnostmi. Pri obeh je največji delež pedagoških delavcev (nekoliko nad 30%), ki se 

samoocenjuje z oceno  srednje kompetenten, naslednji največji delež imajo pedagoški 

delavci, ki so se samoocenili kot malo kompetentne – teh je okrog 25%, približno petina jih 

meni, da je za to precej kompetentna, dobra desetina jih meni, da sploh ne. Pedagoških 

delavcev, ki menijo, da so zelo usposobljeni zagotavljanje pomoči in podpore otrokom in 

mladostnikom, ki izhajajo iz revnejših družin je 9,3%, medtem ko svojo kompetentnost za 

nudenje pomoči in podpore v primeru pretirane obremenjenosti otrok oziroma mladostnikov z 

obšolskimi dejavnostmi z najvišjo oceno ocenjuje le 6,8% pedagoških delavcev. 

V spodnji tabeli je prikazan izid preverjanja statistične pomembnosti razlik glede na strokovni 

profil pedagoških delavcev v samooceni lastne usposobljenosti za nudenje pomoči in podpore 

otrokom in mladostnikom glede na navedene posebnosti. 
 

Tabela 16: Izid Kruskal-Wallisovega (K-W) preizkusa statistične pomembnosti razlik med  
pedagoškimi delavci (n) v samooceni lastne usposobljenosti za nudenje pomoči in 
podpore otrokom in mladostnikom glede na navedene posebnosti. 

 Izid K-W testa  
Posebnost 
 

 
STROKOVNI 

PROFIL 

 

n 

_ 

R χ
2 

P 

RS 159 207,95 

PS 107 184,39 

SRP 75 233,29 

SŠ 65 189,70 
1. Dolgotrajna bolezen 

Skupaj 406   

9,469 ,024* 

RS 159 202,00 

PS 106 172,71 

SRP 74 227,62 

SŠ 64 220,90 
2. Motnje zaznavanja (vida, sluha) 

Skupaj 403   

12,782 ,005** 

RS 158 198,26 

PS 106 168,46 
3. Gibalna oviranost 

SRP 74 266,68 

34,279 ,000*** 
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SŠ 66 195,36  
Skupaj 404   

  

RS 159 205,35 

PS 108 172,50 

SRP 75 293,99 

SŠ 65 149,20 
4. Učne težave (splošne in specifične) 

Skupaj 407   

74,249 ,000*** 

RS 159 214,53 

PS 108 213,44 

SRP 65 167,91 

SŠ 66 171,59 
5. Nadarjenost 

Skupaj 398   

14,770 ,002** 

RS 158 197,16 

PS 107 174,78 

SRP 74 255,43 

SŠ 67 206,96 
6. Težave na področju govora in jezika 

Skupaj 406   

23,461 ,000*** 

RS 160 191,95 

PS 108 167,86 

SRP 75 253,27 

SŠ 66 242,55 

7. Težave pri obvladovanju vedenja, 
čustvovanja 

Skupaj 409   

35,076 ,000*** 

RS 159 198,23 

PS 107 149,49 

SRP 75 267,01 

SŠ 65 232,02 
8. Pomanjkanje socialnih spretnosti 

Skupaj 406   

54,274 ,000*** 

RS 159 202,88 

PS 108 172,76 

SRP 73 243,47 

SŠ 65 208,09 
9. Pomanjkanje motivacije za učenje 

Skupaj 405   

18,032 ,000*** 

RS 159 184,23 

PS 106 173,54 

SRP 68 211,38 

SŠ 65 266,76 

10. Pretirana vključenost v obšolske 
dejavnosti 

Skupaj 398   

33,674 ,000*** 

RS 160 212,39 

PS 107 166,65 

SRP 74 215,88 

SŠ 67 233,54 

11. Revščina, slabši socialno-ekonomski 
status 

Skupaj 408   

17,522 ,001** 

RS 155 197,86 

PS 108 183,50 

SRP 75 226,15 

SŠ 65 214,75 

12. Izhajanje iz drugega 
kulturnega/jezikovnega okolja 

Skupaj 403   

7,482 ,058 

RS 159 208,45 

PS 107 169,38 

SRP 71 226,99 

SŠ 67 215,31 

13. Izhajanje iz manj spodbudnega 
družinskega okolja 

Skupaj 404   

14,039 ,003** 
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Vidimo, da so razlike v oceni lastne usposobljenosti za nudenje pomoči in podpore otrokom 

in mladostnikom statistično pomembne pri vseh posebnostih, razen pri samooceni 

kompetentnosti za zagotavljanje pomoči in podpore otrokom in mladostnikom, ki izhajajo iz 

drugih kulturnih in jezikovnih okolij (menimo, da tu ni razlik zato, ker noben strokovni profil 

pedagoških delavcev ni usmerjeno razvijal tovrstnih kompetenc v času dodiplomskega 

izobraževanja). Na področju nudenja pomoči in podpore otrokom in mladostnikom, ki so 

nadarjeni imajo statistično pomembno večji delež višjih ocen osnovnošolski učitelji 

(χ2
5=14,770, P5=0,002).  

Drugo področje, kjer statistične pomembnosti razlik med pedagoškimi delavci glede na njihov 

strokovni profil (χ2
10=33,674, P10=0,000) ne ustvarijo specialni pedagogi, je pomoč otrokom in 

mladostnikom, ki so preobremenjeni z obšolskimi dejavnostmi (te problematike specialni 

pedagogi pri svojih učencih tudi ne prepoznavajo pogosto, kar smo videli iz rezultatov v tabeli 

12). Največji delež višjih samoocen pri nudenju pomoči in opore zaradi preobremenjenosti z 

obšolskimi dejavnostmi imajo srednješolski učitelji, menimo, da bi za utemeljen odgovor 

morali raziskati, ali so srednješolski učitelji zaznali preobremenjenost dijakov zaradi pomoči 

doma (delo na kmetiji, v delavnicah) ali zaradi intenzivnega ukvarjanja s katero od interesnih 

dejavnosti (športni treningi, igranje instrumentov) in svojo pomoč tem dijakom pojmujejo v 

smislu prilagajanja programa in nudenja dodatne učne pomoči.  

Tretje tako področje statistično pomembnih razlik med skupinami pedagoških delavcev glede 

na strokovni profil, pa je zagotavljanje podpore in pomoči otrokom in mladostnikom ki 

prihajajo iz družin z nižjim SES (χ2
11=17,522, P11=0,001). Z večjim deležem se za bolj 

kompetentne za zagotavljanje tovrstne pomoči in podpore ocenjujejo srednješolski učitelji, 

tudi tu bi morali vzroke dodatno raziskati, morda tem dijakom lahko nudijo pomoč pri 

zagotavljanju določenih učnih gradiv, materialov in pripomočkov, ali pa jim z visokimi 

pričakovanji in učnim suportom pomagajo dvigovati učne aspiracije in vizijo prihodnosti, kar 

je eden od pomembnih gradnikov spodbujanja rezilientnosti. V obdobju gospodarske krize, 

ko se socialno-ekonomski položaj večine prebivalstva slabša, je to gotovo področje, kjer bo 

potrebno pedagoškim delavcem zagotoviti dodatna usposabljanja. Izkušnje iz tujine kažejo 

na smotrnost osveščanja učiteljev za spodbujanje rezilientnosti otrok in mladostnikov 

(Howard in Johnson, 2002), saj sta revščina in nizek SES družine indikatorja tveganja tudi pri 

njihovem učnem udejstvovanju in uspešnosti (Košak Babuder, 2011). 

Na vseh ostalih področjih, kjer prihaja do statistično pomembnih razlik v samooceni 

kompetentnosti za zagotavljanje pomoči in podpore otrokom in mladostnikom zaradi 

dolgotrajne bolezni (χ2
1=9,469, P1=0,024), zaradi motenj zaznavanja (χ2

2=12,782, P2=0,005), 
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zaradi gibalne oviranosti (χ2
3=34,279, P3=0,000), zaradi učnih težav (χ2

4=74,249, P4=0,000), 

zaradi težav na področju govora in jezika (χ2
6=23,461, P6=0,000), zaradi težav na področju 

čustvovanja in vedenja (χ2
7=35,076, P7=0,000), pomanjkanja socialnih spretnosti 

(χ2
8=54,274, P8=0,000), pomanjkanja motivacije za učenje (χ2

9=18,032, P9=0,000) in 

izhajanja iz manj spodbudnega družinskega okolja (χ2
13=14,039, P13=0,003), pa  pomembno 

odstopajo specialni pedagogi (OŠ-NIS), ki z večjim deležem svoje kompetence ocenjujejo 

višje kot srednješolski in osnovnošolski učitelji. Menimo, da je to vpliv tako dodiplomskega 

študija, ki je bolj specifično usmerjen v pridobivanje tovrstnih kompetenc, kot tudi pogojev 

dela, saj specialni pedagogi svoje delo opravljajo v manjših skupinah zaradi česar svojo 

pedagoško odgovornost in razvoj kompetenc usmerjajo v različne potrebe svojih učencev.  

 

Zanimale so nas še pomembne razlike v samooceni usposobljenosti za zagotavljanje 

podpore in pomoči za navedene posebnosti med osnovnošolskimi učitelji. 

 

Tabela 17: Izid Mann-Whitney preizkusa statistične pomembnosti razlik med osnovnošolskimi 
učitelji (RS, PS) v samooceni usposobljenosti za zagotavljanje pomoči in podpore 
otrokom in mladostnikom z navedenimi posebnostmi. 

 Izid Mann-Whitney 
preizkusa 

 
Posebnost 
 

 
STROKOVNI 

PROFIL 

 

n 

_ 

R 

 
Vsota 
rangov Z

 
P 

RS 159 139,45 22172,00 

PS 107 124,66 13339,00 1. Dolgotrajna bolezen 
Skupaj 266     

-1,588 
 

,112 
 

RS 159 140,20 22291,50 

PS 106 122,20 12953,50 2. Motnje zaznavanja (vida, 
sluha) 

Skupaj 265     

-1,928 
 

,054 
 

RS 158 140,33 22172,00 

PS 106 120,83 12808,00 3. Gibalna oviranost 
Skupaj 264     

-2,110 
 

,035* 
 

RS 159 142,86 22715,00 

PS 108 120,95 13063,00 4. Učne težave (splošne in 
specifične) 

Skupaj 267     

-2,433 
 

,015* 
 

RS 159 134,54 21392,00 

PS 108 133,20 14386,00 5. Nadarjenost 
Skupaj 267     

-,150 
 

,881 
 

RS 158 138,90 21945,50 

PS 107 124,29 13299,50 6. Težave na področju govora in 
jezika 

Skupaj 265     

-1,590 
 

,112 
 

RS 160 140,70 22512,50 

PS 108 125,31 13533,50 7. Težave pri obvladovanju 
vedenja, čustvovanja 

Skupaj 268     

-1,684 
 

,092 
 

RS 159 146,44 23284,00 

PS 107 114,27 12227,00 8. Pomanjkanje socialnih 
spretnosti 

Skupaj 266     

-3,552 
 

,000*** 
 



Vanja R. Kiswarday (2012). Stališča učiteljev do možnosti razvijanja rezilientnosti pri učencih in dijakih, PeF UL. 

115 

RS 159 141,91 22564,00 

PS 108 122,35 13214,00 9. Pomanjkanje motivacije za 
učenje 

Skupaj 267     

-2,150 
 

,032* 
 

RS 159 136,23 21660,00 

PS 106 128,16 13585,00 10. Pretirana vključenost v 
obšolske dejavnosti 

Skupaj 265     

-,882 
 

,378 
 

RS 160 145,36 23258,00 

PS 107 117,01 12520,00 11. Revščina, slabši socialno- 
ekonomski status 

Skupaj 267     

-3,023 
 

,003** 
 

RS 155 135,31 20973,00 

PS 108 127,25 13743,00 12. Izhajanje iz drugega 
kulturnega/jezikovnega okolja 

Skupaj 263     

-,875 
 

,381 
 

RS 159 143,84 22870,00 

PS 107 118,14 12641,00 13. Izhajanje iz manj spodbudnega 
družinskega okolja 

Skupaj 266     
-2,783 ,005** 

 

Izid Mann-Whitney preizkusa pokaže, da osnovnošolski učitelji skladno samoocenjujejo 

lastno usposobljenost za nudenje pomoči in podpore otrokom in mladostnikom pri dobri 

polovici od navedenih posebnosti. Razlike med skupinama se na statistično pomembni ravni 

pojavijo pri šestih od trinajstih posebnostih, pri vseh je delež višjih samoocen večji v skupini 

razrednih učiteljev.  

 

Pomembne razlike se pojavljajo pri samooceni usposobljenosti za zagotavljanje ustrezne 

podpore in pomoči otrokom in mladostnikom z gibalno oviranostjo  (Z3=-2,110, P3=0,035), pri 

samooceni usposobljenosti za zagotavljanje ustrezne podpore in pomoči otrokom in 

mladostnikom z učnimi težavami (Z3=-2,110, P3=0,035), pri samooceni usposobljenosti za 

zagotavljanje ustrezne podpore in pomoči otrokom in mladostnikom s pomanjkljivimi 

socialnimi spretnostmi (Z8=-3,552, P8=0,000), pri samooceni usposobljenosti za zagotavljanje 

ustrezne podpore in pomoči otrokom in mladostnikom s pomanjkanjem motivacije za učenje 

(Z9=-2,150, P9=0,032), pri samooceni usposobljenosti za zagotavljanje ustrezne podpore in 

pomoči otrokom in mladostnikom, ki izhajajo iz revnejšega okolja (Z10=-3,023, P10=0,003) ter 

tistim, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja (Z13=-2,783, P13=0,005). Na te razlike vplivajo 

tako razvojni kot tudi organizacijski dejavniki. Na razredni stopnji imajo učitelji in učenci več 

priložnosti za sodelovanje v različnih učnih in socialnih okoliščinah - razredni učitelji 

poučujejo več predmetov in imajo tako priložnost spoznati učenca v različnih učnih izzivih, iz 

katerih razbirajo njegova močna področja in tudi šibkosti, na osnovi česar lahko bolj 

učinkovito prilagajajo učno pomoč in spodbujajo učno motivacijo, v pouk vključujejo več 

socialnih iger in iger vlog, s katerimi pomagajo učencem pri razvoju socialnih spretnosti. Tudi 

razvojna dinamika vpliva na to, da imajo razredni učitelji več priložnosti za vzpostavljanje bolj 

pristnih in skrbnih odnosov z učenci in se jim lahko bolj približajo, bolje spoznajo specifične 
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potrebe otroka in jim znajo tudi učinkoviteje zagotavljati pomoč in podporo. Tudi otroci jim 

več zaupajo kot kasneje mladostniki, bolj enostavno in lažje tudi sprejemajo pomoč in 

podporo odraslih. V obdobju mladostništva se okrepijo vrstniški odnosi, zato je varovalne 

dejavnike pomembno usmerjati tudi v spodbujanje pozitivnih vrstniških navezav in 

medsebojne pomoči, zdravih in ustvarjalnih oblik preživljanja prostega časa ter različnih 

priložnosti za aktivno udeleženost pri pomembnih odločanjih in dejavnostih. 

 

2.2.1.3 Ugotavljanje povezanosti med zaznavanjem pogostosti in samooceno 

usposobljenosti za nudenje pomoči in podpore otrokom in mladostnikom z 

raznolikimi posebnostmi 

 

Zanimalo nas je, če pogostost prepoznavanja raznolikih posebnosti otrok in mladostnikov v 

šoli vpliva na samooceno usposobljenosti učiteljev pri zagotavljanju podpore in pomoči tem 

otrokom in mladostnikom v šoli. Povezanost smo preverjali z Wilcoxonovim preizkusom.  

 

Tabela 18: Izid Wilcoxonovega preizkusa povezanosti (Z) med oceno pogostosti izkušenj s 
posamezno posebnostjo in oceno lastne kompetentnosti za nudenje pomoči in 
opore otroku oziroma mladostniku.  

Izid Wilcoxonovega 
preizkusa Posebnost  

 
Rangi 

 
Povprečje 

rangov 
Ṝ Z P 

Negativni rang 46 90,57 
Dolgotrajna bolezen 

Pozitivni rang  281 176,02 
-13,435 ,000*** 

Negativni rang 44 110,70 Motnje zaznavanja  
(vida, sluha)  Pozitivni rang  250 153,98 

-11,824 ,000*** 

Negativni rang 39 107,49 
Gibalna oviranost 

Pozitivni rang  268 160,77 
-12,719 ,000*** 

Negativni rang 93 108,31 Učne težave  
(splošne in specifične) Pozitivni rang  143 125,13 

-3,863 ,000*** 

Negativni rang 52 91,35 
Nadarjenost 

Pozitivni rang 206 139,13 
-10,305 ,000*** 

Negativni rang 107 139,25 
Težave na področju govora in jezika 

Pozitivni rang  186 151,46 
-4,750 ,000*** 

Negativni rang 142 129,94 Težave pri obvladovanju vedenja, 
čustvovanja Pozitivni rang  119 132,26 

-1,154 ,249 

Negativni rang 82 118,90 
Pomanjkanje socialnih spretnosti 

Pozitivni rang  178 135,84 
-6,170 ,000*** 

Negativni rang 121 134,65 
Pomanjkanje motivacije za učenje 

Pozitivni rang  151 137,98 
-1,810 ,070 

Negativni rang 139 140,94 Pretirana vključenost v obšolske 
dejavnosti Pozitivni rang  130 128,65 

-1,153 ,249 
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Negativni rang 163 145,33 Revščina, slabši socialno-ekonomski 
status Pozitivni rang  133 152,39 

-1,192 ,233 

Negativni rang 79 132,80 Izhajanje iz drugega 
kulturnega/jezikovnega okolja Pozitivni rang  217 154,22 

-7,978 ,000*** 

Negativni rang 148 140,13 Izhajanje iz manj spodbudnega 
družinskega okolja Pozitivni rang  141 150,12 

-,156 ,876 

 

Ugotavljamo, da pedagoški delavci pri vseh navedenih posebnostih lastno kompetentnost 

ocenjujejo pomembno nižje kot pogostost zaznavanja navedenih posebnosti pri otrocih in 

mladostnikih – to kaže negativna vrednost pri izračunu Wilcoxonovega koeficienta 

povezanosti (Z). Povezanost je statistično pomembna pri osmih od trinajstih navedenih 

posebnostih, in sicer pri dolgotrajni bolezni (Z=-13,435; P=0,000), pri motnjah zaznavanja 

(Z=-11,824; P=0,000), pri gibalni oviranosti (Z=-12,719; P=0,000), pri učnih težavah (Z=-

3,863; P=0,000), pri nadarjenosti (Z=-10, 305; P=0,000), pri težavah na področju govora in 

jezika (Z=-4,750; P=0,000), pri pomanjkanju socialnih spretnosti (Z=-6,170; P=0,000) in pri 

izhajanju iz drugih kulturno-jezikovnih okolij (Z=-7,978; P=0,000). 

 

To kaže na nizko stopnjo izkustvenega učenja pedagoških delavcev, kar je lahko povezano s 

podcenjevanjem pomembnosti teh problematik ali pa s pomanjkanjem refleksije, ki bi bila 

proaktivno usmerjena v oblikovanje učinkovitih strategij in pristopov pomoči in podpore. 

Rezultate, ki kažejo na pomanjkanje kompetenc glede na prepoznane potrebe pri otrocih in 

mladostnikih, lahko razumemo tudi kot potrebo po dopolnitvi in nadgradnji teh kompetenc, 

Menimo, da bi bilo pri tem smiselno bolj aktivno vzpostavljati varovalne dejavnike v obliki 

dostopnosti znanja in suporta učiteljem tako preko izobraževalnih seminarjev kot tudi v 

smislu inkluzivnih šolskih timov, ki bi imeli možnost strokovnega in supervizijskega suporta. 

 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kako celostno pedagoški delavci doživljajo funkcioniranje 

otroka oziroma mladostnika v vzgojno-izobraževalnem procesu. Prosili smo jih, naj po 

petstopenjski lestvici navedejo, kako menijo, da navedene posebnosti, ki jih lahko razumemo 

tudi kot dejavnike tveganja, vplivajo na otrokove ali mladostnikove učne zmožnosti in kako 

močno na njihove zmožnosti za socialno vključevanje. 

 

2.2.1.4 Analiza subjektivnih ocen pedagoških delavcev o vplivu navedenih 

posebnosti na učno funkcioniranje otrok in mladostnikov v šoli  

 

Spodnja tabela prikazuje, kako pedagoški delavci menijo, da navedene posebnosti vplivajo 

na zmožnosti učnega funkcioniranja otrok in mladostnikov. Podatki so prikazani deskriptivno 

glede na izbrane odgovore na petstopenjski lestvici.  
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Tabela 19: Frekvenčna porazdelitev ocen (f) in njihovih strukturnih odstotkov (f %)20 za 
stopnjo vplivanja določene posebnosti na učno funkcioniranje otrok in 
mladostnikov, kot so presodili pedagoški delavci (n), aritmetične sredine (M), 
standardni odkloni (SD) in rangi (R). 

1 
Ne  

2 
Malo  

3 
Srednje 

4 
Precej 

5 
Zelo 

Vpliv na učno 
funkcioniranje 

  
Posebnost  f          f % f          f %  f         f %  f         f %  f          

f % n M SD R 

Dolgotrajna bolezen 39 9,6 55 13,5 116 28,5 135 33,2 62 15,2 407 3,31 1,169 8 
Motnje zaznavanja 
(vida, sluha)  

33 8,1 66 16,3 130 32,1 125 30,9 51 12,6 405 3,23 1,118 10 

Gibalna oviranost 88 21,9 111 27,6 80 19,9 80 19,9 43 10,7 402 2,70 1,301 13 
Učne težave 
(splošne in 
specifične) 

11 2,7 14 3,4 56 13,8 150 36,9 176 43,2 407 4,14 ,965 1 

Nadarjenost 26 6,5 28 7,0 75 18,8 110 27,6 160 40,1 399 3,88 1,202 3 
Težave na področju 
govora in jezika 

8 2,0 29 7,2 120 29,6 166 41,0 82 20,2 405 3,70 ,937 6 

Težave pri 
obvladovanju vedenja, 
čustvovanja 

4 1,0 19 4,6 115 28,1 195 47,7 76 18,6 409 3,78 ,834 5 

Pomanjkanje 
socialnih spretnosti 

9 2,2 55 13,6 185 45,7 120 29,6 36 8,9 405 3,29 ,890 9 

Pomanjkanje 
motivacije za učenje 

5 1,2 16 4,0 56 13,8 169 41,7 159 39,3 405 4,14 ,885 2 

Pretirana vključenost 
v obšolske 
dejavnosti 

30 7,5 72 18,0 166 41,5 106 26,5 26 6,5 400 3,07 1,002 12 

Revščina, slabši 
socialno-ekonomski 
status 

23 5,7 91 22,5 147 36,3 108 26,7 36 8,9 405 3,11 1,032 11 

Izhajanje iz drugega 
kulturnega/jezikovne-
ga okolja 

24 6,0 69 17,1 136 33,7 124 30,8 50 12,4 403 3,58 1,176 7 

Izhajanje iz manj 
spodbudnega 
družinskega okolja 

31 7,7 96 23,8 152 37,6 86 21,3 39 9,7 406 3,80 ,922 4 

 

Vidimo, da so se pedagoški delavci za večino navedenih posebnosti odločili, da srednje 

vplivajo na učne zmožnosti otrok in mladostnikov. Navzgor odstopata problematiki učnih 

težav in učne motivacije, za kateri menijo, da na učne zmožnosti vplivajo v precejšni meri 

(M>4), za gibalno oviranost pa ocenjujejo, da malo vpliva na učne zmožnosti otrok in 

mladostnikov (M<3).   

Kar 43,2% pedagoških delavcev meni, da učne težave zelo vplivajo na učno funkcioniranje 

otrok in mladostnikov v šoli, delež tistih, ki menijo, da precej vplivajo pa je 36,9% (skupaj 

80,1). 13,8% jih meni, da vplivajo srednje, le 6,1% pa da malo ali sploh nič.  

                                                

20  Ker v nekaterih primerih anketiranci niso podali vseh ocen in se vsota frekvenc razlikuje od velikosti 
celotnega vzorca, smo pri izračunu strukturnih odstotkov uporabili veljavne odstotke. 
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Da pomanjkanje motivacije za učenje zelo (39,3%) ali precej (41,7%) vpliva na učno 

funkcioniranje, skupaj meni 81% pedagoških delavcev. Srednji vpliv pomanjkanju motivacije 

pripisuje 13,8% pedagoških delavcev, 5,2% pa jih meni, da motivacija za učenje ne vpliva ali 

pa le malo vpliva na učno funkcioniranje.  

Delež pedagoških delavcev, ki menijo, da nadarjenost precej (27,6%) ali zelo (40,1%) vpliva 

na učno funkcioniranje, je skupaj 67,7%. Da srednje vpliva jih meni 18,8%, da malo ali nič pa 

po približno 7%.  

Na četrtem rangu je po mnenju pedagoških delavcev vpliv domačega okolja. 31% jih meni, 

da manj spodbudno domače okolje precej ali zelo vpliva na učno funkcioniranje otrok in 

mladostnikov, 37,6% jih temu dejavniku pripisuje srednji vpliv, 23,8% jih meni, da malo 

vpliva, 7,7% pa da ne vpliva na učno funkcioniranje otrok in mladostnikov.  

Peti rang ima vpliv težav pri obvladovanju vedenja in čustvovanja. Skoraj polovica (47,7%) 

pedagoških delavcev meni, da precej vpliva na učno funkcioniranje otrok in mladostnikov, 

18,6% pa jih meni, da je ta vpliv zelo velik. Srednji vpliv temu dejavniku pripisuje 28,1% 

pedagoških delavcev, malo ali nič vpliva pa 5,6%.  

V šestem rangu so težave na področju govora in jezika. 41% pedagoških delavcev meni, da 

precej vplivajo, 20,2% pa da zelo. Skoraj 30% jih tem težavam pripisuje srednji vpliv, 9,2% 

pa šibak vpliv (malo ali nič).  

Tretjina pedagoških delavcev meni, da srednje močno na učno funkcioniranje otrok in 

mladostnikov vpliva, če le-ti izhajajo iz drugega kulturnega ali jezikovnega okolja, približno 

30% jih meni, da to precej vpliva, 12,4% pa da zelo vpliva. Velik je tudi delež učiteljev, ki 

menijo, da to le malo vpliva (17,1%), 6% pa jih meni, da sploh ne vpliva.  

Kar se tiče vpliva dolgotrajne bolezni na učno funkcioniranje otrok in mladostnikov 

ugotavljamo, da tretjina pedagoških delavcev meni, da precej vpliva, 15,2% pa ji pripisuje zelo 

velik vpliv. 28,5% ji pripisuje srednji vpliv, 13,5% majhnega, desetina pedagoških delavcev pa 

meni, da dolgotrajna bolezen sploh ne vpliva na učno funkcioniranje otrok in mladostnikov.  

Pomanjkanje socialnih spretnosti se je uvrstilo v deveti rang po vplivu na učno funkcioniranje 

otrok in mladostnikov. Največji delež učiteljev (45,7%) meni, da na učno funkcioniranje 

srednje močno vplivajo, skoraj 30%, da vplivajo precej, 8,9% pa da zelo. 13,6% pedagoških 

delavcev meni, da pomanjkanje socialnih spretnosti le malo vpliva na učno funkcioniranje, 

2,2% pa da sploh nič.  

Motnje zaznavanja imajo deseti rang. Z enakima deležema (okrog 30%) pedagoški delavci 

njihov vpliv ocenjujejo kot srednje ali precej velik, 15,2% jih meni, da zelo vplivajo, 13,5% da 

malo, 8,1% pa da ne vplivajo na učno funkcioniranje.  
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V enajstem rangu je vpliv revščine in nižjega SES družine. Največji delež pedagoških 

delavcev (36,3%) meni, da srednje vpliva na učno funkcioniranje, sledi delež pedagoških 

delavcev, ki menijo, da precej vpliva (26,7%), da malo vpliva jih meni 22,5%, da zelo vpliva 

jih meni 9,7%, da ne vpliva pa 5,7%. Podobno kot v enajstem rangu so oblikovani tudi deleži 

ocen vpliva pretirane vključenosti v obšolske dejavnosti.  

Na zadnje mesto se po mnenju pedagoških delavcev uvršča vpliv gibalne oviranosti na učno 

funkcioniranje otrok in mladostnikov. Tretjina pedagoških delavcev meni, da je njihov vpliv 

precejšen, 28,5% jih meni, da je srednje velik, tistih, ki menijo, da je zelo velik je 15,2%. 

13,5% pedagoških delavcev meni, da gibalna oviranost le malo vpliva na učno 

funkcioniranje, desetina pa da ne vpliva. 

 

V spodnji tabeli je prikazan izid preverjanja statistične pomembnosti razlik glede na strokovni 

profil pedagoških delavcev v subjektivni oceni stopnje vpliva posamezne posebnosti na učno 

funkcioniranje otrok in mladostnikov. 

 
Tabela 20: Izid Kruskal-Wallisovega (K-W) preizkusa statistične pomembnosti razlik med  

pedagoškimi delavci v oceni vpliva navedenih posebnosti na učno funkcioniranje. 

 Izid K-W testa  
Posebnost 
 

 
STROKOVNI 

PROFIL 

 

n 

_ 

R χ
2 

P 

RS 159 193,67 

PS 107 203,06 

SRP 75 261,81 

SŠ 66 164,70 
1. Dolgotrajna bolezen 

Skupaj 407   

28,616 
 

,000*** 
 

RS 156 181,31 

PS 106 189,25 

SRP 75 238,97 

SŠ 64 223,96 
2. Motnje zaznavanja (vida, sluha) 

Skupaj 401   

17,439 
 

,001** 
 

RS 156 169,79 

PS 107 182,46 

SRP 74 252,84 

SŠ 65 250,48 
3. Gibalna oviranost 

Skupaj 402   

42,557 
 

,000*** 
 

RS 160 205,80 

PS 109 202,04 

SRP 74 261,41 

SŠ 64 136,46 
4. Učne težave (splošne in specifične) 

Skupaj 407   

44,767 
 

,000*** 
 

RS 160 204,05 

PS 109 214,35 

SRP 66 176,70 

SŠ 64 189,45 
5. Nadarjenost 

Skupaj 399   

5,636 
 

,131 
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RS 157 197,84 

PS 107 179,80 

SRP 75 256,46 

SŠ 66 192,13 
6. Težave na področju govora in jezika 

Skupaj 405   

23,112 
 

,000*** 
 

RS 160 188,79 

PS 108 207,68 

SRP 75 265,66 

SŠ 66 170,98 

7. Težave pri obvladovanju vedenja, 
čustvovanja 

Skupaj 409   

32,774 
 

,000*** 
 

RS 159 194,86 

PS 107 195,99 

SRP 75 233,51 

SŠ 64 199,18 
8. Pomanjkanje socialnih spretnosti 

Skupaj 405   

7,215 
 

,065 
 

RS 158 201,44 

PS 108 215,65 

SRP 74 230,04 

SŠ 65 154,98 
9. Pomanjkanje motivacije za učenje 

Skupaj 405   

18,722 
 

,000*** 
 

RS 157 191,43 

PS 108 185,74 

SRP 69 197,64 

SŠ 64 244,52 

10. Pretirana vključenost v obšolske 
dejavnosti 

Skupaj 398   

13,016 
 

,005** 
 

RS 159 190,21 

PS 107 189,71 

SRP 74 243,56 

SŠ 65 209,98 

11. Revščina, slabši socialno-ekonomski 
status 

Skupaj 405   

13,455 
 

,004** 
 

RS 155 200,75 

PS 109 202,79 

SRP 75 229,00 

SŠ 64 172,03 

12. Izhajanje iz drugega 
kulturnega/jezikovnega okolja 

Skupaj 403   

8,912 
 

,030* 
 

RS 159 198,48 

PS 107 207,38 

SRP 74 228,38 

SŠ 66 181,41 

13. Izhajanje iz manj spodbudnega 
družinskega okolja 

Skupaj 406   

6,840 
 

,077 
 

 

Vidimo, da se v oceni vpliva navedenih posebnosti na učno funkcioniranje pedagoški delavci 

statistično pomembno razlikujejo pri desetih od trinajstih navedenih posebnosti, in sicer: pri 

dolgotrajni bolezni (χ2
1=28,616, P1=0,000), motnjah zaznavanja (χ2

2=17,439, P2=0,001), 

gibalni oviranosti (χ2
3=42,557, P3=0,000), učnih težavah (χ2

4=44,767, P4=0,000), težavah na 

področju govora in jezika (χ2
6=23,112, P6=0,000), pri težavah na področju čustvovanja in 

vedenja (χ2
7=32,774, P7=0,000), pomanjkanja motivacije za učenje (χ2

9=18,722, P9=0,000), 

pretirane vključenosti v obšolske dejavnosti (χ2
10=13,016, P10=0,005), izhajanja iz revnejšega 
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okolja oziroma iz družin z nižjim SES (χ2
11=13,455, P11=0,004) in izhajanja iz drugačnega 

kulturnega oziroma jezikovnega okolja (χ2
12=8,912, P13=0,030). Iz povprečja rangov 

ugotavljamo, da specialni pedagogi (OŠ-NIS) z večjim deležem ocenjujejo, da te posebnosti 

bolj vplivajo na zmožnosti učnega funkcioniranja otrok in mladostnikov kot ostali strokovni 

profili pedagoških delavcev. Z vidika večje senzibilnosti in pripravljenosti za prilagajanje 

programa otrokom in mladostnikom s tovrstnimi težavami je to dobro, vendar nikakor ne sme 

biti povezano tudi z nižjimi pričakovanji.  

 

Zanimalo nas je tudi, če so razlike v pojmovanju stopnje vpliva navedenih posebnosti na 

učno funkcioniranje otrok in mladostnikov tudi skupinah osnovnošolskih učiteljev.  

 

Tabela 21: Izid Mann-Whitney preizkusa statistične pomembnosti razlik med osnovnošolskimi 
učitelji (RS, PS) v oceni vpliva navedenih posebnosti na učno funkcioniranje. 

 Izid Mann-Whitney 
preizkusa 

 
Posebnost 
 

 
STROKOVNI 

PROFIL 

 

n 

_ 

R 

 
Vsota 
rangov Z

 
P 

RS 159 131,26 20870,50 

PS 107 136,83 14640,50 1. Dolgotrajna bolezen 
Skupaj 266     

-,598 
 

,550 
 

RS 158 126,97 20062,00 

PS 107 141,90 15183,00 2. Motnje zaznavanja (vida, 
sluha) 

Skupaj 265     

-1,609 
 

,108 
 

RS 156 128,21 20001,50 

PS 107 137,52 14714,50 3. Gibalna oviranost 
Skupaj 263     

-1,009 
 

,313 
 

RS 160 136,17 21786,50 

PS 109 133,29 14528,50 4. Učne težave (splošne in 
specifične) 

Skupaj 269     

-,322 
 

,747 
 

RS 160 132,08 21133,00 

PS 109 139,28 15182,00 5. Nadarjenost 
Skupaj 269     

-,788 
 

,431 
 

RS 157 137,58 21599,50 

PS 107 125,05 13380,50 6. Težave na področju govora in 
jezika 

Skupaj 264     

-1,381 
 

,167 
 

RS 160 129,23 20677,50 

PS 108 142,30 15368,50 7. Težave pri obvladovanju 
vedenja, čustvovanja 

Skupaj 268     

-1,491 
 

,136 
 

RS 159 133,11 21164,50 

PS 107 134,08 14346,50 8. Pomanjkanje socialnih 
spretnosti 

Skupaj 266     

-,109 
 

,913 
 

RS 158 129,54 20467,50 

PS 108 139,29 15043,50 9. Pomanjkanje motivacije za 
učenje 

Skupaj 266     

-1,105 
 

,269 
 

RS 159 136,91 21768,00 

PS 108 129,72 14010,00 10. Pretirana vključenost v 
obšolske dejavnosti 

Skupaj 267     

-,788 
 

,431 
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RS 159 133,67 21253,00 

PS 107 133,25 14258,00 11. Revščina, slabši socialno- 
ekonomski status 

Skupaj 266     

-,045 
 

,964 
 

RS 155 132,01 20461,00 

PS 109 133,20 14519,00 12. Izhajanje iz drugega 
kulturnega/jezikovnega okolja 

Skupaj 264     

-,130 
 

,897 
 

RS 159 131,14 20851,00 

PS 107 137,01 14660,00 13. Izhajanje iz manj spodbudnega 
družinskega okolja 

Skupaj 266     
-,652 ,514 

 

Izid Mann-Whitney preizkusa pokaže, da se osnovnošolski učitelji (razredni in predmetni 

učitelji) ne razlikujejo na statistično pomembni ravni v subjektivnih ocenah stopnje vpliva 

navedenih posebnosti na učno funkcioniranje otrok in mladostnikov.  

 

2.2.1.5 Analiza subjektivnih ocen pedagoških delavcev o vplivu navedenih 

posebnosti na socialno funkcioniranje otrok in mladostnikov v šoli  

 

Poglejmo še, kako pedagoški delavci ocenjujejo, da navedene posebnosti vplivajo na 

zmožnosti za socialno vključevanje otrok in mladostnikov. Najprej bomo njihove ocene 

predstavili deskriptivno glede na izbrane odgovore na petstopenjski lestvici.  

 

Tabela 22: Frekvenčna porazdelitev ocen (f) in njihovih strukturnih odstotkov (f %)21 za 
stopnjo vplivanja določene posebnosti na socialno funkcioniranje otrok in 
mladostnikov kot so presodili pedagoški delavci (n), aritmetične sredine (M), 
standardni odkloni (SD) in rangi (R). 

1 
Ne  

2 
Malo  

3 
Srednje 

4 
Precej 

5 
Zelo 

Vpliv na učno 
funkcioniranje 

  
Posebnost  f          f % f          f %  f         f %  f    f %  f          f % 

n M SD R 

Dolgotrajna bolezen 45 11,1 57 14,1 148 36,6 108 26,7 46 11,4 404 3,13 1,138 7 
Motnje zaznavanja 
(vida, sluha)  

40 10,0 78 19,5 145 36,2 104 25,9 34 8,5 401 3,03 1,093 10 

Gibalna oviranost 40 10,0 78 19,5 134 33,6 108 27,1 39 9,8 399 3,07 1,121 9 
Učne težave 
(splošne in 
specifične) 

22 5,5 72 17,9 171 42,4 115 28,5 23 5,7 403 3,11 ,949 8 

Nadarjenost 48 12,2 85 21,5 120 30,4 107 27,1 35 8,9 395 2,99 1,153 11 
Težave na področju 
govora in jezika 

12 3,0 62 15,3 147 36,4 135 33,4 48 11,9 404 3,36 ,977 5 

Težave pri 
obvladovanju vedenja, 
čustvovanja 

7 1,7 24 5,9 88 21,6 183 45,0 105 25,8 407 3,87 ,922 1 

                                                

21  Ker v nekaterih primerih anketiranci niso podali vseh ocen in se vsota frekvenc razlikuje od velikosti 
celotnega vzorca, smo pri izračunu strukturnih odstotkov uporabili veljavne odstotke. 
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Pomanjkanje 
socialnih spretnosti 

12 3,0 27 6,7 91 22,6 144 35,7 129 32,0 403 3,87 1,033 2 

Pomanjkanje 
motivacije za učenje 

42 10,4 119 29,5 154 38,2 65 16,1 23 5,7 403 2,77 1,026 12 

Pretirana vključenost 
v obšolske 
dejavnosti 

58 14,6 104 26,1 132 33,2 86 21,6 18 4,5 398 2,75 1,088 13 

Revščina, slabši 
socialno-ekonomski 
status 

19 4,7 58 14,3 151 37,3 133 32,8 44 10,9 405 3,31 1,001 6 

Izhajanje iz drugega 
kulturnega/jezikovne-
ga okolja 

23 5,7 42 10,5 148 36,9 120 29,9 68 17,0 401 3,42 1,067 4 

Izhajanje iz manj 
spodbudnega 
družinskega okolja 

10 2,5 52 12,9 128 31,8 165 40,9 48 11,9 403 3,47 ,947 3 

 

Iz tabele lahko vidimo, da  pedagoški delavci v povprečju za vse posebnosti menijo, da na 

socialno vključevanje otrok in mladostnikov vplivajo srednje močno, pri tem ocenjujejo, da 

težave pri obvladovanju čustvovanja in vedenja ter pomanjkanje socialnih spretnosti v 

procesu socializacije predstavljata nekoliko večji dejavnik tveganja, najmanjši vpliv na 

socialno funkcioniranje pa med navedenimi dejavniki pripisujejo nadarjenosti, pomanjkanju 

motivacije za učenje in pretirani vključenosti v obšolske dejavnosti.  

 

Kot smo že izpostavili, pedagoški delavci največji vpliv na socialno funkcioniranje otrok in 

mladostnikov pripisujejo težavam pri obvladovanju čustvovanja in vedenja – največji delež jih 

meni, da precej vplivajo, teh je 45%, sledi delež pedagoških delavcev, ki menijo da zelo 

vplivajo (25,8%), približno petina temu pripisuje srednji vpliv, 7,6% pa jih meni, da malo ali pa 

nič ne vplivajo na socialno funkcioniranje.  

Drugi rang ima dejavnik »pomanjkanje socialnih spretnosti«, kjer sta približno enaka deleža 

pedagoških delavcev, ki menijo, da precej (35,7%) ali zelo (32%) vplivajo na socialno 

funkcioniranje otrok in mladostnikov. 22,6% jih meni, da je vpliv srednje velik, desetina pa da 

šibak (malo ali nič).  

Tretji rang zaseda dejavnik »izhajanje iz manj spodbudnega družinskega okolja«. Največji je 

delež pedagoških delavcev, ki menijo, da precej vpliva (40,9%), po desetina pa je takih, ki 

temu dejavniku pripisujejo bodisi zelo velik bodisi majhen vpliv, 2,5% pa jih meni, da ta 

dejavnik ne vpliva na socialno funkcioniranje.  

Podobni deleži so tudi pri oceni vpliva drugega kulturnega ali jezikovnega okolja na učno 

funkcioniranje, tu je največji delež pedagoških delavcev, ki temu pripisuje srednji vpliv 

(36,9%), 29,9% srednje velik, 17% pa zelo velik vpliv. Desetina jih meni, da ta dejavnik le 

malo vpliva na socialno funkcioniranje, 5,7% pa da sploh ne.  
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V petem rangu je vpliv težav na področju govora in jezika. Nekaj več kot tretjina pedagoških 

delavcev meni, da na socialno funkcioniranje srednje vplivajo, tretjina da precej, desetina pa 

da zelo vplivajo. Približno 18% pedagoških delavcev jim pripisuje šibak vpliv (malo ali nič).  

Skoraj z enakimi deleži po ocenah so pedagoški delavci razporejeni tudi pri ocenjevanju 

vpliva revščine in nižjega SES družine na socialno funkcioniranje otrok in mladostnikov – ta 

dejavnik zaseda šesti rang.  

V naslednji rang se uvršča dejavnik »dolgotrajna bolezen«. 36,6% pedagoških delavcev 

meni, da srednje vpliva na socialno funkcioniranje otrok in mladostnikov, 26,7% jih meni, da 

precej, 14,1%, da malo, po desetina pedagoških delavcev pa meni, da dolgotrajna bolezen 

bodisi zelo bodisi nič ne vpliva na socialno funkcioniranje.  

V osmi rang se uvrščajo učne težave, za katere največji delež pedagoških delavcev meni, da 

srednje vplivajo na socialno funkcioniranje otrok in mladostnikov (42,4%), 28,5% je delež 

tistih, ki menijo, da precej vplivajo, 17,9% tistih, ki menijo, da malo, približno 5% pa sta 

deleža pedagoških delavcev, ki imajo skrajna mnenja (zelo ali nič).  

Zelo podobno so deleži učiteljev po ocenah razporejeni tudi pri mnenju o vplivu gibalne 

oviranosti in motenj zaznavanja na socialno funkcioniranje otrok in mladostnikov. Dejavnika 

se uvrščata v deveti oziroma deseti rang, o njunem vplivu pa tretjina pedagoških delavcev 

meni, da je srednje velik, okrog 25%, da je precejšen, petina jih meni, da je majhen. Po 

desetina pedagoških delavcev je takih, ki so se odločili za skrajni oceni.  

V zadnje tri range se uvrščajo dejavniki, katerih aritmetična sredina vpliva na socialno 

funkcioniranje je manjša od srednje ocene (M<3). V enajsti rang se uvršča nadarjenost,  

kateri 30,4% pedagoških delavcev pripisuje srednje velik vpliv, 27,1% jih meni, da vpliva 

precej, 21,5%, da malo, 12,2% jih meni, da ne vpliva, najmanjši pa je delež pedagoških 

delavcev, ki menijo, da nadarjenost zelo vpliva na socialno funkcioniranje otrok in 

mladostnikov.  

V predzadnjem rangu je »pomanjkanje motivacije za učenje«, porazdelitev je bolj nagnjena k 

nižjim ocenam, tako da je 38,2% delež pedagoških delavcev, ki menijo, da srednje vpliva, 

skoraj 30% jih meni, da malo vpliva, desetina, da sploh ne vpliva, skupaj pa je petina 

pedagoških delavcev, ki menijo, da pomanjkanje motivacije precej ali zelo vpliva na socialno 

funkcioniranje.  

Zadnji rang ima dejavnik »pretirana vključenost v obšolske dejavnosti«, kjer je tretjina 

pedagoških izbrala oceno srednje, 26,1% malo, 21,6% precej, 14,4% nič, 4,5% pa je delež 

tistih pedagoških delavcev, ki menijo, da pretirana vključenost v obšolske dejavnosti lahko 

zelo vpliva na socialno funkcioniranje otrok in mladostnikov.  
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V spodnji tabeli je podan izid preverjanja statistične pomembnosti razlik glede na strokovni 

profil pedagoških delavcev v subjektivni oceni stopnje vpliva posamezne posebnosti na 

socialno funkcioniranje otrok in mladostnikov. 

 

Tabela 23: Izid Kruskal-Wallisovega (K-W) preizkusa statistične pomembnosti razlik med  
pedagoškimi delavci v oceni vpliva navedenih posebnosti na socialno funkcioniranje. 

 Izid K-W testa  
Posebnost 
 

 
STROKOVNI 

PROFIL 

 

n 

_ 

R χ
2 

P 

RS 157 185,32 

PS 106 183,27 

SRP 76 266,82 

SŠ 65 200,15 
1. Dolgotrajna bolezen 

Skupaj 404   

31,705 
 

,000*** 
 

RS 156 181,31 

PS 106 189,25 

SRP 75 238,97 

SŠ 64 223,96 
2. Motnje zaznavanja (vida, sluha) 

Skupaj 401   

17,439 
 

,001** 
 

RS 154 186,39 

PS 106 198,19 

SRP 74 246,54 

SŠ 65 182,20 
3. Gibalna oviranost 

Skupaj 399   

16,904 
 

,001** 
 

RS 157 213,45 

PS 108 181,03 

SRP 75 224,47 

SŠ 63 182,66 
4. Učne težave (splošne in specifične) 

Skupaj 403   

10,676 
 

,014* 
 

RS 157 203,63 

PS 108 186,70 

SRP 64 200,46 

SŠ 66 200,70 
5. Nadarjenost 

Skupaj 395   

1,603 
 

,659 
 

RS 155 170,25 

PS 107 180,20 

SRP 75 251,63 

SŠ 67 257,73 
6. Težave na področju govora in jezika 

Skupaj 404   

48,384 
 

,000*** 
 

RS 158 209,32 

PS 108 180,68 

SRP 75 229,87 

SŠ 66 200,05 

7. Težave pri obvladovanju vedenja, 
čustvovanja 

Skupaj 407   

9,380 
 

,025* 
 

RS 157 196,19 

PS 107 175,99 

SRP 75 253,38 

SŠ 64 199,52 
8. Pomanjkanje socialnih spretnosti 

Skupaj 403   

22,368 
 

,000*** 
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RS 156 206,05 

PS 108 178,14 

SRP 74 216,11 

SŠ 65 215,85 
9. Pomanjkanje motivacije za učenje 

Skupaj 403   

7,368 
 

,061 
 

RS 157 191,43 

PS 108 185,74 

SRP 69 197,64 

SŠ 64 244,52 

10. Pretirana vključenost v obšolske 
dejavnosti 

Skupaj 398   

13,016 ,005** 

RS 157 198,00 

PS 107 191,05 

SRP 74 230,65 

SŠ 67 203,25 

11. Revščina, slabši socialno-ekonomski 
status 

Skupaj 405   

6,087 
 

,107 
 

RS 153 192,83 

PS 108 201,36 

SRP 75 217,05 

SŠ 65 201,11 

12. Izhajanje iz drugega 
kulturnega/jezikovnega okolja 

Skupaj 401   

2,399 
 

,494 
 

RS 157 193,03 

PS 107 193,96 

SRP 73 230,15 

SŠ 66 205,23 

13. Izhajanje iz manj spodbudnega 
družinskega okolja 

Skupaj 403   

6,426 ,093 

 

Vidimo, da se v oceni vpliva navedenih posebnosti na učno funkcioniranje pedagoški delavci 

statistično pomembno razlikujejo pri osmih od trinajstih navedenih posebnosti, in sicer: pri 

dolgotrajni bolezni (χ2
1=31,705, P1=0,000), motnjah zaznavanja (χ2

2=17,439, P2=0,001), gibalni 

oviranosti (χ2
3=16,904, P3=0,001), učnih težavah (χ2

4=10,676, P4=0,014), težavah na področju 

govora in jezika (χ2
6=48,384, P6=0,000), pri težavah na področju čustvovanja in vedenja 

(χ2
7=9,380, P7=0,025), pomanjkanju socialnih spretnosti (χ2

8=22,368, P8=0,000), pretirane 

vključenosti v obšolske dejavnosti (χ2
10=13,016, P10=0,005).  

Iz povprečja rangov ugotavljamo, da specialni pedagogi z večjim deležem ocenjujejo, da te 

posebnosti bolj vplivajo na zmožnosti socialnega funkcioniranja otrok in mladostnikov kot ostali 

strokovni profili pedagoških delavcev pri vseh posebnostih, kjer prihaja do statistično 

pomembnih razlik v pojmovanju, razen pri problemu pretirane vključenosti v obšolske 

dejavnosti, kjer je večji delež učiteljev, ki menijo, da to bolj vpliva na socialno funkcioniranje 

med srednješolskimi učitelji. 

 

Tudi tu nas je zanimalo, če so razlike med razrednimi in predmetnimi učitelji pomembne.  
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Tabela 24: Izid Mann-Whitney preizkusa statistične pomembnosti razlik med osnovnošolskimi 
učitelji (RS, PS) v oceni vpliva navedenih posebnosti na socialno funkcioniranje. 

 Izid Mann-Whitney 
preizkusa 

 
Posebnost 
 

 
STROKOVNI 

PROFIL 

 

n 

_ 

R 

 
Vsota 
rangov Z

 
P 

RS 157 132,58 20815,00 

PS 106 131,14 13901,00 1. Dolgotrajna bolezen 
Skupaj 263     

-,157 
 

,876 
 

RS 156 128,98 20121,50 

PS 106 135,20 14331,50 2. Motnje zaznavanja (vida, 
sluha) 

Skupaj 262     

-,678 
 

,498 
 

RS 154 127,22 19591,50 

PS 106 135,27 14338,50 3. Gibalna oviranost 
Skupaj 260     

-,881 
 

,379 
 

RS 157 141,89 22277,00 

PS 108 120,07 12968,00 4. Učne težave (splošne in 
specifične) 

Skupaj 265     

-2,426 
 

,015* 
 

RS 157 137,87 21645,00 

PS 108 125,93 13600,00 5. Nadarjenost 
Skupaj 265     

-1,291 
 

,197 
 

RS 155 129,21 20027,00 

PS 107 134,82 14426,00 6. Težave na področju govora in 
jezika 

Skupaj 262     

-,621 
 

,535 
 

RS 158 141,15 22301,50 

PS 108 122,31 13209,50 7. Težave pri obvladovanju 
vedenja, čustvovanja 

Skupaj 266     

-2,090 
 

,037* 
 

RS 157 137,92 21653,50 

PS 107 124,55 13326,50 8. Pomanjkanje socialnih 
spretnosti 

Skupaj 264     

-1,461 
 

,144 
 

RS 156 140,17 21866,00 

PS 108 121,43 13114,00 9. Pomanjkanje motivacije za 
učenje 

Skupaj 264     

-2,056 
 

,040* 
 

RS 157 134,21 21070,50 

PS 108 131,25 14174,50 10. Pretirana vključenost v 
obšolske dejavnosti 

Skupaj 265     

-,322 
 

,747 
 

RS 157 134,59 21130,50 

PS 107 129,43 13849,50 11. Revščina, slabši socialno- 
ekonomski status 

Skupaj 264     

-,571 
 

,568 
 

RS 153 128,68 19687,50 

PS 108 134,29 14503,50 12. Izhajanje iz drugega 
kulturnega/jezikovnega okolja 

Skupaj 261     

-,620 
 

,535 
 

RS 157 132,28 20768,50 

PS 107 132,82 14211,50 13. Izhajanje iz manj spodbudnega 
družinskega okolja 

Skupaj 264     
-,059 ,953 

 

Izid Mann-Whitney preizkusa pokaže, da se razredni in predmetni učitelji v subjektivnih ocenah 

stopnje vpliva navedenih posebnosti na socialno funkcioniranje otrok in mladostnikov na 

statistično pomembni ravni med seboj razlikujejo le v pojmovanju treh posebnostih, in sicer pri 

učnih težavah (Z2
4=-2,426, P4=0,015), pri težavah na področju čustvovanja in vedenja (Z7=-
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2,090, P7=0,037) ter pri pomanjkanju motivacije za učenje (Z9=-2,056, P9=0,040). Pri vseh 

imajo učitelji razredne stopnje višje povprečne range od predmetnih učiteljev. 

 

V teoretičnih izhodiščih smo večkrat navedli, da je šola prostor, v katerega se otroci in 

mladostniki vključujejo tako učno kot socialno (Strmčnik, 1999). V grafu 1 smo združili 

(sešteli) povprečni oceni, s katerima so pedagoški delavci ocenili vpliv posamezne 

posebnosti na učno in socialno vključevanje otroka oziroma mladostnika. 

 

3,47

3,42

3,31

2,75

2,77

3,87

3,87

3,36

2,99

3,11

3,07

3,03

3,13

3,80

3,58

3,11

3,07

4,14

3,29

3,78

3,70

3,88

4,14

2,70

3,23

3,31

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00

Izhajanje iz neurejenega družinskega okolja

Izhajanje iz drugih kulturnih/jezikovnih okolij

Revščina, slabši socialno ekonomski status

Pretirana vključenost v obšolske dejavnosti

Pomanjkanje motivacije za učenje

Pomanjkanje socialnih spretnosti

Težave pri obvladovanju vedenja, čustvovanja

Težave na področju govora in jezika

Nadarjenost

Učne težave (splošne in specifične)

Gibalna oviranost

Motnje zaznavanja (vida, sluha) 

Dolgotrajna bolezen M (socializacija)

M (učenje)

 

Graf 1: Vpliv posameznih posebnosti na učno in socialno funkcioniranje otrok in 
mladostnikov v šoli (kumulativni pogled). 

 

Vidimo, da pedagoški delavci skoraj pri vseh navedenih posebnostih menijo, da vsaj srednje 

vplivajo tako na učne zmožnosti otrok in mladostnikov, kakor tudi na njihove zmožnosti 

socialnega funkcioniranja. Izjema so le gibalna oviranost, za katero menijo, da nekoliko manj 

(M=2,70) vpliva na učno funkcioniranje, na zmožnosti socialnega funkcioniranja pa menijo, 

da je vpliv manj kot srednje velik pri nadarjenosti (M=2,99), pomanjkanju motivacije za 

učenje (M=2,77) in pri pretiranem vključevanju v obšolske dejavnosti (M=2,75). Po 

subjektivni presoji pedagoških delavcev imajo najtežje pogoje pri vključevanju v šolsko okolje 

otroci in mladostniki, ki imajo težave pri obvladovanju čustvovanja in vedenja, s seštevkom, 
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ki je večji od sedem (Mučenje+Msocializacija≥7) med kompleksnejše posebnosti uvrščajo še otroke 

in mladostnike, ki izhajajo iz manj spodbudnega družinskega okolja, tiste, ki imajo učne 

težave, šibke socialne spretnosti, težave na področju govora in jezika, in tiste, ki izhajajo iz 

drugega kulturnega in jezikovnega okolja. Glede na teorijo rezilientnosti bi morali za te otroke 

in mladostnike s še večjo občutljivostjo prepoznavati rizične procese in mehanizme, jih 

skušali omejevati ali zmanjševati njihove učinke, hkrati pa čim bolj spodbujati razvoj 

varovalnih procesov in mehanizmov, ki zavirajo verižno reakcijo dejavnikov tveganja (Masten 

in Coatsworth, 1998; Wang, Haertel in Walberg, 1997).   

 
Po istem ključu ugotavljamo, da se po presoji pedagoških delavcev v šolsko okolje najlažje 

celostno vključujejo otroci oziroma mladostniki, ki so gibalno ovirani in tisti, ki se bolj 

vključujejo v obšolske dejavnosti (Mučenje+Msocializacija<6). 

   
Posebnosti, ki smo jih navedli v seznamu predstavljajo potencialne dejavnike tveganja pri 

učnem in socialnem vključevanju otrok in mladostnikov (Magajna idr.,. 2008b: 9-10). Iz 

rezultatov naše raziskave je razvidno, da jih kot take pojmujejo tudi sodelujoči pedagoški 

delavci, saj za vse navedene dejavnike ocenjujejo, da na stopnji »srednje močno« (M≈3) 

vplivajo na možnosti za učno in socialno vključevanje otrok in mladostnikov v šoli. 

 

Glede na analizo rezultatov pa menimo, da med najbolj ogrožene pri učnem in socialnem 

vključevanju v šolo sodijo otroci in mladostniki, ki izhajajo iz manj spodbudnega družinskega 

okolja ter iz drugih kulturnih ali jezikovnih okolij, saj se glede na rezultate v poglavju 2.9.1.2. 

(Tabela 15), za nudenje pomoči in podpore na teh področjih pedagoški delavci ocenjujejo za  

najmanj kompetentne (M=3,01; M=3,27).     

 

 

2.2.2 Analiza Modela spodbujanja rezilientnosti preko sodobnega pouka 

po posameznih sklopih  

2.2.2.1 Analiza posameznih dejavnikov sklopa Doživljanje institucionalne klime  

 
Za učence in  pedagoške delavce predstavlja šola delovni prostor, kjer preživijo pomemben 

del dneva. Vsak član prispeva svoje želje, pričakovanja in potrebe, tako se oblikuje klima 

posamezne institucije. Nwankwo (Andersonova, 1982, po Valenčič Zuljan, 1993) pojmuje 

klimo kot splošno občutje in vzdušje v skupini (we-feeling), kot skupno subkulturo oziroma 

interakcijo življenja  na šoli. 
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S pomočjo petnajstih dejavnikov smo želeli dobiti vpogled v to, kako pedagoški delavci 

doživljajo klimo in organiziranost v vzgojno-izobraževalni instituciji. Zanimalo nas je tudi, 

kako po mnenju pedagoških delavcev določene vidike klime in šolske organizacije presojajo 

otroci in mladostniki ter njihovi starši. Pedagoške delavce smo prosili, da z vrednostjo od 1 

(ni značilno) do 5 (je zelo značilno) ocenijo, v kolikšni meri so dane trditve značilne za 

njihovo institucijo. Rezultate najprej prikazujemo deskriptivno s frekvenčnimi porazdelitvami 

in strukturnimi odstotki odgovorov na petstopenjski lestvici, kakor so jih opredelili v raziskavo 

vključeni pedagoški delavci (n=429).  

 

Tabela 25:Frekvenčna porazdelitev ocen dejavnikov (f) in njihovih strukturnih odstotkov (f %), 
ki so jih podali pedagoški delavci (n=429) v sklopu Doživljanje institucionalne 
klime, aritmetične sredine (M), standardne deviacije (SD) in rangi (R). 

1 
Ni 

značilna 

2 
Je malo 
značilna 

3 
Je srednje 
značilna 

4 
Je precej 
značilna 

5 
Je zelo 
značilna 

Ocena prepoznavanja dejavnika 
v lastni pedagoški 

praksi 
Dejavnik doživljanja klime f f % f f % f f % f f % f f % M SD R 

1 Naša šola zagotavlja varno 
okolje za srečevanje, 
druženje in učenje učencev. 

0 0 3 ,7 50 11,7 180 42,0 196 45,7 4,33 ,704 2 

2 Učenci imajo možnost, da 
svoje probleme, želje, 
pričakovanja učiteljem 
anonimno posredujejo. 

22 5,1 37 8,6 79 18,4 109 25,4 182 42,4 3,91 1,188 8 

3 Z enotnimi strategijami za 
ukrepanje na šoli uspešno 
preprečujemo nasilno vedenje. 

8 1,9 26 6,1 109 25,4 181 42,2 105 24,5 3,81 ,936 11 

4 Učenci in njihovi starši 
zaupajo, da jim šola 
posreduje dobre temelje 
znanja, spretnosti in vrednot 
za nadaljevanje življenjske in 
izobraževalne poti. 

3 ,7 9 2,1 91 21,2 218 50,8 108 25,2 3,98 ,782 7 

5 Vsi učenci imajo na šoli 
pestre možnosti za izbiro 
krožkov, interesnih in 
dodatnih dejavnosti. 

6 1,4 14 3,3 58 13,5 115 26,8 236 55,0 4,31 ,921 3 

6 Pomoči šolske svetovalne 
službe ter  izvajanje učne in 
dodatne strokovne pomoči 
učenci ne  doživljajo kot stigmo 
in je zato ne odklanjajo. 

171 39,9 145 33,8 68 15,9 39 9,1 6 1,4 1,98 1,024 15 

7 V projektno sodelovanje 
načrtno vključujemo tudi 
učno manj uspešne učence 
ter učence s PP. 

9 2,1 28 6,5 127 29,6 133 31,0 132 30,8 3,82 1,011 10 

8 Na šoli imamo organizirane 
različne oblike medvrstniške 
pomoči in sodelovanja. 

29 6,8 79 18,4 149 34,7 121 28,2 51 11,9 3,20 1,084 14 

9 Pozoren sem, da se učenci 
ne zasmehujejo zaradi učnih 
težav ali neuspeha. 

2 ,5 2 ,5 12 2,8 104 24,2 309 72,0 4,67 ,602 1 
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10 Z izkušnjami in znanjem lahko 
sodelujem pri sprejemanju 
odločitev na ravni šole. 

9 2,1 29 6,8 100 23,3 182 42,4 109 25,4 3,82 ,958 9 

11 Vsi učitelji na naši šoli si 
prizadevamo za kakovostno 
šolo. 

5 1,2 14 3,3 58 13,5 154 35,9 198 46,2 4,23 ,885 4 

12 Učiteljeva učinkovitost pri 
pouku je v kolektivu opažena 
in priznana. 

17 4,0 39 9,1 127 29,6 159 37,1 87 20,3 3,61 1,033 3 

13 Strokovni aktiv mi predstavlja 
strokovno podporo in 
možnost za izmenjavo 
znanja in izkušenj. 

6 1,4 29 6,8 77 17,9 162 37,8 155 36,1 4,00 ,969 6 

14 Komunikacija med 
zaposlenimi je pravočasna, 
jasna in učinkovita. 

14 3,3 34 7,9 137 31,9 170 39,6 74 17,2 3,60 ,971 13 

15 Šola se aktivno povezuje z 
lokalno skupnostjo. 

6 1,4 18 4,2 89 20,7 155 36,1 161 37,5 4,04 ,936 5 

 

Iz tabele 1 vidimo, da je v celotnem vzorcu povprečna ocena vseh dejavnikov nad 

aritmetično sredino (M>3), pri slabi polovici dejavnikov pa je povprečna ocena višja ali enaka 

4, kar kaže na pozitivno presojo klime z vidika zaposlenih pedagoških delavcev. 

Glede na rang aritmetičnih sredin vidimo, da v presojanju institucionalne klime pedagoški 

delavci kot najbolj značilno ocenijo postavko 9 (Pozoren sem, da se učenci ne zasmehujejo 

zaradi učnih težav ali neuspeha, M9=4,67). Kar 72% pedagoških delavcev meni, da je ta 

postavka zelo značilna, še 24,2% pa da je precej značilna zanje.  

Ugotavljamo tudi, da se velika večina pedagoških delavcev strinja, da njihova institucija 

predstavlja varno in spodbudno učno okolje, saj jih kar 87,7 % ocenjuje, da je za njihovo 

institucijo zelo ali precej značilna postavka 1 (Naša šola zagotavlja varno okolje za 

srečevanje, druženje in učenje učencev, M1=4,33), 81,8% pa se zelo ali precej strinja tudi s 

postavko 5 (Vsi učenci na šoli imajo pestre možnosti za izbiro krožkov, interesnih in dodatnih 

dejavnosti, M5=4,31). 

Četrti rang ima postavka 11 (Vsi učitelji na naši šoli si prizadevamo za kakovostno šolo, 

M11=4,23). Da je ta postavka zelo oziroma precej značilna za njihovo institucijo ocenjuje 

82,1% pedagoških delavcev, 13,5% anketirancev meni, da je srednje značilna za njihovo 

šolo, medtem ko jih 4,5% meni, da je za njihovo institucijo malo značilna oziroma ni značilna. 

V zgornjo tretjino po rangu sodi tudi postavka 15 (Šola se aktivno povezuje z lokalno 

skupnostjo, M15=4,04), ki je po mnenju 73,6% pedagoških delavcev zelo oziroma precej značilna 

za njihovo institucijo. Ocena srednje značilno je pri tej postavki zastopana z 20,7% deležem. 

Z aritmetično sredino M13=4,00, pedagoški delavci ocenjujejo, da jim strokovni aktiv 

predstavlja vir podpore pri delu (postavka 13). 73,9% pedagoških delavcev se precej ali zelo 
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strinja s postavko Strokovni aktiv mi predstavlja strokovno podporo in možnost za izmenjavo 

znanja in izkušenj«. 17,9% jih podporo strokovnega aktiva doživlja kot srednje značilno, 

medtem ko se 8,2% pedagoškim delavcem ta podpora v njihovi instituciji zdi neznačilna 

oziroma malo značilna. 

Učenci in njihovi starši po presoji učiteljev precej zaupajo, da jim šola posreduje dobre 

temelje znanja, spretnosti in vrednot za nadaljevanje življenjske in izobraževalne poti 

(postavka 4, M4=3,98). 50,0%, pedagoških delavcev ocenjuje, da je za njihovo institucijo to 

precej značilno, 25,2% anketiranih pa se odloča za oceno zelo značilno. Le 2,8% pedagoških 

delavcev meni, da starši in učenci njihovi instituciji ne zaupajo ali malo zaupajo, medtem ko 

jih 21,2% izbere oceno srednje značilno. 

Četrtina (25,4%) pedagoških delavcev meni, da je za njihovo institucijo zelo značilno, da 

imajo učenci možnost, da svoje probleme, želje, pričakovanja anonimno posredujejo 

(postavka 2, M2=3,91). 42,2% pedagoških delavcev ocenjuje, da je to za njihovo institucijo 

precej značilno, 18,4% izbere srednjo oceno, 13,7% pedagoških delavcev pa meni, da v 

njihovi instituciji to ni značilno oziroma, da je malo značilno.  

Postavko 10 (S svojimi izkušnjami in znanjem lahko sodelujem pri sprejemanju odločitev na 

ravni šole, M10=3,82) četrtina (25,4%) pedagoških delavcev ocenjuje kot zelo značilno za 

njihovo institucijo, 42,2% kot precej značilno, 23,3% pa kot srednje značilno. 8,9% 

pedagoških delavcev pa meni, da v svojih institucijah ne morejo vplivati (malo ali nič) na 

odločitve na ravni šole. 

Z enako vrednostjo aritmetične sredine (M7=3,82) kot pri postavki 10, pedagoški delavci 

ocenjujejo, da v projektno sodelovanje načrtno vključujejo tudi učno manj uspešne učence 

ter učence s PP (postavka 7). 30,8% jih ocenjuje, da je to zelo značilno za njihovo institucijo, 

31,0% se opredeli za precej značilno, medtem ko jih 38,2% meni, da je za njihovo inštitucijo 

to srednje, malo ali neznačilno. 

Postavko 3 (Z enotnimi strategijami za ukrepanje na šoli uspešno preprečujemo nasilno 

vedenje, M3=3,81) kot zelo ali precej značilno za njihovo institucijo prepoznava dve tretjini 

anketiranih (66,7%), četrtina (25,4%) jo ocenjuje kot srednje značilno, 8,0% pa jih meni, da to 

za njihovo institucijo ne drži ali pa malo drži. 

Le 20,3% pedagoških delavcev meni, da je za njihovo institucijo zelo značilno, da je 

učiteljeva učinkovitost pri pouku v kolektivu opažena in priznana (postavka 12, M12=3,61). 

37,1% jih ocenjuje, da je to precej značilno, 29,6% da srednje, 13,1% anketiranih pa je 

mnenja, da v njihovi instituciji učinkovitost pedagoškega delavca v kolektivu ni, ali pa je le 

malo opažena in priznana. 
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Podobno aritmetično sredino (M14=3,60) ima tudi postavka 14, pri kateri pedagoški delavci 

prepoznavajo značilnosti komunikacije. Da je za njihovo institucijo zelo značilno, da je 

komunikacija med zaposlenimi pravočasna, jasna in učinkovita, ocenjuje le 17,2% 

anketiranih, še 39,6% pa jih meni, da je to precej značilno. Skoraj tretjina (31,9%) 

pedagoških delavcev je izbrala srednjo oceno, nižjo oceno od srednje pa je za svoje 

institucije izbralo 11,2% pedagoških delavcev.  

Kot najmanj značilno za svoje institucije ocenjujejo postavko 8 (Na šoli imamo organizirane 

različne oblike medsebojne vrstniške pomoči in sodelovanja, M8=3,20). Zastopanost 

posameznih ocen je nekoliko bolj simetrično distribuirana v primerjavi z ostalimi postavkami, 

z največjim deležem je zastopana ocena srednje značilna (34,7%), ki ji sledi ocena precej 

značilna (28,2%), oceno malo značilna je izbralo 18,4% pedagoških delavcev. Le pri tej 

postavki sta nekoliko bolj enakomerno zastopani obe skrajni oceni – da so različne oblike 

medvrstniške pomoči in sodelovanja zelo značilne za njihovo institucijo meni 11,9% 

pedagoških delavcev, da sploh niso pa 6,8% pedagoških delavcev. 

Na zadnjem mestu je (negativna) postavka 6 (Pomoč šolske svetovalne službe ter izvajanje 

učne in dodatne strokovne pomoči učenci doživljajo kot stigmo, zato jo odklanjajo, M6=1,98). 

Rezultat, ki kaže, da 73,7% anketiranih ocenjuje, da to za njihovo institucijo ni značilno, 

oziroma je malo značilno, je spodbuden, saj smo trditev postavili negativno. 15,9% 

anketirancev meni, da je ta postavka za njihovo institucijo srednje značilna, medtem ko jih je 

10,5% izbralo oceno precej ali zelo značilno, kar pomeni, da otroci prejemanje učne in 

dodatne strokovne pomoči v njihovi instituciji doživljajo kot stigmo.  

 
V nadaljevanju nas je zanimala primerjava ocen dejavnikov institucionalne klime glede na 

strokovni profil pedagoških delavcev. Statistično pomembnost razlik med skupinami 

pedagoških delavcev smo najprej preverjali s Kruskal-Wallisovim preizkusom.  

 

Tabela 26: Izid Kruskal-Wallisovega (K-W) preizkusa statistične pomembnosti razlik v oceni 
dejavnikov sklopa Doživljanje institucionalne klime glede na strokovni profil 
pedagoških delavcev ( nRS=166, nPS=109, nSRP=78, nSŠ=76). 

 Izid K-W testa  
Dejavniki v sklopu Doživljanje institucionalne klime  
 

 
STROKOVNI 

PROFIL 

_ 

R χ
2 

P 

RS 201,90 

PS 216,55 

SRP 233,53 

1. Naša šola zagotavlja varno okolje za srečevanje, 
druženje in učenje učencev. 

SŠ 222,37 

4,681 ,197 

RS 206,10 

PS 193,68 

SRP 198,00 

2. Učenci imajo možnost, da svoje probleme, želje, 
pričakovanja učiteljem anonimno posredujejo. 

SŠ 282,45 

31,146 ,000*** 
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RS 208,17 

PS 205,44 

SRP 216,21 

3. Z enotnimi strategijami za ukrepanje na šoli 
uspešno preprečujemo nasilno vedenje. 

SŠ 242,37 

5,440 ,142 

RS 218,48 

PS 183,43 

SRP 225,02 

4. Starši zaupajo, da jim šola posreduje dobre temelje 
znanja, spretnosti in vrednot za nadaljevanje 
življenjske in izobraževalne poti. 

SŠ 242,39 

13,539 ,004** 

RS 234,95 

PS 235,15 

SRP 217,04 

5. Vsi učenci imajo na šoli pestre možnosti za izbiro 
krožkov, interesnih in dodatnih dejavnosti. 

SŠ 140,43 

42,730 ,000*** 

RS 203,67 

PS 217,39 

SRP 234,37 

6. Pomoči šolske svetovalne službe ter  izvajanje učne in 
dodatne strokovne pomoči učenci ne  doživljajo kot 
stigmo in je zato ne odklanjajo. 

SŠ 216,43 

3,737 ,291 

RS 217,90 

PS 169,22 

SRP 283,36 

7. V projektno sodelovanje načrtno vključujemo tudi 
učno manj uspešne učence ter učence s PP. 

SŠ 204,17 

42,897 ,000*** 

RS 217,39 

PS 220,81 

SRP 175,22 

8. Na šoli imamo organizirane različne oblike 
medsebojne vrstniške pomoči in sodelovanja. 

SŠ 242,29 

12,952 ,005** 

RS 228,82 

PS 196,93 

SRP 223,21 

9. Pozoren sem, da se učenci ne zasmehujejo zaradi 
učnih težav ali neuspeha. 

SŠ 202,31 

9,013 ,029* 

RS 210,98 

PS 229,39 

SRP 220,41 

10. S svojimi izkušnjami in znanjem lahko sodelujem 
pri sprejemanju odločitev na ravni šole. 

SŠ 197,60 

3,678 ,298 

RS 218,22 

PS 223,55 

SRP 202,44 

11. Vsi učitelji na naši šoli si prizadevamo za 
kakovostno šolo. 

SŠ 208,60 

1,915 ,590 

RS 211,95 

PS 245,58 

SRP 203,08 

12. Učiteljeva učinkovitost pri pouku je v kolektivu 
opažena in priznana. 

SŠ 190,04 

11,523 ,009** 

RS 231,55 

PS 217,70 

SRP 216,49 

13. Strokovni aktiv mi predstavlja strokovno podporo 
in možnost za izmenjavo znanja in izkušenj. 

SŠ 173,47 

12,932 ,005** 

RS 206,96 

PS 237,79 

SRP 209,75 

14. Komunikacija med zaposlenimi je pravočasna, 
jasna in učinkovita. 

SŠ 205,25 

5,548 ,136 

RS 232,17 

PS 228,35 

SRP 177,41 
15. Šola se aktivno povezuje z lokalno skupnostjo. 

SŠ 196,93 

14,851 ,002** 
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Izid Kruskal-Wallisovega preizkusa pokaže, da se pedagoški delavci glede na njihov 

strokovni profil v ocenjevanju dejavnikov povezanih z doživljanjem institucionalne klime med 

seboj na statistično pomembni ravni razlikujejo pri devetih od petnajstih dejavnikov. 

Glede na dobljene rezultate vidimo, da imajo največ možnosti za anonimno posredovanje 

problemov, želja, pričakovanj (dejavnik 2) dijaki. V primerjavi z ostalimi pedagoškimi delavci 

je delež višjih ocen pri tem dejavniku s strani srednješolskih učiteljev statistično pomembno 

višji kot pri drugih skupinah pedagoških delavcev (χ2
2=31,146, P2=0,000). 

Pri dejavniku 4: Učenci in njihovi starši zaupajo, da jim šola posreduje dobre temelje znanja, 

spretnosti in vrednot za nadaljevanje življenjske in izobraževalne poti, je distribucija 

aritmetičnih sredin ocen glede na profil pedagoških delavcev precej heterogena, razlike med 

skupinami pedagoških delavcev pa so statistično pomembne (χ4
2=13,539, P4=0,004). 

Pomembne razlike ugotavljamo tudi pri dejavniku 5: Vsi učenci imajo na šoli pestre možnosti 

za izbiro krožkov, interesnih in dodatnih dejavnosti. Povprečje rangov pokaže, da 

srednješolski učitelji pomembno nižje od ostalih skupin pedagoških delavcev ocenjujejo 

pestrost izbire krožkov in interesnih dejavnosti za dijake (χ5
2=42,730, P5=0,000).  

Statistično pomembne razlike med skupinami pedagoških delavcev se izkažejo tudi pri 

dejavniku 7: V projektno sodelovanje načrtno vključujemo tudi učno manj uspešne učence in 

učence s posebnimi potrebami (χ7
2=42,897, P7=0,000). Glede na naravo in organizacijo dela 

nas ne preseneča, da so višje ocene pri tej trditvi izbirali specialni pedagogi, ki lahko v okviru 

OŠ-NIS v večjem obsegu spodbujajo in omogočajo vključevanje OPP v projektne dejavnosti. 

Dejavnik 8: Na šoli imamo organizirane različne oblike medsebojne vrstniške pomoči in 

sodelovanja, so pedagoški delavci ocenili najnižje (M8=3,20, tabela 25). Kruskal-Wallisov 

preizkus pokaže, da se distribucija ocen glede na strokovni profil pedagoških delavcev 

razlikuje na statistično pomembni ravni (χ8
2=42,897, P8=0,000). Iz pregleda povprečnih 

rangov  vidimo, da je le-ta najnižji v skupini specialnih pedagogov, kar pomeni, da je ta 

dejavnik najmanj značilen za OŠ-NIS. Spodbujanje različnih oblik medvrstniškega 

sodelovanja in pomoči v vzgojno-izobraževalnih institucijah bi moralo predstavljati pomemben 

izziv za prihodnost - v sodobni inkluzivno naravnani družbi bi ga morali umestiti med vzgojno-

izobraževalne cilje, saj je to osnovna oblika medsebojnega sodelovanja, način preprečevanja 

socialne izključenosti, sredstvo za razvijanje empatije ter odgovornosti za aktivno 

participacijo posameznika v kasnejšem delovnem okolju in širši družbi. Vse našteto prispeva 

k razvoju tretjega izobraževalnega stebra za 21. stoletje: učiti se, da bi znali živeti v skupnosti, 

drug z drugim (Delors, 1996) in hkrati predstavlja razvoj zunanjih varovalnih dejavnikov v 

procesu spodbujanja rezilientnosti, ko se posameznik sooča s premagovanjem težav.  
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Razlike na statistično pomembni ravni se pokažejo tudi pri dejavniku 9: Pozoren sem, da se 

učenci ne zasmehujejo zaradi učnih težav ali neuspeha (χ9
2=9,013, P9=0,029). Iz povprečja 

rangov vidimo, da so le-ti višji v skupini specialnih pedagogov in razrednih učiteljev, srednješolski 

in predmetni učitelji pa glede na rezultate manj vstopajo v tovrstno interakcijo z otroki in 

mladostniki. Zbadanje in zasmehovanje je med otroki in mladostniki precej razširjeno, do neke 

mere tudi razvojno pogojeno, a hkrati predstavlja velik dejavnik tveganja za posameznikov psiho-

socialni razvoj - včasih ima lahko za posameznika hude posledice, ki sprožajo anksioznost, 

depresijo, jezo in različne oblike agresivnega vedenja. Pogosto se odvija ob priložnostih, ko ni v 

bližini učitelja, zato bi morali na vseh razvojnih stopnjah temu posvečati več pozornosti. Menimo, 

da bi razvoj strpnosti in medsebojnega spoštovanja lahko spodbujali tudi z ustvarjanjem 

priložnosti za različne oblike medvrstniške pomoči in sodelovanja, kar smo obravnavali v 

prejšnjem odstavku.   

Statistično pomembne razlike v ocenah ugotavljamo tudi pri treh dejavnikih, ki se nanašajo 

na doživljanje klime med zaposlenimi. Najbolj heterogena je distribucija ocen pri dejavniku 12 

»Učiteljeva učinkovitost pri pouku je v kolektivu opažena in priznana«, ki ga kot najbolj 

značilnega za njihovo institucijo prepoznavajo predmetni učitelji, kot najmanj pa srednješolski 

učitelji (χ12
2=11,523, P12=0,009). 

Tudi pri dejavniku 13: Strokovni aktiv mi predstavlja strokovno podporo in možnost za 

izmenjavo mnenj in izkušenj se med skupinami pedagoških delavcev pokažejo statistično 

pomembne razlike v oceni tega dejavnika (χ13
2=12,932, P13=0,005). Vidimo, da imajo najmanj 

strokovne podpore v aktivu srednješolski učitelji. Glede na to, da je tudi pri dejavniku 12 večji 

delež nižjih ocen, bi rekli, da delajo v manj spodbudnem in manj podpornem okolju kot 

učiteljih v OŠ in specialni pedagogi v OŠ-NIS. 

Statistično pomembne razlike v ocenah se pokažejo tudi zadnjem dejavniku: pri povezovanju 

šole z lokalno skupnostjo (χ15
2=14,851, P15=0,002). Iz povprečnih rangov lahko vidimo, da 

osnovnošolski učitelji (RS in PS) sodelovanje z lokalno skupnostjo ocenjujejo kot bolj 

značilno za njihovo pedagoško prakso v primerjavi s srednješolskimi učitelji in specialnimi 

pedagogi. Da bi lahko bolj izkoristili potencial inkluzivnih procesov kažejo mnogi primeri 

dobre prakse, ko se otroci in mladostniki iz prilagojenih in posebnih programov vzgoje in 

izobraževanja aktivno, preko  različnih projektov (na primer: Igraj se z mano (ZUJL), plesna 

skupina Vrtiljak (CIRIUS Vipava)), vključujejo, povezujejo in sodelujejo z lokalno skupnostjo. 

Ti projekti omogočajo bogate priložnosti za izkustveno učenje in pridobivanje številnih 

pozitivnih življenjskih izkušenj vsem soudeleženim, zato bi bilo v prihodnosti več prizadevanj 

potrebno usmeriti tudi v razvoj tovrstnega sodelovanja in povezovanja. Iz enakih načel izhaja 
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tudi naše prepričanje, ki ga izkazuje tudi ljudska modrost22, da bi bilo v okviru zmožnosti in 

potreb smiselno in potrebno različne oblike vrstniškega sodelovanja in pomoči razvijati tudi v 

okviru OŠ-NIS.  

 
Zanimajo nas še razlike in podobnosti med skupinama razrednih (RS) in predmetnih (PS) 

učiteljev. Statistično pomembnost razlik med skupinama osnovnošolskih učiteljev smo 

ugotavljali z Mann-Whitney preizkusom.   

 

Tabela 27:Izid Mann-Whitney preizkusa statistične pomembnosti razlik v oceni dejavnikov 

sklopa Doživljanje institucionalne klime med osnovnošolskimi učitelji (RS in PS). 

Izid Mann-Whitney preizkusa  

Dejavniki v sklopu Doživljanje institucionalne 
klime 

Vrsta 
Učitelja 
nRS=166 
nPS=109 

_ 

R 

Vsota 
rangov 

Z P 

RS 134,14 22266,50 
1 

Naša šola zagotavlja varno okolje za srečevanje, 
druženje in učenje učencev. PS 143,89 15683,50 

-1,092 ,275 

RS 141,04 23413,00 

2 
Učenci imajo možnost, da svoje probleme, 
želje, pričakovanja učiteljem anonimno 
posredujejo. 

PS 133,37 14537,00 
-,816 ,415 

RS 138,62 23011,00 
3 

Z enotnimi strategijami za ukrepanje na šoli 
uspešno preprečujemo nasilno vedenje. PS 137,06 14939,00 

-,170 ,865 

RS 146,94 24392,00 

4 
Starši zaupajo, da jim šola posreduje dobre 
temelje znanja, spretnosti in vrednot za 
nadaljevanje življenjske in izobraževalne poti. PS 124,39 13558,00 

-2,521 ,012* 

RS 138,26 22950,50 
5 

Vsi učenci imajo na šoli pestre možnosti za 
izbiro krožkov, interesnih, dodatnih dejavnosti. PS 137,61 14999,50 

-,077 ,939 

RS 134,43 22316,00 

6 
Pomoči šolske svetovalne službe ter  izvajanje 
učne in dodatne strokovne pomoči učenci ne  
doživljajo kot stigmo in je zato ne odklanjajo. PS 143,43 15634,00 

-,972 ,331 

RS 151,10 25082,50 
7 

V projektno sodelovanje načrtno vključujemo 
tudi učno manj uspešne učence in učence s PP. PS 118,05 12867,50 

-3,548 ,000*** 

RS 137,04 22749,00 
8 

Na šoli imamo organizirane različne oblike 
medsebojne vrstniške pomoči in sodelovanja. PS 139,46 15201,00 

-,256 ,798 

RS 146,16 24262,00 
9 

Pozoren sem, da se učenci ne zasmehujejo 
zaradi učnih težav ali neuspeha. PS 125,58 13688,00 

-2,696 ,007** 

RS 133,25 22119,50 
10 

S svojimi izkušnjami in znanjem lahko sodelujem 
pri sprejemanju odločitev na ravni šole. PS 145,23 15830,50 

-1,300 ,193 

RS 136,67 22687,00 
11 

Vsi učitelji na naši šoli si prizadevamo za 
kakovostno šolo. PS 140,03 15263,00 

-,374 ,709 

RS 129,39 21478,50 
12 

Učiteljeva učinkovitost pri pouku je v kolektivu 
opažena in priznana. PS 151,11 16471,50 

-2,335 ,020* 

Strokovni aktiv mi predstavlja strokovno podporo RS 141,69 23520,00 

                                                

22  Nihče ni tako majhen, da ne bi mogel pomagati drugemu in nihče ni tako velik, da ne bi potreboval pomoči 
drugega. 
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RS 141,69 23520,00 
13 in možnost za izmenjavo znanja in izkušenj. 

PS 132,39 14430,00 
-1,011 ,312 

RS 130,05 21588,00 
14 

Komunikacija med zaposlenimi je pravočasna, 
jasna in učinkovita. PS 150,11 16362,00 

-2,168 ,030* 

RS 139,42 23143,00 
15 Šola se aktivno povezuje z lokalno skupnostjo. 

PS 135,84 14807,00 
-,390 ,696 

 

Izid Mann-Whitney preizkusa pokaže, da se osnovnošolski učitelji v ocenjevanju dejavnikov v 

sklopu Doživljanje institucionalne klime med seboj na statistično pomembni ravni razlikujejo v 

petih od petnajstih dejavnikov, in sicer: 

 

V dejavniku 4: Učenci in njihovi starši zaupajo, da jim šola posreduje dobre temelje znanja, 

spretnosti in vrednot za nadaljevanje življenjske in izobraževalne poti, (Z4=-2,521, P4=0,012, 

tabela 3). Predmetni učitelji v primerjavi z razrednimi statistično pomembno nižje presojajo 

postavko, da starši zaupajo v kakovostne vzgojno-izobraževalne temelje, ki jih otrokom in 

mladostnikom posreduje šola. Morda je tovrstno zaupanje staršev v očeh  predmetnih 

učiteljev nižje, ker s starši manj sodelujejo kot njihovi kolegi na razredni stopnji  - njihovo 

sodelovanje je manj pogosto ter bolj omejeno zgolj na formalno poročanje o ocenah in 

vedenju, navadno pogosteje v primerih neuspehov in težav kot uspehov (podrobneje so 

značilnosti sodelovanja s starši predstavljene v poglavju 2.2.2.5, v tabela 38 in 40). Gotovo je 

mladostništvo zahtevno razvojno obdobje, v katerem se odnos mladostnikov do odraslih 

(staršev in učiteljev) spreminja, več pozornosti iščejo pri vrstnikih, pri odraslih pa pogosto 

preizkušajo meje.  

V dejavniku 7: V projektno sodelovanje načrtno vključujemo tudi učno manj uspešne učence in 

učence s posebnimi potrebami, (Z7=-3,548, P7=0,000), kjer ugotavljamo, da razredni učitelji 

posvečajo več pozornosti za uresničevanje enakih možnosti OPP kot predmetni učitelji. 

Menimo, da razredni učitelji bolj procesno-didaktično pristopajo k učenju in poučevanju, zato 

poskrbijo za omogočanje priložnosti za sodelovanje v projektnih nalogah vsem učencem, pri 

čemer morajo učencem z učnimi težavami in s posebnimi potrebami zagotavljati dodatno 

pomoč in podporo pri izgrajevanju znanja glede na njihove potrebe in zmožnosti. Učitelji 

razrednega pouka so v primerjavi s kolegi na predmetni stopnji bolj fleksibilni tudi pri urniku - 

lažje in bolj neodvisno lahko časovno organizirajo delo, kar je gotovo tudi eden izmed 

dejavnikov, ki vpliva na učiteljevo odločanje za izvajanje projektnega učnega dela. Menimo 

tudi, da so predmetni učitelji bolj kot v proces učenja in razvijanja spretnosti usmerjeni v 

same rezultate znanja, zato morda učencem z učnimi težavami in posebnimi potrebami 

omogočajo manj priložnosti za aktivno izgrajevanje lastnega znanja.  

V dejavniku 9: Pozoren sem, da se učenci ne zasmehujejo zaradi učnih težav ali neuspeha (Z9=-

2,696, P9=0,007), kjer ugotavljamo, da so razredni učitelji bolj varovalno naravnani kot predmetni 
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učitelji. Menimo, da so mladostniki sicer bolj kompetentni od svojih mlajših vrstnikov s socialnih 

interakcijah, vendar v šolah mnogokrat zasledimo problem vrstniškega nasilja (ang. bulling) 

(Grebenc, V., 2010), na katerega se morajo učitelji dosledno odzivati tako z uresničevanjem 

dogovorjenih posledic ob neupoštevanju norm vedenja na šoli kot tudi z učinkovitim vodenjem 

razreda (Peklaj idr., 2008) in spodbujanjem razvoja socialnih kompetenc, z doslednim  slišimo  

manj, vstopajo v tovrstno interakcijo z otroki in mladostniki.  

V dejavniku 12: Učiteljeva učinkovitost pri pouku je v kolektivu opažena in priznana, (Z12=-2,335, 

P12=0,020), kjer je delež višjih ocen večji med predmetni učitelji. Morda na to vpliva tudi čas, ki 

ga učitelji preživijo v zbornici, saj se predmetni učitelji zaradi organizacije dela v zbornici precej 

pogosteje zadržujejo, kar poveča priložnosti za neformalno komunikacijo med kolegi, katere del 

so tudi refleksije pedagoškega dela. 

V dejavniku 14: Komunikacija med zaposlenimi je pravočasna, jasna in učinkovita, (Z14=-2,168, 

P14=0,030), kjer ugotavljamo, da predmetni učitelji to postavko ocenjujejo višje od razrednih 

učiteljev. Rezultat nas nekoliko preseneča, saj so običajno učitelji razrednega pouka 

medsebojno sodelovanje višje ocenjevali. Mogoče je k tovrstnim spremembam vplivala 

devetletna osnovna šola, ki še zlasti pri predmetnih učiteljih, ki poučujejo matematiko, 

slovenščino, tuj jezik, zahteva zaradi organizacije dela tesnejše medsebojno sodelovanje 

učiteljev. Gotovo pa k temu rezultatu prispeva tudi to, da zaradi organizacije dela predmetni 

učitelji zbornico obiskujejo bolj frekventno, kar verjetno vpliva tudi na njihovo večjo oziroma 

predvsem hitrejšo informiranost o dogajanju na šoli. Večina pomembnih informacij sicer 

poteka preko e-komunikacije, vendar računalniki v času službe še niso dostopni  vsem 

učiteljem.  

 

2.2.2.2 Analiza posameznih dejavnikov sklopa Prepričanja pedagoških delavcev o 

lastni učinkovitosti pri pedagoškem delu  

 

Stališča in prepričanja pedagoških delavcev o sebi in svoji pedagoški praksi ter njihova 

stališča o drugih v precejšnji meri vplivajo tako na razvijanje njihovih subjektivnih, implicitnih 

teorij kot na njihovo ravnanje v konkretni situaciji.  V sklopu 15 postavk smo ugotavljali 

prepričanja pedagoških delavcev o njihovi učinkovitosti pri poučevanju raznolikih otrok in 

mladostnikov (postavke 1, 2, 3, 4, 6 in 14) pri zagotavljanju socialne kohezivnosti v razredu 

(postavke 5, 9, 10 in 15), pri pojmovanju lastne vloge v osebnostnem razvoju otrok in 

mladostnikov (7, 8, 11, 12, in 13). Odgovore na petstopenjski lestvici, ki so jih podali 

pedagoški delavci najprej prikazujemo deskriptivno s frekvenčnimi porazdelitvami (f) in 

strukturnimi odstotki (%). 
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Tabela 28: Frekvenčna porazdelitev ocen dejavnikov (f) in njihovih strukturnih odstotkov (f %), 
ki so jih podali pedagoški delavci (n=429) v sklopu Prepričanja pedagoških 
delavcev o lastni učinkovitosti, aritmetične sredine (M), standardne deviacije (SD) 
in rangi (R). 

1 
Ni 

značilna 

2 
Je malo 
značilna 

3 
Je srednje 
značilna 

4 
Je precej 
značilna 

5 
Je zelo 

značilna 

Ocena prepoznavanja dejavnika 
v lastni pedagoški 

praksi 
 

Prepričanje f f % f f % f f % f f % f f % M SD R 
1 Raznolikost učencev v 

razredu mi predstavlja 
veliko obremenitev. 

93 21,7 99 23,1 137 31,9 80 18,6 20 4,7 2,62 1,152 14 

2 Znam opredeliti potrebe 
vsakega učenca in se nanje 
odzvati z različnimi 
strategijami poučevanja. 

0 0 7 1,6 105 24,5 224 52,2 93 21,7 3,94 0,724 11 

3 Prepoznavam učne težave 
učencev. 

1 ,2 2 ,5 47 11,0 212 49,4 167 38,9 4,26 0,686 2 

4 Pri zmanjševanju učnih 
težav učencev lahko 
učinkovito pomagam.  

0 0 2 ,5 99 23,1 246 57,3 82 19,1 3,95 0,663 10 

5 Če učenci izločijo vrstnika, ga 
zasmehujejo ali ponižujejo, 
lahko vplivam, da spremenijo 
svoje vedenje. 

1 ,2 5 1,2 87 20,3 211 49,2 125 29,1 4,06 0,748 8 

6 Z uporabo različnih strategij 
poučevanja, znam učence 
motivirati za učenje. 

0 0 0 0 59 13,8 244 56,9 126 29,4 4,16 0,639 4 

7 Svojo vlogo izobraževalca 
učencev uspem dobro 
realizirati. 

0 0 1 ,2 48 11,2 255 59,4 125 29,1 4,17 0,619 3 

8 Svojo vzgojno vlogo uspem 
dobro realizirati. 

0 0 4 ,9 62 14,5 228 53,1 135 31,5 4,15 0,689 5 

9 V razredu uspem vzdrževati 
red in ustvarjalno delovno 
vzdušje, da lahko učinkovito 
opravljam svoje delo. 

0 0 5 1,2 38 8,9 201 46,9 185 43,1 4,32 0,682 1 

10 Če učenec v razredu z 
neustreznim vedenjem moti 
učno delo, znam njegovo 
vedenje preusmeriti. 

1 ,2 9 2,1 95 22,1 208 48,5 116 27,0 4 0,773 9 

11 Menim, da ukvarjanje s 
težavami posameznega 
učenca (ki niso učne) ni 
učiteljeva naloga. 

192 44,8 116 27,0 69 16,1 24 5,6 28 6,5 2,02 1,193 15 

12 Pri pouku mojega predmeta 
učence motiviram za 
nadaljnje spoznavanje tega 
predmetnega področja. 

0 0 3 ,7 68 15,9 242 56,4 116 27,0 4,1 0,67 7 

13 Slabe informacije (učni 
neuspeh, vedenjske težave) 

0 0 3 ,7 72 16,8 221 51,5 133 31,0 4,13 0,7 6 
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znam staršem posredovati 
tako, da jih motiviram za 
vzajemno sodelovanje in 

reševanje nastale situacije. 
14 Sodobna IKT je 

nepogrešljiva pri pouku. 
7 1,6 45 10,5 146 34,0 140 32,6 91 21,2 3,61 0,986 12 

15 Naklonjen/a sem razvoju in 
postopnemu uresničevanju 
inkluzivne šole. 

30 7,0 52 12,1 140 32,6 142 33,1 65 15,2 3,37 1,096 13 

 
Iz tabele vidimo, da kar pri 7 od 15 trditev pedagoški delavci niso izbrali najnižje ocene (ni 

značilno za mojo pedagoško prakso) in da so pedagoški delavci prepričani, da je zanje vsaj 

srednje značilna trditev, da znajo z uporabo različnih strategij poučevanja učence motivirati 

za učenje.  

 

V dvanajstih postavkah prevladuje delež ocene 4 (prepričanje je precej značilno zame). Pri 

šestih postavkah (Svojo vlogo izobraževalca učencev uspem dobro realizirati, Pri 

zmanjševanju učnih težav učencev lahko učinkovito pomagam, Z uporabo različnih strategij 

poučevanja, znam učence motivirati za učenje, Pri pouku mojega predmeta učence 

motiviram za nadaljnje spoznavanje tega predmetnega področja, Svojo vzgojno vlogo uspem 

dobro realizirati, Znam opredeliti potrebe vsakega učenca in se nanje odzvati z različnimi 

strategijami poučevanja,  Slabe informacije (učni neuspeh, vedenjske težave) znam staršem 

posredovati tako, da jih motiviram za vzajemno sodelovanje in reševanje nastale situacije) je 

ta delež več kot 50%, pri še štirih (Prepoznavam učne težave učencev, Če učenci izločijo 

vrstnika, ga zasmehujejo ali ponižujejo, lahko vplivam, da spremenijo svoje vedenje, Če 

učenec v razredu z neustreznim vedenjem moti učno delo, znam njegovo vedenje 

preusmeriti, V razredu uspem vzdrževati red in ustvarjalno delovno vzdušje, da lahko 

učinkovito opravljam svoje delo) pa več kot 40%. 

 

Pri dveh postavkah (Sodobna IKT je nepogrešljiva pri pouku, Raznolikost učencev v razredu 

mi predstavlja veliko obremenitev) je največji delež izbranih odgovorov 3 (je srednje značilno 

zame), pri eni postavki, ki smo jo postavili negativno (Menim, da ukvarjanje s težavami 

posameznega učenca (ki niso učne) ni učiteljeva naloga) pa je z največjim deležem (44,8%) 

zastopana ocena 1 (trditev ni značilna zame).  

 

Pri postavkah, s katerimi smo ugotavljali prepričanja pedagoških delavcev o njihovi 

učinkovitosti pri poučevanju raznolikih otrok in mladostnikov vidimo, da je največji delež ocen 

4 in 5 pri prepričanju, da uspešno prepoznavajo učne težave otrok in mladostnikov (dejavnik 

3, 88,3%), sledi prepričanje, da je zanje precej ali zelo značilno, da znajo z uporabo različnih 

strategij poučevanja otroke in mladostnike motivirati za učenje (dejavnik 6, 86,3%), da uspejo 
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učinkovito pomagati pri zmanjševanju učnih težav (dejavnik 4, 76,4%) in da znajo opredeliti 

potrebe vsakega učenca in se nanje odzvati z različnimi strategijami poučevanja (dejavnik 2, 

73,9%). Le za dobro polovico pedagoških delavcev (53,8%) je zelo ali precej značilno, da 

sodobno IKT uporabljajo v vseh fazah pouka (dejavnik 14) – pri tej trditvi opažamo velik 

delež pedagoških delavcev, ki to postavko prepoznavajo kot malo ali neznačilno zase 

(12,1%). Na zadnjem mestu po deležu ocen 4 in 5 (pri tem dejavniku sta zaradi negativno 

postavljene trditve to oceni 1 in 2) je dejavnik 1, kjer ugotavljamo, da manj kot polovici 

pedagoških delavcev (41,8%) raznolikost otrok in mladostnikov ne predstavlja velike 

obremenitve. Pri tej trditvi so pedagoški delavci najbolj enakomerno izbirali vse ocene, tako 

da je delež tistih, za katere je obremenitev zaradi raznolikosti otrok in mladostnikov srednje 

značilna 31,9%, za 23,3% pedagoških delavcev pa je precej ali zelo značilna.  

 

Pri postavkah, s katerimi smo ugotavljali prepričanja pedagoških delavcev o njihovi 

učinkovitosti pri zagotavljanju socialne kohezivnosti v oddelku ugotavljamo, da je z največjim 

deležem ocen 4 in 5 prepričanje, da uspejo vzdrževati red in ustvarjalno delovno vzdušje v 

oddelku (dejavnik 9) – kar 90% pedagoških delavcev to trditev prepoznava kot precej ali zelo 

značilno zase. Z deležem 78,3% pri oceni 4 in 5 sledi prepričanje, da uspejo učinkovito 

posredovati pri vrstniškem izločevanju, poniževanju ali zasmehovanju (dejavnik 5), z nekoliko 

nižjim deležem (75,5%) menijo, da je zanje precej ali zelo značilno, da uspejo neustrezne 

oblike vedenja pri pouku preusmerjati (dejavnik 10), na zadnjem mestu pa je prepričanost o 

naklonjenosti inkluzivni šoli, kjer ugotavljamo, da je trditev, da so naklonjeni razvijanju in 

postopnemu uresničevanju inkluzivne šole precej ali zelo značilna za manj kot polovico 

(48,3%) pedagoških delavcev, za 19,1% ta trditev ni ali je le malo značilna, za 32,6% pa je 

srednje značilna.  

 

Pri postavkah, s katerimi smo ugotavljali prepričanja pedagoških delavcev o pojmovanju 

njihove vloge v osebnostnem razvoju otrok in mladostnikov ugotavljamo, da jih je 88,5% 

prepričanih, da je zanje precej ali zelo značilno, da dobro realizirajo svojo vlogo 

izobraževalca otrok in mladostnikov (dejavnik 7), le nekoliko nižje (84,6%) je prepričanje v 

uspešnost svoje vzgojne vloge (dejavnik 8), z deležem 83,4% sledi prepričanje, da je zanje 

precej ali zelo značilno, da pri pouku svojega predmeta učencem omogočajo razvoj trdnega 

znanja in spretnosti ter jih motivirajo za nadaljnje učenje na tem področju (dejavnik 12), 

82,5% jih je prepričanih, da je zanje precej ali zelo značilno, da uspejo tudi slabe informacije 

staršem posredovati na način, ki jih motivira za vzajemno sodelovanje in reševanje nastale 

situacije (dejavnik 13). Pri trditvi Menim, ni učiteljeva naloga ukvarjanje s težavami 

posameznega učenca, ki niso učne (dejavnik 11), velik delež pedagoških delavcev izraža 

nestrinjanje.  Pri tem dejavniku ugotavljamo najmanjši delež (71,8%) zastopanosti ocen 4 in 
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5 (zaradi negativno postavljene trditve sta to oceni 1 in 2). Menimo, da ta rezultat odraža 

trenutno družbeno klimo, ki v imenu »varovanja zasebnosti« in ločevanja vzgojne 

odgovornosti učiteljem krati celostno vzgojno in izobraževalno poslanstvo, ki ga potrebujejo 

in cenijo tudi otroci in mladostniki. To nazorno prikaže kvalitativna študija o pogledih 

mladostnikov na karakteristike učinkovitega učitelja - izpostavljajo namreč predvsem 

učiteljevo človečnost in občutljivost za težave mladostnikov, njihovo pripravljenost za 

individualizirano razlago in pomoč v primeru učnih težav ter pozitivno usmerjenost pri 

sporočanju vizije za njihovo prihodnost (Sosa, T., 2011).   

 

V nadaljevanju nas je zanimala primerjava ocen, ki so jih pedagoški delavci izbirali ob presoji 

prepričanj o lastni učinkovitosti pri pedagoškem delu glede na njihov strokovni profil. 

Statistično pomembnost razlik med skupinami pedagoških delavcev smo preverjali s Kruskal-

Wallisovim preizkusom.  

 

Tabela 29: Izid Kruskal-Wallisovega (K-W) preizkusa statistične pomembnosti razlik v oceni 
dejavnikov sklopa Prepričanja o lastni učinkovitosti pri pedagoškem delu glede na 
strokovni profil pedagoških delavcev ( nRS=166, nPS=109, nSRP=78, nSŠ=76). 

 Izid K-W preizkusa 
Dejavniki v sklopu Prepričanja o lastni učinkovitosti 
pri pedagoškem delu 

STROKOVNI 

PROFIL 
PED. DEL. 

 

_ 

R 
χ

2 
P 

RS 211,38 

PS 239,45 

SRP 236,58 

1. Raznolikost učencev v razredu mi predstavlja veliko 
obremenitev. 

SŠ 165,68 

20,000 ,000*** 

RS 217,22 

PS 170,23 

SRP 278,75 

2. Znam opredeliti potrebe vsakega učenca in se nanje 
odzvati z različnimi strategijami poučevanja. 

SŠ 208,93 

42,106 ,000*** 

RS 229,33 

PS 188,37 

SRP 266,60 
3. Prepoznavam učne težave učencev. 

SŠ 168,93 

38,149 ,000*** 

RS 227,85 

PS 164,39 

SRP 261,58 

4. Uspem učinkovito pomagati pri zmanjševanju učnih 
težav učencev.  

SŠ 211,70 

39,141 ,000*** 

RS 222,45 

PS 166,28 

SRP 230,65 

5. Če učenci izločijo vrstnika, ga zasmehujejo ali ponižujejo, 
uspem vplivati, da spremenijo svoje vedenje. 

SŠ 252,55 

30,247 ,000*** 

RS 224,24 

PS 171,74 

SRP 234,74 

6. Z uporabo različnih strategij poučevanja znam učence 
motivirati za učenje. 

SŠ 236,59 

23,439 ,000*** 

RS 227,00 

PS 198,28 

SRP 224,80 

7. Svojo vlogo izobraževalca učencev uspem dobro 
realizirati. 

SŠ 200,03 

6,724 ,081 
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RS 224,48 

PS 191,29 

SRP 227,58 
8. Svojo vzgojno vlogo uspem dobro realizirati. 

SŠ 215,39 

7,059 ,070 

RS 221,45 

PS 203,05 

SRP 223,29 

9. V razredu uspem vzdrževati red in ustvarjalno delovno 
vzdušje, da lahko učinkovito opravljam svoje delo. 

SŠ 209,54 

2,400 ,494 

RS 222,49 

PS 190,48 

SRP 237,99 

10. Če učenec v razredu z neustreznim vedenjem moti 
učno delo, znam njegovo vedenje preusmeriti. 

SŠ 210,21 

8,959 ,030* 

RS 209,38 

PS 187,40 

SRP 252,90 

11. Menim, da ukvarjanje s težavami posameznega 
učenca (ki niso učne) ni učiteljeva naloga. 

SŠ 227,96 

15,644 ,001** 

RS 221,20 

PS 218,89 

SRP 178,01 

12. Pri pouku mojega predmeta učenci razvijajo trdno 
temeljno znanje, spretnosti in motivacijo za nadaljnje 
učenje na tem predmetnem področju. 

SŠ 233,82 

11,567 ,009** 

RS 236,96 

PS 196,68 

SRP 205,78 

13. Slabe informacije (učni neuspeh, vedenjske težave) 
znam staršem posredovati tako, da jih motiviram za 
vzajemno sodelovanje in reševanje nastale situacije. 

SŠ 202,77 

10,565 ,014* 

RS 218,66 

PS 202,22 

SRP 211,16 
14. Sodobno IKT uporabljam v vseh fazah pouka. 

SŠ 226,40 

2,209 ,530 

RS 224,11 

PS 227,88 

SRP 144,95 

15. Naklonjen/a sem razvijanju in postopnemu 
uresničevanju inkluzivne šole. 

SŠ 248,52 

35,225 ,000*** 

 

Izid Kruskal-Wallisovega preizkusa pokaže, da se pedagoški delavci glede na njihov 

strokovni profil v ocenjevanju dejavnikov povezanih s prepričanjem o lastni učinkovitosti pri 

pedagoškem delu med seboj na statistično pomembni ravni razlikujejo pri enajstih od 

petnajstih dejavnikov.  

 

Razlike med strokovnimi profili pedagoških delavcev bomo interpretirali po vsebinskih 

sklopih, ki združujejo dejavnike povezane s prepričanji o njihovi učinkovitosti pri poučevanju 

raznolikih otrok in mladostnikov (pomembne razlike so se pokazale v dejavnikih 1, 2, 3, 4 in 

6), dejavnike, povezane z zagotavljanjem socialne kohezivnosti v razredu (pomembne 

razlike so se pokazale v dejavnikih 5, 10 in 15) ter dejavnike, povezane s pojmovanjem 

lastne vloge v osebnostnem razvoju otrok in mladostnikov (pomembne razlike so se 

pokazale v dejavnikih 11, 12, in 13). 
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V dejavniku 1: Raznolikost učencev v razredu mi predstavlja veliko obremenitev,  

(χ1
2=20,000, P1=0,000). Ugotovili smo že, da pedagoškim delavcem raznolikost otrok in 

mladostnikov ne predstavlja pretežkega izziva (M1=2,62, tabela 27). Iz povprečnih rangov 

(tabela 28) je razvidno, da raznolikost najmanj obremenjujoče sprejemajo srednješolski 

učitelji, specialnim pedagogom in predmetnim učiteljem pa predstavlja pomembno večjo 

obremenitev. Verjetno so predstave o raznolikosti učencev med različnimi strokovnimi profili 

različno pojmovane – specialni pedagogi, ki poučujejo v OŠ-NIS v svoje oddelke vključujejo 

otroke in mladostnike, ki so si po svojih sposobnostih, zmožnostih in potrebah zelo 

heterogeni in potrebujejo povsem individualiziran pristop pri poučevanju in učenju.  

Pri vseh treh dejavnikih ki preverjajo prepričanja povezana z usposobljenostjo za 

obravnavanje učnih težav (dejavniki 2, 3 in 4) ugotavljamo statistično pomembne razlike v 

distribuciji ocen odgovorov. Ugotavljamo tudi, da imajo največji delež višjih samoocen 

specialni pedagogi, ki so med vsemi strokovnimi profili pedagoških delavcev najbolj 

prepričani v lastno učinkovitost pri obravnavi učnih težav pri otrocih in mladostnikih. V 

dejavniku 2: Znam opredeliti potrebe vsakega učenca in se nanje odzvati z različnimi 

strategijami poučevanja, (χ2
2=42,106, P2=0,000) ugotavljamo, da se največja razlika kaže 

med specialnimi pedagogi in predmetnimi učitelji. V dejavniku 3: Prepoznavam učne težave 

učencev, (χ3
2=38,149, P3=0,000) je razlika največja med specialnimi pedagogi in 

srednješolskimi učitelji ter učitelji na predmetni stopnji. V dejavniku 4: Uspem učinkovito 

pomagati pri zmanjševanju učnih težav učencev, (χ4
2=39,141, P4=0,000) pa ponovno 

ugotavljamo, da je razlika največja med specialnimi pedagogi in predmetnimi učitelji. 

Menimo, da je najpomembnejši razlog za razlike v teh dejavnikih v naravnanosti 

dodiplomskega študija, saj so specialni pedagogi med študijem poudarjeno osredotočeni na 

prepoznavanje, načrtovanje in izvajanje pomoči za ovire, primanjkljaje in motnje otrok in 

mladostnikov, medtem ko je pri študiju ostalih pedagoških smeri razvoj kompetenc na tem 

področju manj poudarjen, številne nacionalne in mednarodne raziskave23 pa izpostavljajo 

potrebo in željo osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev pri razvijanju le-teh.  

Statistično pomembne razlike med strokovnimi profili pedagoških delavcev v povezavi s 

prepričanji o njihovi učinkovitosti pri poučevanju raznolikih otrok in mladostnikov se pokažejo 

še v dejavniku 6: Z uporabo različnih strategij poučevanja znam učence motivirati za učenje, 

(χ6
2=23,439, P6=0,000), za katerega ugotavljamo, da je stopnja prepričanosti v sposobnost 

učinkovitega motiviranja otrok in mladostnikov približno enako visoka pri srednješolskih 

                                                

23  Na primer: Peklaj, 2008; Pučko, Rugelj, v Tancig, Devjak, 2006; Skribe Dimic, v Tancig, Devjak, 2006; 

OECD, 2005, v Peklaj, 2008. 
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učiteljih, specialnih pedagogih in razrednih učiteljih, medtem ko je pri predmetnih učiteljih 

nekoliko nižje izražena.  

V povezavi z zagotavljanjem socialne kohezivnosti v razredu ugotavljamo statistično 

pomembne razlike v dejavniku 5: Če učenci izločijo vrstnika, ga zasmehujejo ali ponižujejo, 

uspem vplivati, da spremenijo svoje vedenje (χ5
2=30,247, P5=0,000), kjer z najnižjimi 

samoocenami odstopajo predmetni učitelji v dejavniku 10: Če učenec v razredu z 

neustreznim vedenjem moti učno delo, znam njegovo vedenje preusmeriti, (χ10
2=8,959, 

P10=0,030), kjer vidimo, da so med vsemi skupinami najbolj prepričani v učinkovito 

posredovanje v primeru, ko učenec z neustreznim vedenjem moti učno delo specialni 

pedagogi, najmanj pa predmetni učitelji. Rezultati nakazujejo potrebo po razvoju strategij 

soočanja in ravnanja z neustreznim vedenjem v razredu ter izboljšanje usposobljenosti 

pedagoških delavcev za vnašanje vzgojnih elementov v pouk, ki so pomemben dejavnik 

učinkovitega učenja v vedno bolj heterogenih skupinah učencev. Primanjkljaj v 

usposobljenosti učiteljev na tem področju ugotavljajo tudi druge nacionalne in mednarodne 

raziskave24. 

V dejavniku 15, kjer ugotavljamo naklonjenost pedagoških delavcev inkluziji, je distribucija 

odgovorov zelo heterogena in se med skupinami razlikuje na statistično pomembni ravni 

(χ15
2=35,225, P15=0,000). Zanimivo je, da so razvoju in uresničevanju inkluzije najbolj 

naklonjeni srednješolski učitelji, le malo manj od njih predmetni in razredni učitelji, najmanj 

pa specialni pedagogi, ki poučujejo v OŠ NIS.  

Pri dejavnikih, povezanih s pojmovanjem lastne vloge v osebnostnem razvoju otrok in 

mladostnikov ugotavljamo pomembne razlike v treh dejavnikih, in sicer v dejavniku 11: 

Menim, da ukvarjanje s težavami posameznega učenca (ki niso učne) ni učiteljeva naloga, 

(χ11
2=15,644, P11=0,001), kjer skoraj polovica pedagoških delavcev povsem zanika, da bi jih  

zanimale zgolj težave otrok in mladostnikov, ki so povezane izključno z učnim delom, še 

dobra četrtina pa jih je prepričanih, da je to le redek pojav v njihovi pedagoški praksi. Najbolj 

pa v tem prepričanju odstopajo specialni pedagogi, ki so profesionalno zelo usmerjeni v 

celostno prepoznavanje in obravnavanje otrokovih oziroma mladostnikovih težav.  

V dejavniku 12: Pri svojih dejavnostih (predmetu) otroci in mladostniki razvijajo trdno 

temeljno znanje, spretnosti in motivacijo za nadaljnje učenje na tem predmetnem področju 

(χ12
2=11,567, P12=0,009), so si v tem prepričanju enotni osnovnošolski in srednješolski 

učitelji, medtem ko se distribucija odgovorov specialnih pedagogov, bolj nagiba k nižjim 

vrednostim.  

                                                

24  Na primer: Peklaj, 2008; Skribe Dimic, v Tancig in Devjak, 2006; OECD, 2005, v Peklaj, 2008. 
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V dejavniku 13: Slabe informacije (učni neuspeh, vedenjske težave) znam staršem 

posredovati tako, da jih motiviram za vzajemno sodelovanje in reševanje nastale situacije, 

(χ13
2=1,565, P13=0,014), so največje razlike med skupinama osnovnošolskih učiteljev.  

 

Z Mann-Whitney preizkusom pa smo ugotavljali, ali so v presoji prepričanj o lastni 

učinkovitosti pri pedagoškem delu statistično pomembne razlike med razrednimi in 

predmetnimi učitelji.  

 

Tabela 30: Izid Mann-Whitney preizkusa statistične pomembnosti razlik v oceni dejavnikov 
sklopa Prepričanja o lastni učinkovitosti pri pedagoškem delu, med 
osnovnošolskimi učitelji (RS, PS). 

Izid Mann-Whitney preizkusa 
Dejavniki v sklopu Prepričanja o lastni učinkovitosti 
pri pedagoškem delu 

Vrsta 
Učitelja 
NRS=166 
NPS=109 

_ 

R 

Vsota 
rangov 

Z P 

RS 130,60 21679,00 1. Raznolikost učencev v razredu mi predstavlja 
veliko obremenitev. PS 149,28 16271,00 

-1,973 ,049* 

RS 150,02 24902,50 2. Znam opredeliti potrebe vsakega učenca in se 
nanje odzvati z različnimi strategijami poučevanja. PS 119,70 13047,50 

-3,415 ,001*** 

RS 148,52 24654,00 
3. Prepoznavam učne težave učencev. 

PS 121,98 13296,00 
-2,998 ,003** 

RS 154,20 25596,50 4. Uspem učinkovito pomagati pri zmanjševanju 
učnih težav učencev.  PS 113,33 12353,50 

-4,667 ,000*** 

RS 152,70 25349,00 5. Če učenci izločijo vrstnika, ga zasmehujejo ali 
ponižujejo, uspem vplivati, da spremenijo vedenje. PS 115,61 12601,00 

-4,115 ,000*** 

RS 151,74 25189,50 6. Z uporabo različnih strategij poučevanja znam 
učence motivirati za učenje. PS 117,07 12760,50 

-4,051 ,000*** 

RS 145,34 24127,00 7. Svojo vlogo izobraževalca učencev uspem dobro 
realizirati. PS 126,82 13823,00 

-2,176 ,030* 

RS 146,42 24306,50 
8. Svojo vzgojno vlogo uspem dobro realizirati. 

PS 125,17 13643,50 
-2,392 ,017* 

RS 142,72 23691,50 9. V razredu uspem vzdrževati red in ustvarjalno delovno 
vzdušje, da lahko učinkovito opravljam svoje delo. PS 130,81 14258,50 

-1,350 ,177 

RS 146,24 24276,00 10. Če učenec v razredu z neustreznim vedenjem moti 
učno delo, znam njegovo vedenje preusmeriti. PS 125,45 13674,00 

-2,308 ,021* 

RS 143,81 23873,00 11. Menim, da ukvarjanje s težavami posameznega 
učenca (ki niso učne) ni učiteljeva naloga. PS 129,15 14077,00 

-1,567 ,117 

RS 138,72 23027,00 12. Pri pouku mojega predmeta učenci razvijajo 
trdno temeljno znanje, spretnosti in motivacijo za 
nadaljnje učenje na tem predmetnem področju. 

PS 136,91 14923,00 
-,212 ,832 

RS 148,30 24617,00 13. Slabe informacije znam staršem posredovati tako, 
da jih motiviram za vzajemno. PS 122,32 13333,00 

-2,911 ,004** 

RS 142,29 23620,50 
14. Sodobno IKT uporabljam v vseh fazah pouka. 

PS 131,46 14329,50 
-1,158 ,247 

RS 137,19 22774,00 15. Naklonjen/a sem razvijanju in postopnemu 
uresničevanju inkluzivne šole. PS 139,23 15176,00 

-,218 ,828 
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Izid Mann-Whitney preizkusa pokaže, da se osnovnošolski učitelji v ocenjevanju dejavnikov v 

sklopu Prepričanja o lastni učinkovitosti pri pedagoškem delu med seboj na statistično 

pomembni ravni razlikujejo v desetih od petnajstih dejavnikov.  

 

Razlike bomo (tako kot pri interpretaciji izida Kruskal-Wallisovega preizkusa) interpretirali po 

vsebinskih sklopih, kjer so združeni dejavniki povezani s prepričanji o učinkovitosti učiteljev 

pri poučevanju raznolikih otrok in mladostnikov (pomembne razlike so se pokazale v 

dejavnikih 1, 2, 3, 4 in 6), dejavniki, povezani z zagotavljanjem socialne kohezivnosti v 

razredu (pomembne razlike so se pokazale v dejavnikih 5 in 10) ter dejavniki, povezani s 

pojmovanjem lastne vloge v osebnostnem razvoju otrok in mladostnikov (pomembne razlike 

so se pokazale v dejavnikih 7, 8 in 13). 

 

V dejavniku 1: Raznolikost učencev v razredu mi predstavlja veliko obremenitev,  (Z1=-1,973, 

P1=0,049), kjer ugotavljamo, da predmetnim učiteljem raznolikost učencev predstavlja 

pomembno večjo obremenitev kot razrednim.  Vzroke za statistično pomembnost razlik pri 

sprejemanju raznolikosti učencev med osnovnošolskimi učitelji lahko povežemo z večjo 

storilnostno naravnanostjo učnega dela na predmetni stopnji, gotovo pa jih lahko povežemo 

tudi z rezultati pri ostalih trditvah, s katerimi so učitelji ocenjevali  svoja prepričanja in z 

rezultati samoocen usposobljenosti, kar obravnavamo v naslednji točki. Pri vseh so ocene 

predmetnih učiteljev nižje od razrednih učiteljev, večina razlik med skupinama je tudi 

statistično pomembnih (tabeli 31 in 33). 

Pri vseh treh dejavnikih ki preverjajo prepričanja, povezana z usposobljenostjo za 

obravnavanje učnih težav (dejavniki 2, 3 in 4), ugotavljamo, da so razredni učitelji pomembno 

bolj prepričani v lastno učinkovitost pri obravnavi učnih težav pri otrocih in mladostnikih kot 

predmetni. To kaže rezultat izida Mann-Whitney preizkusa v dejavniku 2: Znam opredeliti 

potrebe vsakega učenca in se nanje odzvati z različnimi strategijami poučevanja, (Z2=-3,415, 

P2=0,001), v dejavniku 3: Prepoznavam učne težave učencev, (Z3=-2,998, P3=0,003) in v 

dejavniku 4: Uspem učinkovito pomagati pri zmanjševanju učnih težav učencev, (Z4=-4,667, 

P4=0,000). Vzrok za razlike med osnovnošolskimi učitelji, kjer so razlike med skupinama tudi 

na statistično pomembni ravni, je mogoče povezan tudi s kompetencami, ki jih študenti 

pridobijo tekom študija. saj je predmetnik dodiplomskega študija učiteljev razrednega pouka 
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bolj poglobljen v razvoj kompetenc s področja temeljnih pedagoških znanj kot program 

dvopredmetni učitelj25. 

Statistično pomembne razlike med strokovnimi profili pedagoških delavcev v povezavi s 

prepričanji o njihovi učinkovitosti pri poučevanju raznolikih otrok in mladostnikov se pokažejo 

še v dejavniku 6: Z uporabo različnih strategij poučevanja znam učence motivirati za učenje, 

(Z6=-4,051, P6=0,001), za katerega ugotavljamo, da je stopnja prepričanosti v sposobnost 

učinkovitega motiviranja otrok in mladostnikov pri predmetnih učiteljih nekoliko nižje izražena 

kot pri razrednih. Učiteljevo spodbujanje motivacijske strukture v razredu je pomemben 

varovalni dejavnik tudi v smislu razvoja rezilientnosti, saj se ta odraža v ciljni usmerjenosti 

učencev k izkazovanju lastnih zmožnosti in usmerjenosti v izogibanje izkazovanja lastnih 

nezmožnosti (Peklaj, C. idr., 2008: 57). 

V povezavi z zagotavljanjem socialne kohezivnosti v razredu ugotavljamo pomembne razlike 

v prepričanjih o učinkovitosti ravnanja učiteljev v konkretnejših situacijah kot na primer, ko je 

v razredu porušen red. Tako v dejavniku 5: Če učenci izločijo vrstnika, ga zasmehujejo ali 

ponižujejo, uspem vplivati, da spremenijo svoje vedenje (Z5=-4,115, P5=0,000), kot tudi v 

dejavniku 10: Če učenec v razredu z neustreznim vedenjem moti učno delo, znam njegovo 

vedenje preusmeriti, (Z10=-2,308, P10=0,021) je prepričanje o učinkovitem posredovanju 

večja pri razrednih učiteljih. Problem socialnega izključevanja in medvrstniškega nasilja v 

osnovnih šolah ni zanemarljiv, kar smo izpostavili že v teoretičnih izhodiščih (Grebenc idr., 

2011), še posebej pa so izpostavljene ranljivejše skupine otrok in mladostnikov (Cooper, 

1999 v Bergar Golobič, 2008). Na socialno sprejetost otroka oziroma mladostnika v oddelku 

pomembno vpliva tudi vedenje učitelja do tega posameznika (npr. Weiner idr., 1983 v Peklaj 

idr., 2008: 17), zato bi morali biti učitelji zelo osveščeni in reflektivni na področju sporočil 

prikritega kurikula. Ker se medvrstniško socialno izključevanje največkrat odvija izven 

nadzora učiteljev, bi vzgojno-izobraževalne institucije in pedagoški delavci, ki vodijo vzgojno-

izobraževalni proces morali več pozornosti nameniti tudi razvoju socialne kompetentnosti in 

je ne prepuščati kot izključne naloge družine ter učenju po »metodi lastne kože« (Peklaj idr., 

2008:17). Socialne spretnosti otrokom in mladostnikom omogočajo bolj učinkovito 

funkcioniranje tako znotraj medvrstniških skupin kot tudi v odnosu do odraslih ter večjo 

podporo z vidika duševnega zdravja. 

Pri dejavnikih, povezanih s pojmovanjem lastne vloge v osebnostnem razvoju otrok in 

mladostnikov, ugotavljamo pomembne razlike v treh dejavnikih, pri vseh so samoocene 

                                                

25 Stari študijski programi dvopredmetni učitelj sploh niso vsebovali specialno-pedagoških znanj, v prenovljenih 

programih pa je razvoj kompetenc za delo z otroki s posebnimi potrebami zajet v 120 urah (Vir: Predmetnik 

študijskega programa Dvopredmetni učitelj, PeF UL (http://www.pef.uni-lj.si/)). 
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razrednih učiteljev precej višje od ocen predmetnih učiteljev: v dejavniku 7: Svojo vlogo 

izobraževalca uspem dobro realizirati, (Z7=-2,176, P7=0,030) in v dejavniku 8: Svojo vzgojno 

vlogo uspem dobro realizirati (Z8=-2,392, P8=0,017), lahko iz rezultatov izpostavimo še 

ugotovitev, da so tako razredni kot predmetni učitelji prepričani, da svojo vlogo izobraževalca 

nekoliko bolje realizirajo od svoje vzgojne vloge. V dejavniku 13: Slabe informacije (učni 

neuspeh, vedenjske težave) znam staršem posredovati tako, da jih motiviram za vzajemno 

sodelovanje in reševanje nastale situacije (Z13=-2,911, P13=0,004), pa lahko ugotovimo, da 

tesnejša, pogostejša in bolj podporno naravnana komunikacija med razrednimi učitelji in 

starši, ki jo ugotavljamo v sklopu Sodelovanje s starši (poglavje 2.2.2.5) vpliva tudi na 

prepričanja učiteljev o učinkovitosti reševanja kompleksnejših situacij v šoli z vzajemnim 

sodelovanjem s starši. To je razvidno tudi iz odprtih vprašanj o načinih sodelovanja med 

starši in šolo. 

 

2.2.2.3 Analiza posameznih dejavnikov sklopa Samoocena profesionalne 

usposobljenosti 

 

V tretjem sklopu trditev smo pedagoške delavce povabili, da podajo samooceno za petnajst 

podanih specifičnih kompetenc, ki so za otroke in mladostnike pomembne tudi z vidika 

spodbujanja razvoja šolske rezilientnosti. Samoocene so podajali na petstopenjski lestvici od 

1 (nisem usposobljen) do 5 (sem zelo usposobljen). Rezultate najprej prikazujemo 

deskriptivno glede na izbrane odgovore. 

 

Tabela 31: Frekvenčna porazdelitev samoocen dejavnikov (f) in njihovih strukturnih odstotkov 
(f %), ki so jih podali pedagoški delavci (n=429) v sklopu Samoocena 
usposobljenosti,  aritmetične sredine (M), standardne deviacije (SD) in rangi (R). 

1 

Nisem 
usposobljen 

2 

Sem malo 
usposobljen 

3 

Sem srednje 
usposobljen 

4 

Sem precej 
usposobljen 

5 

Sem zelo 
usposobljen 

Samoocena usposobljenosti 

 

Usposobljenost: 

f f % f f % f f % f f % f f % M SD R 

1 Za prepoznavanje učnih potreb in 
zmožnosti posameznih učencev. 

1 ,2 9 2,1 102 23,8 206 48,0 111 25,9 3,97 0,776 12 

2 Za diferenciacijo učnega dela. 0 0 4 ,9 77 17,9 216 50,3 132 30,8 4,11 0,717 7 

3 Za individualizacijo učnega dela. 1 ,2 6 1,4 66 15,4 210 49,0 146 34,0 4,15 0,741 6 

4 Za poučevanje v homogenih 
skupinah učencev. 

0 0 4 ,9 41 9,6 195 45,5 189 44,1 4,33 0,684 2 

5 Za poučevanje v heterogenih 
skupinah učencev. 

0 0 9 2,1 64 14,9 203 47,3 153 35,7 4,17 0,751 5 

6 Za poučevanje učencev s 
posebnimi potrebami. 

12 2,8 49 11,4 146 34,0 135 31,5 87 20,3 3,55 1,026 15 
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7 Za učinkovito motiviranje 
učencev. 

0 0 3 ,7 58 13,5 207 48,3 161 37,5 4,23 0,699 3 

8 Za razvijanje socialnih 
kompetenc učencev. 

0 0 10 2,3 69 16,1 249 58,0 101 23,5 4,03 0,7 9 

9 Za reševanje konfliktnih situacij. 0 0 13 3,0 94 21,9 211 49,2 111 25,9 3,98 0,775 10 

10 Za medpredmetno povezovanje 
učnih vsebin.  

0 0 8 1,9 64 14,9 199 46,4 158 36,8 4,18 0,749 4 

11 Za prepoznavanje učnega sloga 
učencev. 

1 ,2 24 5,6 115 26,8 220 51,3 69 16,1 3,77 0,79 14 

12 Za uporabo sodobne IKT. 4 ,9 29 6,8 129 30,1 158 36,8 109 25,4 3,79 0,931 13 

13 Za povezovanje učnih vsebin z 
vsakodnevnim življenjem. 

0 0 1 ,2 32 7,5 168 39,2 228 53,1 4,45 0,642 1 

14 Za timsko sodelovanje s starši. 0 0 18 4,2 76 17,7 190 44,3 145 33,8 4,08 0,824 8 

15 Za timsko sodelovanje s 
strokovnjaki drugih strok. 

1 ,2 18 4,2 90 21,0 203 47,3 117 27,3 3,97 0,82 11 

 

Od skupno 15 postavk, ki so se nanašale na samooceno usposobljenosti pedagoških 

delavcev je delež ocene 5 največji (53,1%) le pri eni postavki, to je usposobljenost za 

povezovanje učnih vsebin z vsakdanjim življenjem (dejavnik 13, M13=4,45). 

Pri 13 postavkah ima največji delež ocena 4 (sem precej usposobljen). Pri treh postavkah 

usposobljenosti je delež ocene 4 nad 50% - najvišji je pri usposobljenosti za razvijanje 

socialnih kompetenc učencev, sledita pa še usposobljenost za prepoznavanje učnega sloga 

učencev in za diferenciacijo učnega dela. Pri devetih postavkah je delež ocene 4 nad 40% - 

po velikosti deleža si sledijo usposobljenost za reševanje konfliktnih situacij, za 

individualizacijo učnega dela, za učinkovito motiviranje učencev, za prepoznavanje učnih 

potreb in zmožnosti posameznih učencev, za poučevanje v heterogenih skupinah učencev, 

za timsko sodelovanje s strokovnjaki drugih strok, za medpredmetno povezovanje učnih 

vsebin, za poučevanje v homogenih skupinah učencev ter za timsko sodelovanje s starši. Pri 

postavki usposobljenost za uporabo sodobne IKT je ocena 4 zastopana z deležem nad 30%. 

Le pri postavki usposobljenost za poučevanje učencev s posebnimi potrebami ima največji 

delež ocena 3 (34,0% delež) sledita ji oceni 4 (31,5% delež) in 5 (20,3% delež). Le pri tej 

postavki je z nekoliko večjim deležem zastopana ocena 2 (sem malo usposobljen, 11,4%), 

2,8% pedagoških delavcev pa je izbralo oceno 1 (nisem usposobljen). 

Več kot 5% delež slabe usposobljenosti pedagoških delavcev (oceni 1 in 2) opažamo pri treh 

postavkah in sicer pri usposobljenosti za poučevanje učencev s posebnimi potrebami, kjer je 

ta delež največji (14,2%), pri usposobljenosti za uporabo sodobne IKT (7,7%) ter pri 

usposobljenosti za prepoznavanje učnega sloga učencev (5,8%).  
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V nadaljevanju nas je zanimala primerjava samoocen usposobljenosti glede na profil 

pedagoških delavcev. Statistično pomembnost razlik med skupinami pedagoških delavcev 

smo preverjali s Kruskal-Wallisovim preizkusom. 

 

Tabela 32: Izid Kruskal-Wallisovega (K-W) preizkusa statistične pomembnosti razlik v oceni 
dejavnikov sklopa Samoocena usposobljenosti glede na strokovni profil 
pedagoških delavcev ( nRS=166, nPS=109, nSRP=78, nSŠ=76). 

 Izid K-W preizkusa 
Dejavniki v sklopu Samoocena usposobljenosti 

STROKOVNI 

PROFIL 
PED. DEL. 

 
_ 
R χ2 P 

RS 230,67 
PS 180,72 
SRP 284,22 

1. Za prepoznavanje učnih potreb in zmožnosti 
posameznih učencev. 

SŠ 158,89 

59,244 ,000*** 

RS 237,64 
PS 200,81 
SRP 263,35 

2. Za diferenciacijo učnega dela. 

SŠ 136,27 

59,073 ,000*** 

RS 220,39 
PS 196,48 
SRP 280,45 3. Za individualizacijo učnega dela. 

SŠ 162,61 

45,315 ,000*** 

RS 217,22 

PS 198,97 
SRP 240,43 

4. Za poučevanje v homogenih skupinah učencev. 

SŠ 207,05 

6,671 ,083 

RS 218,21 
PS 195,04 
SRP 244,13 

5. Za poučevanje v heterogenih skupinah učencev. 

SŠ 206,72 

8,970 ,030** 

RS 204,90 
PS 181,55 
SRP 352,69 

6. Za poučevanje učencev s posebnimi potrebami. 

SŠ 143,73 

141,737 ,000*** 

RS 228,70 
PS 168,30 
SRP 228,60 

7. Za učinkovito motiviranje učencev. 

SŠ 238,09 

25,306 ,000*** 

RS 228,88 
PS 170,99 
SRP 233,18 8. Za razvijanje socialnih kompetenc učencev. 

SŠ 229,14 

23,478 ,000*** 

RS 227,08 
PS 164,25 
SRP 235,75 9. Za reševanje konfliktnih situacij. 

SŠ 240,10 

29,462 ,000*** 

RS 257,63 
PS 165,82 
SRP 193,99 

10. Za medpredmetno povezovanje učnih vsebin.  

SŠ 213,99 

46,075 ,000*** 

RS 241,96 
PS 171,47 
SRP 240,59 11. Za prepoznavanje učnega sloga učencev. 

SŠ 192,28 

32,273 ,000*** 

RS 229,52 
PS 200,50 
SRP 215,96 12. Za uporabo sodobne IKT. 

SŠ 203,08 

4,939 ,176 

RS 239,73 
PS 181,85 
SRP 225,32 

13. Za povezovanje učnih vsebin z vsakodnevnim 
življenjem. 

SŠ 197,94 

20,744 ,000*** 
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RS 233,02 
PS 171,68 
SRP 227,14 14. Za timsko sodelovanje s starši. 

SŠ 225,31 

20,812 ,000*** 

RS 225,74 
PS 178,23 
SRP 251,88 15. Za timsko sodelovanje s strokovnjaki drugih strok. 

SŠ 206,43 

20,933 ,000*** 

 

Izid Kruskal-Wallisovega preizkusa pokaže, da se pedagoški delavci glede na njihov 

strokovni profil v ocenjevanju dejavnikov povezanih z samooceno kompetentnosti med seboj 

na statistično pomembni ravni razlikujejo pri trinajstih od petnajstih dejavnikov. Enotno 

skupine samoocenjujejo lastno usposobljenost le za poučevanje v homogenih skupinah in za 

uporabo sodobne IKT.  

 

V dejavniku 1: Usposobljenost za prepoznavanje učnih potreb in zmožnosti otrok in 

mladostnikov (χ1
2=59,244, P1=0,000), dejavniku 2: Usposobljenost za diferenciacijo učnega 

dela (χ2
2=59,073, P2=0,000), dejavniku 3: Usposobljenost za individualizacijo učnega dela 

(χ3
2=45,315, P3=0,000) in v dejavniku 6: Usposobljenost za individualizacijo učnega dela 

(χ3
2=45,315, P3=0,000)  ugotavljamo največje razlike med skupino specialnih pedagogov in 

srednješolskih učiteljev.  

V dejavniku 5: Usposobljenost za poučevanje v heterogenih skupinah učencev (χ5
2=8,970, 

P5=0,030), v dejavniku 8: Usposobljenost za razvijanje socialnih kompetenc učencev 

(χ8
2=23,478, P8=0,000), v dejavniku 14: Usposobljenost za timsko sodelovanje s starši 

(χ14
2=20,812, P14=0,000) in v dejavniku 15: Usposobljenost za sodelovanje s strokovnjaki 

drugih strok (χ15
2=20,933, P15=0,000) ugotavljamo, da so največje razlike med skupino 

specialnih pedagogov in predmetnih učiteljev. Za timsko sodelovanje s strokovnjaki drugih 

strok se kot najbolj usposobljene doživljajo specialni pedagogi. Pri obravnavi OPP specialni 

pedagogi pogosto sodelujejo v interdisciplinarnih timih, kjer z vidika lastne stroke in 

konkretnih izkušenj pri delu z otrokom oziroma mladostnikom sodelujejo pri celostnem 

projektu pomoči otroku oziroma mladostniku. V tem procesu temeljne kompetence, ki so jih 

pridobili v času študija, nadgrajujejo tudi s številnimi praktičnimi izkušnjami. 

V dejavniku 7: Usposobljenost za učinkovito motiviranje učencev (χ7
2=25,306, P7=0,000) in v 

dejavniku 9: Usposobljenost za reševanje konfliktnih situacij (χ9
2=29,462, P9=0,000) 

ugotavljamo, da najvišje samoocenjujejo lastno kompetentnost srednješolski učitelji, tik za 

njimi specialni pedagogi in razredni učitelji, samoocene predmetnih učiteljev pa so najnižje.  

V dejavniku 10: Usposobljenost za medpredmetno povezovanje učnih vsebin (χ10
2=46,075, 

P10=0,000), dejavniku 11: Usposobljenost za prepoznavanje učnega sloga učencev 

(χ11
2=32,273, P11=0,000) in v dejavniku 13: Usposobljenost za povezovanje učnih vsebin z 
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vsakdanjim življenjem (χ13
2=20,774, P13=0,000) pa ugotavljamo najvišje samoocene 

kompetentnosti v skupini razrednih učiteljev, ki v dejavniku 10 visoko odstopajo navzgor, 

sledijo jim srednješolski učitelji in specialni pedagogi, v dejavnikih 11 in 13 pa je trend 

nekoliko drugačen, razrednim učiteljem se v samooceni kompetentnosti za prepoznavanje 

učnega sloga in povezovanje učenja z vsakdanjim življenjem zelo približajo specialni 

pedagogi, nekoliko nižje samoocene si podelijo srednješolski učitelji, predmetni učitelji pa so 

si v vseh treh dejavnikih podelili najnižje ocene glede na ostale pedagoške delavce. 

 

Z Mann-Whitney preizkusom pa smo ugotavljali, ali so samooceni kompetentnosti statistično 

pomembne razlike med razrednimi in predmetnimi učitelji.  

 

Tabela 33: Izid Mann-Whitney preizkusa statistične pomembnosti razlik v samooceni 
dejavnikov v sklopu Usposobljenost za določene naloge med osnovnošolskimi 
učitelji (RS in PS). 

Izid Mann-Whitney preizkusa 
Djavniki v sklopu Samoocena usposobljenosti 

Vrsta 
učitelja 

NRS=166 
NPS=109 M rang 

Vsota 
rangov Z P 

RS 150,88 25045,50 
1 

Za prepoznavanje učnih potreb in zmožnosti 
posameznih učencev. PS 118,39 12904,50 

-3,597 ,000*** 

RS 147,64 24507,50 
2 Za diferenciacijo učnega dela. 

PS 123,33 13442,50 
-2,747 ,006** 

RS 144,12 23924,00 
3 Za individualizacijo učnega dela. 

PS 128,68 14026,00 
-1,742 ,082 

RS 142,67 23683,00 
4 Za poučevanje v homogenih skupinah učencev. 

PS 130,89 14267,00 
-1,329 ,184 

RS 144,03 23909,50 
5 Za poučevanje v heterogenih skupinah učencev. 

PS 128,81 14040,50 
-1,696 ,090 

RS 144,70 24020,00 
6 Za poučevanje učencev s posebnimi potrebami. 

PS 127,80 13930,00 
-1,840 ,066 

RS 153,65 25506,50 
7 Za učinkovito motiviranje učencev. 

PS 114,16 12443,50 
-4,416 ,000*** 

RS 153,03 25403,50 
8 Za razvijanje socialnih kompetenc učencev. 

PS 115,11 12546,50 
-4,448 ,000*** 

RS 153,97 25559,00 
9 Za reševanje konfliktnih situacij. 

PS 113,68 12391,00 
-4,448 ,000*** 

RS 161,53 26813,50 
10 Za medpredmetno povezovanje učnih vsebin.  

PS 102,17 11136,50 
-6,599 ,000*** 

RS 155,71 25848,00 
11 Za prepoznavanje učnega sloga učencev. 

PS 111,03 12102,00 
-4,916 ,000*** 

RS 145,35 24128,50 
12 Za uporabo sodobne IKT. 

PS 126,80 13821,50 
-1,987 ,047* 

RS 152,73 25354,00 
13 

Za povezovanje učnih vsebin z vsakodnevnim 
življenjem. PS 115,56 12596,00 

-4,280 ,000*** 

RS 153,78 25527,00 ,000*** 
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RS 153,78 25527,00 
14 Za timsko sodelovanje s starši. 

PS 113,97 12423,00 
-4,355 ,000*** 

RS 150,16 24926,00 
15 Za timsko sodelovanje s strokovnjaki drugih strok. 

PS 119,49 13024,00 
-3,368 ,001** 

 

Izid Mann-Whitney preizkusa pokaže, da se osnovnošolski učitelji v ocenjevanju dejavnikov v 

sklopu Samoocena usposobljenosti med seboj na statistično pomembni ravni razlikujejo v 

enajstih od petnajstih dejavnikov. 

 

V vseh dejavnikih so samoocene predmetnih učiteljev nižje od samoocen razrednih učiteljev.  

V dejavniku 10: Usposobljenost za medpredmetno povezovanje učnih vsebin (Z10=6,599, 

P10=0,000) je razlika v samooceni kompetentnosti med razrednimi in predmetnimi učitelji 

največja. Učitelji, ki poučujejo na razredni stopnji niso specializirani za posamezna 

predmetna področja, ampak za celotni kurikul razrednega pouka, zato imajo večji pregled 

nad vsemi učnimi vsebinami in jih lahko bolj prepletajo in povezujejo. 

Velike razlike med samoocenami razrednih in predmetnih učiteljev, ki se povsod izkažejo tudi 

kot statistično pomembne, vidimo še v dejavniku 11: Usposobljenost za prepoznavanje 

učnega sloga učencev (Z11=-4,916, P11=0,000), v dejavniku 9: Usposobljenost za reševanje 

konfliktnih situacij (Z9=-4,448, P9=0,000), v dejavniku 8: Usposobljenost za spodbujanje 

razvoja socialnih kompetenc (Z8=-4,448, P8=0,000) in v dejavniku 7: Usposobljenost za 

učinkovito motiviranje učencev (Z7=-4,416, P7=0,000).  

Ti rezultati kažejo bistveno večjo in bolj celostno vpetost učiteljev razrednega pouka v 

življenje (učno, vzgojno, socialno) njihovih oddelkov, v primerjavi z učitelji, ki poučujejo na 

predmetni stopnji, ki s svojim oddelkom preživijo bistveno manj časa. Otrokova oziroma 

mladostnikova interakcija z učiteljem pa predstavlja pomemben sestavni del šolskega 

mikrosistema. Wubbels, ki je preučeval vpliv učiteljskih kompetenc na akademske in 

psihosocialne dosežke učencev je izpostavil dimenzijo bližine in dimenzijo vpliva kot dve 

temeljni dimenziji učiteljevega vedenja v razredu, vodenja razreda in odnosa do učencev 

(Wubbles & Levy, 1993 v Peklaj idr., 2008: 9). Aktivno in sodelujoče učno okolje, ki omogoča 

kakovostno in učinkovito poučevanje in učenje je rezultat sočasnega vzgojnega in 

izobraževalnega načrtovanja pouka. Tretji Delorsov vzgojno-izobraževalni steber se nanaša 

na razvijanje socialnih kompetenc - da bi v življenju znali živeti v skupnosti in drug z drugim. 

Življenjske situacije v šolskem okolju, v katerem se porajajo tudi najrazličnejše oblike 

konfliktnih situacij, so enkratna priložnost za učenje sobivanja, komunikacijskih in socialnih 

veščin, pri čemer je ključnega pomena, da imajo otroci in mladostniki močno participacijsko 

vlogo – glede na njihovo razvojno stopnjo jih je potrebno aktivno vključiti. Če je izkustveno 

učenje tehnik konfliktnega menedžmenta, vrstniške mediacije in konstruktivne komunikacije 
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pri reševanju problemov, medsebojnega sodelovanja sploh, v šolo umeščen celostno, ob 

visokih pričakovanjih in participacijski vlogi otroka oziroma mladostnika ter ob ustreznem 

suportu odraslih (pedagoških delavcev, staršev), deluje preventivno in pripomore k 

zmanjševanju nasilja. Vsaka razvojna stopnja prinaša svoje izzive, s katerimi se morajo 

soočati tako otroci in mladostniki kot tudi učitelji, zato ni spodbudno, da na predmetni stopnji, 

ko so mladostniki v fazi psihološkega osamosvajanja na področju socialnega in 

emocionalnega učenja, ne bi imeli ustrezne podpore. Konfliktne situacije v šolskem prostoru 

so zelo kompleksne in se največkrat manifestirajo kot interakcija zapletov na emocionalnem, 

socialnem in kognitivnem področju. Tudi Strmčnik poudarja, da so učne in vzgojne težave pri 

pouku največkrat tesno povezane in jih je zato najbolje reševati sočasno s hkratnim učnim in 

vzgojnim suportom otrokom oziroma mladostnikom, ki se znajdejo v težavah (Strmčnik, 

1999). Po Kolbu je učenje proces, pri katerem se znanje ustvarja s transformacijo izkušenj. 

Učinkovito učenje predpostavlja aktivno vlogo učenca v učnem procesu, ki pa jo lahko 

učenec realizira le, ko ima določeno znanje o tem, kako se lotiti učne snovi, kako organizirati 

učenje, kako upoštevati lastne specifičnosti pri učenju in podobno (Pečjak in Gradišar, 2002). 

Za učitelja je pomembno, da je občutljiv na razlike med učenci, da se zaveda, da pristopajo k 

reševanju problemov na različne načine in da učence tudi neposredno usposablja za učenje, 

z namenom posrednega razvijanja učnega stila pri učencih pa v proces poučevanja in učenja 

vključuje različne učne strategije (Marentič-Požarnik, 2000). Učenec tako prepoznava svoj 

učni slog kot značilno kombinacijo učnih strategij, ki jih uporablja v večini učnih situacij, na 

osnovi metakognicije pa glede na konkretno učno situacijo izbira ustrezne učne strategije in 

tako samostojnejše uravnava lasten proces učenja. 

Skupini se med seboj pomembno razlikujeta tudi v dveh dejavnikih, povezanih s timskim 

sodelovanjem – v dejavniku 14: Usposobljenost za timsko sodelovanje s starši (Z14=-4,280, 

P14=000) in v dejavniku 15: Usposobljenost za timsko sodelovanje s strokovnjaki drugih strok 

(Z15=-3,368, P15=001). Vzroke za to lahko najverjetneje iščemo v manjši zavzetosti za 

celostno pomoč otrokom in mladostnikom s težavami, kar nakazujejo rezultati, ki smo jih 

dobili v povezavi z nekaterimi dejavniki v naši raziskavi: predmetni učitelji so najmanj 

prepričani, da je ukvarjanje s težavami posameznega učenca (ki niso učne) njihova naloga 

(dejavnik 11 v sklopu Prepričanja o lastni učinkovitosti pedagoškega dela, poglavje 2.2.2.2). 

Njihovo manjšo zavzetost za timsko sodelovanje lahko razberemo tudi iz šibkejšega 

povezovanja z izvajalci DSP, s katerimi si v primerjavi z učitelji RS v manjši meri izmenjujejo 

izkušnje in učinkovite oblike pomoči (dejavnik 5 v sklopu Organiziranost in funkcioniranje 

mreže pomoči in podpore otrokom in mladostnikom z različnimi težavami, poglavje 2.2.2.4), 

pa tudi od staršev, v primeru učnih težav ali posebnih potreb učenca, v statistično 
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pomembno manjši meri od njih pridobijo strokovno mnenje inštitucij, ki obravnavajo otroka 

oziroma mladostnika (dejavnik 5 v sklopu Sodelovanje med šolo in starši, poglavje 2.2.2.5).   

Statistično pomembne razlike med skupinama osnovnošolskih učiteljev ugotavljamo tudi v 

dejavniku 1: Usposobljenost za prepoznavanje učnih potreb in zmožnosti otrok in 

mladostnikov (Z1=-3,597, P1=0,000), v dejavniku 2: Usposobljenost za diferenciacijo učnega 

dela (Z2=-2,747, P2=0,006), ki ji lahko obravnavamo povezano, saj je za učinkovito 

diferenciranje potrebno dobro poznavanje potreb, zmožnosti in močnih področij. Izboljšanje 

usposobljenosti na teh področjih bi učencem (predvsem na predmetni stopnji) preko nanje 

naravnanega pouka, ki bi jim omogočal kakovostnejšo participacijo pri učenju in doprineslo 

tudi več priložnosti za razvoj rezilientnosti.  

Razlike ugotavljamo tudi v dejavniku 12: Usposobljenost za uporabo sodobne IKT pri pouku 

(Z12=-1,987, P12=047, tabela 34) in tudi tu se predmetni učitelji ocenjujejo za manj 

kompetentne od razrednih. Na področju uporabe IKT pri pouku se predmetni učitelji lahko 

znajdejo v specifičnem položaju. Pri uporabi IKT so učenci (vsaj nekateri) lahko precej 

spretnejši od posameznih učiteljev. Ta razlika v spretnosti uporabe IKT se lahko kaže v 

izogibanju uporabe IKT pri pouku ali pa z redukcijo uporabe IKT pri pouku. Lahko pa bi ta 

situacija predstavljala izziv za sodelovalno učenje med učitelji in učenci v smislu aktivne 

participacije učencev pri povezovanju IKT z učnimi vsebinami. Tak način dela bi preko 

ustvarjalnega in sodelovalnega učenja lahko pozitivno doprinesel k večji povezanosti učnih 

vsebin z vsakodnevnim življenjem, kar bi pomembno prispevalo k večjemu osmišljanju šole 

in motivaciji učencev za učenje. V dejavniku 13: Usposobljenost za povezovanje učnih 

vsebin z vsakdanjim življenjem namreč prav tako ugotavljamo pomembno nižjo samooceno 

predmetnih učiteljev (Z13=-4,280, P13=000). Povezovanje učnih vsebin z vsakdanjim 

življenjem nikakor ne bi smelo upadati s kompleksnostjo učnih vsebin na predmetni stopnji. 

Pomembno je, da je obravnava nove učne snovi ne glede na razvojno stopnjo učencev 

vedno osnovana na predznanju učencev ter da učitelj učence spodbuja k doseganju višjih 

taksonomskih nivojev. Učenci naj bi bili spodbujeni k  eksperimentiranju z lastnimi rešitvami 

in k aktivni konstrukciji znanja, kar bi predstavljalo konkreten prispevek k razvoju 

vseživljenjskih kompetenc otrok in mladostnikov tudi na področju sodelovalnega dela.  

  

Glede na to, da so pedagoški delavci izpostavili, da si v precejšnji meri prizadevajo za 

kakovostno šolo (dejavnik 11 v sklopu Doživljanje institucionalne klime, poglavje  2.2.2.1), 

menimo, da s podanimi samoocenami lastne usposobljenosti izkazujejo tudi željo in potrebo 

po dopolnjevanju in nadgrajevanju kompetenc na teh področjih. Menimo, da bi morali 

pedagoškim delavcem v okviru stalnega strokovnega spopolnjevanja omogočiti profesionalni 

razvoj na področjih, kjer je njihova samoocena usposobljenosti pod nivojem »precej dobro« 
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(M<4). Na področjih, ki smo jih zajeli v našem vprašalniku bi podporo pri dopolnjevanju in 

razvoju teh kompetenc v največji meri potrebovali predmetni učitelji in srednješolski učitelji. 

 

Tabela 34: Pregled področij na katerih so se pedagoški delavci ocenili z oceno nižjo od precej 
dobro (<4) . 

Dejavniki v sklopu Samoocena usposobljenosti RS PS SRP SŠ 

1. Za prepoznavanje učnih potreb in zmožnosti učencev.  X  X 

2. Za diferenciacijo učnega dela.    X 

3. Za individualizacijo učnega dela.    X 

4. Za poučevanje v homogenih skupinah učencev.     

5. Za poučevanje v heterogenih skupinah učencev.     

6. Za poučevanje učencev s posebnimi potrebami. X X  X 

7. Za učinkovito motiviranje učencev.  X   

8. Za razvijanje socialnih kompetenc učencev.  X   

9. Za reševanje konfliktnih situacij.  X   

10. Za medpredmetno povezovanje učnih vsebin.   X   

11. Za prepoznavanje učnega sloga učencev. X X X X 

12. Za uporabo sodobne IKT. X X X X 

13. Za povezovanje učnih vsebin z vsakodnevnim življenjem.     

14. Za timsko sodelovanje s starši.  X   

15. Za timsko sodelovanje s strokovnjaki drugih strok.  X  X 

 
 

2.2.2.4 Analiza posameznih dejavnikov sklopa Doživljanje organiziranosti in 

funkcionalnosti mreže pomoči otrokom in mladostnikom z različnimi težavami 

 

S tem sklopom dejavnikov smo želeli od pedagoških delavcev izvedeti, kako doživljajo 

organiziranost in funkcionalnost mreže pomoči otrokom in mladostnikom z različnimi 

težavami. Ker je prav razrednik tista odrasla oseba v šoli, ki skrbi za kakovost učnega in 

socialnega vključevanja učencev/otrok v skupini in običajno prvi ukrepa, kadar je to potrebno, 

predstavlja temeljni člen v mreži pomoči in podpore, ki skupaj z otrokom, starši in drugimi 

strokovnimi delavci odkriva, prepoznava in raziskuje dejavnike tveganja in varovalne 

dejavnike tako v otroku kot tudi v njegovem učnem okolju. Težave otroka ali mladostnika se 

razprostirajo na kontinuumu tako po stopnji (od lažjih do zelo težkih), kot po kompleksnosti 

(od enostavnih do zapletenih) in po trajanju (od kratkotrajnih do vseživljenjskih). V teoretičnih 

izhodiščih smo večkrat izpostavili, da so učne težave otrok in mladostnikov lahko tudi 

sekundarne narave, ko so vzroki zanje pretežno v otrokovem/mladostnikovem okolju ali pa 
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se pojavljajo kot kombinacija dejavnikov med posameznikom in okoljem (Magajna, 2008). 

Najosnovnejša in pogosto dovolj učinkovita pomoč v tovrstnih primerih je ustrezno 

prilagajanje učnih metod in učnih oblik glede na potrebe, zmožnosti in močna področja 

oziroma kompetence otroka ali mladostnika, kar predstavlja prvo stopnjo v kontinuumu 

zagotavljanja pomoči in podpore učencem in mladostnikom z učnimi težavami (Magajna idr., 

2008b: 36-39) S pomočjo petnajstih dejavnikov (trditev), ki se dotikajo odnosov in 

sodelovanja (učitelj, otrok/mladostnik, vrstniki, starši, svetovalna služba), razpoložljivosti 

(materialnih in didaktičnih sredstev, strokovne pomoči), soudeleženosti, smo želeli dobiti 

vpogled v doživljanje organiziranosti in funkcionalnosti mreže pomoči otrokom in 

mladostnikom z različnimi težavami z vidika učiteljev. Učitelje smo prosili, da trditve ocenijo 

glede na stopnjo značilnosti za njihovo prakso z vrednostmi od 1 (ni značilno) do 5 (je zelo 

značilno), podatke najprej prikazujemo deskriptivno. 

 

Tabela 35: Frekvenčna porazdelitev ocen dejavnikov (f) in njihovih strukturnih odstotkov (%), 
ki so jih podali pedagoški delavci (n=429) v sklopu Doživljanje organiziranosti 
mreže pomoči otrokom in mladostnikom z različnimi težavami, aritmetične sredine 
(M), standardne deviacije (SD) in rangi (R). 

1 

Ni 
značilna 

2 

Je malo 
značilna 

3 

Je srednje 
značilna 

4 

Je precej 
značilna 

5 

Je zelo 
značilna 

Ocena prepoznavanja dejavnika 

v lastni pedagoški 

praksi 

Dejavniki v sklopu doživljanje  

funkcionalnosti mreže pomoči 
f f % f f % f f % f f % f f % M SD R 

1 Učenci v meni vidijo zaupno 
osebo, ki jim je pripravljena 
pomagati. 

0 0 1 ,2 43 10,0 209 48,7 176 41,0 4,31 0,654 5 

2 Učence spodbujam, da si pri 
učenju pomagajo tudi izven 
pouka. 

2 ,5 6 1,4 57 13,3 157 36,6 207 48,3 4,31 0,787 4 

3 Opazujem odzive vsakega 
učenca v razredu; če opazim 
kaj posebnega, se odzovem. 

0 0 1 ,2 25 5,8 137 31,9 266 62,0 4,56 0,615 1 

4 Iščem učenčeve pozitivne 
lastnosti (nadarjenost, 
potenciale), jih krepim in tako 
pripomorem k uspešnejšemu 
obvladovanju in premagovanju 
njegovih šibkosti. 

0 0 0 0 13 3,0 171 39,9 245 57,1 4,54 0,556 2 

5 Učitelji in izvajalci učne pomoči 
si v zadostni meri izmenjujemo 
izkušnje in učinkovite načine 
učne pomoči posameznemu 
učencu s težavami pri pouku. 

3 ,7 27 6,3 77 17,9 178 41,5 144 33,6 4,01 0,912 7 

6 Na razpolago imam dovolj 
didaktičnih in tehničnih 
pripomočkov in materialov za 
prilagajanje pouka učencem s 
posebnimi potrebami. 

17 4,0 86 20,0 136 31,7 122 28,4 68 15,9 3,32 1,085 14 

7 Na šoli spremljamo, evalviramo 4 ,9 34 7,9 101 23,5 141 32,9 149 34,7 3,93 0,99 9 
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in izboljšujemo oblike pomoči 
učiteljem in učencem s težavami 
pri pouku. 

8 Za učence s težavami 
načrtujemo projekt pomoči, v 
katerem je učenec aktivno 
soudeležen član tima. 

25 5,8 65 15,2 123 28,7 109 25,4 107 24,9 3,48 1,185 12 

9 Dejavnosti pri pouku 
diferenciram glede na spol. 

196 45,7 79 18,4 71 16,6 51 11,9 32 7,5 2,17 1,321 15 

10 Pozoren sem, da učencev ne 
spravljam v zadrego pred 
drugimi zaradi učnih težav ali 
neuspeha. 

10 2,3 17 4,0 39 9,1 95 22,1 268 62,5 4,38 0,969 3 

11 Kako učinkovito pomoč 
menite, da lahko na vaši šoli 
dobijo učenci, ki imajo:                                       
                               učne težave, 

21 4,9 24 5,6 42 9,8 132 30,8 210 49,0 4,13 1,112 6 

12 vedenjske težave, 9 2,1 49 11,4 119 27,7 158 36,8 94 21,9 3,65 1,011 11 

13 težave v premagovanju ovir, 
motenj, 

11 2,6 43 10,0 89 20,7 169 39,4 117 27,3 3,79 1,034 10 

14 težave pri socialnem 
vključevanju, 

51 11,9 34 7,9 109 25,4 140 32,6 95 22,1 3,45 1,251 13 

15 Nadarjeni. 20 4,7 25 5,8 67 15,6 144 33,6 173 40,3 3,99 1,102 8 

 

Iz pregleda zastopanosti ocen pri posameznih postavkah vidimo, da je pri sedmih postavkah 

na prvem mestu ocena zelo značilno, sledi ocena precej značilno, (ki je na prvem mestu pri 

petih postavkah), pri dveh  postavkah pa je na prvem mestu ocena srednje značilno (pri teh 

postavkah je v nekoliko večji meri zastopana tudi ocena malo značilno), medtem ko je pri eni 

postavki zastopana ocena ni značilno. 

»Opazujem odziv vsakega posameznega učenca v razredu, če opazim kaj posebnega, se 

odzovem«, »Pozoren sem, da učencev ne spravljam v zadrego pred drugimi zaradi učnih 

težav ali neuspeha« in »Iščem učenčeve pozitivne lastnosti (nadarjenosti, prednosti, 

uspešnost) in jih krepim ter tako pripomorem k uspešnejšemu obvladovanju in premagovanju 

njegovih šibkosti«, so postavke, pri katerih večina pedagoških delavcev (nad 55%) ocenjuje, 

da so zelo značilne za njihovo delo. 

Kar 62,5% pedagoških delavcev ocenjuje, da je za njihovo pedagoško delo zelo značilno, da 

so pozorni, da učencev ne spravljajo v zadrego pred drugimi zaradi učnih težav ali 

neuspeha. 22,1% anketiranih tej postavki pripisuje oceno precej značilno, medtem ko jih 9% 

meni, da gre za postavko, ki je srednje značilna pri njihovem delu. 6,3% anketiranih meni, da 

je ta postavka manj značilna, oziroma da ni značilna za njihovo pedagoško delo. 

Da je postavka »Opazujem odziv vsakega posameznega učenca v razredu; če opazim kaj 

posebnega, se odzovem«, zelo značilna za njihovo delo ocenjuje 62,0% pedagoških 

delavcev, 31,9% jih je mnenja, da je ta postavka zanje precej značilna, medtem ko jih 5,8% 
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meni, da gre za postavko, ki je srednje značilna. 0,2% anketiranih je tej postavki pripisalo 

oceno malo značilna  oz. ni značilna. 

Postavka »Iščem učenčeve pozitivne lastnosti (nadarjenosti, prednosti, uspešnost) in jih 

krepim ter tako pripomorem k uspešnejšemu obvladovanju in premagovanju njegovih šibkosti« 

je po mnenju 51,1% pedagoških delavcev postavka, ki je zelo značilna za njihovo delo. 39,9% 

anketiranih pa je mnenja, da gre za postavko, ki je precej značilna za njihovo pedagoško 

dejavnost. Ocena srednje značilno je pri tej postavki zastopana s 3% deležem, medtem ko se 

za oceni malo značilna in ni značilna ni opredelil noben anketiran pedagoški delavec.  

Postavka  »Učence spodbujam, da si pri učenju pomagajo tudi izven pouka« je pri 48,3% 

pedagoških delavcev ocenjena kot zelo značilna, pri 36,6% kot precej značilna in pri 13,3% kot 

srednje značilna za njihovo pedagoško delo. 1,9% anketiranih je mnenja, da gre za 

postavko, ki v njihovem pedagoškem delu ni značilna oz. je malo značilna. 

Da je postavka »Na šoli spremljamo, evalviramo in izboljšujemo oblike pomoči učiteljem in 

učencem s težavami pri pouku« zelo značilna za njihovo institucijo ocenjuje 34,7% pedagoških 

delavcev, 32,9% jih je mnenja, da je ta postavka precej značilna, medtem ko jih 23,5% meni, 

da gre za postavko, ki je srednje značilna za njihovo institucijo. 8,8% anketiranih je  ocenilo, 

da je ta postavka malo značilna oz. da za njihovo delo ni značilna. 

Pri petih postavkah, ki so merile oceno pomoči za različne vrste težav, ki jih lahko imajo 

otroci oziroma mladostniki vidimo, da so po ocenah pedagoških delavcev največ pozornosti 

oziroma učinkovite pomoči deležni otroci in mladostniki z učnimi težavami. Delež pedagoških 

delavcev, ki menijo, da je pomoč otrokom in mladostnikom z učnimi težavami precej ali zelo 

učinkovita je 79,8%, medtem ko je delež tistih, ki menijo, da je malo ali ne učinkovita 10,5%.  

Podobno so deleži razporejeni tudi pri oceni zagotavljanja učinkovite pomoči in podpore 

učencem, ki so nadarjeni – 73,9% pedagoških delavcev meni, da je pomoč za nadarjene 

precej ali zelo učinkovita, medtem ko jih 10,5% meni, da je malo ali ne učinkovita.  

Ocena zagotavljanja pomoči in podpore otrokom in mladostnikom, ki potrebujejo pomoč pri 

premagovanju ovir in motenj je nekoliko nižja – delež pedagoških delavcev, ki menijo, da je 

pomoč precej ali zelo učinkovita je 66,7%, 12,6% pa jih meni, da je malo ali ne učinkovita. 

Otroci in mladostniki z vedenjskimi težavami so po oceni pedagoških delavcev (58,7%) v 

manjši meri deležni zelo učinkovite pomoči ali precej učinkovite pomoči in podpore 13,5% 

pedagoških delavcev meni, da je pomoč zanje malo ali ne učinkovita.  

Najmanjši delež pedagoških delavcev (54,7%) pa meni, da je otrokom in mladostnikom s 

težavami pri socialnem vključevanju zagotovljena precej ali zelo učinkovita pomoč in 

podpora. Hkrati ugotavljamo, da je pri oceni o zagotovljenosti pomoči in podpore pri 



Vanja R. Kiswarday (2012). Stališča učiteljev do možnosti razvijanja rezilientnosti pri učencih in dijakih, PeF UL. 

163 

socialnem vključevanju tudi največji delež pedagoških delavcev, ki menijo, da je tovrstna 

pomoč malo učinkovita ali neučinkovita (19,8%). 

Ocena 4 – precej značilna lastnost, je na prvem mestu pri postavkah »Učenci v meni vidijo 

zaupno osebo, ki jim je pripravljena pomagati« (48,7% delež; ocena 5 ima 41% delež) in 

»Učitelji in izvajalci učne pomoči si v zadostni meri izmenjujemo izkušnje in učinkovite načine 

učne pomoči posameznemu učencu s težavami pri pouku« (41,5% delež; ocena 5 ima 

33,6% delež). 

Ocena 3 – srednje značilna lastnost je na prvem mestu pri dveh postavkah in sicer: »Na 

razpolago imam dovolj didaktičnih in tehničnih pripomočkov in materialov za prilagajanje 

pouka učencem s posebnimi potrebami« (31,7% delež, ocena 4 ima 28,4%, ocena 2 ima 

20% delež, ocena 5 pa 15,9% delež) in »Za učence s težavami načrtujemo projekt pomoči, v 

katerem je učenec aktivno soudeležen član tima« (ocena 3 ima 28,7% delež, ocena 4 ima 

25,4%, ocena 5 ima 24,9% delež, ocena 2 ima 15,2% delež, kar 5,8% delež pa ima ocena 1). 

Pri postavki »Dejavnosti pri pouku diferenciram glede na spol učencev«, prevladuje ocena ni 

značilna (45,7 %), sledi ji ocena 2 – malo značilna, 7,5 %  anketiranih pa navaja, da je ta 

postavka pri njihovem delu zelo značilna.  

Vidimo, da se anketirani pedagoški delavci ocenjujejo kot pozorne opazovalce dogajanja v 

razredu (v skupini) in se odzivajo na posebnosti, ko le-te zaznajo. Pomoč za premagovanje 

»šibkosti« otrok in mladostnikov ob tem osredotočajo na posameznikova močna področja 

(ocena 1 - ni značilno oziroma 2 - je malo značilno, pri teh dejavnikih sploh nista bili izbrani). 

S tem ko so učitelji pozorni, da otrok in mladostnikov ne spravljajo v zadrego pred vrstniki, 

učencu omogočajo, da lažje ohranja pozitivno samopodobo kljub morebitnim učnim 

neuspehom. Otroke in mladostnike spodbujajo k medsebojni pomoči pri učenju izven šole. 

Skoraj 90% pedagoških delavcev je precej ali zelo prepričanih, da jih otroci in mladostniki 

doživljajo kot zaupno osebo, na katero se lahko obrnejo za pomoč.  

Na zadnjih mestih rangirne vrste je glede na mnenja vseh pedagoških delavcev značilna 

realizacija aktivne soudeležbe otrok in mladostnikov pri načrtovanju pomoči in podpore in 

zagotovljenost didaktičnih in tehničnih pripomočkov za prilagajanje pouka učencem s 

posebnimi potrebami. 

 

V nadaljevanju nas je zanimala primerjava ocen dejavnikov organiziranosti in zagotavljanja 

mreže pomoči otrokom in mladostnikom z različnimi težavami glede na profil pedagoških 

delavcev. Statistično pomembnost razlik med skupinami pedagoških delavcev smo preverjali 

s Kruskal-Wallisovim preizkusom.  
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Tabela 36: Izid Kruskal-Wallisovega (K-W) preizkusa statistične pomembnosti razlik v oceni 
dejavnikov sklopa Doživljanje organiziranosti in funkcionalnosti mreže pomoči in 
podpore otrokom in mladostnikom na šoli glede na strokovni profil pedagoških 
delavcev ( nRS=166, nPS=109, nSRP=78, nSŠ=76). 

 Izid K-W preizkusa  
Dejavniki v sklopu Doživljanje funkcionalnosti mreže pomoči 

STROKOVNI 

PROFIL 
_ 

R 
χ

2 P 
RS 216,07 
PS 182,94 
SRP 229,58 

1. Učenci v meni vidijo zaupno osebo, ki jim je 
pripravljena pomagati. 

SŠ 243,68 

15,284 ,002** 

RS 209,68 
PS 199,01 
SRP 182,92 

2. Učence spodbujam, da si pri učenju pomagajo tudi 
izven pouka. 

SŠ 282,47 

35,690 ,000*** 

RS 227,54 
PS 166,92 
SRP 233,97 

3. Opazujem odziv vsakega posameznega učenca v 
razredu; če opazim kaj posebnega, se odzovem. 

SŠ 237,11 

30,635 ,000*** 

RS 223,89 

PS 174,93 

SRP 248,64 

4. Iščem učenčeve pozitivne lastnosti, jih krepim in tako 
pripomorem k uspešnejšemu obvladovanju in 
premagovanju njegovih šibkosti.  

SŠ 218,53 

24,047 ,000*** 

RS 238,02 
PS 197,26 
SRP 237,56 

5. Učitelji in izvajalci učne pomoči si v zadostni meri 
izmenjujemo dobre izkušnje in učinkovite načine 
pomoči učencem s težavami pri pouku. SŠ 167,03 

24,767 ,000*** 

RS 194,64 
PS 217,02 
SRP 229,73 

6. Na razpolago imam dovolj didaktičnih in tehničnih 
pripomočkov in materialov za prilagajanje pouka 
učencem s PP. SŠ 241,46 

9,721 ,021* 

RS 222,45 
PS 213,82 
SRP 252,80 

7. Na šoli spremljamo, evalviramo in izboljšujemo oblike 
pomoči učiteljem in učencem s težavami pri pouku. 

SŠ 161,61 

24,148 ,000*** 

RS 218,98 
PS 206,10 
SRP 218,68 

8. Za učence s težavami načrtujemo projekt pomoči, v 
katerem je učenec aktivno soudeležen član tima. 

SŠ 215,30 

,852 ,837 

RS 174,05 
PS 189,12 
SRP 213,88 

9. Dejavnosti pri pouku diferenciram glede na spol 
učencev. 

SŠ 342,70 

116,050 ,000*** 

RS 242,78 
PS 233,26 
SRP 222,35 

10. Pozoren sem, da učencev ne spravljam v zadrego 
pred drugimi zaradi učnih težav ali neuspeha. 

SŠ 120,59 

73,932 ,000*** 

RS 233,76 
PS 247,55 
SRP 276,79 

11. Kako učinkovito pomoč menite, da lahko na vaši šoli 
dobijo učenci, ki imajo:           

učne težave, SŠ 63,93 

168,366 ,000*** 

RS 206,32 
PS 234,72 
SRP 280,11 

12. 
vedenjske težave, 

SŠ 138,84 

58,642 ,000*** 

RS 219,25 
PS 217,72 
SRP 272,38 

13. 
težave v premagovanju ovir, motenj, 

SŠ 142,92 

46,929 ,000*** 

RS 231,48 14. 
PS 236,94 

135,805 ,000*** 
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SRP 284,97 težave pri socialnem vključevanju, 
SŠ 75,72 

  

RS 227,19 
PS 233,20 
SRP 135,88 

15. 
Nadarjeni. 

SŠ 243,47 

44,503 ,000*** 

 
 

Izid Kruskal-Wallisovega preizkusa razlik med skupinami pokaže, da so te tudi statistično 

pomembne v vseh dejavnikih, razen v enem (dejavnik 8, soudeležba otroka oziroma 

mladostnika pri izdelavi IP, ki je enotno na stopnji srednje značilnosti v vseh institucijah, v 

katerih poučujejo pedagoški delavci, ki smo jih zajeli v raziskavo). 

 

Najprej bomo pogledali rezultate pri varovalnih dejavnikih, ki so najtesneje povezani z 

delovanjem učitelja – to so dejavniki 1, 2, 3, 4, 9, 10. V dejavniku 1: Učenci v meni vidijo 

zaupno osebo, ki jim je pripravljena pomagati (χ1
2=15,284, P1=0,002) vidimo, da se kot 

najbolj zaupne ocenjujejo srednješolski učitelji, najmanj pa predmetni učitelji; v dejavniku 2: 

Učence spodbujam, da si pri učenju pomagajo tudi izven pouka (χ2
2=35,690, P2=0,000) se 

tudi najvišje samoocenijo srednješolski učitelji, najmanj pa specialni pedagogi; v dejavniku 3: 

Opazujem odziv vsakega posameznega učenca v razredu in se odzovem, če opazim kaj 

posebnega (χ3
2=15,284, P3=0,000) navzdol odstopajo samoocene predmetnih učiteljev, 

samoocene ostalih pedagoških delavcev pa so precej enotne;  v dejavniku 4: Iščem 

učenčeve pozitivne lastnosti, jih krepim ter tako pripomorem k uspešnejšemu obvladovanju in 

premagovanju njegovih šibkosti (χ4
2=24,047, P4=0,000) so si najvišje ocene dodelili specialni 

pedagogi, nekoliko nižje razredni učitelji in srednješolski učitelji, najnižje pa predmetni učitelji. 

V dejavniku 9: Dejavnosti pri pouku diferenciram glede na spol (χ9
2=116,050, P9=0,000) so 

najvišje ocene pri srednješolskih učiteljih, sledijo jim specialni pedagogi, predmetni učitelji, 

najmanj pa je ta dejavnik značilen za razredne učitelje. V dejavniku 10: Pozoren sem, da 

učencev ne spravljam v zadrego pred drugimi zaradi učnih težav ali neuspeha (χ10
2=73,932, 

P10=0,000) pa srednješolski učitelji v samooceni odstopajo navzdol, medtem ko so 

samoocene ostalih pedagoških delavcev precej enotne. 

 

Pri varovalnih dejavnikih na ravni šole (dejavniki 5, 6 in 7) rezultati kažejo, da dejavnik 5: 

Učitelji in izvajalci učne oziroma dodatne strokovne pomoči si v zadostni meri izmenjujemo 

dobre izkušnje in učinkovite načine učne pomoči posameznemu učencu s težavami pri pouku 

(χ5
2=24,767, P5=0,000) podobno visoko ocenjujejo razredni učitelji in specialni pedagogi, 

medtem ko so ocene predmetnih učiteljev nižje, najnižje pa sodelovanje z izvajalci učne in 

dodatne strokovne pomoči ocenjujejo srednješolski učitelji. Prav tako je glede na ostale 

pedagoške delavce statistično pomembno nižja njihova ocena dejavnika 7: Na šoli 
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spremljamo, evalviramo in izboljšujemo oblike pomoči učiteljem in učencem s težavami pri pouku 

(χ7
2=24,148, P7=0,000), ki kaže, da je možno timsko sodelovanje pri uresničevanju pomoči in 

podpore dijakom s posebnimi potrebami še izboljšati. Rezultati pri dejavniku 6: Na razpolago 

imam dovolj didaktičnih in tehničnih pripomočkov in materialov za prilagajanje pouka 

učencem s posebnimi potrebami (χ6
2=9,721, P6=0,021) kažejo, da osnovnošolski učitelji 

(predvsem učitelji, ki poučujejo na razredni stopnji) menijo, da v pomembno manjši meri 

razpolagajo z didaktičnimi in tehničnimi pripomočki in materiali za učinkovito prilagajanje 

pouka učencem s posebnimi potrebami kot srednješolski učitelji in specialni pedagogi. Da bi 

bilo potrebno ta dejavnik okrepiti, se strinjajo vsi pedagoški delavci, saj ga ocenjujejo s 

srednjo oceno (M6=3,32, tabela 35). Tudi pri odgovorih odprtega tipa se pomanjkljiva 

opremljenost z didaktičnimi in tehničnimi sredstvi pojavlja kot ena od pogostejših ovir pri 

učinkovitem izvajanju sodobnih načinov pouka. 

 

Pri zadnjih petih dejavnikih ugotavljamo, kako učinkovite pomoči in podpore so po mnenju 

pedagoških delavcev deležni otroci in mladostniki z različnimi posebnostmi in potrebami v 

njihovi šoli. Iz tabele vidimo, da so pri prvih štirih – dejavnik 11: za premagovanje učnih težav 

(χ11
2=168,366, P11=0,000), dejavnik 12: za premagovanje vedenjskih težav (χ12

2=58,642, 

P12=0,000), dejavnik 13: za premagovanje ovir in motenj (χ13
2=46,929, P13=0,000) in dejavnik 

14: za premagovanje težav pri socialnem vključevanju (χ14
2=135,805, P14=0,000) največje 

razlike med skupinama specialnih pedagogov, ki učinkovitost pomoči ocenjujejo najvišje in 

srednješolskimi učitelji, ki jo ocenjujejo najnižje (pri učnih težavah in težavah povezanih s 

socialnim vključevanjem so njihove ocene zelo nizke). V dejavniku 15: za nadarjenost 

(χ15
2=44,503, P15=0,000) pa navzdol odstopajo ocene specialnih pedagogov, ocene ostalih 

pedagoških delavcev pa so precej enotne. Rezultati naše raziskave kažejo, da srednješolski 

učitelji menijo, da so v večji meri deležni podpore nadarjeni posamezniki, potrebno pa bi bilo 

okrepiti kompetence srednješolskih učiteljev, da bi bili usposobljeni za učinkovitejše 

zagotavljanje pomoči in podpore dijakom z raznoterimi posebnostmi. Pričakovano rezultati 

kažejo, da je najbolj učinkovita pomoč in podpora za vse navedene posebnosti otrokom in 

mladostnikom zagotovljena v okviru OŠ z nižjim izobraževalnim standardom, kjer je 

zaposlenih več specializiranih profilov pedagoških delavcev. Vidimo pa, da specialni 

pedagogi menijo, otrokom in mladostnikom, ki so vključeni v OŠ-NIS ni zagotovljena 

učinkovita pomoč in podpora pri razvoju njihove nadarjenosti in talentiranosti.  

 

Z Mann-Whitney preizkusom pa smo ugotavljali, ali so v presoji dejavnikov mreže pomoči 

učencem z različnimi težavami statistično pomembne razlike med učitelji razrednega pouka 

in predmetnimi učitelji. 
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Tabela 37: Izid Mann-Whitney preizkusa statistične pomembnosti razlik v oceni dejavnikov 
sklopa Doživljanje organiziranosti mreže pomoči in podpore otrokom in 
mladostnikom na šoli med osnovnošolskimi učitelji (RS in PS). 

Izid Mann-Whitney preizkusa 
Dejavniki pomoči in podpore 

Vrsta 
učitelja 

NRS=166 
NPS=109 

_ 

R 

Vsota 
rangov Z P 

RS 146,58 24331,50 
1 

Učenci v meni vidijo zaupno osebo, ki jim je 
pripravljena pomagati. PS 124,94 13618,50 

-2,457 ,014* 

RS 140,37 23301,50 
2 

Učence spodbujam, da si pri učenju pomagajo 
tudi izven pouka. PS 134,39 14648,50 

-,662 ,508 

RS 153,38 25461,50 
3 

Opazujem odziv vsakega posameznega učenca 
v razredu; če opazim kaj posebnega, se 
odzovem. PS 114,57 12488,50 

-4,508 ,000*** 

RS 150,53 24988,50 

4 

Iščem učenčeve pozitivne lastnosti 
(nadarjenosti, prednosti, uspešnost), jih krepim 
ter tako pripomorem k uspešnejšemu 
obvladovanju in premagovanju njegovih šibkosti.  

PS 118,91 12961,50 

-3,681 ,000*** 

RS 148,54 24657,50 
5 

Učitelji in izvajalci učne pomoči si v zadostni 
meri izmenjujemo izkušnje in učinkovite načine 
učne pomoči učence s težavami pri pouku. PS 121,95 13292,50 

-2,896 ,004** 

RS 132,13 21933,50 
6 

Na razpolago imam dovolj didaktičnih in 
tehničnih pripomočkov za prilagajanje pouka 
učencem s posebnimi potrebami. PS 146,94 16016,50 

-1,566 ,117 

RS 140,31 23292,00 
7 

Na šoli spremljamo, evalviramo in izboljšujemo 
oblike pomoči učiteljem in učencem s težavami pri 
pouku. PS 134,48 14658,00 

-,627 ,531 

RS 141,24 23445,50 
8 

Za učence s težavami načrtujemo projekt 
pomoči, v katerem je učenec aktivno soudeležen 
član tima. PS 133,07 14504,50 

-,859 ,390 

RS 134,90 22393,50 
9 

Dejavnosti pri pouku diferenciram glede na 
spol učencev. PS 142,72 15556,50 

-,892 ,372 

RS 140,53 23327,50 
10 

Pozoren sem, da učencev ne spravljam v 
zadrego pred drugimi zaradi učnih težav ali 
neuspeha. PS 134,15 14622,50 

-,831 ,406 

RS 133,86 22221,50 
11 

Kako učinkovito pomoč menite, da lahko na 
vaši šoli dobijo učenci, ki imajo:                           

učne težave, PS 144,30 15728,50 
-1,204 ,228 

RS 130,39 21645,50 
12 vedenjske težave, 

PS 149,58 16304,50 
-2,064 ,039* 

RS 138,54 22998,00 
13 težave v premagovanju ovir, motenj, 

PS 137,17 14952,00 
-,150 ,881 

RS 135,95 22568,50 
14 težave pri socialnem vključevanju, 

PS 141,11 15381,50 
-,557 ,577 

RS 136,33 22631,00 
15 Nadarjeni. 

PS 140,54 15319,00 
-,462 ,644 

 

Izid Mann-Whitney preizkusa pokaže, da se osnovnošolski učitelji v ocenjevanju dejavnikov v 

sklopu Doživljanje organiziranosti in funkcionalnosti mreže pomoči učencem z različnimi 

težavami med seboj na statistično pomembni ravni razlikujejo v petih od petnajstih dejavnikov. 
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Pri varovalnih dejavnikih, ki so najtesneje povezani z delovanjem učitelja, se razlikujejo v 

dejavniku 1: Učenci v meni vidijo zaupno osebo, ki jim je pripravljena pomagati (Z1=-2,457, 

P1=0,014), vidimo, da predmetni učitelji v primerjavi z razrednimi v večjem deležu menijo, da 

so manj prepoznani kot zaupne osebe - mladostniki so z učitelji večinoma manj tesno 

povezani kot njihovi mlajši vrstniki, vlogo zaupnikov pa v večji meri prevzemajo vrstniki. Prav 

zato je eno od pomembnih področij pri spodbujanju rezilientnosti skrb za organiziranje 

medvrstniških oblik pomoči in podpore (na primer vrstniška mediacija), ki mladostnikom 

predstavljajo pomemben varovalni dejavnik. V dejavniku 3: Opazujem odziv vsakega 

posameznega učenca v razredu in se odzovem, če opazim kaj posebnega (Z3=-4,508, 

P3=0,000) vidimo, da se predmetni učitelji, glede na ocene, pomembno manj odzivajo na 

posebnosti, ki jih zaznajo pri pouku kot razredni učitelji, prav tako je zanje manj značilno 

iskanje otrokovih oziroma mladostnikovih potencialov in uporaba le-teh pri krepitvi njihovih 

šibkosti, kar pokažejo rezultati pri dejavniku 4: Iščem učenčeve pozitivne lastnosti, jih krepim 

ter tako pripomorem k uspešnejšemu obvladovanju in premagovanju njegovih šibkosti (Z4=-

3,681, P4=0,000), kjer so si najvišje ocene dodelili specialni pedagogi, nekoliko nižje razredni 

učitelji in srednješolski učitelji, najnižje pa predmetni učitelji. Te ugotovitve kažejo, da je pouk 

na razredni stopnji precej bolj naravnan na potrebe otroka kot na predmetni stopnji. 

 

Pri varovalnih dejavnikih na ravni šole se razlikujejo v dejavniku 5: Učitelji in izvajalci učne 

oziroma dodatne strokovne pomoči si v zadostni meri izmenjujemo dobre izkušnje in 

učinkovite načine učne pomoči posameznemu učencu s težavami pri pouku (Z5=-2,896, 

P5=0,004), kjer ugotavljamo, da razredni učitelji v primerjavi s predmetnimi, v pomembno 

manjši meri ocenjujejo značilnost sodelovanja in izmenjevanja izkušenj o učinkovitih oblikah 

pomoči otrokom in mladostnikom z izvajalci DSP. Povezanost med učitelji in izvajalci učne in 

dodatne strokovne pomoči je pomemben podporni dejavnik učencem s težavami. Pri 

vključevanju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi bi bilo 

to pravzaprav nujno, saj je potrebno prilagojeno izvajanje programa zagotavljati v celotnem 

procesu pouka, ne zgolj v času učne in/ali dodatne strokovne pomoči. To pa je možno 

kakovostno in učinkovito uresničevati le s tesnim sodelovanjem in povezovanjem učiteljev in 

izvajalcev učne in dodatne strokovne pomoči. 

 

Pri dejavnikih v katerih ocenjujejo učinkovitost pomoči in podpore otrokom in mladostnikom z 

različnimi posebnostmi in potrebami v njihovi šoli pa se pomembno razlikujejo le v dejavniku 

12: za premagovanje vedenjskih težav (Z12=-2,064, P12=0,039). Ugotavljamo, da razredni 

učitelji menijo, da je manj zagotovljena in učinkovita, kot to menijo predmetni učitelji. 

Menimo, da razredni učitelji v večji meri pričakujejo pomoč pri vzgoji otrok za učinkovitejše 

samouravnavanje vedenja v skupini, medtem ko predmetni učitelji učence s težavami v 
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vedenju v večji meri prepuščajo strokovni obravnavi svetovalnih delavcev ali pa se 

poslužujejo vzgojnih ukrepov.   

 

2.2.2.5 Analiza posameznih dejavnikov sklopa Sodelovanje med šolo in starši otrok 

in mladostnikov 

 

Kakovost in fluentnost partnerskega sodelovanja med starši in šolo pomembno vpliva na 

kakovost in uspešnost vzgojno-izobraževalnega procesa, v teoriji rezilientnosti pa predstavlja 

enega pomembnejših varovalnih dejavnikov za otroke oziroma mladostnike, ki so 

izpostavljeni določenim težavam ali tveganjem. Zato nas je zanimalo, kako partnerstvo s 

starši doživljajo pedagoški delavci. S pomočjo petnajstih trditev smo ugotavljali njihovo 

splošno mnenje in doživljanje sodelovanja na ravni šole, pa tudi nekatere bolj specifične 

izkušnje sodelovanja s starši, povezane predvsem z izmenjavo pomembnih informacij, 

povezanih s funkcioniranjem otroka oziroma mladostnika, komunikacijo in strategijami 

reševanja problemskih situacij, medsebojnega zaupanja ter priložnosti za aktivno 

participacijo staršev.   

 

V tabeli 38 so odgovori prikazani deskriptivno s frekvenčnimi porazdelitvami ocen in 

strukturnimi odstotki na petstopenjski lestvici (od 1 – trditev ni značilna za mojo pedagoško 

prakso oziroma za našo šolo, do 5 – trditev je zelo značilna za mojo pedagoško prakso 

oziroma za našo šolo), kakor so jih opredelili pedagoški delavci (vsi, ki smo jih vključili v 

raziskavo n=429). 

 

Tabela 38: Frekvenčna porazdelitev ocen dejavnikov (f) in njihovih strukturnih odstotkov (f %), 
ki so jih podali pedagoški delavci (n=429) v sklopu Doživljanje organiziranosti 
mreže pomoči otrokom in mladostnikom z različnimi težavami, aritmetične sredine 
(M), standardne deviacije (SD) in rangi (R). 

1 
Ni 

pomembna 

2 
Je malo 

pomembna 

3 
Je srednje 

pomembna 

4 
Je precej 

pomembna 

5 
Je zelo 

pomembna 

 
 

M 

 
 

SD 

 
 
R 

Ocena značilnosti vidikov  
profesionalnega  

razvoja 
Dejavnik  f          f % f          f %  f         f %  f         f %  f          f %    

1 Šola na kateri sem zaposlena 
ima s starši partnerski, 
sodelovalen odnos. 

1 ,2 11 2,6 84 19,6 193 45,0 140 32,6 4,07 0,801 4 

2 S starši učencev imamo 
zaupen odnos, delujemo 
usklajeno in podpiramo 
avtoriteto eden drugega.  

1 ,2 14 3,3 110 25,6 205 47,8 99 23,1 3,9 0,794 8 

3 V primeru težav, ki jih je 
potrebno reševati v 
sodelovanju s starši učenca, 

1 ,2 8 1,9 48 11,2 166 38,7 206 48,0 4,32 0,764 2 
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s starši dnevno oz. 
tedensko sodelujem. 

4 Starši me obvestijo o 
težavah, stiskah, ki jih v 
povezavi s šolo opažajo pri 
učencu.  

1 ,2 26 6,1 88 20,5 187 43,6 127 29,6 3,96 0,875 6 

5 V primeru učnih težav ali 
posebnih potreb učenca 
me starši seznanijo s 
strokovnim mnenjem, ki so 
ga pridobili v ustanovah, 
kjer je učenec obravnavan. 

21 4,9 36 8,4 84 19,6 158 36,8 130 30,3 3,79 1,111 11 

6 Starši me seznanijo z 
morebitnimi težkimi 
družinskimi okoliščinami, ki 
bi lahko vplivale na 
učenčeve učne zmožnosti. 

21 4,9 55 12,8 125 29,1 159 37,1 69 16,1 3,47 1,06 14 

7 Starši me seznanijo z 
učenčevimi interesi in 
močnimi področji. 

6 1,4 36 8,4 117 27,3 166 38,7 104 24,2 3,76 0,96 12 

8 Na pogovornih urah staršem 
učencev s težavami v vedenju 
posredujem smernice za učno 
delo doma. 

8 1,9 2 ,5 42 9,8 164 38,2 213 49,7 4,33 0,819 1 

9 Starši učencev s težavami 
pri pouku lahko pri šolski 
svetovalni službi dobijo 
konkretno obliko pomoči za 
vzgojno ali učno pomoč 
otroku. 

6 1,4 37 8,6 64 14,9 148 34,5 174 40,6 4,04 1,013 5 

10 Starši učencev s težavami 
pri pouku lahko pri učiteljih 
dobijo konkretno obliko 
pomoči za vzgojno ali učno 
pomoč otroku (pogovor, 
delavnice ipd.). 

2 ,5 19 4,4 61 14,2 181 42,2 166 38,7 4,14 0,854 3 

11 Starši se dejavno vključujejo 
v pouk (predstavitev poklica, 
obrti, izkušenj, športov). 

23 5,4 77 17,9 141 32,9 114 26,6 74 17,2 3,32 1,117 15 

12 Starši učencev redno 
sodelujejo na govorilnih 
urah, roditeljskih sestankih. 

3 ,7 28 6,5 130 30,3 141 32,9 127 29,6 3,84 0,949 9 

13 Občasno organiziramo 
skupne dneve dejavnosti, 
izlete, prireditve, kamor so 
vabljeni tudi starši. 

14 3,3 42 9,8 102 23,8 148 34,5 123 28,7 3,76 1,074 13 

14 Starši učencev učitelje 
zaznavajo kot vir pomoči 
pri vzgoji njihovih otrok. 

2 ,5 22 5,1 110 25,6 219 51,0 76 17,7 3,8 0,802 10 

15 Starši učencev učiteljem 
zaupajo, da kakovostno 
poučujejo njihove otroke. 

2 ,5 17 4,0 85 19,8 230 53,6 95 22,1 3,93 0,785 7 
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Pri enajstih od skupno petnajstih postavk, ki se nanašajo na dejavnike sodelovanja med starši 

in institucijo: šolo, je na prvem mestu ocena 4. Ocena 4 ima delež nad 50% pri postavkah 

Starši učencev učiteljem zaupajo, da kakovostno poučujejo njihove otroke in Na pogovornih 

urah staršem učencev s težavami v vedenju posredujem smernice za učno delo doma. 

Pri štirih postavkah je delež ocene 4 nad 40 % in sicer gre za postavke: S starši učencev imamo 

zaupen odnos, delujemo usklajeno in podpiramo avtoriteto eden drugega, Šola, na kateri 

sem zaposlen-a, ima s starši partnerski, sodelovalen odnos, Starši me obvestijo o težavah, 

stiskah, ki jih v povezavi s šolo opažajo pri učencu in Starši učencev s težavami pri pouku 

lahko pri učiteljih dobijo konkretno obliko pomoči za vzgojno ali učno pomoč otroku (pogovor, 

delavnice ipd.). 

Pri treh postavkah: Na pogovornih urah staršem učencev s težavami v vedenju posredujem 

smernice za učno delo doma, V primeru težav, ki jih je potrebno reševati v sodelovanju s 

starši učenca, s starši dnevno oziroma tedensko sodelujem in Starši učencev s težavami pri 

pouku lahko pri šolski svetovalni službi dobijo konkretno obliko pomoči za vzgojno ali učno 

pomoč otroku, je na prvem mestu z deležem nad 40% ocena 5. Pri postavki Starši se dejavno 

vključujejo v pouk (predstavitev poklica, obrti, zanimivih izkušenj, športov N) pa z 32,9% 

deležem prevladuje ocena 3, sledi ocena 4 (26,6%) in s približno enakima deležema 17% 

oceni 2 in 5. 

Vidimo, da je pri prav vseh trditvah povprečna vrednost ocen večja od 3 – pedagoški delavci 

v povprečju menijo, da so vsi dejavniki, s katerimi smo merili oblike partnerskega 

sodelovanja s starši od srednje do zelo prisotni v šolah, na katerih poučujejo v raziskavo 

zajeti pedagoški delavci. Opažamo, da so v ospredje postavili predvsem trditve, ki vključujejo 

njihovo profesionalno iniciativnost, najmanj pogoste pa so oblike aktivne participacije staršev 

pri pouku in dnevih dejavnosti.    

 

V nadaljevanju nas je zanimala še primerjava v ocenah dejavnikov sodelovanja med šolo in 

starši glede na strokovni profil pedagoških delavcev. Statistično pomembnost razlik med 

skupinami smo preverjali s Kruskal-Wallisovim preizkusom. 

 

Tabela 39: Izid Kruskal-Wallisovega (K-W) preizkusa statistične pomembnosti razlik v oceni 
dejavnikov sklopa Doživljanje kakovosti sodelovanja s starši glede na strokovni 
profil pedagoških delavcev ( nRS=166, nPS=109, nSRP=78, nSŠ=76). 

 Izid K-W preizkusa 
Dejavniki v sklopu  
Doživljanje kakovosti sodelovanja s starši 

STROKOVNI 

PROFIL 

_ 

R χ2 P 

RS 210,31 1. Šola na kateri sem zaposlen-a ima s starši 
PS 210,14 

6,178  ,103 
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SRP 243,77 partnerski, sodelovalen odnos. 
SŠ 202,68 

  

RS 225,39 
PS 193,62 
SRP 227,96 

2. S starši učencev imamo zaupen odnos, 
delujemo usklajeno in podpiramo avtoriteto 
eden drugega.  

SŠ 209,67 

6,266 ,099 

RS 217,42 
PS 202,99 
SRP 247,33 

3. V primeru težav, ki jih je potrebno reševati v 
sodelovanju s starši učenca, s starši 
dnevno/tedensko sodelujem. 

SŠ 193,78 

10,381 ,016* 

RS 228,70 

PS 177,14 

SRP 223,90 

4. Starši me obvestijo o težavah, stiskah, ki jih v 
povezavi s šolo opažajo pri učencu. 

SŠ 230,25 

15,574 ,001** 

RS 240,59 
PS 201,87 
SRP 201,54 

5. V primeru učnih težav ali posebnih potreb 
učenca me starši seznanijo s strokovnim 
mnenjem, ki so ga pridobili v ustanovah, kjer je 
obravnavan. SŠ 191,74 

13,005 ,005** 

RS 227,57 
PS 204,47 
SRP 221,23 

6. Starši me seznanijo z morebitnimi težkimi 
družinskimi okoliščinami, ki bi lahko otežile 
učenčeve učne zmožnosti. 

SŠ 196,26 

4,820 ,185 

RS 222,97 
PS 191,34 
SRP 237,24 

7. Starši me seznanijo z učenčevimi interesi in 
močnimi področji. 

SŠ 208,68 

8,117 ,044* 

RS 256,93 
PS 190,86 
SRP 199,22 

8. Na pogovornih urah staršem učencev s 
težavami v vedenju posredujem smernice za 
učno delo doma. 

SŠ 174,24 

39,709 ,000*** 

RS 220,41 
PS 217,38 
SRP 228,54 

9. Starši učencev s težavami pri pouku lahko pri 
šolski svetovalni službi dobijo konkretno obliko 
pomoči. 

SŠ 185,88 

6,168 ,104 

RS 221,12 
PS 208,94 
SRP 240,99 

10. Starši učencev s težavami pri pouku lahko pri 
učiteljih dobijo konkretno obliko pomoči. 

SŠ 183,66 

10,354 ,016* 

RS 242,37 
PS 154,28 
SRP 198,08 

11. Starši se dejavno vključujejo v pouk 
(predstavitev poklica, obrti, zanimivih izkušenj, 
športov N). 

SŠ 259,66 

48,723 ,000*** 

RS 244,86 
PS 173,73 
SRP 202,61 

12. Starši učencev redno sodelujejo na govorilnih 
urah oz. roditeljskih sestankih. 

SŠ 221,67 

24,938 ,000*** 

RS 231,05 
PS 156,06 
SRP 223,41 

13. Občasno organiziramo skupne dneve 
dejavnosti, izlete, prireditve, kamor so vabljeni 
tudi starši. 

SŠ 255,84 

39,117 ,000*** 

RS 230,71 
PS 180,70 
SRP 225,73 

14. Starši učencev učitelje zaznavajo kot vir 
pomoči pri vzgoji njihovih otrok. 

SŠ 218,87 

13,817 ,003** 

RS 228,32 
PS 182,48 
SRP 217,46 

15. Starši učencev učiteljem zaupajo, da 
kakovostno poučujejo njihove otroke. 

SŠ 230,03 

12,770 ,005** 
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Izid Kruskal-Wallisovega preizkusa pokaže, da se pedagoški delavci glede na njihov 

strokovni profil v ocenjevanju dejavnikov povezanosti in sodelovanja s starši med seboj na 

statistično pomembni ravni razlikujejo pri enajstih od petnajstih dejavnikov.  

 

Navedene dejavnike bomo analizirali z vidika pobudnika v partnerskem odnosu med šolo in 

starši. Pri dejavnikih, kjer je pedagoški delavec tisti, ki da pobudo za sodelovanje s starši 

ugotavljamo, da pri dejavniku 3: V primeru težav, ki jih je potrebno reševati v sodelovanju s 

starši učenca, s starši dnevno oziroma tedensko sodelujem (χ3
2=10,381, P3=0,016), v 

največji meri pobudo dajo specialni pedagogi, sledijo jim razredni in predmetni učitelji, 

najnižjo oceno pri tem dejavniku pa imajo srednješolski učitelji; pri dejavniku 8: Na 

pogovornih urah staršem učencev s težavami pri vedenju posredujem smernice za učenje 

doma (χ8
2=39,709, P8=0,000), glede na rezultate so najbolj aktivni razredni učitelji, potem 

specialni pedagogi, predmetni učitelji, najmanj pa srednješolski učitelji. Da starši otrok 

oziroma mladostnikov lahko pri učiteljih dobijo konkretno obliko pomoči (dejavnik 10, 

χ10
2=10,354, P10=0,016), so najbolj prepričani specialni pedagogi, za njimi razredni in 

predmetni učitelji, najnižje pa to postavko ocenjujejo srednješolski učitelji. Dejavnik 13: 

Občasno organiziramo skupne dneve dejavnosti, izlete, prireditve, kamor so vabljeni tudi 

starši (χ13
2=39,117, P13=0,000), kot najmanj značilen za svojo prakso ocenjujejo predmetni 

učitelji, bolj pa specialni pedagogi, razredni učitelji in srednješolski učitelji. V dejavniku 14: 

starši učitelje zaznavajo kot vir pomoči pri vzgoji njihovih otrok (χ14
2=13,817, P14=0,003), so 

najvišje ocene podali razredni učitelji, tik za njimi pa specialni pedagogi, sledijo srednješolski 

učitelji in predmetni učitelji. V dejavniku 15: Starši učiteljem zaupajo, da kakovostno 

poučujejo njihove otroke (χ15
2=12,770, P15=0,005), navzgor odstopajo srednješolski učitelji in 

razredni učitelji, nekoliko za njimi so specialni pedagogi, najmanj pa to zaupanje čutijo 

predmetni učitelji.  

 

Pri dejavnikih, kjer je večji delež iniciative na strani staršev, ugotavljamo, da dejavnik 4: 

Starši učitelja seznanijo o morebitnih težavah in stiskah, ki jih v povezavi s šolo opažajo pri 

otroku (χ4
2=15,574, P4=0,001), kot najmanj značilen za svojo prakso ocenjujejo predmetni 

učitelji glede na ostale pedagoške delavce; dejavnik 5: Starši učitelja seznanijo s strokovnim 

mnenjem, ki so ga pridobili v ustanovah, kjer je učenec obravnavan  (χ5
2=13,005, P5=0,005), 

najvišje ocenjujejo razredni učitelji, predmetni učitelji in specialni pedagogi so v sredini, 

najnižje pa ta dejavnik ocenjujejo srednješolski učitelji; dejavnik 7: Starši učitelja seznanijo z 

učenčevimi interesi in močnimi področji (χ7
2=8,117, P7=0,044), najvišje ocenjujejo specialni 

pedagogi, nato razredni učitelji, srednješolski učitelji, najnižje pa predmetni učitelji. Dejavnik 

11: Starši se dejavno vključujejo v pouk (χ11
2=48,723, P11=0,000), najvišje ocenjujejo 
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srednješolski in razredni učitelji, nato specialni pedagogi, najnižje pa ponovno predmetni 

učitelji. V dejavniku 12: Starši redno sodelujejo na govorilnih urah oziroma na roditeljskih 

sestankih (χ12
2=24,938, P12=0,000), najvišje ocene podajo razredni učitelji, nato 

srednješolski, še nekoliko nižje ocene podajo specialni pedagogi, najnižje pa predmetni 

učitelji.  

 

Zanimivo je, da tudi v teh rezultatih lahko zaznamo vrzel v zaupanju in sodelovanju med 

učitelji in starši, ki je najbolj izrazita v prehodu v adolescentno obdobje, ki je stresno tudi za 

starše – vidimo namreč, da kasneje, v srednji šoli, po mnenju učiteljev, spet bolj zaupajo v 

vzgojno podporo in izobraževalno kakovost učiteljev. V obdobju, ko so učenci na predmetni 

stopnji, bi bilo potrebno ta rizični dejavnik vzeti za izziv in poiskati čim več načinov za 

izboljšanje medsebojnega zaupanja in partnerskega sodelovanja med šolo in starši.   

 

Statistično pomembnost razlik v ocenah dejavnikov sodelovanja med šolo in starši v skupini 

osnovnošolskih učiteljev smo preverjali z Mann-Whitneyevim preizkusom.  

 

Tabela 40: Izid Mann-Whitney preizkusa statistične pomembnosti razlik v oceni dejavnikov 
sklopa Doživljanje sodelovanja med šolo in starši med osnovnošolskimi učitelji 
(RS in PS). 

Izid Mann-Whitney preizkusa 
Dejavniki v sklopu  
Doživljanje kakovosti sodelovanja s starši 

Vrsta 
učitelja 

NRS=166 
NPS=109 

_ 

R 

Vsota 
rangov Z P 

RS 137,93 22896,50 
1 

Šola na kateri sem zaposlen-a ima s starši 
partnerski, sodelovalen odnos. PS 138,11 15053,50 

-,019 ,985 

RS 146,19 24267,00 
2 

S starši učencev imamo zaupen odnos, 
delujemo usklajeno in podpiramo avtoriteto 
eden drugega.  PS 125,53 13683,00 

-2,300 ,021* 

RS 141,79 23537,50 

3 

V primeru težav, ki jih je potrebno reševati v 
sodelovanju s starši učenca, s starši dnevno oz. 
tedensko sodelujem (neposredna komunikacija, 
beležka, telefon, e-pošta). PS 132,22 14412,50 

-1,070 ,284 

RS 151,04 25072,50 
4 

Starši me obvestijo o težavah, stiskah, ki jih v 
povezavi s šolo opažajo pri učencu.  PS 118,14 12877,50 

-3,575 ,000*** 

RS 147,92 24554,50 

5 

V primeru učnih težav ali posebnih potreb 
učenca me starši seznanijo s strokovnim 
mnenjem, ki so ga pridobili v ustanovah, kjer je 
učenec obravnavan. PS 122,89 13395,50 

-2,685 ,007** 

RS 143,95 23895,50 

6 

Starši me seznanijo z morebitnimi težkimi 
družinskimi okoliščinami, ki bi lahko vplivale na 
učenčeve učne zmožnosti (hujša bolezen/ daljša 
odsotnost družinskega člana, brezposelnost, 
finančna stiska). 

PS 128,94 14054,50 

-1,602 ,109 

7 Starši me seznanijo z učenčevimi interesi in RS 146,17 24265,00 -2,211 ,027* 
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 močnimi področji. PS 125,55 13685,00   

RS 154,90 25714,00 
8 

Na pogovornih urah staršem učencev s težavami v 
vedenju posredujem smernice za učno delo 
doma. PS 112,26 12236,00 

-4,927 ,000*** 

RS 138,87 23052,00 

9 

Starši učencev s težavami pri pouku lahko pri 
šolski svetovalni službi dobijo konkretno obliko 
pomoči za vzgojno ali učno pomoč otroku 
(pogovor, delavnice ipd.). PS 136,68 14898,00 

-,238 ,812 

RS 141,18 23435,50 

10

Starši učencev s težavami pri pouku lahko pri 
učiteljih dobijo konkretno obliko pomoči za 
vzgojno ali učno pomoč otroku (pogovor, 
delavnice ipd.). PS 133,16 14514,50 

-,887 ,375 

RS 160,65 26667,50 
11

Starši se dejavno vključujejo v pouk 
(predstavitev poklica, obrti, zanimivih izkušenj, 
športov …). PS 103,51 11282,50 

-6,033 ,000*** 

RS 156,10 25912,00 
12

Starši učencev redno sodelujejo na govorilnih 
urah oz. roditeljskih sestankih. PS 110,44 12038,00 

-4,882 ,000*** 

RS 157,72 26181,50 
13

Občasno organiziramo skupne dneve 
dejavnosti, izlete, prireditve, kamor so vabljeni 
tudi starši. PS 107,97 11768,50 

-5,281 ,000*** 

RS 151,02 25070,00 
14

Starši učencev učitelje zaznavajo kot vir pomoči 
pri vzgoji njihovih otrok. PS 118,17 12880,00 

-3,707 ,000*** 

RS 149,99 24899,00 
15

Starši učencev učiteljem zaupajo, da 
kakovostno poučujejo njihove otroke. PS 119,73 13051,00 

-3,466 ,001** 

 
Izid Mann-Whitney preizkusa pokaže, da se osnovnošolski učitelji v ocenjevanju dejavnikov v 

sklopu Sodelovanje med šolo in starši na statistično pomembni ravni razlikujejo v desetih od 

petnajstih dejavnikov, pri vseh so ocene, ki so jih podajali predmetni učitelji, nižje od ocen 

razrednih učiteljev. 

 

Vidimo, da imajo predmetni učitelji pomembno manj izkušenj z aktivnim vključevanjem 

staršev v pouk (dejavnik 11, Z11=-6,033, P11=0,000) in v dneve dejavnosti (dejavnik 13, Z13=-

5,281, P13=0,000) kot razredni učitelji – v teh dejavnikih je razlika med skupinama največja. 

Predmetni učitelji menijo, da se starši pomembno manj pogosto udeležujejo roditeljskih 

sestankov in govorilnih ur (dejavnik 12, Z12=-4,882, P12=0,000). Za predmetne učitelje je v 

pomembno manjši meri značilno, da staršem svetujejo in posredujejo smernice za učenje 

doma (dejavnik 8, Z8=-4,927, P8=0,000), obenem pa je tudi ocena, da starši učitelje 

zaznavajo kot vir pomoči pri vzgoji njihovih otrok (dejavnik 14) zanje pomembno manj 

značilna kot za razredne učitelje (Z14=-3,707, P14=0,000). Prav tako predmetni učitelji menijo, 

da jim starši manj pogosto posredujejo informacije o otrocih in mladostnikih, ki so pomembne 

za njihovo učno funkcioniranje: informacije o stiskah, težavah (dejavnik 4, Z4=-3,575, 

P4=0,000), interesih učenca (dejavnik 7, Z7=-2,211, P7=0,027), informacije o strokovnem 

mnenju v povezavi z OPP (dejavnik 5, Z5=-2,685, P5=0,007). Tudi mnenje o zaupnem 
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odnosu in vzajemnem delovanju s starši  (dejavnik 2, Z2=-2,300, P2=0,021) in o stopnji 

zaupanja staršev v kakovostno poučevanje učiteljev je pri predmetnih učiteljih nižja kot pri 

razrednih učiteljih (dejavnik 15, Z15=-3,466, P15=0,001).  

 

V procesu odraščanja se povečuje samostojnost otroka oziroma mladostnika, kar zahteva 

več ustvarjalnosti pri uporabi novih oblik sodelovanja med šolo in starši ter prilagajanje le-teh 

razvojnim potrebam in značilnostim mladostnikov, ne pa njihovo opuščanje. V teoriji 

rezilientnosti je pogosto izpostavljen pomen sodelovanja staršev bodisi v smislu sodelovanja 

pri organizaciji in/ali izvedbi različnih dogodkov (športnih, kulturnih, ekoloških, humanitarnih, 

ipd.) bodisi pri predstavitvah poklicev, različnih spretnosti in znanj ali pa sodelovanja v 

projektih, raziskovalnih nalogah ipd. Take oblike aktivnega vključevanja in sodelovanja 

staršev, kjer so starši postavljeni predvsem v vlogo sodelavcev svojih otrok in učiteljev, so 

odlična priložnost za vzpostavljanje manj formalnih odnosov, ki so edini način za razvijanje 

večje zaupljivosti med učitelji in starši (Kalin idr., 2009). Sprememba v kakovosti odnosov 

pomembno vpliva na šolsko klimo in razvoj občutka pripadnosti šoli. Tako se oblikuje učeča 

se skupnost, ki ponuja odlične priložnosti za medgeneracijsko in večrazsežnostno učenje ter 

razvoj kompetenc na področju vseživljenjskih spretnosti. S tem se hkrati odpirajo nove 

možnosti tudi za povezovanje z lokalno skupnostjo. 

 

2.2.2.6 Analiza posameznih dejavnikov sklopa Spodbujanje razvoja učnih kompetenc 

otrok in mladostnikov 

 

Učna kompetentnost v teoriji rezilientnosti predstavlja zelo pomemben varovalni dejavnik pri 

otrocih in mladostnikih, ko se le-ti znajdejo v težkih okoliščinah (Masten & Obradović, 2006, 

Henderson, ur. 2007, Miechenbraum, 2006). Razvoj učnih kompetenc je tesno povezan z 

modeli pouka, ki temeljijo na aktivnem vključevanju učencev (konstruktivistični pristop,  

problemski pouk, izkušenjsko učenje N) in poudarjajo pomen poznavanja otrokovega 

oziroma mladostnikovega predznanja, njegovih značilnosti, interesov, pa tudi ovir, 

primanjkljajev in motenj. Zato smo v tem sklopu navedli 15 trditev (dejavnikov), s katerimi 

ugotavljamo osredinjenost poučevanja na potrebe in značilnosti otroka oziroma mladostnika 

(dejavniki 1, 2, 6, 7, 8), spodbujanje strategij in tehnik, ki so usmerjene v razvijanje 

kompetentnosti za samostojno učenje (dejavniki 3, 5, 9, 10, 11) ter spodbujanje aktivne 

participacije otrok in mladostnikov v učnem procesu (dejavniki 4, 12, 13, 14, 15). Ob vsaki 

trditvi so pedagoški delavci na petstopenjski lestvici z vrednostjo od 1 (ni značilna) do 5 (je 

zelo značilna) ocenili, kako značilna je posamezna trditev za njihovo pedagoško prakso. V 
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tabeli 41 so rezultati prikazani s frekvenčnimi porazdelitvami ocen (f) in s strukturnimi 

odstotki (%) glede na izbrane odgovore na petstopenjski lestvici. 

 

Tabela 41: Frekvenčna porazdelitev ocen dejavnikov (f) in njihovih strukturnih odstotkov (f %), 
ki so jih podali  pedagoški delavci (n=429) v sklopu Spodbujanje razvoja učnih 
kompetenc pri otrocih in mladostnikih ter aritmetične sredine (M), standardne 
deviacije (SD) in rangi (R). 

1 

Ni 
značilna 

2 

Je malo 
značilna 

3 

Je srednje 
značilna 

4 

Je precej 
značilna 

5 

Je zelo 
značilna 

 
 

M 

 
 

SD 

 
 
R 

Ocena prepoznavanja dejavnika v  

lastni pedagoški praksi 

Dejavniki v sklopu  

razvoj učnih kompetenc  f          f % f          f %  f         f %  f         f %  f          f %    

1 Učno delo individualiziram 
glede na posameznikove 
zmožnosti in potrebe. 

1 ,2 9 2,1 70 16,3 224 52,2 125 29,1 4,08 0,745 7 

2 Nekaterim učencem ne zmorem 
pomagati, da bi učni uspeh 
dosegali glede na svoje 
potenciale. 

12 2,8 81 18,9 156 36,4 122 28,4 58 13,5 2,69 1,016 15 

3 Pri pouku učence navajam na 
uporabo tehnik in strategij 
učinkovitega učenja.  

0 0 11 2,6 70 16,3 192 44,8 156 36,4 4,15 0,78 5 

4 Učence usmerjam k 
prepoznavanju in razvijanju 
lastnega učnega sloga. 

1 ,2 23 5,4 89 20,7 198 46,2 118 27,5 3,95 0,847 10 

5 Učence usposabljam, da 
pridobijo nadzor nad lastnim 
učenjem in izboljšujejo 
samoučinkovitost 

2 ,5 7 1,6 87 20,3 200 46,6 133 31,0 4,06 0,786 8 

6 Učencem z učnimi težavami 
naloge usmerim v usvajanje in 
utrjevanje temeljnih znanj, 
spretnosti. 

2 ,5 6 1,4 51 11,9 184 42,9 186 43,4 4,27 0,76 4 

7 Učencem,  ki hitro usvajajo znanje 
ponudim naloge, ki zahtevajo 
uporabo višjih miselnih funkcij. 

1 ,2 5 1,2 33 7,7 164 38,2 226 52,7 4,42 0,705 3 

8 Učencem s PP znam učno delo 
učinkovito prilagoditi glede na 
njihove potrebe in smernice 
določene v  IP. 

5 1,2 18 4,2 101 23,5 158 36,8 147 34,3 3,99 0,923 9 

9 Učencem jasno in nazorno 
predstavim svoja pričakovanja, 
kriterije in način preverjanja pri 
samostojnih učnih dejavnostih 
(domača n., spis, plakat, referat). 

1 ,2 6 1,4 27 6,3 112 26,1 283 66,0 4,56 0,696 1 

10 S povratno informacijo o učnem 
delu učence spodbujam k 
razvoju metakognitivnih strategij. 

0 0 16 3,7 74 17,2 180 42,0 159 37,1 4,12 0,824 6 

11 Učencem pripravim različne 
načine za samostojno učenje, 
utrjevanje in preverjanje znanja 
(učne škatle, kvizi, zbirke 
vprašanj, računalniški didaktični 
programi, e-učilnica …). 

3 ,7 29 6,8 97 22,6 183 42,7 117 27,3 3,89 0,907 12 
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12 Učence spodbudim, da sami 
sestavijo različne naloge ali učne 
dejavnosti za utrjevanje znanja. 

13 3,0 54 12,6 161 37,5 140 32,6 61 14,2 3,42 0,982 14 

13 Učenci lahko znanje pokažejo na 
različne načine (pisni, ustni, 
praktični preizkusi znanja). 

0 0 11 2,6 35 8,2 125 29,1 258 60,1 4,47 0,753 2 

14 Projektne naloge načrtujem 
medpredmetno - vključujem 
raznolika znanja in spretnosti.  

10 2,3 27 6,3 99 23,1 170 39,6 123 28,7 3,86 0,981 13 

15 Redno načrtujem različne oblike 
skupinskega in sodelovalnega 
dela, da se učimo drug od 
drugega in drug z drugim. 

3 ,7 25 5,8 107 24,9 156 36,4 138 32,2 3,93 0,93 11 

 

Izmed 15 postavk, ki so se nanašale na spodbujanje razvoja učnih kompetenc je  

najpogosteje zastopana ocena 4 in sicer pri devetih postavkah: Učno delo individualiziram 

glede na posameznikove zmožnosti in potrebe (52, 2%, sledi ocena 5 z deležem 29,1 %); Pri 

pouku učence navajam na uporabo tehnik in strategij učinkovitega učenja (44, 8%, sledi 

ocena 5 z deležem 36,4 %); Učence usmerjam k prepoznavanju in razvijanju lastnega 

učnega sloga (46, 2%, sledi ocena 5 z deležem 27,5 %); Učence usposabljam, da pridobijo 

nadzor nad lastnim učenjem in izboljšujejo samoučinkovitost (46,6%, sledi ocena 5 z 

deležem 31,1 %); Učencem s posebnimi potrebami znam učno delo učinkovito prilagoditi 

glede na njihove potrebe in smernice določene v  IP (36, 8%, sledi ocena 5 z deležem 

34,3%); S povratno informacijo o učnem delu, učence spodbujam k razvoju metakognitivnih 

strategij (42,0 %, sledi ocena 5 z deležem 37,1 %); Učencem pripravim različne načine za 

samostojno učenje, ponavljanje in preverjanje znanja (42,7 %, sledi ocena 5 z deležem 27,1 

%); Projektne naloge načrtujem medpredmetno - vključujem raznolika znanja in spretnosti 

(39,6 %, sledi ocena 5 z deležem 28,7 %); Redno načrtujem različne oblike skupinskega in 

sodelovalnega dela, da se učimo drug od drugega in drug z drugim (36, 4 %, sledi ocena 5 z 

deležem 32,2 %).  

Ocena 5 je z največjim deležem zastopana pri štirih postavkah in sicer: Učencem jasno in 

nazorno predstavim svoja pričakovanja, kriterije in način preverjanja pri samostojnih učnih 

dejavnostih, kot so domače naloge, spisi, plakati, referati (66,0 %); Učenci lahko svoje 

znanje pokažejo na različne načine (60,1 %); Učencem, ki hitro usvajajo znanje, ponudim 

naloge, ki zahtevajo uporabo višjih miselnih funkcij (52,4 %); Učencem z učnimi težavami naloge 

usmerim v usvajanje in utrjevanje temeljnih znanj, spretnosti (43,4 %). 

Ocena 3 je z največjim deležem zastopana pri dveh postavkah in sicer: Nekaterim učencem 

ne zmorem pomagati, da bi učni uspeh dosegali glede na svoje potenciale (36,4 %, sledi 

ocena 4 z deležem 28,4 %, ocena 2 z 18,9 % deležem in ocena 5 z deležem 13,5 %); 

Učence spodbudim, da sami sestavijo različne naloge ali učne dejavnosti za utrjevanje 
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znanja (37,5 %, sledi ocena 4 z deležem 32,6 %, ocena 5 z deležem 14,2 % in ocena 2 z 

12,6 % deležem). 

Če podatke analiziramo z vidika usmerjenosti dejavnikov v ugotavljanje osredinjenosti 

poučevanja na potrebe in značilnosti otroka oziroma mladostnika, spodbujanje strategij in 

tehnik, ki so usmerjene v razvijanje kompetentnosti za samostojno učenje ter spodbujanje 

aktivne participacije otrok in mladostnikov v učnem procesu, vidimo, da so aritmetične 

sredine odgovorov v prvih treh rangih, v katerih se zvrstijo dejavniki vseh treh grupiranih 

področij, podobno visoke. Najvišji rang ima dejavnik 9, Učencem jasno in nazorno 

predstavim svoja pričakovanja, kriterije in način preverjanja pri samostojnih učnih 

dejavnostih, kot so domače naloge, spisi, plakati, referati, ki smo ga uvrstili med dejavnike, ki 

spodbujajo razvoj samoučenja (M9=4,56, SD9=0,696), drugi rang ima dejavnik 13, Učenci 

lahko svoje znanje pokažejo na različne načine, ki smo ga uvrstili med dejavnike, ki 

spodbujajo aktivno participacijo otrok v procesu učenja (M13=4,47, SD13=0,753), tretji rang pa 

ima dejavnik 7, Učencem, ki hitro usvajajo znanje ponudim naloge, ki zahtevajo uporabo višjih 

miselnih funkcij, ki smo ga uvrstili med dejavnike, s katerimi pedagoški delavci učenje 

osredinjajo na potrebe in značilnosti otrok in mladostnikov (M7=4,42, SD7=0,705).  

Nadaljnja razporeditev dejavnikov po rangih pa pokaže, da je za pedagoško prakso 

anketiranih približno enako značilna skrb za dejavnike, s katerimi osredinjajo pouk na 

potrebe otrok in mladostnikov ter skrb za spodbujanje razvoja samostojnega učenja, medtem 

ko je skrb za spodbujanje aktivne participacije otrok in mladostnikov pri učnih dejavnostih 

nekoliko manj značilna – več dejavnikov s tega področja je v drugi polovici rangirne vrste 

(rang 10 ima dejavnik 4 - Učence usmerjam k prepoznavanju in razvijanju lastnega učnega 

sloga, M4=3,95, SD4=0,847; rang 11 ima dejavnik 15 - Redno načrtujem različne oblike 

skupinskega in sodelovalnega dela, da se učimo drug od drugega in drug z drugim, 

M15=3,95, SD15=0,930; rang 13 ima dejavnik 14 - Redno načrtujem različne oblike 

skupinskega in sodelovalnega dela, da se učimo drug od drugega in drug z drugim, 

M14=3,86, SD14=0,981; rang 14 ima dejavnik 12 - Učence spodbudim, da sami sestavijo 

različne naloge ali učne dejavnosti za utrjevanje znanja, M12=3,42, SD12=0,982). 

 

V nadaljevanju nas je zanimala primerjava ocen, ki so jih, pedagoški delavci izbirali ob 

presoji dejavnikov, povezanih z razvojem učnih kompetenc pri otrocih in mladostnikih glede 

na njihov strokovni profil. Statistično pomembnost razlik med skupinami pedagoških delavcev 

smo preverjali s Kruskal-Wallisovim preizkusom.  
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Tabela 42:Izid Kruskal-Wallisovega (K-W) preizkusa statistične pomembnosti razlik v oceni 
dejavnikov sklopa Spodbujanje razvoja učnih kompetenc pri otrocih in mladostnikih 
glede na strokovni profil pedagoških delavcev (nRS=166, nPS=109,nSRP=78, nSŠ=76). 

 Izid K-W preizkusa Dejavniki v sklopu  
Spodbujanje razvoja učnih kompetenc 

STROKOVNI 

PROFIL 
_ 

R χ2 P 
RS 215,39 
PS 154,83 
SRP 315,74 

1. Učno delo individualiziram glede na 
posameznikove zmožnosti, potrebe. 

SŠ 197,05 

95,065 ,000*** 

RS 237,95 
PS 194,38 
SRP 217,12 

2. Nekaterim učencem ne zmorem pomagati, da bi 
dosegli učno uspeh glede na svoje potenciale. 

SŠ 192,26 

12,267 ,007** 

RS 237,72 
PS 191,85 
SRP 232,15 

3. Pri pouku učence navajam na uporabo tehnik in 
strategij učinkovitega učenja.  

SŠ 180,98 

19,336 ,000*** 

RS 231,60 

PS 206,05 

SRP 199,76 

4. Učence usmerjam k prepoznavanju in razvijanju 
lastnega učnega sloga. 

SŠ 207,22 

5,762 ,124 

RS 228,60 
PS 200,89 
SRP 200,77 

5. Učence usposabljam, da pridobijo nadzor nad 
učenjem in izboljšajo samoučinkovitost. 

SŠ 220,13 

5,306 ,151 

RS 232,80 
PS 185,99 
SRP 266,66 

6. Učencem z učnimi težavami naloge usmerim v 
usvajanje in utrjevanje temeljnih znanj in spretnosti. 

SŠ 164,70 

42,295 ,000*** 

RS 245,39 
PS 194,74 
SRP 216,87 

7. Učencem, ki hitro usvajajo znanje ponudim 
zahtevnejše naloge (višje miselne funkcije). 

SŠ 175,77 

25,718 ,000*** 

RS 226,54 
PS 179,59 
SRP 306,94 

8. Učencem s PP znam učno delo učinkovito 
prilagoditi glede na njihove potrebe in IP. 

SŠ 146,22 

85,431 ,000*** 

RS 249,86 
PS 210,61 
SRP 198,74 

9. Jasno in nazorno predstavim pričakovanja in 
kriterije za samostojne učne dejavnosti.  

SŠ 161,84 

41,117 ,000*** 

RS 257,35 
PS 190,52 
SRP 203,15 

10. S povratno informacijo o učnem delu, 
spodbujam  razvoj metakognitivnih strategij. 

SŠ 169,78 

39,585 ,000*** 

RS 230,81 
PS 183,17 
SRP 211,17 

11. Učencem pripravim različne načine za 
samostojno učenje, ponavljanje, preverjanje 
znanja. 

SŠ 230,05 

12,440 ,006** 

RS 233,22 
PS 185,99 
SRP 174,93 

12. Učence spodbudim, da sami sestavijo različne 
naloge, učne dejavnosti za utrjevanje znanja. 

SŠ 257,93 

29,545 ,000*** 
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RS 231,04 
PS 206,36 
SRP 210,06 

13. Učenci lahko svoje znanje pokažejo na različne 
načine. 

SŠ 197,41 

6,551 ,088 

RS 233,18 
PS 155,54 
SRP 223,21 

14. Projektne naloge načrtujem medpredmetno - 
vključujem raznolika znanja in spretnosti.  

SŠ 252,14 

39,708 ,000*** 

RS 224,20 
PS 159,08 
SRP 233,13 

15. Redno načrtujem skupinsko in sodelovalno 
delo, da se učimo drug od drugega, drug z 
drugim. 

SŠ 256,51 

36,851 ,000*** 

 

Izid Kruskal-Wallisovega preizkusa pokaže, da se pedagoški delavci glede na njihov 

strokovni profil v ocenjevanju dejavnikov povezanih z razvojem učnih kompetenc otrok in 

mladostnikov med seboj na statistično pomembni ravni razlikujejo pri dvanajstih od petnajstih 

dejavnikov. Skupine pedagoških delavcev glede na njihov strokovni profil so enotnejše v 

samoocenah treh dejavnikov povezanih z usmerjanjem v  prepoznavanje učnega sloga 

učencev (dejavnik 4) in izboljšanjem samonadzora in samoučinkovitosti pri učenju (dejavnik 

5) – pri obeh je aritmetična sredina ocen okrog 4 in z omogočanjem, da učenci na različne 

načine pokažejo svoje znanje (dejavnik 13), kjer je aritmetična sredina ocen 4,5.   

 

Največje razlike med skupinami ugotavljamo v dejavnikih, ki so povezani s prilagajanjem 

učnega dela individualnim potrebam posameznikov, in sicer v dejavniku 1: Učno delo 

individualiziram glede na posameznikove zmožnosti (χ1
2=95,065, P1=0,000), kjer so bistveno 

višje ocene izbirali specialni pedagogi, sledijo jim razredni in srednješolski učitelji, predmetni 

učitelji pa so izbirali še nižje ocene; v dejavniku 8: Učencem s PP znam učno delo učinkovito 

prilagoditi glede na njihove potrebe in IP (χ8
2=85,431, P8=0,000), kjer imajo prav tako najvišje 

samoocene specialni pedagogi, za njimi razredni učitelji, sledijo jim predmetni in 

srednješolski učitelji ter v dejavniku 6: Učencem z učnimi težavami naloge usmerim v osvajanje 

in utrjevanje temeljnih znanj in spretnosti (χ6
2=42,295, P6=0,000), kjer je trend med skupinami 

enak kot v dejavniku 8. Rezultati kažejo na potrebo po okrepitvi kompetenc učiteljev za 

prilagajanje pouka glede na individualne potrebe otrok in mladostnikov, predvsem tistih z 

učnimi težavami, česar se najbolj samokritično zavedajo srednješolski učitelji, vsi profili 

pedagoških delavcev (razen specialnih pedagogov) pa ocenjujejo, da imajo pomanjkljive 

kompetence na področju poučevanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, kar je 

razvidno v poglavju 2.2.2.3, tabela 33.  

 

Velike razlike med skupinami ugotavljamo tudi v dejavniku 9: Jasno in nazorno predstavim 

pričakovanja in kriterije za samostojne učne dejavnosti (χ9
2=41,117, P9=0,000), kjer so najvišje 
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ocene izbirali razredni in predmetni učitelji, nižje pa specialni pedagogi in srednješolski 

učitelji in v dejavniku 10: S povratno informacijo o učnem delu, spodbujam  razvoj 

metakognitivnih strategij (χ10
2=39,585, P10=0,000), kjer tudi navzgor odstopajo razredni učitelji, 

sledijo jim specialni pedagogi in predmetni učitelji, najnižje ocene pa so izbirali srednješolski 

učitelji. Oba dejavnika kažeta, da je učna komunikacija najbolj izražena na razredni stopnji, 

medtem ko bi jo bilo drugje potrebno okrepiti, saj so jasno podana navodila in pričakovanja 

do učencev ter povratna informacija o njihovem uspehu pri učenju v procesu učenja učenja 

zelo pomembna.  

V dejavniku 14: Projektne naloge načrtujem medpredmetno in vključuje raznolika znanja in 

spretnosti (χ14
2=39,708, P14=0,000) in v dejavniku 15: Redno načrtujem skupinsko in 

sodelovalno delo, da se učimo drug od drugega in drug z drugim (χ15
2=36,851, P15=0,000), 

ugotavljamo razlike med srednješolskimi in predmetnimi učitelji – predvsem slednji (pa tudi 

ostali pedagoški delavci) bi morali pouk vnašati več povezovanja in sodelovanja, tako z 

vidika vsebin kot tudi pristopov in oblik dela.  

Razlike med skupinami ugotavljamo še v dejavniku 12: Učence spodbudim, da sami sestavijo 

različne naloge, učne dejavnosti za utrjevanje znanja (χ12
2=29,545, P12=0,000), in sicer med 

srednješolskimi in razrednimi učitelji, ki so izbirali višje ocene kot predmetni učitelji in 

specialni pedagogi, v dejavniku 11: Učencem pripravim  različne načine za samostojno 

učenje, ponavljanje, preverjanje znanja (χ11
2=12,440, P11=0,006), kjer so prav tako višje 

ocene izbirali srednješolski in razredni učitelji, najnižje pa predmetni učitelji, v dejavniku 7: 

Učencem, ki hitro usvajajo znanje ponudim zahtevnejše naloge (χ7
2=25,718, P7=0,000), kjer pa 

največje razlike ugotavljamo med razrednimi učitelji, ki ocenjujejo, da bolje zadostijo 

potrebam učencev, ki hitreje usvajajo znanje, kot to zase ocenjujejo srednješolski učitelji. Vsi 

trije dejavniki menimo, da predstavljajo izziv za omogočanje več priložnosti za aktivno 

soudeležbo učencev pri izbiranju dodatnih nalog, predvsem učiteljem na predmetni stopnji.  

Razlike ugotavljamo še v dejavniku 3: Pri pouku učence navajam na uporabo tehnik in 

strategij učinkovitega učenja (χ3
2=19,336, P3=0,000), kjer so višje ocene izbirali razredni 

učitelji in specialni pedagogi, nižje pa predmetni in srednješolski učitelji in v dejavniku 2: 

Nekaterim učencem ne zmorem pomagati, da bi dosegli učni uspeh glede na svoje 

potenciale (χ2
2=12,267, P2=0,007), kjer ugotavljamo, da svojo profesionalno nemoč pri 

nekaterih otrocih in mladostnikih najbolj pogosto doživljajo razredni učitelji in specialni pedagogi, 

manj pa srednješolski in predmetni učitelji. 

 

Z Mann-Whitney preizkusom smo ugotavljali še, ali so v samooceni dejavnikov povezanih z 

razvojem učnih kompetenc pri otrocih in mladostnikih statistično pomembne razlike med 

razrednimi in predmetnimi učitelji. 
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Tabela 43: Izid Mann-Whitney preizkusa statistične pomembnosti razlik v ocenah dejavnikov 
sklopa Spodbujanje razvoja učnih kompetenc pri otrocih in mladostnikih med 
osnovnošolskimi učitelji (RS in PS). 

Izid Mann-Whitney preizkusa 
Dejavniki v sklopu  
Spodbujanje razvoja učnih kompetenc 

Vrsta 
učitelja 

nRS=166 
nPS=109 

_ 

R 

Vsota 
Rangov Z P 

RS 153,95 25556,00 
1. Učno delo individualiziram glede na 

posameznikove zmožnosti, potrebe. PS 113,71 12394,00 
-4,595 ,000*** 

RS 149,59 24831,50 
2. 

Nekaterim učencem ne zmorem pomagati, da bi 
dosegli učni uspeh glede na svoje potenciale. PS 120,35 13118,50 

-3,120 ,002** 

RS 149,59 24831,50 
3. 

Pri pouku učence navajam na uporabo tehnik in 
strategij učinkovitega učenja. PS 120,35 13118,50 

-3,217 ,001** 

RS 144,64 24011,00 
4. 

Učence usmerjam k prepoznavanju in razvijanju 
lastnega učnega sloga. PS 127,88 13939,00 

-1,847 ,065 

RS 145,18 24099,50 
5. 

Učence usposabljam, da pridobijo nadzor nad 
učenjem in izboljšajo samoučinkovitost. PS 127,07 13850,50 

-2,020 ,043* 

RS 150,38 24963,50 
6. 

Učencem z učnimi težavami naloge usmerim v 
usvajanje in utrjevanje temeljnih znanj in spretnosti. PS 119,14 12986,50 

-3,528 ,000*** 

RS 151,04 25072,50 
7. 

Učencem, ki hitro usvajajo znanje, ponudim 
zahtevnejše naloge (višje miselne funkcije). PS 118,14 12877,50 

-3,826 ,000*** 

RS 150,32 24952,50 
8. 

Učencem s PP znam učno delo učinkovito 
prilagoditi glede na njihove potrebe in IP. PS 119,24 12997,50 

-3,362 ,001** 

RS 148,14 24591,50 
9 

Jasno in nazorno predstavim pričakovanja in 
kriterije za samostojne učne dejavnosti.  PS 122,56 13358,50 

-3,424 ,001** 

RS 155,34 25787,00 
10.

S povratno informacijo o učnem delu spodbujam  
razvoj metakognitivnih strategij. PS 111,59 12163,00 

-4,844 ,000*** 

RS 150,31 24951,00 
11.

Učencem pripravim različne načine za 
samostojno učenje, ponavljanje, preverjanje 
znanja. PS 119,26 12999,00 

-3,380 ,001** 

RS 150,37 24961,50 
12.

Učence spodbudim, da sami sestavijo različne 
naloge, učne dejavnosti za utrjevanje znanja. PS 119,16 12988,50 

-3,363 ,001** 

RS 144,11 23922,50 
13.

Učenci lahko svoje znanje pokažejo na različne 
načine. PS 128,69 14027,50 

-1,846 ,065 

RS 158,18 26257,50 
14.

Projektne naloge načrtujem medpredmetno - 
vključujem raznolika znanja in spretnosti.  PS 107,27 11692,50 

-5,483 ,000*** 

RS 154,70 25679,50 
15. Redno načrtujem skupinsko in sodelovalno delo, 

da se učimo drug od drugega, drug z drugim. PS 112,57 12270,50 
-4,521 ,000*** 

 
Izid Mann-Whitney preizkusa pokaže, da se osnovnošolski učitelji v samooceni dejavnikov v 

sklopu Spodbujanje razvoja učnih kompetenc pri otrocih in mladostnikih med seboj na 

statistično pomembni ravni razlikujejo v trinajstih od petnajstih dejavnikov. Osnovnošolski 

učitelji so si v distribuciji samoocen podobni le v dejavniku 4 (prepoznavanje učnega sloga 

učencev) in v dejavniku 13 (omogočanje učencem, da na različne načine pokažejo svoje 

znanje). 

 

Iz rezultatov v tabeli vidimo, da se pri vseh dejavnikih odgovori razrednih učiteljev 

distribuirajo k višjim ocenam od odgovorov predmetnih učiteljev, razen v dejavniku 2: 
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Nekaterim učencem ne zmorem pomagati, da bi dosegli učni uspeh glede na svoje 

potenciale (Z2=-3,120, P2=0,002), kjer razredni učitelji v večji meri izkazujejo zavedanje, da 

nekaterim učencem ne zmorejo učinkovito pomagati, kljub temu da menijo, da bi lahko 

dosegali boljše učne rezultate. 

Največje razlike med razrednimi in predmetnimi učitelji ugotavljamo v dejavniku 14: Projektne 

naloge načrtujem medpredmetno in vključujem raznolika znanja in spretnosti (Z14=-5,483, 

P14=0,000), v dejavniku 10: S povratno informacijo o učnem delu spodbujam razvoj 

metakognitivnih strategij (Z10=-4,844, P10=0,000), v dejavniku 1: Učno delo individualiziram 

glede na posameznikove zmožnosti (Z1=-4,595, P1=0,000), v dejavniku 15: Redno načrtujem 

skupinsko in sodelovalno delo, da se učimo drug od drugega in drug z drugim (Z15=-4,521, 

P15=0,000). 

Velike razlike so tudi v dejavniku 7: Učencem, ki hitro usvajajo znanje, ponudim zahtevnejše 

naloge (Z7=-3,826, P7=0,000), v dejavniku 6: Učencem z učnimi težavami naloge usmerim v 

ousvajanje in utrjevanje temeljnih znanj in spretnosti (Z6=-3,528, P6=0,000), v dejavniku 9: 

Jasno in nazorno predstavim pričakovanja in kriterije za samostojne učne dejavnosti (Z9=-3,424, 

P9=0,001), kjer je aritmetična sredina odgovorov pri razrednih učiteljih najvišja v sklopu 

(M9RS=4,80, M9PS=4,54, graf 6 v Prilogi 2), v dejavniku 11: Učencem pripravim  različne načine 

za samostojno učenje, ponavljanje, preverjanje znanja (Z11=-3,380, P11=0,001), v dejavniku 

12: Učence spodbudim, da sami sestavijo različne naloge, učne dejavnosti za utrjevanje 

znanja (Z12=-3,363, P12=0,001), kjer ugotavljamo tudi najnižje vrednosti aritmetičnih sredin 

odgovorov (M12RS=3,57, M12PS=3,20, graf 6 v Prilogi 2), v dejavniku 8: Učencem s PP znam 

učno delo učinkovito prilagoditi glede na njihove potrebe in IP (Z8=-3,362, P8=0,001). Razlike 

ugotavljamo še v dejavniku 3: Pri pouku učence navajam na uporabo tehnik in strategij 

učinkovitega učenja (Z3=-3,217, P3=0,001). 

Najmanj pa se skupini osnovnošolskih učiteljev razlikujeta v dejavniku 5: Učence usposablja, 

da pridobijo nadzor nad učenjem in izboljšajo samoučinkovitost (Z2=-3,120, P2=0,002), kjer je 

aritmetična sredina njihovih ocen okrog 4. 

 

Menimo, da v šolski praksi še ni v polni meri zaživelo poučevanje in učenje v smeri razvoja 

kompetenc (kar smo podrobneje navedli v teoretičnih izhodiščih). Učenje za participacijo v 

družbi znanja 21. stoletja od učitelja zahteva, da se usmeri v povezovanje učne vsebine z 

izzivi, s katerimi bo omogočal spodbujanje in razvoj kompetenc pri otrocih in mladostnikih 

(znanje, veščine, sposobnosti in odnos do učenja) glede na njihove sposobnosti in zmožnosti 

(Sentočnik, S., 2005: 44). Otroci in mladostniki morajo v okviru šolanja razvijati zmožnost za 

samostojno učenje in povezovanje ter uporabo znanja v novih, kompleksnih situacijah, kar 
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zahteva razvoj kompleksnega mišljenja in kritične presoje, iskanje in uporabo različnih virov 

in informacij, timsko sodelovanje, dvosmerno komunikacijo, učinkovito predstavljanje idejnih 

rešitev. Učitelju razmišljujočemu praktiku, ki je pripravljen kritično pretresati svoja pojmovanja 

in jih z vseživljenjskim izobraževanjem tudi spreminjati (Sentočnik, S., prav tam), je v 

podporo tudi vse več strokovnih gradiv 26. 

 

Zanimalo nas je tudi, kaj po mnenju učiteljev vpliva na razvoj učnih kompetenc in učenčeve 

uspešnosti, zato smo jim postavili odprto vprašanje. Mnogi učitelji so izpostavili pomen 

družine: »pomembno je vzpodbudno domače okolje«, »urejena družina«, SES družine, 

pomembna so pričakovanja staršev do šole in izobrazbe. Nekateri so izpostavili problem 

previsokih pričakovanj staršev. Kot oviro so navajali tudi hiter življenjski tempo. 

 

Iz odgovorov pa je razbrati, da pomembno vlogo pripisujejo tudi učiteljevemu neposrednemu 

vodenju pouka in posrednemu oblikovanju ustreznega spodbudnega konteksta za učenje: 

»Pomembna je dobra klima v razredu«, ključen je učitelj - kreativen učitelj, ki ima posluh za 

vsakega učenca«, pomembno je, da učitelj spodbuja razmišljanje pri pouku, da so učenci 

aktivni. Nenadomestljiv je kvaliteten pouk, kjer učenci raziskujejo, so samostojni in kritično 

razmišljajo. Pomembno je oblikovati in posredovati jasne cilje in pričakovanja. Predstaviti 

snov kot življenjsko pomembno, kot nekaj, kar bo lahko uporabil v realni situaciji. »Pravilno 

oceniti otroka »do kod zmore«. 

Izpostavili so pestrost pouka, ustrezno kombinacijo učnih oblik in metodN Spodbujanje 

učencev, da dosežejo čim boljši rezultat, pohvalo učencev. Učitelji so izpostavili še »pomen 

posredovanja sprotne povratne informacije«, »spodbujanje pozitivne učenčeve 

samopodobe«, »skrb za spodbujanje motiviranosti učencev«, »spodbujanje medsebojne 

pomoči med učenci«, »razvijanje delovnih navad«.  

 

Kot oviro pri razvijanju učnih kompetenc učencev pa so izpostavili: »premalo domačega 

dela«, »notranja nemotiviranost učencev«, »disciplinske težave v razredu«. 

 

                                                

26 Npr: zbornik prispevkov Od opazovanja do znanja, od znanja h kompetencam (Zupan, A., ur., 2005) in 
strokovna monografija Razvoj naravoslovnih kompetenc (Grubelnik, V., ur., 2011), kjer dr. Dušan Petrač, 
svetovalec NASA, v predgovoru poudari pomen nenehnega povezovanja pouka z zgledi iz življenja učencev in 
dijakov, kar spodbuja zavedanje o uporabnosti novih znanj, s tem dviguje motivacijo za učenje, učitelje pa vabi 
k medpredmetnemu načrtovanju ciljev. 
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2.2.2.7 Analiza posameznih dejavnikov sklopa Spodbujanje razvoja življenjskih 

spretnosti otrok in mladostnikov 

 

Življenjske spretnosti sestavljajo tista znanja, izkušnje in presoje, ki jih človek potrebuje za 

uspešno soočanje z novimi življenjskimi situacijami bodisi v šoli ali v vsakdanjem življenju 

(Henderson, 2007: 11). WHO27 jih definira kot spretnosti, ki omogočajo posamezniku, da se 

ustrezno prilagodi in učinkovito odzove zahtevam in izzivom vsakdanjega življenja, učenje le-

teh pa je najučinkovitejše, če poteka izkustveno, v podpornem učnem okolju (WHO, 1999) - 

uspešno razreševanje tveganih situacij in vedenj v posameznikovem življenju je odvisno od 

pridobljenih kompetenc, ki vključujejo znanja, vrednote in spretnosti. Samozavedanje, 

samospoštovanje in samozaupanje so osnovna »orodja«, ki posamezniku omogočajo 

razumevanje njegovih potencialov in šibkosti in mu s tem pomagajo, da bo zmožen v 

življenju zaznati priložnosti in prepoznati tveganja, se nanje pripravljeno odzvati z 

raziskovanjem možnosti, sprejemanjem premišljenih odločitev in sprotnim razreševanjem 

problemov v produktivni medosebni povezanosti z drugimi. Življenjske spretnosti so zajete 

tudi v štirih stebrih vzgoje in izobraževanja za 21. stoletje (Delors, 1996), ki izpostavljajo tako 

splošna in temeljna akademska znanja (učiti se, da bi vedeli), praktična znanja in spretnosti 

(učiti se, da bi znali delati), vrednote, spoznavanje sebe in avtoregulacijske spretnosti (učiti 

se, da bi znali biti), etične in kulturne vrednote in norme ter socialne in komunikacijske 

spretnosti (učiti se, da bi znali živeti v skupnosti). Te kompetence predstavljajo pomemben 

varovalni dejavnik v teoriji rezilientnosti, zato ima šola odgovorno vlogo pri omogočanju in 

spodbujanju razvoja le-teh.  

 

Preko ocen stopnje značilnosti navedenih petnajstih dejavnikov za pedagoško prakso 

anketiranih smo želeli dobiti vpogled v prisotnost teh spodbud v učnem okolju otrok in 

mladostnikov. Pedagoški delavci so ob vsaki trditvi po petstopenjski lestvici opredelili 

vrednost svojega odgovora. Vrednost 1 so izbrali v primeru, ko so menili, da trditev ni 

značilna za njihovo pedagoško prakso, 5 pa v primeru, ko je zelo značilna. V tabeli 44 so 

rezultati prikazani deskriptivno glede na izbrane odgovore na petstopenjski lestvici. 

 

                                                

27 WHO (1999: 3) navaja naslednje ključne življenjske spretnosti, katerih razvoj naj bi spodbujali v šolah: 

reševanje problemov, tudi takih, ki se sprva zdijo nerešljivi, odnos do avtoritete, navezovanje in ohranjanje 

prijateljstev, medosebne spretnosti, sodelovanje, kritično mišljenje, učinkovite komunikacijske spretnosti, ciljno 

načrtovanje, premišljeno sprejemanje odločitev, pogajalske spretnosti, ustvarjalno mišljenje, samozavedanje, 

empatija, jasne vrednote, učinkovito uravnavanje stresa, regulacija čustev in vedenja, obvladovanje pritiskov in 

razočaranja, aktivno poslušanje, spoštovanje, tolerantnost, zaupanje, sočutje, zmožnost deliti, samospoštovanje. 
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Tabela 44: Frekvenčna porazdelitev ocen dejavnikov (f) in njihovih strukturnih odstotkov (f %), 

ki so jih podali pedagoški delavci (n=429) v sklopu Spodbujanje razvoja 

življenjskih spretnosti pri otrocih in mladostnikih, aritmetične sredine (M), 

standardni odklon (SD) in rangi (R). 

1 

Ni 
značilna 

2 

Je malo 
značilna 

3 

Je srednje 
značilna 

4 

Je precej 
značilna 

5 

Je zelo 
značilna 

 
 

M 

 
 

SD 

 
 
R 

Ocena prepoznavanja dejavnika v  

lastni pedagoški praksi 

Dejavniki v sklopu  

razvoj življenjskih kompetenc  f          f % f          f %  f         f %  f         f %  f          f %    

1 Pri pouku omogočam 
številne priložnosti za 
izkustveno učenje in 
raziskovanje. 

2 ,5 12 2,8 97 22,6 207 48,3 111 25,9 3,96 0,799 9 

2 Poskrbim, da vsak učenec 
pripravi in predstavi lastno 
projektno nalogo (referat, 
plakat, poskus, razstavo ipd.).  

14 3,3 41 9,6 71 16,6 121 28,2 182 42,4 3,97 1,126 8 

3 Pri učencih izgrajujem 
pozitivna stališča do 
predmeta, ki ga poučujem - 
vključujem zanimive primere, 
anekdote ipd. 

0 0 3 ,7 35 8,2 175 40,8 216 50,3 4,41 0,669 1 

4 Učencem posredujem 
temeljna znanja in razvijam 
spretnosti. Iskanje 
ustvarjalnih načinov za 
uporabo pridobljenih 
spretnosti in znanj je stvar 
njihovih osebnih interesov. 

68 15,9 97 22,6 89 20,7 116 27,0 59 13,8 3,0 1,298 14 

5 Pri projektnih nalogah 
spodbudim učence k iskanju 
informacij v lokalni 
skupnosti. 

37 8,6 87 20,3 153 35,7 98 22,8 54 12,6 3,1 1,128 13 

6 Tudi manj samoiniciativnim 
učencem pomagam poiskati 
področje, kjer se bodo z 
veseljem učili in se izkazovali s 
sposobnostmi. 

0 0 13 3,0 68 15,9 186 43,4 162 37,8 4,16 0,796 5 

7 Poskrbim, da staršem in 
drugim na različne načine 
predstavimo pridobljeno 
znanje, rezultate, 
ustvarjalnost. 

5 1,2 54 12,6 111 25,9 143 33,3 116 27,0 3,72 1,032 10 

8 Učence spodbujam k 
odpravljanju napak in reševanju 
težav -to je del učenja, pot k 
napredku. 

0 0 8 1,9 45 10,5 174 40,6 202 47,1 4,33 0,737 4 

9 Učence vodim, da si 
izdelujejo mapo dosežkov 
(učni portfolio). 

133 31,0 110 25,6 87 20,3 65 15,2 34 7,9 2,43 1,284 15 

10 Pri pouku učencem pokažem, 
kako lahko premagujejo 
tremo, zmanjšujejo učni 
stres. 

13 3,0 51 11,9 143 33,3 150 35,0 72 16,8 3,51 1,004 11 

11 Na izletih, ekskurzijah, 
dnevih dejavnosti še posebej 
poskrbim za spodbujanje 

7 1,6 5 1,2 82 19,1 155 36,1 180 42,0 4,16 0,884 6 
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socialnih spretnosti, 
povezanosti in sodelovanja 
med učenci in učitelji. 

12 Za učence s PP poskrbim, da 
so vedno aktivno vključeni v 
skupinske dejavnosti (dnevi 
dejavnosti, izleti, ekskurzije 
ipd.)  

7 1,7 9 2,1 45 10,6 122 28,8 241 56,8 4,37 0,879 3 

13 Za izvajanje kakovostnega 
sodobnega pouka imam na 
voljo dovolj različnih 
didaktičnih pripomočkov, 
materialov in tehnologij. 

26 6,1 66 15,4 110 25,6 125 29,1 102 23,8 3,49 1,183 12 

14 Učence spodbujam k 
diskusiji, da utrjujejo 
komunikacijo, usklajevanje 
mnenj, kritično razmišljanje, 
sodelovanje. 

2 ,5 11 2,6 69 16,1 184 42,9 163 38,0 4,15 0,814 7 

15 Ob težavah učence usmerjam 
k optimizmu in iskanju 
konstruktivnih načinov 
reševanja problemov.  

1 ,2 6 1,4 43 10,0 159 37,1 220 51,3 4,38 0,741 2 

  

 

Izmed 15 postavk, ki so se nanašale na spodbujanje razvoja življenjskih kompetenc, je  

najpogosteje zastopana ocena štiri. 

 

Ocena 4 ima največji delež pri naslednjih postavkah: Pri pouku omogočam številne 

priložnosti za izkustveno učenje in raziskovanje (48,3 %, sledi ocena 5 z deležem 25,9 %); 

Tudi manj samoiniciativnim učencem pomagam poiskati področje, kjer se bodo z veseljem 

učili in se izkazovali s sposobnostmi (43,4 %, sledi ocena 5 z deležem 37,8 %); Poskrbim, da 

staršem in drugim na različne načine predstavimo pridobljeno znanje, rezultate, ustvarjalnost 

(33,3 %, sledi ocena 5 z deležem 27,0 %); Pri pouku učencem pokažem, kako lahko 

premagujejo tremo, zmanjšujejo učni stres (35,3 %, sledi ocena 3 z deležem 33,3 %); Za 

izvajanje kakovostnega sodobnega pouka imam na voljo dovolj različnih didaktičnih 

pripomočkov, materialov in tehnologij (29,1 %, sledi ocena 5 z deležem 25,9 %); Učence 

spodbujam k diskusiji, da utrjujejo komunikacijo, usklajevanje mnenj, kritično razmišljanje, 

sodelovanje, (42,9 %, sledi ocena 5 z deležem 38,8 %); Učencem posredujem temeljna 

znanja in razvijam spretnosti. Iskanje ustvarjalnih načinov za uporabo pridobljenih spretnosti in 

znanj je stvar njihovih osebnih interesov (27,0 %, sledi ocena 2 z deležem 22,6 %, ocena 3 

ima 20,7 % delež, ocena 5 pa 13, 8 % delež). 

 

Ocena 5 je najmočnejše zastopana pri šestih postavkah: Poskrbim, da vsak učenec pripravi in 

predstavi lastno projektno nalogo (42,4 %, sledi ocena 4 z deležem 28,2 %); Pri učencih 

izgrajujem pozitivna stališča do predmeta, ki ga poučujem - vključujem zanimive primere, 
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anekdote ipd. (50,3%, sledi ocena 4 z deležem 40,8%); Učence spodbujam k odpravljanju 

napak in reševanju težav - to je del učenja, pot k napredku (47,1%, sledi ocena 4 z deležem 

40,6%); Na izletih, ekskurzijah, dnevih dejavnosti še posebej poskrbim za spodbujanje 

socialnih spretnosti, povezanosti in sodelovanja med učenci in učitelji (42,0 %, sledi 

ocena 4 z deležem 36,1 %); Za učence s PP poskrbim, da so vedno aktivno vključeni v 

skupinske dejavnosti (dnevi dejavnosti, izleti, ekskurzije ipd.) (56,8 %, sledi ocena 4 z 

deležem 28,8 %); Ob težavah učence usmerjam k optimizmu in iskanju konstruktivnih načinov 

reševanja problemov (51,3 %, sledi ocena 4 z deležem 37,1 %). 

 

Ocena 3 je z največjim deležem zastopana pri postavki Pri projektnih nalogah spodbudim 

učence k iskanju informacij v lokalni skupnosti  (35,7 %, sledi ocena 4 z deležem 22,8 %, 

ocena 2 z 20,3 % deležem in ocena 5 z deležem 12,6 %). 

 

Ocena 1 ima največji delež pri postavki Učence vodim, da si izdelujejo mapo dosežkov (učni 

portfolio) (31,0 %, sledi ocena 2  z deležem 25,6 %, ocena 3 z deležem 20,3 %, ocena 4 z 

15,2 % deležem in ocena 5 z deležem 7,9 %). 

 

Rangi pokažejo, da se pedagoški delavci v precejšnji meri zavedajo potrebnosti spodbujanja 

in posredovanja pozitivnih stališč (dejavnik 3), optimizma (dejavnik 15), inkluzivnih vrednot 

(dejavnik 12), vztrajnosti (dejavnik 8), razvijanje občutka lastne vrednosti, samozaupanja in 

samozavesti (dejavnik 6) ter komunikacije (dejavnika 11 in 14) – povprečne ocene pri teh 

dejavnikih se gibljejo nad 4 (M>4). Pri dejavnikih preverjajo priložnosti otrok in mladostnikov 

za učenje življenjskih spretnosti preko konkretnih izkušenj, povezanih z učnim delom, kot so 

na primer ustvarjalni prikazi pridobljenega znanja (dejavniki 2, 4 in 7), izkustveno učenje 

(dejavnika 1 in 13), premagovanje treme in strahu pred nastopom (dejavnik 10), usmerjanje v 

povezovanje z lokalno skupnostjo (dejavnik 5) pa so povprečne vrednosti pod 4 (M<4).  

Najmanj značilno za pedagoško prakso anketiranih je vodenje otrok in mladostnikov za 

izdelavo učnega portfolia (dejavnik 9, M=2,43), čeprav je to eden izmed odličnih načinov za 

spodbujanje posameznikovega spremljanja lastnega napredovanja v znanju in odlično 

sredstvo za spodbujanje notranje motivacije za učenje.  

 

V nadaljevanju smo primerjali ocene dejavnikov, povezanih z razvojem življenjskih spretnosti 

pri otrocih in mladostnikih glede na profil pedagoških delavcev. Statistično pomembnost 

razlik med skupinami pedagoških delavcev smo preverjali s Kruskal-Wallisovim preizkusom. 
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Tabela 45: Izid Kruskal-Wallisovega (K-W) statistične pomembnosti razlik v oceni dejavnikov 

sklopa Spodbujanje razvoja življenjskih spretnosti pri otrocih in mladostnikih glede 

na strokovni profil pedagoških delavcev. (nRS=166, nPS=109, nSRP=78, nSŠ=76). 

 Izid K-W preizkusa Dejavniki v sklopu  
Spodbujanje razvoja življenjskih kompetenc 

STROKOVNI 

PROFIL 
_ 

R χ2 P 
RS 229,08 
PS 163,90 
SRP 244,97 

1. Pri pouku omogočam številne priložnosti za 
izkustveno učenje in raziskovanje. 

SŠ 226,78 

30,160 ,000*** 

RS 253,38 
PS 217,80 
SRP 190,23 

2. Poskrbim, da vsak učenec pripravi in predstavi lastno 
projektno nalogo (referat, plakat, poskus, razstavo ipd.).  

SŠ 152,58 

42,796 ,000*** 

RS 226,64 
PS 214,01 
SRP 225,70 

3. Pri učencih izgrajujem pozitivna stališča do predmeta, ki 
ga poučujem. 

SŠ 180,01 

10,083 ,018* 

RS 218,13 
PS 210,81 

SRP 208,94 
4. Posredujem le temeljna znanja in spretnosti. 

Ustvarjalnost je stvar njihovih osebnih interesov. 
SŠ 220,39 

,588 ,899 

RS 246,27 
PS 173,47 
SRP 183,63 

5. Pri projektnih nalogah spodbudim učence k iskanju 
informacij v lokalni skupnosti. 

SŠ 238,45 

32,731 ,000*** 

RS 218,14 
PS 156,35 
SRP 251,31 

6. Tudi manj samoiniciativnim učencem pomagam 
poiskati področje, kjer se bodo z veseljem učili. 

SŠ 255,00 

45,427 ,000*** 

RS 231,80 
PS 156,96 
SRP 212,40 

7. Poskrbim, da staršem in drugim na različne načine 
predstavimo pridobljeno znanje, rezultate. 

SŠ 264,21 

42,150 ,000*** 

RS 231,39 
PS 200,07 
SRP 224,60 

8. Učence spodbujam k odpravljanju napak in reševanju 
težav - to je del učenja, pot k napredku. 

SŠ 190,74 

9,495 ,023* 

RS 222,22 
PS 188,07 
SRP 215,92 

9. Učence vodim, da si izdelujejo mapo dosežkov (učni 
portfolio). 

SŠ 236,90 

8,588 ,035* 

RS 237,57 
PS 205,00 
SRP 236,77 

10. Pri pouku učencem pokažem, kako lahko 
premagujejo tremo in zmanjšujejo učni stres. 

SŠ 157,70 

27,191 ,000*** 

RS 241,20 
PS 194,35 
SRP 210,73 

11. Na dnevih dejavnosti skrbim za spodbujanje 
socialnih spretnosti,  sodelovanja med učenci in 
učitelji 

SŠ 191,77 

15,132 ,002** 

RS 230,82 
PS 192,80 
SRP 261,66 

12. Za učence s PP poskrbim, da so aktivno vključeni v 
skupinske dejavnosti (dnevi dejavnosti, izleti ...). 

SŠ 157,26 

42,205 ,000*** 

RS 206,04 
PS 253,42 
SRP 217,49 

13. Za izvajanje kakovostnega sodobnega pouka imam 
na voljo dovolj didaktičnih sredstev in tehnologij. 

SŠ 176,91 

19,695 ,000*** 

RS 234,55 
PS 205,97 

14. Učence spodbujam k diskusiji, da utrjujejo 
komunikacijo, usklajevanje, kritično razmišljanje, 

SRP 198,03 

8,027 ,045* 
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sodelovanje. SŠ 202,66   
RS 230,02 
PS 207,32 
SRP 213,60 

15. Ob težavah učence usmerjam k optimizmu in iskanju 
konstruktivnih načinov reševanja problemov.  

SŠ 194,64 

6,042 ,110 

 

Izid Kruskal-Wallisovega preizkusa pokaže, da se pedagoški delavci glede na njihov 

strokovni profil v ocenjevanju dejavnikov povezanih z razvojem življenjskih spretnosti otrok in 

mladostnikov med seboj na statistično pomembni ravni razlikujejo pri trinajstih od petnajstih 

dejavnikov. Ocene so se podobno distribuirale le pri dveh dejavnikih, in sicer pri dejavniku 4 

(negativno postavljena trditev), kjer vrednost aritmetične sredine (M4=3) kaže, da se 

pedagoški delavci srednje strinjajo s tem, da se ne čutijo v tolikšni meri poklicno pozvane, da 

bi iskali priložnosti za ustvarjalen način uporabe pridobljenih spretnosti in znanj, ampak 

menijo, da je to v veliki meri stvar osebnih interesov otrok in mladostnikov. Razlike niso 

pomembne še pri dejavniku 15, največji delež pedagoških delavcev meni, da je precej ali zelo 

značilno za njihovo pedagoško prakso, da spodbujajo optimističen pogled učencev na 

reševanje problemov.  

 

Največje razlike med skupinami ugotavljamo v dejavniku 6: Tudi manj samoiniciativnim 

učencem pomagam poiskati področje, kjer se bodo z veseljem učili in se izkazovali s 

sposobnostmi (χ6=45,427, P60,000), kjer so ocene predmetnih učiteljev bistveno nižje od 

ocen ostalih pedagoških delavcev; pri dejavniku 2: Poskrbim, da vsak učenec pripravi in 

predstavi lastno projektno nalogo (χ2
2=42,796, P2=0,000), kjer je v osnovni šoli skrb za to, da 

vsak učenec pripravi in predstavi lastno projektno nalogo večja, kot v OŠ-NIS in v srednji 

šoli, v dejavniku 12: Za učence s PP poskrbim, da so aktivno vključeni v skupinske 

dejavnosti (χ12
2=42,205, P12=0,000), kjer imajo srednješolski in predmetni učitelji pomembno 

nižje samoocene od specialnih pedagogov, v dejavniku 7: Poskrbim, da učenci staršem in 

drugim na različne načine predstavijo pridobljeno znanje, rezultate (χ7
2=42,150, P7=0,000), 

kjer se v ocenah najbolj razlikujejo srednješolski učitelji (odpiranje šole navzven, v 

gospodarstvo?) in predmetni učitelji, slednji dejavnik ocenjujejo precej nizko; v dejavniku 5: 

Pri projektnih nalogah spodbudim učence k iskanju informacij v lokalni skupnosti (χ5
2=32,731, 

P5=0,000), kjer ugotavljamo, da k iskanju virov za snovanje projektnih nalog v lokalni 

skupnosti bolj spodbujajo razredni in srednješolski učitelji, medtem ko predmetni učitelji in 

specialni pedagogi dejavnika ne prepoznavajo kot značilnega za njihovo prakso. 

Domnevamo, da rezultati pokažejo tako sliko predvsem zato, ker mlajši otroci vire iščejo ob 

podpori staršev ali učiteljev, srednješolci so pri tem že veliko bolj samostojni, medtem ko se 

od učencev na predmetni stopnji pri tem pričakuje bolj samostojno delo, ki mu mogoče še 

niso kos. 
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Zanimivo je, da predmetni učitelji s svojimi odgovori izkazujejo večjo razpoložljivost z 

didaktičnimi sredstvi in pripomočki za izvedbo kakovostnega sodobnega pouka kot ostali 

pedagoški delavci (dejavnik 13: Za izvajanje kakovostnega sodobnega pouka imam na voljo 

dovolj didaktičnih sredstev in tehnologij, χ13
2=19,695, P13=0,000). Hkrati pa rezultati pokažejo, 

da otrokom in mladostnikom omogočajo manj priložnosti za izkustveno učenje od ostalih 

pedagoških delavcev (dejavnik 1: Pri pouku omogočam številne priložnosti za izkustveno 

učenje in raziskovanje, χ1
2=30,160, P1=0,000). Ta podatek je pomemben in hkrati 

zaskrbljujoč, saj opozarja na to, da sama razpoložljivost z učnimi pripomočki in opremljenost 

še nista zadosten pogoj za uporabo določenih pripomočkov ali za uvajanje določenih načinov 

dela. Pomembni dejavniki, ki vplivajo na didaktične inovacije so tudi učiteljeva motiviranost, 

usposobljenost, razbremenjenost učnega načrta, podpora vodstva šole.  

Nekoliko manjše razlike med skupinami so v dejavniku 10: Pri pouku učencem pokažem, 

kako lahko premagujejo tremo, zmanjšujejo učni stres (χ10
2=27,191, P10=0,000), kjer 

ugotavljamo, da je uporaba tehnik sproščanja pri pouku še najbolj značilna v pedagoški 

praksi razrednih učiteljev in specialnih pedagogov, nekoliko manj v pedagoški praksi 

predmetnih učiteljev, najmanj značilna pa je za pedagoško prakso srednješolskih učiteljev.  

V dejavniku 9: Učence vodim, da si izdelujejo mapo dosežkov (učni portfolio), (χ9
2=8,588, 

P9=0,035), ugotavljamo, da je izdelovanje osebnih map dosežkov, ki se v naši raziskavi kaže 

kot redko uporabljena metoda (M9=2,43, tabela 43), še najbolj značilno za pedagoško prakso 

srednješolskih učiteljev, najmanj pa za prakso učiteljev, ki poučujejo na predmetni stopnji. V 

dejavniku 3: Pri učencih izgrajujem pozitivna stališča do predmeta, ki ga poučujem 

(χ3
2=10,083, P3=0,018) ugotavljamo, da navzdol v ocenah odstopa skupina srednješolskih 

učiteljev, podoben trend opažamo tudi v dejavniku 8: Učence spodbujam k odpravljanju 

napak in reševanju težav, saj je to del učenja, pot k napredku (χ8
2=9,495, P8=0,023).  

V dejavniku 11: Na dnevih dejavnosti skrbim za spodbujanje socialnih spretnosti 

(χ11
2=15,132, P11=0,002) in v dejavniku 14: Učence spodbujam k diskusiji, da utrjujejo 

komunikacijo, usklajevanje, kritično razmišljanje, sodelovanje (χ14
2=8,027, P14=0,045), 

ugotavljamo, da so razredni učitelji izbirali pomembno višje ocene od ostalih pedagoških 

delavcev in so potemtakem precej bolj usmerjeni v spodbujanje socialnih spretnosti pri 

različnih oblikah pouka. 

 

Z Mann-Whitney preizkusom smo ugotavljali še, ali so statistično pomembne razlike med 

razrednimi in predmetnimi učitelji v samooceni dejavnikov povezanih z razvojem življenjskih 

spretnosti pri otrocih in mladostnikih. 

 



Vanja R. Kiswarday (2012). Stališča učiteljev do možnosti razvijanja rezilientnosti pri učencih in dijakih, PeF UL. 

193 

Tabela 46: Izid Mann-Whitney preizkusa statistične pomembnosti razlik v oceni dejavnikov 
sklopa Spodbujanje razvoja življenjskih spretnosti pri otrocih in mladostnikih med 
osnovnošolskimi učitelji (RS, PS). 

Izid Mann-Whitney preizkusa  
Dejavniki v sklopu Spodbujanje razvoja 
vseživljenjskih kompetenc 

Vrsta 
učitelja 
nRS=166 
nPS=109 

_ 

R 
Vsota 

Rangov Z P 

RS 154,86 25706,50 
1 Pri pouku omogočam številne priložnosti za 

izkustveno učenje in raziskovanje. PS 112,33 12243,50 
-4,714 ,000*** 

RS 147,16 24428,50 
2 

Poskrbim, da vsak učenec pripravi in predstavi 
lastno projektno nalogo (referat, plakat, poskus, 
razstavo ipd.).  PS 124,05 13521,50 

-2,569 ,010* 

RS 141,23 23444,50 
3 Pri učencih izgrajujem pozitivna stališča do 

predmeta, ki ga poučujem. PS 133,08 14505,50 
-,936 ,349 

RS 139,96 23233,00 
4 

Posredujem le temeljna znanja in spretnosti. 
Ustvarjalnost je stvar njihovih osebnih 
interesov. PS 135,02 14717,00 

-,519 ,604 

RS 157,28 26109,00 
5 Pri projektnih nalogah spodbudim učence k 

iskanju informacij v lokalni skupnosti. PS 108,63 11841,00 
-5,176 ,000*** 

RS 153,92 25550,50 
6 

Tudi manj samoiniciativnim učencem 
pomagam poiskati področje, kjer se bodo z 
veseljem učili. 

PS 113,76 12399,50 
-4,415 ,000*** 

RS 156,89 26043,00 
7 

Poskrbim, da staršem in drugim na različne 
načine predstavimo pridobljeno znanje, 
rezultate. PS 109,24 11907,00 

-5,039 ,000*** 

RS 145,98 24233,00 
8 

Učence spodbujam k odpravljanju napak in 
reševanju težav - to je del učenja, pot k 
napredku. PS 125,84 13717,00 

-2,267 ,023* 

RS 147,23 24439,50 
9 Učence vodim, da si izdelujejo mapo 

dosežkov (učni portfolio). PS 123,95 13510,50 
-2,456 ,014* 

RS 146,78 24365,00 
10

Pri pouku učencem pokažem, kako lahko 
premagujejo tremo in zmanjšujejo učni 
stres. PS 124,63 13585,00 

-2,380 ,017* 

RS 149,76 24860,00 
11

Na dnevih dejavnosti skrbim za razvoj 
socialnih spretnosti, sodelovanje med 
učenci in učitelji. PS 120,09 13090,00 

-3,261 ,001** 

RS 148,19 24600,00 
12

Za učence s PP poskrbim, da so aktivno 
vključeni v skupinske dejavnosti (dnevi 
dejavnosti, izleti ...). PS 122,48 13350,00 

-2,944 ,003** 

RS 125,31 20801,50 
13

Za izvajanje kakovostnega sodobnega 
pouka imam na voljo dovolj didaktičnih 
sredstev in tehnologij. PS 157,33 17148,50 

-3,389 ,001** 

RS 145,33 24125,50 
14

Učence spodbujam k diskusiji, da utrjujejo 
komunikacijo, usklajevanje, kritično 
razmišljanje, sodelovanje. PS 126,83 13824,50 

-2,052 ,040* 

RS 143,72 23857,00 
15

Ob težavah učence usmerjam k optimizmu in 
iskanju konstruktivnih načinov reševanja 
problemov.  

PS 129,29 14093,00 -1,646 ,100 

 

Izid Mann-Whitney preizkusa pokaže, da se osnovnošolski učitelji v samooceni dejavnikov v 

sklopu Spodbujanje razvoja življenjskih spretnosti pri otrocih in mladostnikih med seboj na 

statistično pomembni ravni razlikujejo v dvanajstih od petnajstih dejavnikov. Ocene so se 

podobno distribuirale pri treh dejavnikih, in sicer pri dejavniku 3, ki se navezuje na 
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izgrajevanje pozitivnih stališč do predmeta pri učencih, pri dejavniku, ki se navezuje na 

omogočanje priložnosti za ustvarjalen način uporabe pridobljenih spretnosti in znanj ter pri 

dejavniku 15, ki je povezan z optimistično naravnanostjo pri reševanju problemov. 

 

Pri vseh dejavnikih, kjer ugotavljamo razlike med skupinama, lahko v tabeli 45 vidimo, da so 

razredni učitelji izbirali višje ocene od predmetnih učiteljev, razen pri dejavniku 13: Za 

izvajanje kakovostnega sodobnega pouka imam na voljo dovolj didaktičnih sredstev in 

tehnologij (Z13=-3,389, P13=0,001), kjer predmetni učitelji podajajo višje ocene. Kot smo 

izpostavili že v interpretaciji Kruskal-Wallisovega preizkusa, tudi tu ugotavljamo, da kljub večji 

razpoložljivosti z didaktičnimi sredstvi in pripomočki za izvedbo kakovostnega pouka učitelji 

le-teh ne izkoriščajo dovolj za spodbujanje miselnih aktivnosti učencev in za njihovo 

sistematično navajanje na aktivno učenje, kar kažejo rezultati pri dejavniku 1: Pri pouku 

omogočam številne priložnosti za izkustveno učenje in raziskovanje (Z1=-4,714, P1=0,000), 

kjer rezultati kažejo, da predmetni učitelji otrokom in mladostnikom omogočajo manj 

priložnosti za izkustveno učenje in raziskovanje od razrednih, zato bi predmetni učitelji morali 

okrepiti izvajanje raznovrstnih dejavnosti, preko katerih bi učenci prehajali skozi posamezne 

faze spoznavnega procesa, ki so temelj za pridobivanje znanj in razvijanje kompetenc v 

smislu vseživljenjskega učenja (Marzano idr., 1997, v Rutar Ilc, Z., 2005: 20). 

Razlike med skupinama so pomembne v dejavnikih, ki se povezujejo s projektnim učenjem. 

Za predmetne učitelje je manj značilno, da poskrbijo, da vsak učenec pripravi svojo projektno 

nalogo (dejavnik 2, Z2=-2,569, P2=0,010), prav tako je manj značilno, da spodbujajo učence 

k iskanju informacij v lokalni skupnosti (dejavnik 5, Z5=-5,176, P5=0,000) – v tem dejavniku je 

razlika med skupinama največja. Predmetni učitelji tudi v manjši meri spodbujajo učence, da 

staršem in drugim na različne načine predstavijo pridobljeno znanje, rezultate (dejavnik 7, 

Z7=-5,039, P7=0,000). Predstavitev rezultatov učnega dela je kompleksen proces, ki zajema 

številne življenjske spretnosti in znanja (ustvarjalen prikaz in promocija naučenega, 

sodelovanje, načrtovanje, dogovarjanje in usklajevanje, reševanje problemov ob uporabi 

različnih tehničnih in multimedijskih pripomočkov in sredstev). Menimo, da je tovrstnega 

zaključevanja in prikazovanja rezultatov projektnega dela na predmetni stopnji manj zaradi 

pomanjkanja časa, saj so za pripravo predstavitev projektov potrebni večji časovni bloki, 

učno delo na predmetni stopnji pa je organizirano ločeno in nepovezano, po posameznih 

predmetih. Predmetni učitelji zaradi take organizacije pouka preživijo manj časa s svojimi 

učenci kot ostale skupine pedagoških delavcev, ki smo jih zajeli v raziskavo. Rešitev bi prav 

gotovo lahko iskali v aktivnem medpredmetnem povezovanju, kjer se združujejo tako učitelji, 

kot vsebine in razpoložljivi čas. Pri taki (občasni) organizaciji pouka imajo učitelji več 

možnosti za nudenje kakovostne mentorske pomoči učencem tako pri samostojnem kot pri 
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skupinskem delu. Zavedajo se, da tudi sama predstavitev projekta predstavlja učni proces. 

Učitelji imajo vlogo mentorjev, ki z otroki in mladostniki iščejo načine učinkovite priprave in 

predstavitve rezultatov, vadijo retoriko, tehnike sproščanja, obvladovanja stresa, 

osredotočanja misli in premagovanja treme pred nastopom. Vse to so pomembne 

vseživljenjske spretnosti, za katere menimo, da je glede na potrebe otrok in mladostnikov v 

okviru pouka premalo poskrbljeno. Uporabno in na lastnih izkušnjah temelječe znanje 

ustvarja priložnosti za bolj motivirano učenje, razvijanje kompetenc in življenjskih spretnosti 

otrok in mladostnikov, kot smo že v prejšnjih poglavjih izpostavili. Po rezultatih raziskav o 

učinkovitem pouku je izhajanje iz učenčevega predznanja eden izmed pomembnih 

dejavnikov kakovostnega pouka (Marzano, 2000). 

Verjetno bi večja angažiranost za predstavitev znanja in spretnosti navzven predmetne 

učitelje spodbudila k večjemu uresničevanju dejavnika 10: Pri pouku učencem pokažem 

kako lahko premagujejo tremo, zmanjšujejo učni stres (Z10=-2,380, P10=0,017), saj se 

učitelji razvijanju te življenjske spretnosti ne posvečajo v zadostni meri – v sklopu 

Spodbujanje razvijanja življenjskih spretnosti ima ta dejavnik šele rang 11 (M10=3,51, 

tabela 43). Projektne oblike učenja ustvarjajo učno okolje, v katerem je več diskusije, 

usklajevanja, kritičnega razmišljanja in sodelovanja (dejavnik 14, Z14=-2,052, P14=0,040), z 

diferenciacijo nalog pa tudi priložnosti za razvoj socialnih veščin vseh otrok (dejavnik 12: Za 

učence s PP poskrbim, da so aktivno vključeni v skupinske dejavnosti Z12=-2,944, 

P12=0,003). 

Omogočajo tudi več priložnosti za prilagajanje posameznikovim značilnostim in močnim 

področjem in podpirajo tudi izboljšanje ocen pri dejavniku 6: Tudi manj samoiniciativnim 

učencem pomagam poiskati področje, kjer se bodo z veseljem učili in se izkazovali s 

sposobnostmi (Z6=-4,415, P6=0,000). V povezavi z ugotovitvijo, da se učitelji vidijo pretežno 

pozvane le za posredovanje temeljnih znanj (M4≈3, tabela 43), je lahko zaskrbljujoča 

predvsem na predmetni stopnji - manj samoiniciativni otroci in mladostniki lahko dobijo 

pomembno manj pomoči in podpore pri povezovanju učne snovi z interesnimi področji, kar 

pomeni, da je učno okolje za te učence tudi precej manj spodbudno. Razlika v aritmetičnih 

sredinah odgovorov razrednih in predmetnih učiteljev pri dejavniku 6 je namreč velika 

(∆M6=0,45; M6RS=4,19, M6PS=3,74, graf 7 v Prilogi 2). 

Samoocene v dejavniku 8: Učence spodbujam k odpravljanju napak in reševanju težav, saj 

je to del učenja, pot k napredku, so v primerjavi z drugimi ocenami dejavnikov precej visoke 

(M8RS=4,43, M6PS=4,25, graf 7 v Prilogi 2), vendar predmetni učitelji odstopajo navzdol na 

statistično pomembni ravni (Z8=-2,267, P8=0,023). Menimo, da bi se uvid otrok in 

mladostnikov v lasten proces učenja lahko precej izboljšal, če bi v šolah bolj zaživela metoda 
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učnega portfolia28, kjer ob nizki aritmetični sredini (M9RS=2,48, M9PS=2,14, graf 7 v Prilogi 2) 

ugotavljamo tudi pomembne razlike med skupinama osnovnošolskih učiteljev (dejavnik 9, 

Z9=-2,456, P9=0,014). Učni portfolio predstavlja tudi instrument vrednotenja za presojo 

kakovosti pri razvoju posameznikovih kompetenc in odlično sredstvo za spodbujanje otrok in 

mladostnikov, da učenje usmerjajo v lasten osebnostni razvoj, del česar so tudi socialne 

spretnosti, za razvoj katerih predmetni učitelji precej manj od razrednih poskrbijo tudi v okviru 

dejavnika 11: Na dnevih dejavnosti skrbim za spodbujanje socialnih spretnosti (Z11=-3,261, 

P11=0,001). 

 

2.2.2.8 Analiza posameznih dejavnikov sklopa Spodbujanje razvoja vzgojnih 

kompetenc otrok in mladostnikov 

 

V osmem sklopu vprašanj se osredotočamo na tiste dejavnike pri pouku, ki pri otrocih in 

mladostnikih spodbujajo razvoj vzgojnih kompetenc, usmerjenih v učenje za življenje v 

skupnosti in za življenje s samim seboj. Socialna kohezija je kapaciteta družbe, da zagotovi 

dobro počutje vsem članom, minimalizira neenakosti in se izogne marginalizaciji29. Razred 

(oddelek) v šoli deluje v interakciji s pričakovanji vseh neposredno in posredno vključenih v 

proces vzgoje in izobraževanja (staršev, vodstvenih delavcev, državnih institucij, lokalnega 

okolja N). Zato je oddelčna skupnost odsev, indikator in nosilec kulture, ki otroku oziroma 

mladostniku nenehno sporoča, kdo je in kakšno vlogo ima v družbi.  

 

Dejavnike v tem sklopu smo usmerjali v ugotavljanje spodbud, ki jih je otrok oziroma 

mladostnik v šoli deležen pri razvoju samoregulacijskih spretnosti (dejavniki 1, 3, 5, 6, 7, 10), 

pri spodbujanju zdravega načina življenja (dejavniki 4, 11, 12, 13) in pri razvijanju socialno 

kohezivnih stališč in vrednot (dejavniki 2, 8, 9, 14 in 15). 

 

Pedagoški delavci so ob vsakem dejavniku po petstopenjski lestvici opredelili vrednost 

svojega odgovora. Vrednost 1 so izbrali v primeru, ko so menili da trditev ni značilna za 

njihovo pedagoško prakso, 5 pa v primeru, ko je zelo značilna. Rezultate najprej prikazujemo 

deskriptivno glede na izbrane odgovore na petstopenjski lestvici.  

 

                                                

28
  V razvojnem projektu Refleksivna edukacija (ZRSŠ, 1999 – 2003) je bil učni portfolio opredeljen kot instrument 
za dokumentiranje posameznikovega napredka učenja, ki omogoča kronološko urejeno evidenco učenčevega 
razvoja in napredka ter osebnih dosežkov, v določenem časovnem obdobju in je namenjen tako podpori 
učencu pri njegovem učenju kot učitelju pri njegovem strokovnem delu in razvoju (Sentočnik, 2005: 43). 

29  Report of the High level task force on social cohesion in the 21st century, Council of Europe, 2007. Pridobljeno 
20. 10. 2011 s https://wcd.coe.int/. 
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Tabela 47: Frekvenčna porazdelitev ocen dejavnikov (f) in njihovih strukturnih odstotkov (f %), 

ki so jih podali pedagoški delavci (n=429) v sklopu Spodbujanje razvoja vzgojnih 

kompetenc pri otrocih in mladostnikih, aritmetične sredine (M), standardni odklon 

(SD) in rangi (R). 

1 
Ni 

pomembna 

2 
Je malo 

pomembna 

3 
Je srednje 

pomembna 

4 
Je precej 

pomembna 

5 
Je zelo 

pomembna 

 
 

M 

 
 

SD 

 
 
R 

Ocena značilnosti vidikov  
profesionalnega  

razvoja 
Dejavnik  f          f % f          f %  f         f %  f         f %  f          f %    

1 Pri učencih spodbujam 
razvoj vztrajnosti in 
samostojnosti. 

0 0 0 0 28 6,5 177 41,3 224 52,2 4,46 0,616 1 

2 Razredna pravila 
oblikujemo skupaj z učenci 
na podlagi pogovora o 
empatiji, o posledicah 
kršenja pravil. 

1 ,2 3 ,7 49 11,4 146 34,0 230 53,6 4,4 0,735 5 

3 Ob neuspehu pomagam 
učencu oblikovati stališče, da 
neuspešnost ni usodnega 
pomena. Skupaj določiva 
priložnost in način, kako jo 
lahko popravi. 

1 ,2 3 ,7 43 10,0 176 41,0 206 48,0 4,36 0,708 15 

4 Razrednih konfliktov, 
nesoglasij ne rešujem, saj 
se moram osredotočati na 
izpeljavo učnega načrta. 

286 66,7 89 20,7 27 6,3 14 3,3 13 3,0 1,55 0,967 14 

5 Ob konfliktnih situacijah pri 
pouku učence učim 
prepoznavati, izražati in 
obvladovati čustva in 
vedenje.  

2 ,5 0 0 55 12,8 197 45,9 175 40,8 4,27 0,713 6 

6 Učencem posredujem 
zaupanje v njihove učne 
zmožnosti, omogočam jim 
priložnosti za doživljanje 
uspeha. 

0 0 0 0 35 8,2 162 37,8 232 54,1 4,46 0,642 8 

7 Pri učencih spodbujam 
občutek povezanosti med 
napredovanjem, vloženim 
trudom ter prevzemanjem 
odgovornosti za učne 
obveznosti. 

0 0 2 ,5 43 10,0 178 41,5 206 48,0 4,37 0,68 10 

8 Učence spodbujam k 
sprejemanju raznolikosti. 
Pouk prilagajam tako, da 
OPP in učence s težavami 
ne stigmatiziram in ne 
izključujem, ampak jih 
povezujem s skupino. 

0 0 1 ,2 24 5,6 157 36,6 247 57,6 4,52 0,614 9 

9 Pri pouku učence 
spodbujam k tekmovanju z 
lastnimi dosežki, bolj kot k 
medsebojnemu tekmovanju. 

11 2,6 18 4,2 69 16,1 156 36,4 175 40,8 4,09 0,981 7 

10 Ob neustreznem vedenju se 
z učencem pogovorim in ga 
vodim k prevzemanju  
odgovornosti za storjeno 
napako. Poiščeva 
mehanizme, ki bi 
preprečevali konfliktne 
situacije in bi pomagali pri 
samoobvladovanju vedenja. 

0 0 2 ,5 25 5,8 183 42,7 219 51,0 4,44 0,626 13 

11 Dobre rezultate razreda 2 ,5 15 3,5 70 16,3 193 45,0 149 34,7 4,1 0,827 12 
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nagradim z dejavnostjo, ki 
je učencem prijetna. 

12 Učence spodbujam k 
zdravemu življenju, k 
vključevanju v rekreativne, 
kulturne in ustvarjalne 
programe na šoli in v lokalni 
skupnosti. 

0 0 6 1,4 46 10,7 165 38,5 212 49,4 4,36 0,728 4 

13 Učenci in učitelji aktivno 
skrbimo za urejenost šole in 
šolskega okoliša. 

0 0 7 1,6 68 15,9 156 36,4 198 46,2 4,27 0,783 11 

14 Z učenci se aktivno 
vključujemo v različne 
projekte, ki spodbujajo 
zdravo življenje, skrb za 
sočloveka, okolje. 

1 ,2 19 4,4 63 14,7 171 39,9 175 40,8 4,17 0,853 3 

15 Vzgojni načrt šole 
pomembno prispeva k 
izboljšanju vedenja na šoli. 

7 1,6 27 6,3 93 21,7 187 43,6 115 26,8 3,88 0,933 2 

 

V stolpcu, ki prikazuje aritmetične sredine vidimo, da je le-ta le pri enem (Vzgojni načrt šole 

pomembno prispeva k strategijam za izboljšanje vedenja) povprečna vrednost odgovorov 

manjša od štiri, sicer pa v povprečju vsi pedagoški delavci vse preostale dane dejavnike 

prepoznavajo kot precej ali zelo značilne za svojo prakso (M>4). Trditev, ki smo jo postavili 

negativno (Razrednih konfliktov, nesoglasij ne rešujem, saj se moram osredotočati na 

izpeljavo učnega načrta) so pedagoški delavci prepoznali kot neznačilno za svojo 

pedagoško prakso (M=1,55)30. 

 

Rangi pokažejo, da so najbolj značilni za prakso anketiranih pedagoških delavcev dejavniki 

8, 6 in 1, torej da otroke in mladostnike spodbujajo k sprejemanju raznolikosti, pri čemer 

pedagoški delavci skrbijo, da OPP ne stigmatizirajo in izključujejo iz dejavnosti, ampak pouk 

prilagajajo tako, da jim omogočajo sodelovanje; pedagoški delavci so prav tako usmerjeni v 

ustvarjanje spodbudnega učnega okolja, ki otrokom in mladostnikom omogoča priložnosti za 

doseganje uspeha, pri tem pa spodbujajo njihovo vztrajnost in samostojnost pri učnem delu. 

Vidimo, da pri dveh dejavnikih 1 in 6 (Spodbujanje razvoja vztrajnosti in samostojnosti ter 

Spodbujanje samozaupanja in omogočanje priložnosti za doseganje uspeha) noben od 

pedagoških delavcev ni izbral odgovora, ki bi bil manj kot srednje značilen. Podobno velja 

tudi za dejavnike 5, 7, 8, in 10 (Ob konfliktnih situacijah pri pouku učence učim prepoznavati, 

izražati in obvladovati čustva in vedenje, Pri učencih spodbujam občutek povezanosti med 

napredovanjem, vloženim trudom ter prevzemanjem odgovornosti za učne obveznosti, 

Učence spodbujam k sprejemanju raznolikosti, Pouk prilagajam tako, da OPP in učence s 

težavami ne stigmatiziram in ne izključujem, ampak jih povezujem s skupino in Ob 

                                                

30 Za nadaljnjo obdelavo podatkov smo odgovore pri negativno postavljeni trditvi prekodirali tako, da 
smo oceni 5 priredili vrednost 1, oceni 4 vrednost 2, oceni 2 vrednost 4 in oceni 1 vrednost 5. 
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neustreznem vedenju se z učencem pogovorim in ga vodim k prevzemanju  odgovornosti za 

storjeno napako. Poiščeva mehanizme, ki bi preprečevali konfliktne situacije in bi pomagali 

pri samoobvladovanju vedenja), le da sta pri teh štirih dejavnikih največ dva pedagoška 

delavca izbrala oceno nižjo od 3 (v vzorcu z n=479 predstavlja to največ 0,2% delež), kar 

kaže, da pedagoški delavci spodbujajo prepoznavanje in obvladovanje čustev in vedenja ob 

konfliktnih situacijah.  

Pri 11 postavkah, izmed skupno 15 postavk, ki so se nanašale na razvoj vzgojnih kompetenc, 

je  najpogosteje zastopana ocena pet. 

Z deležem nad 50 % je ocena 5 zastopana pri postavkah 1, 2, 431, 6, 8 in 10 (Pri učencih 

spodbujam razvoj vztrajnosti in samostojnosti; Razredna pravila oblikujemo skupaj z učenci 

na podlagi pogovora o empatiji, o posledicah kršenja pravil; Učencem posredujem zaupanje v 

njihove učne zmožnosti, omogočam jim priložnosti za doživljanje uspeha; Razrednih 

konfliktov, nesoglasij ne rešujem, saj se moram osredotočati na izpeljavo učnega načrta; 

Učence spodbujam k sprejemanju raznolikosti. Pouk prilagajam tako, da OPP in učence s 

težavami ne stigmatiziram in ne izključujem, ampak jih povezujem s skupino; Ob 

neustreznem vedenju se z učencem pogovorim in ga vodim k prevzemanju odgovornosti za 

storjeno napako. Poiščeva mehanizme, ki bi preprečevali konfliktne situacije in bi pomagali 

pri samoobvladovanju vedenja.) 

 

Z deležem nad 40 % je zastopana ocena 5 pri postavkah 3, 5, 7, 10, 12, 13 in 14 (Pri učencih 

spodbujam občutek povezanosti med napredovanjem, vloženim trudom ter prevzemanjem 

odgovornosti za učne obveznosti; Pri pouku učence spodbujam k tekmovanju z lastnimi 

dosežki, bol, kot k medsebojnemu tekmovanju; Učence spodbujam k zdravemu življenju, k 

vključevanju v rekreativne, kulturne in ustvarjalne programe na šoli in v lokalni skupnosti; 

Učenci in učitelji aktivno skrbimo za urejenost šole in šolskega okoliša; Z učenci se aktivno 

vključujemo v različne projekte, ki spodbujajo zdravo življenje, skrb za sočloveka, okolje. 

Ocena 4 ima največji delež (nad 40%)  pri postavkah 11 in 15 (Dobre rezultate razreda 

nagradim z dejavnostjo, ki je učencem prijetna; Vzgojni načrt šole pomembno prispeva k 

izboljšanju vedenja na šoli). 

 

V nadaljevanju smo primerjali ocene dejavnikov, povezanih z razvojem vzgojnih kompetenc 

pri otrocih in mladostnikih glede na profil pedagoških delavcev. Statistično pomembnost 

razlik med skupinami pedagoških delavcev smo preverjali s Kruskal-Wallisovim preizkusom.  

                                                

31 Ker je trditev negativno postavljena moramo vrednosti ocen smiselno prilagoditi - to pomeni, da 
podatku f4-1(%)=66,7% pripišemo vrednost ocene 5, f4-2(%)=20,7% pripišemo vrednost ocene 4 itn. 
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Tabela 48: Izid Kruskal-Wallisovega (K-W) preizkusa statistične pomembnosti razlik v oceni 
dejavnikov sklopa Spodbujanje vzgojnih kompetenc pri otrocih in mladostnikih glede na 
strokovni profil pedagoških delavcev (nRS=166, nPS=109, nSRP=78, nSŠ=76). 

 Izid K-W preizkusa Dejavniki v sklopu  
Spodbujanje razvoja vzgojnih kompetenc 

STROKOVNI 

PROFIL 
_ 
R χ

2 P 
RS 227,39 
PS 191,39 
SRP 229,93 

1. Pri učencih spodbujam razvoj vztrajnosti in 
samostojnosti. 

SŠ 206,46 

9,022 ,029* 

RS 249,23 
PS 162,61 
SRP 218,94 

2. Razredna pravila oblikujemo skupaj z učenci na 
podlagi pogovora o empatiji, o posledicah kršenja 
pravil. SŠ 211,34 

40,080 ,000*** 

RS 235,77 
PS 188,77 
SRP 221,63 

3. Ob neuspehu pomagam učencu oblikovati stališče, 
da neuspešnost ni usodnega pomena. Skupaj 
določiva priložnost in način, kako jo lahko popravi. SŠ 200,44 

13,195 ,004** 

RS 235,61 
PS 197,33 
SRP 220,89 

4. Razrednih konfliktov, nesoglasij ne rešujem, saj se 
moram osredotočati na izpeljavo učnega načrta. 

SŠ 189,29 

14,753 ,002** 

RS 229,41 
PS 169,79 
SRP 239,31 

5. Ob konfliktnih situacijah pri pouku učence učim 
prepoznavati, izražati in obvladovati čustva in 
vedenje.  SŠ 223,42 

24,105 ,000*** 

RS 226,87 
PS 183,37 
SRP 227,63 

6. Učencem posredujem zaupanje v njihove učne 
zmožnosti, omogočam jim priložnosti za doživljanje 
uspeha. SŠ 221,48 

12,230 ,007** 

RS 234,39 
PS 200,71 
SRP 215,29 

7. Pri učencih spodbujam občutek povezanosti med 
napredovanjem, vloženim trudom ter 
prevzemanjem odgovornosti za učne obveznosti. SŠ 192,84 

9,718 ,021* 

RS 235,73 
PS 184,90 
SRP 241,79 

8. Učence spodbujam k sprejemanju raznolikosti. 
OPP in učencev s težavami ne stigmatiziram in ne 
izključujem, ampak jih povezujem s skupino. SŠ 185,39 

25,051 ,000*** 

RS 255,46 
PS 191,30 
SRP 234,72 

9. Pri pouku učence spodbujam k tekmovanju z 
lastnimi dosežki, bolj kot k medsebojnemu 
tekmovanju. SŠ 140,37 

58,162 ,000*** 

RS 236,95 
PS 183,35 
SRP 225,63 

10. Ob neustreznem vedenju se z učencem pogovorim 
in ga vodim k prevzemanju  odgovornosti za 
storjeno napako.  SŠ 201,53 

17,459 ,001** 

RS 232,36 
PS 186,73 
SRP 217,28 

11. Dobre rezultate razreda nagradim z dejavnostjo, ki 
je učencem prijetna. 

SŠ 215,30 

10,371 ,016* 

RS 221,20 
PS 174,20 
SRP 195,83 

12. Učence spodbujam k zdravemu življenju, k 
vključevanju v rekreativne, kulturne in ustvarjalne 
programe na šoli in v lokalni skupnosti. SŠ 279,65 

42,311 ,000*** 

RS 213,45 
PS 190,29 
SRP 221,29 

13. Učenci in učitelji aktivno skrbimo za urejenost šole 
in šolskega okoliša. 

SŠ  247,37 

11,459 ,009** 

RS 227,72 
PS 183,55 
SRP 194,96 

14. Z učenci se aktivno vključujemo v različne 
projekte, ki spodbujajo zdravo življenje, skrb za 
sočloveka, okolje. SŠ 252,88 

20,673 ,000*** 

RS 238,35 
PS 214,69 
SRP 182,54 

15. Vzgojni načrt šole pomembno prispeva k 
strategijam za izboljšanje vedenja na šoli. 

SŠ 197,76 

14,314 ,003** 



Vanja R. Kiswarday (2012). Stališča učiteljev do možnosti razvijanja rezilientnosti pri učencih in dijakih, PeF UL. 

201 

Izid Kruskal-Wallisovega preizkusa pokaže, da se pedagoški delavci glede na njihov 

strokovni profil v ocenjevanju dejavnikov povezanih z razvojem vzgojnih kompetenc otrok in 

mladostnikov med seboj na statistično pomembni ravni razlikujejo pri vseh dejavnikih.  

 

Za interpretacijo rezultatov bomo dejavnike, ki so usmerjeni v razvoj vzgojnih kompetenc 

otrok in mladostnikov združili v tri skupine, ki smo jih napovedali že v uvodu poglavja, in sicer 

v tiste, ki spodbujajo razvoj samoregulacijskih spretnosti (dejavniki 1, 3, 5, 6, 7, 10), 

spodbujanje zdravega načina življenja (dejavniki 4, 11, 12, 13) in  razvijanje socialno 

kohezivnih stališč in vrednot (dejavniki 2, 8, 9, 14 in 15). 

 

Iz vrednosti χ2 vidimo, da se prakse pedagoških delavcev, glede na njihov strokovni profil  

najbolj razhajajo v dejavnikih, ki so povezani z razvijanjem socialno kohezivnih stališč. 

Največje razlike ugotavljamo v dejavniku 9: Pri pouku učence spodbujam k tekmovanju z 

lastnimi dosežki, bolj kot k medsebojnemu tekmovanju (χ9
2=58,162, P9=0,000), kjer so višje 

ocene podajali razredni učitelji in specialni pedagogi, z nižjimi pa odstopajo predvsem 

srednješolski učitelji; potem v dejavniku 2: Razredna pravila oblikujemo skupaj z učenci na 

podlagi pogovora o empatiji, o posledicah kršenja pravil (χ2
2=40,080, P2=0,000), s čemer se 

najbolj strinjajo razredni učitelji, sledijo jim specialni pedagogi in srednješolski učitelji, 

pomembno navzdol pa odstopajo predmetni učitelji; sledi dejavnik 8: Učence spodbujam k 

sprejemanju raznolikosti. Pouk prilagajam tako, da OPP in učence s težavami ne stigmatiziram 

in ne izključujem, ampak jih povezujem s skupino (χ8
2=25,051, P8=0,000), kjer se v ocenah 

najbolj razlikujejo razredni učitelji in specialni pedagogi, ki izbirajo višje ocene od predmetnih in 

srednješolskih učiteljev, ki izbirajo nižje ocene, sledi dejavnik 14: Z učenci se aktivno 

vključujemo v različne projekte, ki spodbujajo zdravo življenje, skrb za sočloveka, okolje 

(χ14
2=20,673, P14=0,000), kjer srednješolski in razredni učitelji izbirajo višje ocene od specialnih 

pedagogov in predmetih učiteljev, medtem ko v presoji dejavnika 15: Vzgojni načrt šole 

pomembno prispeva k izboljšanju vedenja na šoli (χ15
2=14,314, P15=0,003) z višjimi rezultati 

odstopajo osnovnošolski učitelji, v primerjavi s srednješolskimi učitelji in specialnimi pedagogi.  

 

V okviru dejavnikov, ki spodbujajo zdrav odnos do življenja so največja razhajanja med 

skupinami pri presoji dejavnika 12: Učence spodbujam k zdravemu življenju, k vključevanju v 

rekreativne, kulturne in ustvarjalne programe na šoli in v lokalni skupnosti (χ12
2=42,311, 

P12=0,000), s čemer se najbolj strinjajo srednješolski učitelji, najmanj pa predmetni učitelji; v 

presoji dejavnika 4: Razrednih konfliktov, nesoglasij ne rešujem, saj se moram osredotočati na 

izpeljavo učnega načrta (χ4
2=14,753, P4=0,002), s čemer se najmanj strinjajo razredni učitelji in 

specialni pedagogi, pomembno bolj pa trditev drži za srednješolske in predmetne učitelje; v 
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presoji dejavnika 13: Učenci in učitelji aktivno skrbimo za urejenost šole in šolskega okoliša 

(χ13
2=11,459, P13=0,009), glede na podatke je ta dejavnik najbolj značilen za prakso 

srednješolskih učiteljev, sledijo specialni pedagogi in učitelji, najnižje ocene pa podajo 

predmetni učitelji. Dejavnik 11: Dobre rezultate razreda nagradim z dejavnostjo, ki je učencem 

prijetna (χ11
2=10,371, P11=0,016), je najbolj značilen za razredne učitelje, sledijo srednješolski 

učitelji in specialni pedagogi, najmanj pogosto pa učence nagrajujejo predmetni učitelji. 

 

V okviru dejavnikov, s katerimi ugotavljamo spodbude pri razvoju samoregulacijskih 

spretnosti, opažamo, da so največje razlike v distribuciji odgovorov pri dejavniku 5: Ob 

konfliktnih situacijah pri pouku učence učim prepoznavati, izražati in obvladovati čustva in 

vedenje (χ5
2=24,105, P5=0,000), kjer je tovrstno posredovanje pedagoških delavcev najbolj 

izraženo v samooceni specialnih pedagogov, najmanj pa v samooceni predmetnih učiteljev, 

enak trend ugotavljamo tudi pri dejavniku 10: Ob neustreznem vedenju se z učencem 

pogovorim in ga vodim k prevzemanju odgovornosti za storjeno napako. Poiščeva 

mehanizme, ki bi preprečevali konfliktne situacije in bi pomagali pri samoobvladovanju 

vedenja (χ10
2=17,459, P10=0,001). Podporo ob preseganju neuspehov, kar ugotavljamo preko 

dejavnika 3: Ob neuspehu pomagam učencu oblikovati stališče, da neuspešnost ni usodnega 

pomena. Skupaj določiva priložnost in način, kako jo lahko popravi (χ3
2=13,195, P3=0,004), 

otrokom in mladostnikom, glede na samoocene, v največji meri zagotavljajo razredni učitelji, 

najmanj pozornosti pa temu posvetijo predmetni učitelji. V kakšni meri pedagoški delavci 

omogočajo otrokom in mladostnikom priložnosti za razvoj pozitivne učne samopodobe smo 

ugotavljali preko dejavnika 6: Učencem posredujem zaupanje v njihove učne zmožnosti, 

omogočam jim priložnosti za doživljanje uspeha (χ6
2=12,230, P6=0,007), rezultat pa kaže, da 

so si pri tem precej enotni specialni pedagogi, razredni in srednješolski učitelji, nižje 

samoocene pri tem dejavniku pa imajo predmetni učitelji. Spodbujanju otrok in mladostnikov 

k prevzemanju odgovornosti za učne obveznosti glede na samoocene, največ pozornosti 

posvetijo razredni učitelji, najmanj pa srednješolski – na to kažejo rezultati pri dejavniku 7: Pri 

učencih spodbujam občutek povezanosti med napredovanjem, vloženim trudom ter 

prevzemanjem odgovornosti za učne obveznosti (χ7
2=9,718, P7=0,021), medtem ko so v 

spodbujanje razvoja vztrajnosti in samostojnosti glede na samoocene, ki smo jih dobili pri 

dejavniku 1: Pri učencih spodbujam razvoj vztrajnosti in samostojnosti (χ1
2=9,022, P1=0,029), 

najbolj usmerjeni specialni pedagogi, najmanj pa razredni učitelji. Pri zadnjih dveh dejavnikih 

je pomen razlik med skupinami najšibkeje izražen. 

 

Ugotavljamo, da so v primerjavi samoocen dejavnikov v sklopu Spodbujanje razvoja vzgojnih 

kompetenc v večini (dvanajstih) dejavnikih najnižje samoocene podajali predmetni učitelji, 
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razen pri vlogi vzgojnega načrta za izboljšanje vedenja na šoli, ki jo nižje ocenjujejo specialni 

pedagogi (dejavnik 15), pri reševanju razrednih konfliktov (dejavnik 4 – negativno izražena 

trditev), s katerim so se najmanj strinjali srednješolski učitelji, domnevamo, da srednješolski 

učitelji/razredniki menijo, da je razredna klima pomemben dejavnik v procesu učenja in ji 

namenjajo več pozornosti ter v dejavniku 7, kjer ugotavljamo v kolikšni meri pedagoški 

delavci otroke in mladostnike spodbujajo k učnemu delu in prevzemanju odgovornosti za 

lastno učenje, kjer v samooocenah navzdol odstopajo srednješolski učitelji. Menimo, da bi 

morali predmetni učitelji glede na njihove samoocene in glede na primerjavo s samoocenami 

drugih pedagoških delavcev, okrepiti svojo vlogo pri spodbujanju razvoja vzgojnih kompetenc 

pri otrocih in mladostnikih, saj je ravno to razvojno obdobje zelo zahtevno in kompleksno 

(spremembe, ki jih prenaša prehod iz razredne stopnje na predmetno ter začetek 

adolescence, ki je razburkano obdobje vzpostavljanja uravnoteženih odnosov do sebe, do 

vrstnikov, do odraslih, do obveznosti). V preverjanju mej in odnosov se lahko otroci in 

mladostniki znajdejo v številnih tveganih situacijah, zato bi jim vzgojna opora v kontekstu 

šole, kar smo zajeli v dejavnikih tega sklopa, predstavljala tudi pomemben varovalni dejavnik 

pri odraščanju in pri razvoju rezilientnosti.  

 

Z Mann-Whitney preizkusom smo preverjali, ali so statistično pomembne razlike med 

razrednimi in predmetnimi učitelji v samooceni dejavnikov povezanih z razvojem učnih 

kompetenc pri otrocih in mladostnikih. 

 

Tabela 49: Izid Mann-Whitney preizkusa statistične pomembnosti razlik v oceni dejavnikov v 
sklopu Spodbujanje razvoja življenjskih spretnosti pri otrocih in mladostnikih med 
osnovnošolskimi učitelji (RS, PS). 

Izid Mann-Whitney preizkusa 
Dejavniki v sklopu  
Spodbujanje razvoja vzgojnih kompetenc 

Vrsta 
učitelja 

nRS=166 
nPS=109 

_ 

R 

Vsota 
Rangov Z P 

RS 147,28 24449,00 
1 

Pri učencih spodbujam razvoj vztrajnosti in 
samostojnosti. PS 123,86 13501,00 

-2,699 ,007** 

RS 160,43 26631,50 
2 

Razredna pravila oblikujemo skupaj z učenci 
na podlagi pogovora o empatiji, o posledicah 
kršenja pravil. PS 103,84 11318,50 

-6,436 ,000*** 

RS 149,93 24888,00 
3 

Ob neuspehu pomagam učencu oblikovati 
stališče, da neuspešnost ni usodnega pomena. 
Skupaj določiva priložnost, kako jo  popravi. PS 119,83 13062,00 

-3,396 ,001** 

RS 148,09 24582,50 
4 

Razrednih konfliktov, nesoglasij ne rešujem, 
saj se moram osredotočati na učni načrt. PS 122,64 13367,50 

-3,172 ,002** 

RS 153,33 25453,50 
5 

Ob konfliktnih situacijah pri pouku učence 
učim prepoznavati, izražati in obvladovati 
čustva in vedenje.  PS 114,65 12496,50 

-4,326 ,000*** 

RS 149,19 24765,50 

6 
Učencem posredujem zaupanje v njihove 
učne zmožnosti, omogočam jim priložnosti za 
doživljanje uspeha. 

PS 120,96 13184,50 
-3,225 ,001** 
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RS 146,72 24356,00 

7 

Pri učencih spodbujam občutek povezanosti 
med napredovanjem, vloženim trudom ter 
prevzemanjem odgovornosti za učne 
obveznosti. 

PS 124,72 13594,00 
-2,504 ,012* 

RS 151,27 25111,50 

8 

Učence spodbujam k sprejemanju 
raznolikosti. Pouk prilagajam tako, da OPP in 
učence s težavami ne stigmatiziram in ne 
izključujem, ampak jih povezujem s skupino. 

PS 117,78 12838,50 
-3,935 ,000*** 

RS 155,16 25757,00 
9 

Pri pouku učence spodbujam k tekmovanju z 
lastnimi dosežki, bolj kot k medsebojnemu 
tekmovanju. PS 111,86 12193,00 

-4,785 ,000*** 

RS 151,95 25224,50 
10 

Ob neustreznem vedenju se z učencem 
pogovorim in ga vodim k prevzemanju  
odgovornosti za storjeno napako.  PS 116,75 12725,50 

-4,073 ,000*** 

RS 149,81 24868,50 
11 

Dobre rezultate razreda nagradim z 
dejavnostjo, ki je učencem prijetna. PS 120,01 13081,50 

-3,293 ,001** 

RS 150,16 24926,50 
12 

Učence spodbujam k zdravemu življenju, 
vključevanju v rekreativne, kulturne in 
ustvarjalne programe na šoli in izven nje. PS 119,48 13023,50 

-3,426 ,001** 

RS 143,91 23888,50 
13 

Učenci in učitelji aktivno skrbimo za urejenost 
šole in šolskega okoliša. PS 129,00 14061,50 

-1,639 ,101 

RS 149,42 24803,00 
14 

Z učenci se aktivno vključujemo v različne 
projekte, ki spodbujajo zdravo življenje, skrb 
za sočloveka, okolje. PS 120,61 13147,00 

-3,164 ,002** 

RS 144,14 23927,00 
15 Vzgojni načrt šole pomembno prispeva k 

strategijam za izboljšanje vedenja na šoli. PS 128,65 14023,00 
-1,683 ,092 

 

Izid Mann-Whitney preizkusa pokaže, da se osnovnošolski učitelji v samooceni dejavnikov v 

sklopu Spodbujanje razvoja vzgojnih kompetenc pri otrocih in mladostnikih med seboj na 

statistično pomembni ravni razlikujejo v trinajstih od petnajstih dejavnikov. Ne razlikujeta se 

le v dveh dejavnikih, in sicer v mnenju o pomenu vzgojnega načrta za šolo (dejavnik 15) in v 

mnenju povezanim s skupno skrbjo za urejenost šole (dejavnik 13). 

   

Ker so dejavniki splošno opredeljeni in kot taki dopuščajo (predvidevajo), da učitelji presojo o 

vsebinah oziroma zahtevnost dejavnika prilagodijo razvojni stopnji otrok in mladostnikov, 

lahko ugotovimo, da so otroci in mladostniki na predmetni stopnji deležni pomembno manj 

vzgojnih spodbud kot njihovi vrstniki na razredni stopnji, ob tem pa moramo ponovno spomniti, 

da so aritmetične sredine pri vseh dejavnikih na ravni odgovorov »precej značilno« (M≈4). 
 

Iz primerjave aritmetičnih sredin ocen, ki so jih v svojih odgovorih podali razredni oziroma 

predmetni učitelji (graf 9 v Prilogi 2) in iz rezultatov Mann-Whitneyevega preizkusa (tabela 

49) vidimo, da se pedagoška praksa razrednih in predmetnih učiteljev najbolj razhaja v 

dejavnikih, ki so povezani z razvijanjem socialno kohezivnih stališč, predvsem v dejavniku 2: 

Razredna pravila oblikujemo skupaj z učenci na podlagi pogovora o empatiji, o posledicah 

kršenja pravil (Z2=-6,436, P2=0,000) in v dejavniku 9: Pri pouku učence spodbujam k 

tekmovanju z lastnimi dosežki, bolj kot k medsebojnemu tekmovanju (Z9=-4,785, P9=0,000). 
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Presoja razrednih in predmetnih učiteljev v povezavi z dejavniki povezanimi z razvijanjem 

socialno kohezivnih stališč in vrednot se pomembno razlikuje tudi pri dejavniku 8: Učence 

spodbujam k sprejemanju raznolikosti. Pouk prilagajam tako, da OPP in učence s težavami ne 

stigmatiziram in ne izključujem, ampak jih povezujem s skupino (Z8=-3,935, P8=0,000) in pri 

dejavniku 14: Z učenci se aktivno vključujemo v različne projekte, ki spodbujajo zdravo 

življenje, skrb za sočloveka, okolje (Z14=-4,785, P14=0,000), medtem ko se v presoji  dejavnika 

15: Vzgojni načrt šole pomembno prispeva k izboljšanju vedenja na šoli, skupini ne razlikujeta 

na statistično pomembni ravni, je pa to dejavnik, ki ima v celotnem vzorcu najnižji rang. 

Za pedagoško prakso razrednih učiteljev je bolj kot za predmetne značilno, da otroke 

povabijo k razumevanju in soustvarjanju pravil, da jih učijo prepoznavati in uravnavati čustva 

in vedenje, s čemer želijo vplivati tudi na zmanjševanje konfliktnih situacij v razredu oziroma 

iskanje učinkovitih načinov reševanja le-teh. Menimo, da bi za povečanje socialne 

kohezivnosti v oddelku učitelji na predmetni stopnji morali sistem nadzora čimbolj 

preusmerjati v sistem učenja za prevzemanje odgovornosti za lastno vedenje in izpolnjevanje 

učnih obveznosti. Otroci v tem obdobju že postajajo mladostniki, ki se učijo prevzemati novo 

vlogo v družbi, dojemajo se bolj samostojne in če jih ne izzovemo prav s spodbujanjem 

njihove samostojnosti in odgovornosti, nas lahko oni izzovejo s pretiranim uporniškim 

vedenjem in nemotiviranostjo za sodelovanje pri pouku. Sodobne teorije utemeljujejo, da je 

verjetnost, da bo otrok/mladostnik dosegal učni uspeh veliko večja, če je v šoli in v oddelčni 

skupnosti sprejet in cenjen, je v dobrih odnosih s sovrstniki in odraslimi (učitelji in drugimi 

odraslimi v šoli), če z veseljem prihaja v šolo, se počuti dobrodošlega, da je vključen in ima 

priložnosti za aktivno participacijo (Watkins, 2005). 

 

V okviru dejavnikov, ki spodbujajo zdrav odnos do življenja, rezultati kažejo, da so največja 

razhajanja med skupinama osnovnošolskih učiteljev pri presoji dejavnika 12: Učence 

spodbujam k zdravemu življenju, k vključevanju v rekreativne, kulturne in ustvarjalne 

programe na šoli in v lokalni skupnosti (Z12=-3,426, P12=0,001), statistično pomembno se 

razhajajo še v presoji dejavnika 11: Dobre rezultate razreda nagradim z dejavnostjo, ki je 

učencem prijetna (Z11=-3,293, P11=0,001) in v presoji dejavnika 4: Razrednih konfliktov, 

nesoglasij ne rešujem, saj se moram osredotočati na izpeljavo učnega načrta (Z4=-3,172, 

P4=0,002), medtem ko se pri presoji dejavnika 13: Učenci in učitelji aktivno skrbimo za 

urejenost šole in šolskega okoliša ne razlikujejo na statistično pomembni ravni. 

 

Gotovo lahko razloge za tak trend rezultatov iščemo v tem, da so predmetni učitelji pri 

poučevanju bolj ozko usmerjeni v predmetna področja, ki jih poučujejo, vendar pa glede na 

to, da so bili v raziskavo vključeni učitelji razredniki, vseeno menimo, da je ravno obdobje, ko 

otroci prehajajo v mladostništvo še posebej občutljivo in pomembno tudi za spodbujanje 
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zdravega odnosa do življenja (sebe, skupnosti in okolja) in trend spodbud ne bi smel upadati. 

Pri vzgoji za soodgovornost, pri skrbi zase, za sočloveka in okolje se šole lahko aktivno 

povežejo z lokalnim okoljem, kjer obstajajo številne kakovostne pobude32, v katere se šole 

(lahko) vključujejo. Številne je mogoče povezati z motivacijskim potencialom mladostnikov, ki 

jih v času zorenja zanimajo vprašanja povezana z lastnim življenjem in globalnimi problemi. 

Ob vključevanju v tovrstne dejavnosti in projekte jim moramo glede na njihove razvojne 

zmožnosti in potenciale ponuditi širok okvir aktivnega participacijskega sodelovanja 

(možnost, da sami opredelijo njihovo razumevanje namena, ciljev, zasnujejo strateško 

načrtovanje, obveščanje, organizacijo ipd.), kar presega vključevanje zgolj na izvršilni ravni, 

česar ne marajo in se takemu načinu sodelovanja tudi upirajo. Pri vsem pa ima učitelj vlogo 

mentorja in sodelavca.  

 
Pri dejavnikih, ki ugotavljajo spodbude pri razvoju samoregulacijskih spretnosti, se razredni 

in predmetni učitelji statistično pomembno razlikujejo v presoji vseh dejavnikov. Največje 

razlike v distribuciji odgovorov razrednih in predmetnih učiteljev ugotavljamo pri dejavniku 5: 

Ob konfliktnih situacijah pri pouku učence učim prepoznavati, izražati in obvladovati čustva in 

vedenje Z5=-4,326, P5=0,000), sledi dejavnik 10: Ob neustreznem vedenju se z učencem 

pogovorim in ga vodim k prevzemanju odgovornosti za storjeno napako. Poiščeva 

mehanizme, ki bi preprečevali konfliktne situacije in bi pomagali pri samoobvladovanju 

vedenja (Z10=-4,073, P10=0,000), dejavnik 6: Učencem posredujem zaupanje v njihove učne 

zmožnosti, omogočam jim priložnosti za doživljanje uspeha (Z6=-3,225, P6=0,001) in dejavnik 

3: Ob neuspehu pomagam učencu oblikovati stališče, da neuspešnost ni usodnega pomena. 

Skupaj določiva priložnost in način, kako jo lahko popravi (Z3=-3,396, P3=0,001). Najmanj, a še 

vedno na statistično pomembni ravni, pa se skupini razlikujeta v dejavniku 1: Pri učencih 

spodbujam razvoj vztrajnosti in samostojnosti (Z1=-2,699, P1=0,007) in v dejavniku 7: Pri 

učencih spodbujam občutek povezanosti med napredovanjem, vloženim trudom ter 

prevzemanjem odgovornosti za učne obveznosti (Z7=-2,504, P7=0,012). Za pomoč učencem 

pri napredovanju v razvoju samoregulacije je v prvi vrsti pomembno, da imajo učitelji vpogled 

v njihovo perspektivo razumevanja problemov, njihovega doživljanja in že obstoječih načinov 

spoprijemanja z različnimi težavami. Tako jim lahko učitelji pomagajo, da bodo bolje spoznali 

sami sebe, svoje potenciale in šibkosti, jih vodili k zavedanju in sprejemanju težav, 

proaktivnemu ravnanju in iskanju podpore, ki bo usmerjena k dolgoročno bolj uspešnim 

izidom reševanja problemov. Učitelji, predvsem na predmetni stopnji, bi se morali še bolj 

zavedati, da učenje učenja ni povezano zgolj z akademskimi znanji, ampak vključuje tudi 

spoznavanje samega sebe in načinov sodelovanja in vključevanja v skupnost.  
                                                

32  Na primer projekti kot so: Očistimo Slovenijo in svet, humanitarno zbiranje zamaškov, Povej naprej, Veter v 
laseh, Z glavo na zabavo in drugi. 
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2.2.2.9 Analiza posameznih dejavnikov sklopa Značilnosti profesionalnega razvoja  

 

Pedagoške delavce smo povprašali tudi o nekaterih vidikih njihovega profesionalnega 

razvoja, saj je skrb za nenehno izpopolnjevanje znanja ena od temeljnih nalog učitelja v 

sodobni učeči se družbi. Pedagoške delavce smo prosili, da na petstopenjski ocenjevalni 

lestvici opredelijo, kako značilna je posamezna trditev zanje (od 1 – trditev ni značilna zame, 

do 5 – trditev je zelo značilna zame). Rezultate najprej prikazujemo deskriptivno glede na 

izbrane odgovore na petstopenjski lestvici. 

 

Tabela 50: Frekvenčna porazdelitev samoocen dejavnikov (f) in njihovih strukturnih odstotkov 
(f %), ki so jih podali pedagoški delavci (n=429) v sklopu Značilnosti 
profesionalnega razvoja, aritmetične sredine (M), standardne deviacije (SD) in 
rangi (R). 

1 
Ni 

pomembna 

2 
Je malo 

pomembna 

3 
Je srednje 

pomembna 

4 
Je precej 

pomembna 

5 
Je zelo 

pomembna 

 
 

M 

 
 

SD 

 
 
R 

Ocena značilnosti vidikov  
profesionalnega  

razvoja 
Dejavnik  f          f % f          f %  f         f %  f         f %  f          f %    

1 Menim, da je potrebno 
šolsko prakso nenehno 
raziskovati in izboljševati. 

0 0 0 0 18 4,2 141 32,9 270 62,9 4,56 ,636 1 

2 Vnašanje sprememb v 
prakso je prenaporno. 

106 24,7 126 29,4 125 29,1 60 14,0 12 2,8 3,78 ,995 13 

3 Ideje za izboljševanje svoje 
prakse dobim v strokovnem 
pogovoru s kolegi na šoli. 

4 ,9 8 1,9 73 17,0 191 44,5 153 35,7 4,14 ,879 5 

4 Ideje za izboljševanje svoje 
prakse dobim z branjem 
strokovne literature. 

6 1,4 13 3,0 103 24,0 171 39,9 136 31,7 3,87 1,024 10 

5 Ideje za izboljševanje svoje 
prakse dobim na 
strokovnih konferencah. 

20 4,7 46 10,7 106 24,7 153 35,7 104 24,2 3,49 1,159 11 

6 Ideje za izboljševanje svoje 
prakse dobim na seminarjih 
stalnega strok. spopolnjev. 

7 1,6 16 3,7 76 17,7 176 41,0 154 35,9 3,82 1,016 7 

7 Ideje za izboljševanje svoje 
prakse dobim na 
strokovnih aktivih. 

11 2,6 26 6,1 84 19,6 147 34,3 161 37,5 3,72 1,150 9 

8 Ideje za izboljševanje svoje 
prakse dobivam s 
sodelovanjem v projektih. 

72 16,8 87 20,3 130 30,3 90 21,0 50 11,7 2,69 1,272 14 

9 Redno pregledujem novosti 
na spletnih straneh z 
izobraževalno vsebino. 

10 2,3 41 9,6 142 33,1 165 38,5 71 16,6 3,36 1,019 13 

10 Svoje pedagoško delo 
analiziram, evalviram in na 
tej osnovi spreminjam. 

2 ,5 11 2,6 76 17,7 207 48,3 133 31,0 4,01 ,830 6 
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11 Svoje pedagoške izkušnje 
objavljam v pedagoških 
revijah. 

215 50,1 105 24,5 54 12,6 43 10,0 12 2,8 1,99 1,304 15 

12 Pripravljen sem se naučiti 
uporabe oz. rokovanja s 
posebnimi tehničnimi ali 
rehabilitacijskimi 
pripomočki, ki jih uporabljajo 
nekateri otroci in 
mladostniki. 

10 2,3 28 6,5 85 19,8 127 29,6 179 41,7 4,58 ,748 8 

13 Pripravljen sem se naučiti 
specifičnih načinov prilaga- 
janja pouka učencem s PP.  

5 1,2 20 4,7 56 13,1 138 32,2 210 49,0 4,78 ,595 4 

14 Formalne oblike izobraže-
vanja (seminarji, konference, 

tečaji) so za moj profesiona-
lni razvoj zelo pomembne. 

2 ,5 11 2,6 62 14,5 159 37,1 195 45,5 4,29 ,913 2 

15 Neformalne oblike izobraže-
vanja (strokovna literatura, str. 

pogovori, spletni viri) so za moj 
prof. razvoj zelo pomembne. 

0 0 10 2,3 68 15,9 159 37,1 192 44,8 4,42 ,748 3 

 

Iz rezultatov v tabeli 35 vidimo, da se pedagoški delavci povsem zavedajo, da delujejo v 

učeči se družbi, ki tudi v šolski praksi zahteva nenehno spreminjanje in posodabljanje 

procesov poučevanja in učenja tako z vidika vsebin kot tudi didaktično metodičnih pristopov. 

S prvim dejavnikom »Menim, da je potrebno šolsko prakso nenehno raziskovati in 

izboljševati«, se povsem strinja in pri svojem delu udejanja 62,9% anketiranih pedagoških 

delavcev, kot precej in zelo značilno za svojo pedagoško prakso pa ta dejavnik prepoznava 

kar 95,8% sodelujočih. Nihče od anketiranih ni izbral možnosti, da to mnenje ni značilno ali 

da je malo značilno za njegovo pedagoško prakso.  

Kakšen napor predstavlja pedagoškim delavcem vnašanje sprememb v pedagoško prakso 

smo ugotavljali z drugim dejavnikom. Trditev je negativno postavljena, vidimo pa, da  več kot 

polovica (54,1%) pedagoških delavcev ta dejavnik prepoznava kot neznačilen oziroma malo 

značilen zase – menijo torej, da vnašanje sprememb v pedagoško delo ni prenaporno. Le 

16,8% pa jih meni, da je to precej oziroma zelo prenaporno.  

V naslednjih šestih postavkah (dejavniki 3-8) smo ugotavljali, kje pedagoški delavci dobijo 

največ izzivov in navdihov za izboljševanje svoje pedagoške prakse. Iz porazdelitve njihovih 

odgovorov vidimo, da na njihovo pedagoško ustvarjalnost in inovativnost v največji meri 

vpliva neposredno učno okolje, strokovna komunikacija s sodelavci - kar 80,2% pedagoških 

delavcev namreč odgovarja, da je zanje precej ali zelo značilno, da ideje za izboljševanje 

svoje pedagoške prakse pridobivajo v strokovnem pogovoru s kolegi na šoli, kar se ujema z 
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raziskovalnimi ugotovitvami o pomenu učne naravnanosti zbornične klime za kakovost 

profesionalne rasti in pedagoške učinkovitosti učiteljev  

Kot naslednji najpomembnejši viri, ki so jih pedagoški delavci v naši raziskavi opredelili kot 

precej ali zelo pomembne za pridobivanje idej in izboljševanje pedagoške prakse in so glede 

na rezultate med seboj precej enakovredni, so: seminarji stalnega strokovnega 

spopolnjevanja (dejavnik 6; za 76,9% pedagoških delavcev), strokovni aktivi (dejavnik 7; za 

71,8% pedagoških delavcev) ter prebiranje strokovne literature (dejavnik 4; za 71,6% 

pedagoških delavcev). Nekoliko manj pedagoških delavcev (59,9%) kot precej ali zelo 

značilen vir za zbujanje idej za izboljševanje svoje prakse prepoznavajo udeleževanje na 

strokovnih konferencah (dejavnik 5), najmanjši delež pedagoških delavcev (le 32,7%) pa 

svojo pedagoško prakso idejno bogati z izkušnjami iz sodelovanja v nacionalnih ali 

mednarodnih projektih (dejavnik 8). Pri tem dejavniku je tudi največ izbranih odgovorov, da te 

projekte prepoznavajo kot nepomemben (16,8%) oziroma kot malo pomemben (20,3%) vir 

idej za svoje pedagoško delo.  

Rezultati kažejo, da so pedagoški delavci svetovni splet prepoznali kot pomemben dejavnik 

profesionalnega razvoja, saj je redno pregledovanje spletnih strani z izobraževalno vsebino 

(dejavnik 9) kar za več kot polovico vprašanih zelo ali precej značilno (55,1%) in le za 11,9% 

ne ali malo značilno. 

Večina sodelujočih pedagoških delavcev meni, da reflektirajo implementacijo sprememb za 

nadaljnje načrtovanje pedagoškega dela, saj jih kar 79,3% meni, da je zanje zelo ali precej 

značilno, da svoje pedagoško delo spreminjajo na podlagi analize in evalvacije (dejavnik 10), 

le za 3,1% pedagoških delavcev pa je to ne ali malo značilno.  

Glede na to, kako pomemben vir za izboljševanje lastne pedagoške prakse pedagoški 

delavci pripisujejo proučevanju prispevkov o dobrih praksah, rezultati kažejo, da jih zelo malo 

aktivno prispeva v širjenje te banke znanja. Dejavnik 11 (Svoje pedagoške izkušnje 

objavljam v pedagoških revijah) kot zelo ali precej značilen zase prepozna le 12,8% 

pedagoških delavcev, medtem ko je kar za 74,6% vprašanih pedagoških delavcev to ne-

značilno ali malo značilno.  

V 12 in 13 dejavniku smo preverjali pripravljenost pedagoških delavcev na izzive 

profesionalnega razvoja v povezavi s procesom inkluzije. Ugotavljamo, da jih je kar 81,2% 

zelo ali precej pripravljenih sprejeti izziv učenja specifičnih načinov prilagajanja pouka 

učencem s posebnimi potrebami (dejavnik 13), 5,9% pa jih je malo ali povsem odklonilnih do 

te možnosti. V nekoliko manjšem deležu (71,3%) pa so se pedagoški delavci pripravljeni 

naučiti uporabe oziroma rokovanja s posebnimi tehničnimi ali rehabilitacijskimi pripomočki, ki 

jih uporabljajo nekateri otroci in mladostniki v inkluziji (dejavnik 12). 8,8% pedagoških 
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delavcev navaja, da se tega ni pripravljenih učiti oziroma so zelo malo pripravljeni na 

sprejem tega izziva. 

V zadnjih dveh dejavnikih smo ugotavljali kolikšno pomembnost pedagoški delavci za svoj 

profesionalni razvoj pripisujejo formalnim (dejavnik 14) in neformalnim (dejavnik 15) oblikam 

izobraževanja. Vidimo, da sta obe obliki v približno enaki in v zelo veliki meri prepoznani kot 

pomembna dejavnika za njihov profesionalni razvoj - preko 80% pedagoških delavcev obe 

obliki prepoznava kot zelo ali precej značilni za njihovo strokovno rast, zanimivo, da prav 

nobeden od pedagoških delavcev neformalnih oblik izobraževanja ni izbral kot povsem 

neznačilne za lasten profesionalni razvoj, medtem ko sta ta odgovor pri formalnih oblikah 

izobraževanja izbrala 2 anketiranca (0,5%).  

 
Postavke, s katerimi smo presojali stališča in izkušnje pedagoških delavcev do 

profesionalnega razvoja lahko razdelimo na stališča do spreminjanja lastne prakse (postavke 

1, 2, 9, 10, 11), pripravljenost za izobraževanje (12, 13, 14, 15) in vire za pridobivanje idej za 

izboljševanje lastne pedagoške prakse (postavke 3, 4, 5, 6, 7, 8). 

 
Razvidno je, da imajo pedagoški delavci pozitivna stališča do spreminjanja lastne prakse. 

Enotni so v prepričanju, da je potrebno šolsko prakso nenehno raziskovati in izboljševati. V 

nadaljevanju pa nas je zanimala primerjava ocen dejavnikov profesionalnega razvoja glede 

na profil pedagoških delavcev. Statistično pomembnost razlik med skupinami pedagoških 

delavcev smo preverjali s Kruskal-Wallisovim preizkusom.  

 

Tabela 51: Izid Kruskal-Wallisovega (K-W) preizkusa statistične pomembnosti razlik v oceni 

dejavnikov sklopa Značilnosti profesionalnega razvoja glede na strokovni profil 

pedagoških delavcev (nRS=166, nPS=109, nSRP=78, nSŠ=76). 

 Izid K-W preizkusa Dejavniki v sklopu Značilnosti profesionalnega razvoja STROKOVNI 

PROFIL 
_ 

R χ2 P 
RS 223,06 
PS 190,93 
SRP 214,62 

1. Menim, da je potrebno šolsko prakso nenehno 
raziskovati in izboljševati. 

SŠ 232,31 

8,797 ,032* 

RS 226,84 
PS 185,87 
SRP 232,42 

2. Vnašanje sprememb v pedagoško delo je 
prenaporno. 

SŠ 213,03 

9,755 ,021* 

RS 228,38 
PS 203,01 
SRP 220,65 

3. Ideje za izboljševanje svoje prakse dobivam v 
strokovnem pogovoru s kolegi na šoli. 

SŠ 197,17 

5,441 ,142 

RS 222,83 
PS 197,78 
SRP 205,69 

4. Ideje za izboljševanje svoje prakse dobivam s
prebiranjem strok. literature. 

SŠ 232,16 

5,232 ,156 

RS 213,19 
PS 223,36 

5. Ideje za izboljševanje svoje prakse dobivam z 
udeleževanjem na strokovnih konferencah. 

SRP 198,85 

2,397 ,494 



Vanja R. Kiswarday (2012). Stališča učiteljev do možnosti razvijanja rezilientnosti pri učencih in dijakih, PeF UL. 

211 

 SŠ 223,53   
RS 221,52 
PS 220,68 
SRP 186,56 

6. Ideje za izboljševanje svoje prakse dobivam na 
seminarjih stalnega strokovnega spopolnjevanja. 

SŠ 221,79 

5,712 ,126 

RS 228,83 
PS 219,86 
SRP 188,06 

7. Ideje za izboljševanje svoje prakse dobivam na 
strokovnih aktivih. 

SŠ 205,49 

7,075 ,070 

RS 219,23 
PS 207,17 
SRP 194,24 

8. Ideje za izboljševanje svoje prakse dobivam s 
sodelovanjem v nacionalnih/mednarodnih 
projektih. SŠ 238,29 

5,795 ,122 

RS 239,70 
PS 216,08 
SRP 187,40 

9. Redno pregledujem novosti na spletnih straneh z 
izobraževalno vsebino. 

SŠ c 187,83 

15,655 ,001* 

RS 219,80 
PS 198,22 
SRP 207,35 

10. Svoje pedagoško delo analiziram, evalviram in na 
tej osnovi spreminjam. 

SŠ 236,43 

5,644 ,130 

RS 219,18 
PS 208,89 
SRP 214,74 

11. Svoje pedagoške izkušnje objavljam v pedagoških 
revijah. 

SŠ 214,89 

,529 ,912 

RS 204,60 
PS 187,22 
SRP 282,60 

12. Pripravljen sem se naučiti uporabe oz. rokovanja s 
posebnimi tehničnimi ali rehabilitacijskimi pripomočki, 
ki jih uporabljajo nekateri otroci. SŠ 208,18 

33,642 ,000*** 

RS 195,84 
PS 199,29 
SRP 293,03 

13. Pripravljen sem se naučiti specifičnih načinov 
prilagajanja pouka učencem s PP.  

SŠ 199,30 

44,650 ,000*** 

RS 205,64 
PS 208,90 
SRP 227,76 

14. Formalne oblike izobraževanja (seminarji, tečaji, 
konference) so za moj prof. razvoj zelo 
pomembne. SŠ 231,11 

3,896 ,273 

RS 199,73 
PS 204,72 
SRP 241,95 

15. Neformalne oblike izobraževanja (internet, 
strokovni pogovori, literatura) so za moj prof. 
razvoj zelo pomembne. SŠ 235,43 

10,539 ,014** 

 

Izid Kruskal-Wallisovega preizkusa pokaže, da se pedagoški delavci glede na njihov 

strokovni profil v ocenjevanju dejavnikov profesionalnega razvoja med seboj na statistično 

pomembni ravni razlikujejo v šestih od petnajstih dejavnikov.  

 

Trije dejavniki, v katerih prihaja do statistično pomembnih razlik, so povezani s stališči do 

spreminjanja lastne prakse in sicer: dejavnik 1: Menim, da je potrebno šolsko prakso 

nenehno raziskovati in izboljševati (χ1
2=8,797, P1=0,032), pri katerem ugotavljamo, da se z 

njim najbolj strinjajo srednješolski učitelji, razredni učitelji in specialni pedagogi, najmanj pa 

predmetni učitelji; dejavnik 2: Menim, da je vnašanje sprememb v pedagoško delo 

prenaporno (χ2
2=9,755, P2=0,021), s tem se najbolj strinjajo predmetni učitelji, precej manj 

srednješolski in razredni učitelji, najmanj pa specialni pedagogi ter dejavnik 9: Redno 

pregledujem novosti na spletnih straneh z izobraževalno vsebino (χ9
2=15,655, P9=0,001), kar 
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najbolj velja za učitelje razredne in predmetne stopnje, najmanj pa za srednješolske učitelje 

in specialne pedagoge. 

Naslednji trije dejavniki, pri katerih tudi ugotavljamo statistično pomembne razlike med 

strokovnimi profili pedagoških delavcev, so povezani z njihovo pripravljenostjo za 

izobraževanje. Pri vseh treh so povprečne ocene na ravni okrog 4 (precej drži), in sicer 

dejavnik 12: Pripravljen sem se naučiti uporabe oziroma rokovanja s posebnimi tehničnimi ali 

rehabilitacijskimi pripomočki, ki jih uporabljajo OPP (χ12
2=33,642, P12=0,000), kjer največjo 

pripravljenost za to izkazujejo specialni pedagogi, s precej nižjimi ocenami pa jim sledijo 

srednješolski in razredni učitelji, s še nižjimi ocenami pa predmetni učitelji, dejavnik 13: 

Pripravljen sem se naučiti specifičnih načinov prilagajanja pouka učencem s posebnimi 

potrebami (χ13
2=44,650, P13=0,000), tudi tu največjo pripravljenost izkazujejo specialni 

pedagogi, ocene ostalih strokovnih profilov pedagoških delavcev so enotne, a precej nižje ter 

dejavnik 15: Neformalne oblike izobraževanja so za učiteljev profesionalni razvoj zelo 

pomembne (χ15
2=10,539, P15=0,014), kjer ugotavljamo, da se s tem ponovno najbolj strinjajo 

specialni pedagogi, le nekoliko nižjo oceno temu dejavniku izkazujejo srednješolski učitelji, 

razredni in predmetni učitelji pa odstopajo navzdol. 

 
Zanimalo nas je ali se v presoji dejavnikov profesionalnega razvoja statistično pomembno 

razlikujejo razredni in predmetni učitelji. Statistično pomembnost razlik med tema skupinama 

smo ugotavljali z Mann-Whitney preizkusom.   
 

Tabela 52: Izid Mann-Whitney preizkusa statistične pomembnosti razlik v ocenah dejavnikov 
sklopa Značilnosti profesionalnega razvoja med osnovnošolskimi učitelji (RS, PS). 

Izid Mann-Whitney preizkusa 
Dejavniki profesionalnega razvoja 

Vrsta 
učitelja 

nRS=166 
nPS=109 

_ 

R 

Vsota 
rangov Z P 

RS 146,15 24261,50 1. Menim, da je potrebno šolsko prakso nenehno 
raziskovati in izboljševati. PS 125,58 13688,50 

-2,450 ,014** 

RS 148,51 24652,50 2. Vnašanje sprememb v pedagoško delo je 
prenaporno. PS 122,00 13297,50 

-2,801 ,005* 

RS 144,63 24008,50 3. Ideje za izboljševanje svoje prakse dobivam v 
strokovnem pogovoru s kolegi na šoli. PS 127,90 13941,50 

-1,849 ,064 

RS 144,40 23971,00 4. Ideje za izboljševanje svoje prakse dobivam s 
prebiranjem strok. literature. PS 128,25 13979,00 

-1,747 ,081 

RS 135,41 22478,50 5. Ideje za izboljševanje svoje prakse dobivam z 
udeleževanjem na strokovnih konferencah. PS 141,94 15471,50 

-,693 ,488 

RS 138,38 22971,00 6. Ideje za izboljševanje svoje prakse dobivam na 
seminarjih stalnega strokovnega spopolnjevanja. PS 137,42 14979,00 

-,105 ,917 

RS 141,07 23418,00 7. Ideje za izboljševanje svoje prakse dobivam s 
sodelovanjem v projektih. PS 133,32 14532,00 

-,813 ,416 

RS 144,00 23904,00 8. Redno pregledujem novosti na spletnih straneh z 
izobraževalno vsebino. PS 128,86 14046,00 

-1,633 ,102 
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RS 143,77 23865,50 9. Svoje pedagoško delo analiziram, evalviram in na 
tej osnovi spreminjam. PS 129,22 14084,50 

-1,632 ,103 

RS 140,67 23351,50 10. Svoje pedagoške izkušnje objavljam v 
pedagoških revijah. PS 133,93 14598,50 

-,741 ,459 

RS 142,71 23690,00 11. Pripravljen sem se naučiti uporabe oz. rokovanja s 
posebnimi tehničnimi ali rehabilitacijskimi 
pripomočki, ki jih uporabljajo nekateri otroci. PS 130,83 14260,00 

-1,269 ,205 

RS 137,40 22808,00 12. Pripravljen sem se naučiti specifičnih načinov 
prilagajanja pouka učencem s PP.  PS 138,92 15142,00 

-,166 ,868 

RS 137,36 22801,50 13. Formalne oblike izobraževanja (seminarji, 
konference, tečaji) so za moj profesionalni razvoj 
zelo pomembne. PS 138,98 15148,50 

-,178 ,859 

RS 136,82 22712,50 14. Neformalne oblike izobraževanja (strokovna 
literatura, strokovni pogovori, spletni viri) so za 
moj profesionalni razvoj zelo pomembne. PS 139,79 15237,50 

-,325 ,745 

 

Izid Mann-Whitney preizkusa pokaže, da se osnovnošolski učitelji v ocenjevanju dejavnikov v 

sklopu Profesionalni razvoj med seboj na statistično pomembni ravni razlikujejo le v dveh od 

petnajstih dejavnikov. 

 
Čeprav vsi osnovnošolski učitelji v veliki meri menijo, da je nujno nenehno raziskovati in 

izboljševati pedagoško prakso (dejavnik 1), ugotavljamo, da je to statistično pomembno manj 

značilno za predmetne učitelje (Z1=-2,450, p1=0,014). Prav tako predmetni učitelji vnašanje 

sprememb v svoje delo doživljajo statistično pomembno bolj naporno kot razredni učitelji 

(dejavnik 2, Z2=-2,801, p2=0,005). Morebitne vzroke za te rezultate lahko iščemo v večji 

storilni obremenjenosti predmetnih učiteljev ter odgovornosti le-teh do zunanjih oblik 

preverjanja znanja. To je lahko eden izmed razlogov, zakaj so predmetni učitelji v primerjavi 

z razrednimi učitelji manj fleksibilni v spreminjanju svoje pedagoške prakse. Razlog za 

precejšnjo razliko v aritmetičnih sredinah pri doživljanju napornosti ob vnašanju sprememb v 

pedagoško prakso pa v naši raziskavi lahko povežemo tudi z vsebino našega vprašalnika, ki 

je v veliki meri naravnana na ugotavljanje didaktično-metodičnih in psiho-socialnih vidikov 

pouka, s katerimi se v svoji praksi bolj ukvarjajo razredni učitelji, medtem ko so predmetni 

bolj osredotočeni na vsebinske vidike pouka. Če pa se navežemo na ugotovitve v sklopu 

ocene lastne usposobljenosti učiteljev (poglavje 2.2.2.3), ki kaže, da je samoocena doživljanja 

lastne kompetentnosti predmetnih učiteljev v enajstih od petnajstih dejavnikov statistično 

pomembno nižja od samoocen razrednih učiteljev in le-te povežemo z izkazano 

pripravljenostjo učiteljev za profesionalni razvoj, je smiselno v okviru virov, ki jih prepoznavajo 

kot najpomembnejše za profesionalni razvoj (seminarji stalnega strokovnega spopolnjevanja, 

strokovni aktivi, strokovne konference, strokovna literatura) izboljšati možnosti za razvoj 

kompetenc na tem področju, prilagojeno značilnostim in potrebam predmetnih učiteljev ter 

značilnostim in potrebam učencevnajstnikov, ki so njihova ciljna populacija.   
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2.2.2.9.1 Mnenje učiteljev glede potrebnih pogojev, da bi lahko šola čimbolj 

izpolnjevala svoje poslanstvo 

 
Osnovnošolskim učiteljem smo postavili odprto vprašanje, kaj bi bilo po njihovem mnenju 

potrebno narediti, da bi lahko šola izpolnjevala svoje poslanstvo. Na osnovi odgovorov smo 

oblikovali štiri vsebinsko širše kategorije: okvir (kontekst) učiteljevega poklicnega delovanja, 

odnosni vidiki, kakovostno poučevanje in znanje, izobraževanje in profesionalna rast 

učiteljev. Vsako kategorijo bomo v nadaljevanju najprej podrobneje vsebinsko predstavili, 

nato pa bomo pogledal še zastopanost posamezne kategorije. 

 
Okvir (kontekst) učiteljevega poklicnega delovanja 

V to kategorijo smo uvrstili nabor različnih vidikov, ki niso neposredno povezani z učiteljevim 

delom in njegovim odločanjem, imajo pa pomemben vpliv na učiteljeve pogoje za delo, na 

njegovo poklicno motivacijo, na njegovo poklicno učinkovitostN 

Doseči večjo avtonomije šole in učiteljskega poklica. Manj vmešavanja staršev v 

strokovne zadeve. Učitelji bi morali biti bolj avtonomni. Dovoliti zdravi pameti, da se 

vrne v šolski prostor in omejiti vpliv staršev v vzgojno-izobraževalno delo. Za to smo 

izšolani. Izboljšati položaj strokovnih delavcev. Zmanjšanje normativov v oddelku. Manj 

administracije, boljša oprema, razbremeniti učni načrt, spremeniti pravilnike. Spremeniti 

sistem v celoti, dvigniti vrednost poklica.  

Spremeniti sistem - naložiti učencem in staršem več odgovornosti, učiteljem pa dati več 

pravic in avtoritete, vsi govorijo o učiteljevih kompetencah, pravic pa nimamo nobenih 

(zato gre vse narobe). Da se strokovnost pusti strokovnim delavcem. 

Dvigniti ugled poklica v družbi. Priznanje naše družbe o pomenu vzgojno-izobraževalnega 

dela učitelja. Spremeniti stanje v družbi, ko se vsi spoznajo na poučevanje in politiko. 

Doseči sodelovanje med šolami, fakultetami, Zavodom in Ministrstvom. 

Odnosni vidiki 

V to kategorijo smo umestili različne odnosne dimenzije kot so: odnosi med učenci, s 

poudarkom na pomenu oblikovanja in vzgajanja učencev; odnosi med učenci in učitelji, 

odnosi med učitelji in drugimi zaposlenimi, med šolo in starši, poudarek je bil na oblikovanju 

šolske klime.  

Izboljšati medsebojne odnose med učenci. Graditi na osnovnih temeljnih vrednotah, 

najprej med učitelji, nato med učenci: spoštovanje, iskrenost, poslušanjeN Bolj 

poudariti odnose, kolektiv in vzgojno naravo pouka. Poudarek na odnosih in vrednotah. 
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Povečati vzgojne zahteve v kolektivu. Večja skrb za odnose in vzgojo, ker staršem 

zmanjkuje časa za to. 

Živeti in delati za skupno dobro in ne za korist in moč posameznika, ki zavzema vodilni 

položaj. Več strokovnega sodelovanja med učitelji. Delati na medsebojnem zaupanju med 

učitelji in starši. Še naprej graditi človeški odnos med vsemi subjekti v šoli, med starši in 

šolo. Skrbeti za dobro klimo v razredu, povečati otrokovo odgovornost, razviti delovne 

navade. Izboljšati medsebojne odnose med učitelji. Mi gradimo pozitivno šolsko klimo. 

Kakovostno poučevanje in znanje 

V to kategorijo smo umestili vse izjave, ki so se nanašale na pouk, na procese učenja in 

poučevanja ter na znanje. 

Kakovostno poučevanje. Postavljanje višjih zahtev pri pouku. Uvedba ocen v 1. triadi. 

Večji poudarek na NPZ. 

Spremljanje napredka pri učencu. Pomagati učencem razvijati strategije učenja. Več 

časa nameniti ponavljanju pri pouku. Vnašati življenjske primere k pouku. Povezati 

pouk in šolo z življenjem in dati znanju večjo družbeno veljavo in priznanje. 

Prizadevanje za funkcionalno znanje. Poudarek dati na uporabnem znanju, na 

spodbujanju ustvarjalnosti. 

Izobraževanje in profesionalna rast učiteljev 

V to kategorijo pa so umeščeni odgovori, ki se nanašajo na procese učiteljevega poklicnega 

učenja in njegovega profesionalnega razvoja. 

Učenje učiteljev in nenehno vnašanje novosti. Permanentna rast učiteljev. 

Izobraževanje učiteljev, spremljanje in vnašanje sprememb. Usposobljenost učiteljev. 

Spremljanje literature. 

46%

30%

17%
7%

Zunanje spremembe učiteljevega poklicnega delovanja

Odnosni vidiki

Kakovostno poučevanje in znanje

Izobraževanje, rast učiteljev
 

 
Graf 2: Ključni pogoji, po mnenju učiteljev, da bi lahko šola čimbolj izpolnjevala svoje poslanstvo. 
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Kot je razvidno iz slike, je v razmišljanju učiteljev na vprašanje kaj bi bilo po njihovem mnenju 

potrebno narediti, da bi lahko šola izpolnjevala svoje poslanstvo, najmočnejše zastopana 

kategorija zunanje spremembe učiteljevega poklicnega delovanja oziroma okvir učiteljeva 

poklicnega delovanja (46%), sledi ji kategorija odnosni vidik (30%), na tretjem mestu je 

kategorija kakovostno poučevanje in znanje (17%), na zadnjem mestu pa kategorija 

izobraževanje in profesionalna rast učiteljev (7%).  

 

V prvi kategoriji je bila pogosto omenjena avtonomija učiteljev (česar smo se dotaknili tudi v 

poglavju Učitelj v družbi znanja). Marentič Požarnik in sodelavke (Marentič Požarnik idr., 

2005: 8) avtonomijo opredeljujejo kot »stopnjo učiteljevega vplivanja na odločitve, pomembne 

za njegovo poklicno delovanje« pri tem poudarijo, da je pomembno razlikovati med ožjo in 

širšo opredelitvijo avtonomije (po Dalu - med t. i. šibko in krepko koncepcijo učiteljeve 

avtonomije, po Peček, 1998; Razdevšek Pučko, 2000, po Marentič Požarnik, 2005), kar se 

tesno povezuje z razlikovanjem med »omejenim« in »razširjenim« profesionalizmom oziroma 

»odprtim« ali »novim profesionalizmom. Slednji po Niemi in Kohonen (1995, po Marentič 

Požarnik idr., 2005) vključuje poklicno zavzetost učiteljev in njihovo profesionalno 

avtonomnost, dinamično pojmovanje učenja ter zmožnost sodelovanja in interakcij. 

 
Če posredovane odgovore učiteljev pogledamo z vidika pojmovanj novega profesionalizma 

vidimo močno zastopanost potrebe oziroma zahteve učiteljev po avtonomnosti kot tudi 

izpostavljenost odnosnega vidika in interakcij, kar sta pomembna elementa novega 

profesionalizma. Omeniti je potrebno tudi, da so nekateri učitelji dopisali, to velja še zlasti za 

odnosni vidik, da pri njih učitelji gradijo na zaupanju, da imajo vzpostavljene pozitivne 

medsebojne odnose, s čimer so želeli opozoriti na pomembnost tega dejavnika, pa tudi na 

zavedanje, da so medsebojni odnosi »živi«, spreminjajoči se in da je potrebno za njihovo 

kakovost nenehno skrbeti. Nekoliko manj pa je zaznati dinamično pojmovanje učenja pri sebi 

kot učitelji oziroma poklicno zavzetost za lasten profesionalni razvoj, saj je kategorija 

izobraževanje učiteljev skromneje zastopana. Postavlja se nam vprašanje ali gre v določenih 

postavkah, še vedno za sprejemanje oziroma ponotranjenje ožje pojmovanja profesionalizma?  

 

2.2.2.9.2 Mnenje učiteljev glede potrebnih pogojev za učinkovito inkluzijo 

 

Zanimalo nas je, kaj učitelji menijo, da je za učinkovito inkluzijo oziroma vključitev otrok s 

posebnimi potrebami po potrebno zagotoviti. Na osnovi njihovih odgovorov, smo tudi tu 

oblikovali štiri vsebinsko širše kategorije: materialni in delovni pogoji, pedagoški proces, 

ustrezno sodelovanje in timsko delo in ustrezna usposobljenost učiteljev. 
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Materialni in delovni pogoji  

V to kategorijo smo uvrstili odgovore, ki se nanašajo na potrebo po zagotavljanju delovnih in 

materialnih pogojev: 

Zagotovljeni bi morali biti delovni pogoji. Oddelki so preveliki. Potrebna bi bila 

sprememba normativov. Manj številčni oddelki v katerih so učenci s posebnimi 

potrebami. Razpolagati bi morali z ustrezni materialnimi sredstvi, pripomočki. Nujno bi 

bilo večje povezovanje resorjev: Zavoda za šolstvo, šol, sociale, zdravstvaN Postopki 

za pridobivanje odločb so preveč dolgotrajni. 

Pedagoški proces 

V to kategorijo smo umestili vse izjave, ki se nanašajo na različne izobraževalne in vzgojne 

vidike učiteljevega dela z razredom in s posameznimi učenci s posebnimi potrebami. 

Čut učitelja za te učence. Razumevanje teh otrok. Omogočiti otroku sprejetost v razredu. 

Da starši vseh otrok sprejmejo drugačnost in to svojemu otroku privzgojijo z lastnim zgledom. 

Dobro poznavanje otroka. Zgodnja obravnava, da je tem otrokom omogočena 

čimprejšnja pomoč.Čimbolj kakovostno prilagajanje pouka vsakemu učencu. Dober 

individualiziran program. 

Ustrezna usposobljenost učiteljev 

V to kategorijo smo umestili izjave učiteljev, ki se nanašajo na potrebo po dopolnitvi znanja. 

Fleksibilnost in usposobljenost učiteljev. Razvoj ustreznih učiteljevih kompetenc. 

Izobraževanje učitelja za delo s temi učenci. Dovolj znanja za delo z različnimi učenci. 

Na tem področju potrebujemo učitelji več znanja. 

Ustrezno sodelovanje in timsko delo 

V to kategorijo smo uvrstili različne izjave, ki so se nanašale na timsko sodelovanje različnih 

akterjev, ki so vpeti v delo z učenci/otroki s posebnimi potrebami; sodelovanje med učitelji in 

starši, specialnimi pedagogiN 

Dobro sodelovanje med učitelji, specialnimi pedagogi in starši. Kakovostno timsko delo. 

Medsebojno dopolnjevanje. 
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33%

23%
19%

25%

Ustrezno sodelovanje in timsko delo

Ustrezna usposobljenost učiteljev

Pedagoški proces

Materialni in delovni pogoji 
 

Graf 3: Ključni pogoji, po mnenju učiteljev, da bi lahko šola čimbolj izpolnjevala svoje poslanstvo. 

 

Kot je razvidno iz grafa, je za učinkovito inkluzijo po mnenju učiteljev najpomembnejše 

vzpostavljanje ustreznih medsebojnih odnosov in strokovno sodelovanje in timsko 

povezovanje vseh, ki se vključujejo v vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s 

posebnimi potrebami (zastopanost kategorije je 33%), z dokaj enakovrednim deležem si 

drugo in tretje mesto delita kategoriji materialni pogoji (25%) in usposobljenost učiteljev 

(23%), na zadnjem mestu pa kategorija pedagoški proces (19%).  

Vse opredelitve inkluzivne pedagogike poudarjajo pomen in potrebo timskega sodelovanja 

med učitelji, svetovalnimi delavci, izvajalci dodatne učne in strokovne pomoči in starši, saj se 

s tem bistveno poveča usklajenost pristopov in pričakovanj pa tudi ustreznost in učinkovitost 

obravnave v več okoljih (v šoli, doma). Poseben izziv za timsko sodelovanje med 

strokovnjaki je tudi izvajanje vseh oblik pomoči otroku oziroma mladostniku v razredu, ki 

stremijo k čimbolj življenjskemu nudenju opore in pomoči, ki ne temelji na poudarjanju 

motenj, ovir in primanjkljajev in zmanjšuje stigmatiziranje (Kavkler idr., 2008).   

Najpomembnejši indikator učinkovitosti vključevanja otrok in mladostnikov s posebnimi 

potrebami je gotovo kakovost njihovega počutja. Tako za spodbujanje rezilientnosti (Benard, 

1997; Henderson, 2007), kot tudi za izboljšanje učne učinkovitosti (Požarnik, 2003; Peklaj, 

2008) je najprej pomembna kakovost socialne vključenosti. Za ustrezno socialno in učno 

vključevanje otroka oziroma mladostnika s posebnimi potrebami v šolsko okolje pa učitelji 

potrebujejo ustrezna znanja in specifične inkluzivne kompetence kot tudi ustrezne delovne in 

materialne pogoje (Kavkler idr., 2008; Opara idr., 2010). Na pripravljenost učiteljev in na 

njihovo potrebo po izpopolnjevanju kompetenc za delo z učenci s PP kaže tako naša 

raziskava, kot tudi številne druge na nacionalni in evropski ravni (Peklaj, 2008; Valenčič 

Zuljan idr., 2007; Pučko, Rugelj, v Tancig, Devjak, 2006; Skribe Dimic, v Tancig, Devjak, 

2006; OECD, 2005, v Peklaj, 2008). 
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2.2.2.10 Povzetek analize po posameznih dejavnikih v sklopih Modela za spodbujanje 

rezilientnosti preko sodobnega pouka 

 
V spodnji tabeli smo strnili rezultate analiz, da bi videli, v katerih sklopih Modela se skupine 

med seboj najbolj razlikujejo. 

 
Tabela 53: Pregled statistično pomembnih razlik v ocenah posameznih dejavnikov v sklopih  

Modela 

Statistično pomembne razlike33 
glede na strokovni profil 

pedagoških delavcev   

Statistično pomembne razlike34 
med razrednimi in predmetnimi 

učitelji   

 

 

Sklopi dejavnikov v Modelu Zaporedna številka 
dejavnika 

Skupaj Zaporedna številka 
dejavnika 

Skupaj 

1. Doživljanje institucionalne klime 
2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 

13, 15 
9 4,  7, 9, 12, 14 5 

2. Prepričanja o lastni učinkovitosti pri 
pedagoškem delu  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 
11, 12, 13, 15  

11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 13 

10 

3. Samoocena kompetentnosti za 
izbrane naloge  

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 13, 14, 15 

13 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15 

11 

4. Doživljanje učinkovitosti mreže 
pomoči 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15 

14 1, 3, 4, 5, 12 5 

5. Doživljanje kakovosti sodelovanja s 
starši 

3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 15 

11 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 
13, 14, 15 

10 

6. Spodbujanje razvoja učnih 
kompetenc 

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 14, 15 

12 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 15 

13 

7. Spodbujanje razvoja življenjskih 
spretnosti 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14 

13 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14 

12 

8. Spodbujanje razvoja vzgojnih 
kompetenc 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15 

15 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 14,  

13 

9. Značilnosti profesionalnega razvoja  1, 2, 10, 13, 14, 16 6 1, 2 2 

 

V tabeli vidimo, da se v ocenjevanju dejavnikov v posameznih sklopih Modela za 

spodbujanje rezilientnosti preko sodobnega pouka pedagoški delavci glede na njihov 

strokovni profil najbolj razlikujejo v sklopih Spodbujanje razvoja vzgojnih kompetenc, kjer 

statistično pomembne razlike med samoocenami njihove pedagoške prakse ugotavljamo v 

vseh dejavnikih ter v sklopu Spodbujanje življenjskih spretnosti, kjer so takšne razlike v 

trinajstih dejavnikih. Najbolj pa se njihove samoocene ujemajo v sklopu Značilnosti 

profesionalnega razvoja. 

 

Glede na primerjavo med učitelji osnovne šole pa ugotavljamo, da so si razredni in predmetni 

učitelji najbolj podobni v samoocenah dejavnikov v sklopih Značilnosti profesionalnega 
                                                

33 Izidi Kruskal-Wallisovega preizkusa. 
34 Izidi Mann-Whitney preizkusa. 
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razvoja (tu se med seboj pomembno razlikujejo le v dveh dejavnikih) ter v sklopih Doživljanje 

institucionalne klime in Doživljanje učinkovitosti mreže pomoči, kjer se razlikujejo v petih 

dejavnikih. V ostalih šestih sklopih se osnovnošolski učitelji med seboj bolj razlikujejo, 

statistično pomembne razlike ugotavljamo pri desetih do trinajstih dejavnikih.      

 

Te ugotovitve kažejo na potrebo po upoštevanju teh razlik med skupinami pri načrtovanju 

izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev za spodbujanje rezilientnosti preko 

sodobnega pouka. 

 



Vanja R. Kiswarday (2012). Stališča učiteljev do možnosti razvijanja rezilientnosti pri učencih in dijakih, PeF UL. 

221 

2.2.3 Analiza celotnega Modela za spodbujanje razvoja rezilientnosti 

preko sodobnega pouka 

 

Generalne značilnosti distribuiranja rezultatov prikazujemo v tabeli 54. 

 

Tabela 54: Parametri osnovne deskriptivne statistike Modela. 

 

 

Dosežene 
točke 

(samoocene) 
Aritmetična 

sredina 

Standar-
dni 

odklon 

Koef. 
variacije 

Koef. 
simetrije 

Koef. 
splošče-

nosti 
 Sklop 
  n Min  Max   M  SD KV %  KA KS  

1. Doživljanje 
institucionalne klime 

429 30,00 75,00 59,340 7,738 13,040 -,611 ,451 

2. Prepričanja o lastni 
učinkovitosti pri 
pedagoškem delu 

429 31,00 72,00 58,813 7,327 10,491 -,565 ,586 

3. Samoocena 
usposobljenosti 

429 42,00 75,00 60,755 6,511 12,642 -,429 -,297 

4. Doživljanje učinkovitosti 
mreže pomoči 

429 37,00 73,00 58,021 6,170 11,907 -,310 ,658 

5. Doživljanje kakovosti 
sodelovanja s starši 

429 38,00 75,00 58,452 7,681 14,084 -,392 -,048 

6. Spodbujanje razvoja 
učnih kompetenc 

429 37,00 75,00 60,497 6,908 11,725 -,131 -,118 

7. Spodbujanje razvoja 
življenjskih spretnosti 

429 34,00 75,00 57,150 8,233 12,821 -,204 -,514 

8. Spodbujanje razvoja 
vzgojnih kompetenc 

429 37,00 75,00 64,576 7,093 10,083 -,419 -,145 

9. Značilnosti 
profesionalnega razvoja 

429 38,00 75,00 56,846 7,109 12,505 -,049 -,482 

Skupen rezultat Modela 

(vsota sklopov) 
429 368,00 646,00 532,179 50,120 9,244 -,266 -,022 

 

Iz tabele vidimo, da so pedagoški delavci najvišje samoocene podajali v sklopu Spodbujanje 

razvoja vzgojnih kompetenc (M8=64,6), aritmetična sredina sklopa pa je nad M>60 še v 

sklopu Samoocena usposobljenosti in v sklopu Spodbujanje razvoja učnih kompetenc. V teh 

sklopih je Model uresničen v približno 80% deležu. Najnižji aritmetični sredini pa sta v sklopu 

Značilnosti profesionalnega razvoja M9=56,8 in Spodbujanje razvoja življenjskih spretnosti 

M7=57,2; sklopa sta uresničena z malo nad 75%. 
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Koeficient variacije (KV %) kaže, da so rezultati najbolj homogeni v skupnem rezultatu 

Modela, kjer je delež aritmetične sredine, ki ga zavzema standardni odklon 9,2%, v 

posameznih sklopih Modela pa se koeficient variacije giblje med 10,1% in 14,1%.  

V skupnem rezultatu Modela pa tudi v posameznih sklopih iz koeficienta asimetrije (KA) 

ugotavljamo, da je distribucija odgovorov dokaj simetrična z rahlo tendenco v levo (-0,5<KA<0), 

le v sklopih Doživljanje institucionalne klime (KA1=-0,611) in Prepričanje o lastni učinkovitosti 

pri pedagoškem delu (KA2=-0,565), kjer je tendenca k višjim odgovorom še nekoliko večja. Na 

dokaj normalno porazdelitev odgovorov kaže tudi koeficient sploščenosti (KS), ki se v skupnem 

rezultatu Modela in v večini sklopov giblje med -0,5<KS<0,5, le v sklopih Prepričanje o lastni 

učinkovitosti pri pedagoškem delu (KS2=0,586) in Doživljanje učinkovitosti mreže pomoči 

(KS4=0,658) kaže na nekoliko bolj koničasto porazdelitev, v sklopu Spodbujanje razvoja 

življenjskih spretnosti pa na nekoliko bolj sploščeno porazdelitev odgovorov (KS7=-0,514).  

 

S pomočjo anketnega vprašalnika smo želeli ugotoviti občutljivost pedagoških delavcev za 

dejavnike, ki v vzgojno-izobraževalnem procesu spodbujajo razvoj življenjske odpornosti in 

prožnosti (rezilientnosti) otrok in mladostnikov, tako da smo jih povprašali, v kolikšni meri je 

za njihovo pedagoško prakso značilno uresničevanje 135 dejavnikov, ki so tvorili devet 

vsebinskih sklopov. Ker pedagoški delavci niso bili predhodno seznanjeni s konceptom 

rezilientnosti nas zato zanima, kateri zunanji dejavniki (neodvisne spremenljivke) nakazujejo 

večjo občutljivost za izbiro pristopov, strategij in oblik pedagoškega dela, ki so kot učinkoviti 

izpostavljeni v konceptu spodbujanja rezilientnosti v šoli. Rezultate celotnega Modela smo 

analizirali glede na strokovni profil pedagoških delavcev, z vidika regije, v kateri poučujejo 

pedagoški delavci in z vidika delovnih izkušenj pedagoških delavcev. Posebej pa nas je 

zanimal stratificiran vzorec osnovnošolskih učiteljev, zato smo po tem kriteriju Model 

analizirali glede na njihove delovne izkušnje, glede na doseženo raven izobrazbe 

osnovnošolskih učiteljev, glede na smer njihove izobrazbe, glede na vrsto osnovne šole, v 

kateri poučujejo (centralna/podružnična), glede na raven, na kateri poučujejo (vzgojno-

izobraževalne triade), glede na velikost oddelka v katerem osnovnošolski učitelj vodi 

razredništvo, glede na število otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v oddelek, v 

katerem osnovnošolski učitelj vodi razredništvo, glede na pretekle izkušnje osnovnošolskega 

učitelja s poučevanjem OPP in glede na učiteljeve izkušnje s sodelovanjem v strokovni 

skupini osnovne šole za pripravo individualiziranega programa za OPP. Ugotovitve 

predstavljamo v nadaljevanju. 
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2.2.3.1 Analiza rezultatov celotnega Modela glede na strokovni profil pedagoških 

delavcev 

 

Najprej smo Model analizirali z vidika strokovnega profila pedagoških delavcev. Statistično 

pomembnost razlik med skupinami pedagoških delavcev smo preverjali z enofaktorsko 

analizo variance (ANOVA).  

 

Tabela 55: Izid analize variance v sklopih Modela glede na strokovni profil pedagoških 
delavcev. 

Preizkus 
homogenosti 

varianc 

Analiza  
variance 

 Sklop                strokovni profil 
                           pedagoškega 
                                delavca  
 

n 
 

M 
 

SD 
 F P F P 

RS 166 59,578 8,324         
PS 109 59,587 5,971     

SRP 78 59,282 7,122 5,964 ,001 ,294 ,830 
SŠ 76 58,526 9,218     

1. Doživljanje 
institucionalne 
klime 

Skupaj 429 59,340 7,738         
RS 166 59,590 6,212         
PS 109 56,963 5,657     

SRP 76 59,908 5,645 ,808 ,490 5,098 ,002** 
SŠ 76 58,671 6,769     

2. Prepričanja o 
lastni 
učinkovitosti pri 
pedagoškem 
delu 

Skupaj 427 58,813 6,170     
RS 166 62,241 7,317         
PS 109 57,422 7,424     

SRP 78 64,205 6,768 ,738 ,530 17,750 ,000*** 
SŠ 76 58,750 7,416     

3. Samoocena 
kompetentnosti 
za izbrane 
naloge 

Skupaj 429 60,755 7,681     
RS 166 58,681 7,006         
PS 109 58,229 5,901     

SRP 78 59,923 6,404 2,172 ,091 10,385 ,000*** 
SŠ 76 54,329 7,316     

4. Doživljanje 
učinkovitosti 
mreže pomoči 

Skupaj 429 58,021 6,908     
RS 166 60,355 7,668         
PS 109 55,587 7,581     

SRP 78 59,090 8,100 1,594 ,190 8,080 ,000*** 
SŠ 76 57,750 9,297     

5. Doživljanje 
kakovosti 
sodelovanja s 
starši 

Skupaj 429 58,452 8,233     
RS 166 62,633 6,474         
PS 109 57,514 6,531     

SRP 78 61,551 6,865 1,100 ,349 14,330 ,000*** 
SŠ 76 59,026 7,665     

6. Spodbujanje 
razvoja učnih 
kompetenc 

Skupaj 429 60,497 7,093     
RS 166 59,018 7,446         
PS 109 55,092 6,797     

SRP 78 57,397 6,800 ,217 ,885 7,774 ,000*** 
SŠ 74 55,730 7,381     

7. Spodbujanje 
razvoja 
življenjskih 
spretnosti 

Skupaj 427 57,150 7,327     
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RS 166 66,446 6,133         
PS 109 62,220 5,847     

SRP 78 64,756 6,754 ,784 ,503 10,465 ,000*** 
SŠ 76 63,684 6,818     

8. Spodbujanje 
razvoja vzgojnih 
kompetenc 

Skupaj 429 64,576 6,511         
RS 166 57,253 7,049         
PS 109 55,844 6,758     

SRP 78 56,949 7,823 ,557 ,643 1,007 ,389 
SŠ 76 57,289 6,959     

9. Značilnosti 
profesionalnega 
razvoja 

Skupaj 429 56,846 7,109         

 

Najprej smo preverili, če je izpolnjena predpostavka o homogenosti varianc. Ugotovili smo, 

da se variance med skupinami ne razlikujejo na statistično pomembni ravni razen pri sklopu 

»Doživljanje institucionalne klime« (F1=5,964, P1=0,001), zato smo za ta sklop sprejeli 

predpostavko o nehomogenosti varianc in analizo variance računali po alternativnem 

preizkusu Welch. Izid analize variance pokaže, da lahko z manj kot 5% tveganjem trdimo, da 

se pedagoški delavci glede na strokovni profil razlikujejo v sedmih od devetih sklopov, s 

katerimi smo merili uresničevanje spodbud za razvoj rezilientnosti po našem Modelu. 

Statistično pomembnih razlik nismo ugotovili le v sklopih »Doživljanje institucionalne klime« 

in »Značilnosti v profesionalnem razvoju učitelja«.  

 

Največje razlike med skupinami pedagoških delavcev glede na strokovni profil ugotavljamo v 

sklopu Samoocena usposobljenosti (F3=17,750, P3=,000), kjer največje zaupanje v lastno 

usposobljenost s samoocenami izražajo specialni pedagogi in tik za njimi razredni učitelji, 

najbolj pomanjkljivo pa lastno usposobljenost za uresničevanje dejavnikov, ki smo jih navajali 

v tem sklopu, izražajo predmetni učitelji.  

Naslednji sklop, kjer prav tako ugotavljamo velike razlike med skupinami je sklop 

Spodbujanje razvoja učnih kompetenc (F6=14,330, P6=,000), ki so ga z najvišjimi 

samoocenami ocenjevali razredni učitelji, za njimi specialni pedagogi, najnižje aritmetične 

sredine pa tudi v tem sklopu ugotavljamo v skupini predmetnih učiteljev. 

Velike razlike med skupinami ugotavljamo tudi v sklopu Spodbujanje razvoja vzgojnih 

kompetenc (F8=10,465, P8=,000), kjer največji razkorak med samoocenami ugotavljamo med 

osnovnošolskima skupinama učiteljev – razredni učitelji bistveno višje samoocenjujejo 

dejavnike, ki so povezani z vzgojnim delovanjem kot predmetni učitelji.  

V sklopu Doživljanje organiziranosti in funkcionalnosti mreže pomoči (F4=10,385, P4=,000), 

kjer so razlike med skupinami tudi velike, pa rezultati kažejo, da najmanj tovrstnega suporta 

v svoji pedagoški praksi občutijo srednješolski učitelji, osnovnošolski učitelji pa le nekoliko 

manj od specialnih pedagogov, ki imajo najvišje vrednosti v tem sklopu. 
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Nekoliko manjše razlike med skupinami, ki pa so še vedno na stopnji visoke statistične 

pomembnosti, ugotavljamo v sklopu Doživljanje kakovosti sodelovanja s starši (F5=8,080, 

P5=,000). S samoocenami tega sodelovanja najbolj tesno medsebojno sodelovanje izražajo 

razredni učitelji, tik za njimi specialni pedagogi, medtem ko je sodelovanje med predmetnimi 

učitelji in starši, glede na rezultate bistveno šibkejše.  

Predzadnji sklop, v katerem smo z analizo variance ugotovili pomembne razlike med 

skupinami pedagoških delavcev glede na njihov strokovni profil, je Spodbujanje razvoja 

življenjskih spretnosti (F7=7,774, P7=,000), ki jih glede na rezultate v svoji praksi najbolj 

prepoznavajo razredni učitelji, najmanj pa predmetni in srednješolski učitelji. 

Zadnji sklop v katerem ugotavljamo statistično pomembne razlike med strokovnimi profili 

pedagoških delavcev pa je sklop Prepričanje o lastni učinkovitosti pri pedagoškem delu 

(F2=5,098, P2=,002), ki je najvišje v vrstah specialnih pedagogov in razrednih učiteljev, ne 

dosti nižje pri srednješolskih učiteljih, predmetni učitelji pa so najmanj prepričani v lastno 

učinkovitost pri pedagoškem delu. 

Iz analize variance Modela glede na strokovni profil pedagoških delavcev torej ugotavljamo, 

da bi največ suporta za kakovostnejše izvajanje sodobnega pouka v dejavnikih, ki so hkrati 

usmerjeni v spodbujanje razvoja rezilientnosti pri otrocih in mladostnikih potrebovali 

predmetni učitelji. 

 

Zanimalo nas je, kako se distribuirajo rezultati Modela po sklopih glede na strokovni profil 

pedagoških delavcev, kar prikazujemo še grafično. 
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Graf 4: Distribucija rezultatov Modela po sklopih glede na strokovni profil pedagoških delavcev. 

 

maksimalna vrednost rezultatov sklopov 
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Iz grafa 4 vidimo, da je v vseh skupinah najbolj uresničevan sklop Spodbujanje razvoja 

vzgojnih kompetenc pri otrocih in mladostnikih. Skupini razrednih učiteljev in specialnih 

pedagogov se ujemata v drugem in tretjem zaporednem rangu (sklopa Spodbujanje razvoja 

učnih kompetenc in Samoocena usposobljenosti pedagoškega delavca), medtem ko je pri 

razrednih učiteljih v 2. rangu sklop Doživljanje institucionalne klime, v 3. pa Doživljanje 

organiziranosti mreže pomoči, sklop Spodbujanje razvoja učnih kompetenc je v četrtem 

rangu, sklop Spodbujanje razvoja življenjskih spretnosti pa v zadnjem, devetem. Sklop 

Spodbujanje razvoja življenjskih spretnosti je v zadnjih rangih tudi pri ostalih skupinah 

pedagoških delavcev, pri razrednih učiteljih v 7. rangu, pri srednješolskih učiteljih in 

specialnih pedagogih pa v 8. rangu. Razredni učitelji in specialni pedagogi so ponovno 

podobni v zadnjem, 9. rangu, kamor se uvršča sklop Značilnosti profesionalnega razvoja (pri 

predmetnih učiteljih in specialnih pedagogih ta sklop dejavnikov pride v 7. rang), pri 

srednješolskih učiteljih je najšibkejši sklop Doživljanje organiziranosti mreže pomoči, kar 

kaže, da so dejavniki, ki smo jih navedli v tem sklopu za njihovo pedagoško prakso, najmanj 

značilni. Pri večini skupin pedagoških delavcev (razen pri razrednih učiteljih) je v drugi 

polovici rangov tudi sklop  Doživljanje kakovosti sodelovanja s starši.  

 

2.2.3.2 Analiza Modela glede na regijo, v kateri poučujejo pedagoški delavci 

 

V naši raziskavi so sodelovali pedagoški delavci iz 13 slovenskih regij. Zanimalo nas je, ali 

lahko značilnosti lokalnega okolja napovejo prednosti ali šibkosti za uresničevanje Modela 

spodbujanja rezilientnosti preko sodobnega pouka. 

 

Tabela 56: Izid analize variance razlik v sklopih Modela glede na regijo, v kateri poučujejo 

pedagoški delavci. 

Sklopi                       Regija 

Preizkus 
homogenosti 

varianc 
Analiza 
variance 

 n M SD F P F P 
sp.posavska 35  60,143 8,350         
pomurska 45  60,222 7,087 2,231 ,010 3,351 0,012* 
savinjska 25  58,720 7,508         
notranjsko- kraška 20  57,800 6,971         
JV slo 29  58,724 4,511         
gorenjska 54  58,833 7,731         
goriška 29  55,828 8,905         
koroška 26  63,538 5,846         
osrednjeslo. 51  58,392 8,870         
obalno-kraška 44  56,568 8,208         

1. Doživljanje 
institucionalne 
klime 

posavska 29  62,103 5,996         
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asavje 13  65,077 5,024         
podravska 29  60,448 8,007         

 

Skupaj 429  59,340 7,738         
sp.posavska 35  61,086 5,928         
pomurska 45  60,467 4,775 1,220 ,266 2,532 0,003** 
savinjska 24  60,458 5,073         
notranjsko- kraška 20  58,000 4,377         
JV slo 29  57,655 5,320         
gorenjska 54  56,019 7,056         
goriška 29  57,138 5,514         
koroška 26  59,423 6,562         
osr.slo 51  59,333 5,925         
obalno-kraška 44  57,727 7,092         
posavska 29  58,621 6,483         
zasavje 13  60,462 6,591         
podravska 28  60,429 6,021         

2. Prepričanja o 
lastni 
učinkovitosti 
pri 
pedagoškem 
delu 

Skupaj 427  58,813 6,170         
sp.posavska 35  62,943 6,544         
pomurska 45  63,000 6,186 1,662 ,073 1,586 0,093 
savinjska 25  62,280 7,260         
notranjsko- kraška 20  57,700 8,092         
JV slo 29  59,310 6,432         
gorenjska 54  60,741 8,313         
goriška 29  60,345 9,013         
koroška 26  61,269 8,146         
osr.slo 51  60,941 7,619         
obalno-kraška 44  58,341 9,316         
posavska 29  59,724 7,065         
zasavje 13  58,769 5,403         
podravska 29  62,103 6,966         

3. Samoocena 
kompetentnos
ti za izbrane 
naloge 

Skupaj 429  60,755 7,681         
sp.posavska 35  59,057 6,292         
pomurska 45  59,000 6,157 1,500 ,121 2,099 0,016* 
savinjska 25  59,400 6,124         
notranjsko- kraška 20  59,100 6,025         
JV slo 29  57,345 4,901         
gorenjska 54  59,741 7,484         
goriška 29  56,690 5,758         
koroška 26  60,923 7,461         
osr.slo 51  57,216 8,319         
obalno-kraška 44  54,727 6,777         
posavska 29  57,069 7,535         
zasavje 13  57,923 6,157         
podravska 29  56,931 6,590         

4. Doživljanje 
učinkovitosti 
mreže pomoči 

Skupaj 429  58,021 6,908         
sp.posavska 35  57,800 9,548         
pomurska 45  59,067 7,225 1,145 ,322 1,781 0,049* 
savinjska 25  61,600 7,842         
notranjsko- kraška 20  58,100 8,553         
JV slo 29  59,966 7,651         
gorenjska 54  58,556 6,615         

5. Doživljanje 
kakovosti 
sodelovanja s 
starši 

goriška 29  56,828 7,811         



Vanja R. Kiswarday (2012). Stališča učiteljev do možnosti razvijanja rezilientnosti pri učencih in dijakih, PeF UL. 

228 

koroška 26  61,615 8,453         
osr.slo 51  55,490 9,153         
obalno-kraška 44  57,568 8,906         
posavska 29  57,724 8,328         
zasavje 13  62,692 7,387         
podravska 29  58,276 7,745         

 

Skupaj 429  58,452 8,233         
sp.posavska 35  62,171 7,225         
pomurska 45  61,222 5,842 ,765 ,687 0,915 0,532 
savinjska 25  60,720 6,786         
notranjsko- kraška 20  61,400 6,142         
JV slo 29  61,103 5,108         
gorenjska 54  60,759 7,533         
goriška 29  59,966 7,660         
koroška 26  60,385 8,391         
osr.slo 51  58,882 7,252         
obalno-kraška 44  58,523 7,267         
posavska 29  59,931 7,473         
zasavje 13  61,846 7,081         
podravska 29  61,862 7,735         

6. Spodbujanje 
razvoja učnih 
kompetenc 

Skupaj 429  60,497 7,093         
sp.posavska 35  58,600 7,047         
pomurska 45  60,000 6,564 ,882 ,565 2,092 0,017* 

savinjska 25  59,280 5,777         
notranjsko- kraška 20  56,800 7,878         
JV slo 29  57,862 6,323         
gorenjska 54  56,370 8,468         
goriška 29  56,414 6,879         
koroška 26  58,154 7,530         
osr.slo 51  54,294 7,762         
obalno-kraška 44  55,682 7,581         
posavska 28  55,571 7,346         
zasavje 12  56,917 4,144         
podravska 29  58,828 6,563         

7. Spodbujanje 
razvoja 
življenjskih 
spretnosti 

Skupaj 427  57,150 7,327         
sp.posavska 35  65,857 5,796         
pomurska 45  64,622 6,286 1,220 ,267 1,069 0,385 
savinjska 25  66,880 4,978         
notranjsko- kraška 20  64,900 6,703         
JV slo 29  64,310 5,832         
gorenjska 54  65,074 5,974         
goriška 29  64,517 6,895         
koroška 26  65,462 7,409         
osr.slo 51  62,647 7,712         
obalno-kraška 44  63,023 6,997         
posavska 29  64,379 6,721         
zasavje 13  64,462 6,765         
podravska 29  65,345 5,459         

8. Spodbujanje 
razvoja 
vzgojnih 
kompetenc 

Skupaj 429  64,576 6,511         
sp.posavska 35  57,600 6,670         
pomurska 45  60,178 6,820 ,929 ,517 3,384 0,000*** 

9. Značilnosti 
profesionalne
ga razvoja savinjska 25  59,680 6,921         
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notranjsko- kraška 20  53,300 6,174         
JV slo 29  56,241 6,550         
gorenjska 54  54,648 6,493         
goriška 29  54,103 6,510         
koroška 26  59,846 5,958         
osr.slo 51  56,157 7,369         
obalno-kraška 44  55,568 8,278         
posavska 29  56,345 6,315         
zasavje 13  59,385 8,559         
podravska 29  58,034 6,282         

 

Skupaj 429  56,846 7,109         
 

Predpostavka o homogenosti varianc je izpolnjena v vseh sklopih (P>0,05), razen v sklopu 

Institucionalna klima (F1=2,231, P1=0,010), zato smo v tem sklopu analizo variance računali 

po metodi Welch za nehomogene variance. Izid analize variance pokaže, da v šestih od 

devetih sklopov prihaja do statistično pomembnih razlik v rezultatih glede na regijo, v kateri 

poučujejo pedagoški delavci, in sicer: 

 

V sklopu Doživljanje institucionalne klime (F1=3,351, P1=,012) so aritmetične sredine 

pedagoških delavcev iz goriške in obalno-kraške regije pomembno nižje od aritmetičnih 

sredin, ki so jih v tem sklopu dosegli pedagoški delavci iz posavske, podravske, pomurske, in 

spodnjeposavske regije (M>60), še višje aritmetične sredine pa dosegajo pedagoški delavci 

iz koroške (M=63,5) in zasavja (M=65,1). 

V sklopu Doživljanje lastne učinkovitosti pri pedagoškem delu (F2=3,351, P2=,012) 

ugotavljamo, da se pomembne razlike pojavljajo med pedagoškimi delavci, ki poučujejo v JV 

Sloveniji, gorenjski, goriški in obalno-kraški regiji – rezultati kažejo, da slabše doživljajo svojo 

učinkovitost pri pedagoškem delu (M<58,0) in pedagoškimi delavci, ki poučujejo v spodnji- 

posavski, pomurski, savinjski, podravski regiji in v zasavju, katerih aritmetične sredine v 

sklopu doživljanja lastne učinkovitosti presegajo M>60,0. 

V sklopu Doživljanje učinkovitosti mreže pomoči (F4=2,099, P4=,016) dosegajo najvišjo 

aritmetično sredino koroški pedagoški delavci (M=60,9), najnižjo pa obalno-kraški (M=54,7).  

V sklopu Doživljanje kakovosti v sodelovanju med šolo in starši (F5=1,781, P5=,049) 

ugotavljamo, da najnižjo aritmetično sredino dosegajo pedagoški delavci iz osrednje 

Slovenije (M=55,5), kar je pomembno manj kot pedagoški delavci iz savinjske in koroške 

(M=61,6) ter zasavske (M=62,7) regije, ki kakovost sodelovanja s starši ocenjujejo najvišje. 

V sklopu Spodbujanje razvoja življenjskih spretnosti (F7=2,092, P7=,017) prav tako 

ugotavljamo, da najnižjo aritmetično sredino dosegajo pedagoški delavci iz osrednje 
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Slovenije (M=54,3) in tako statistično pomembno odstopajo od pomurskih kolegov (M=60,0), 

ki dosegajo najvišjo aritmetično sredino v tem sklopu.  

V sklopu Značilnosti profesionalnega razvoja (F9=3,384, P9=,000) ugotavljamo, da so najvišje 

rezultate dosegli pedagoški delavci iz pomurske regije (M=60,2), njihove aritmetične sredine 

se statistično pomembno razlikujejo od aritmetičnih sredin pedagoških delavcev iz 

notranjsko-kraške (M=53,3), gorenjske (M=54,6) in goriške (M=54,1) regije, ki so imeli 

najnižje aritmetične sredine v tem sklopu. 

 

2.2.3.3 Analiza Modela glede na delovne izkušnje pedagoških delavcev 

 

Za analizo Modela smo spremenljivko »število let delovne dobe« grupirali v pet razredov, ki 

smo jih oblikovali po Hubermanovem modelu učiteljevega profesionalnega razvoja (Javrh, 

2007: 71).  

 
Tabela 57: Izid analize variance razlik v sklopih Modela glede na delovne izkušnje 

pedagoških delavcev. 

Preizkus 
homogenosti 

varianc 

Analiza  
variance 

 Sklop                       delovne 
                                 izkušnje 
 N M SD 

F P F P 

do 3 let 41 59,634 7,755         
4-6 let 38 58,789 8,158 1,814 0,125 3,231 ,013** 
7-18 let 177 57,949 8,327         
19-30 let 131 60,603 6,823         
nad 30 let 42 61,476 6,530         

1. Doživljanje 
institucionalne 
klime 

Skupaj 429 59,340 7,738         
do 3 let 40 57,925 5,091         
4-6 let 38 56,868 5,163 1,937 0,103 2,691 ,031* 
7-18 let 176 58,415 6,353         
19-30 let 131 59,687 6,529         
nad 30 let 42 60,357 5,436         

2. Prepričanja o 
lastni 
učinkovitosti pri 
pedagoškem 
delu 

Skupaj 427 58,813 6,170         
do 3 let 41 59,366 8,333         
4-6 let 38 58,132 7,064 0,963 0,427 2,612 ,035* 
7-18 let 177 60,475 7,576         
19-30 let 131 61,840 7,969         
nad 30 let 42 62,286 6,364         

3. Samoocena 
kompetentnosti 
za izbrane 
naloge 

Skupaj 429 60,755 7,681         
do 3 let 41 57,878 6,419         
4-6 let 38 57,184 6,559 0,896 0,466 3,991 ,003** 
7-18 let 177 56,746 7,201         
19-30 let 131 59,328 6,157         
nad 30 let 42 60,214 7,637         

4. Doživljanje 
učinkovitosti 
mreže pomoči 

Skupaj 429 58,021 6,908         
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do 3 let 41 59,049 6,697         
4-6 let 38 55,658 8,464 1,946 0,102 2,924 ,021* 
7-18 let 177 57,588 8,815         
19-30 let 131 59,985 7,822         
nad 30 let 42 59,262 7,252         

5. Doživljanje 
kakovosti 
sodelovanja s 
starši 

Skupaj 429 58,452 8,233         
do 3 let 41 59,244 7,290         
4-6 let 38 57,947 6,485 1,213 0,305 2,414 ,048* 
7-18 let 177 60,379 6,796         
19-30 let 131 61,443 7,033         
nad 30 let 42 61,571 8,285         

6. Spodbujanje 
razvoja učnih 
kompetenc 

Skupaj 429 60,497 7,093         
do 3 let 40 55,275 8,054         
4-6 let 37 55,351 5,687 1,390 0,237 1,755 ,137 
7-18 let 177 57,209 6,768         
19-30 let 131 58,069 7,957         
nad 30 let 42 57,405 7,824         

7. Spodbujanje 
razvoja 
življenjskih 
spretnosti 

Skupaj 427 57,150 7,327         
do 3 let 41 65,293 6,724         
4-6 let 38 61,579 6,128 0,648 0,628 3,930 ,004** 
7-18 let 177 64,232 6,606         
19-30 let 131 65,931 6,368         
nad 30 let 42 63,810 5,735         

8. Spodbujanje 
razvoja vzgojnih 
kompetenc 

Skupaj 429 64,576 6,511         
do 3 let 41 56,902 7,745         
4-6 let 38 56,447 6,595 0,669 0,614 ,873 ,480 
7-18 let 177 56,983 6,914         
19-30 let 131 57,336 7,396         
nad 30 let 42 55,048 6,839         

9. Značilnosti 
profesionalnega 
razvoja 

Skupaj 429 56,846 7,109         
 

Predpostavka o homogenosti varianc je izpolnjena v vseh sklopih (P>0,05), zato lahko 

ugotavljamo rezultate analize variance. Vidimo, da se skupine pedagoških delavcev glede na 

njihove delovne izkušnje med seboj statistično pomembno razlikujejo v sedmih od devetih 

sklopov.  

 

V sklopu Doživljanje institucionalne klime (F1=3,231, P1=,013) vidimo, da dosegajo novinci 

(do 3 let) in bolj izkušeni učitelji (19-30 let in nad 30 let) višje rezultate od učiteljev s srednje 

dolgimi delovnimi izkušnjami. Dejavniki, ki smo jih zajeli v sklop so bili usmerjeni v 

ugotavljanje celotne institucionalne klime (tako šolske in oddelčne, kot zbornične). Novinci so 

zelo usmerjeni v sprejemanje in so odprti za vzpostavljanje medosebnih odnosov tako s 

kolegi kot s starši in učenci, morda so v začetku tudi manj kritični do dejavnosti, ki so 

organizirane na ravni šole (interesne dejavnosti, projekti). Bolj izkušeni učitelji, ki poučujejo 

19-30 let in 30 in več let pa delujejo bolj sproščeno, samozavestno in suvereno, kar se 

odraža tudi v bolj sproščenih kolegialnih odnosih, veščem sodelovanju s starši in zaupnejšimi 

odnosi do učencev. Podobno lahko razlagamo tudi razlike v sklopu Doživljanje kakovosti 
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sodelovanja s starši (F5=2,924, P5=,021), kjer ugotavljamo podoben trend, le da v tem sklopu 

opažamo splošno nižje vrednosti aritmetičnih sredin, sploh pri pedagoških delavcih s 4-6 

letnimi delovnimi izkušnjami. 

V sklopu Prepričanje o lastni učinkovitosti pri pedagoškem delu (F2=2,691, P2=,031) 

opažamo trend naraščanja z delovnimi izkušnjami, zanimivo je le, da imajo novinci nekoliko 

višji rezultat od pedagoških delavcev s 4-6 letnimi izkušnjami, kar verjetno odraža njihov 

zagon in prepričanost v usposobljenost, ki so jo pridobili med študijem, kar pa zaniha ob 

spoznanju kompleksnosti konkretnih izkušenj in bi moralo biti izziv za nadaljnji profesionalni 

razvoj. Pomembne razlike s podobnim trendom velikosti aritmetičnih sredin po skupinah 

vidimo tudi v sklopu Samoocena usposobljenosti (F3=2,612, P3=,035). 

Skupine se med seboj razlikujejo tudi v sklopu Doživljanje organiziranosti in funkcionalnosti 

mreže pomoči (F4=3,991, P4=,003). Vse skupine dosegajo precej nizke aritmetične sredine 

(M<60; max=75), najmanj pa šolsko mrežo pomoči kot podporno doživljajo pedagoški 

delavci, ki poučujejo 7-18 let – iz prejšnjih dveh rezultatov sklopov vidimo, da svojo 

učinkovitost in usposobljenost presojajo višje, zato menimo, da  v tem rezultatu ne izkazujejo 

svoje šibkosti v podpori otrokom in mladostnikov, temveč izpostavljajo pomanjkljivosti 

podpornih dejavnikov na ravni šole. 

Analiza variance pokaže, da se glede na delovne izkušnje pedagoški delavci razlikujejo tudi 

v sklopu Spodbujanje razvoja vzgojnih kompetenc (F8=3,930, P8=,004), kjer so razlike 

nekoliko večje in v sklopu Spodbujanje razvoja učnih kompetenc (F6=2,414, P6=,048). Pri 

spodbujanju vzgojnih kompetenc opažamo dokaj enotne in visoke rezultate v vseh skupinah, 

z nižjimi vrednostmi izstopajo učitelji s 4-6 letnimi izkušnjami. Le-ti navzdol odstopajo tudi v 

sklopu Spodbujanje razvoja učnih kompetenc, kjer sicer opažamo trend naraščanja 

rezultatov z delovnimi izkušnjami. Učitelji z 4-6 letno dobo so glede na Hubermanov in S-

model profesionalnega razvoja v fazi stabilizacije, ko intenzivno razvijajo različne poklicne 

kompetence (Javrh, 2007: 76), medtem ko so učitelji z dolgoletnejšimi izkušnjami v fazi 

živahnega eksperimentiranja in izgradnje osebnega repertoarja prijemov in pojmovanj 

pedagoškega procesa (prav tam: 78), ko pogosto z učenci razvijejo zelo dober odnos in tudi 

dobre rezultate. 

 

Iz analize Modela glede na delovne izkušnje pedagoških delavcev ugotavljamo, da najbolj 

šibko skupino predstavljajo pedagoški delavci s 4-6 letnimi izkušnjami. V teoriji rezilientnosti 

je večkrat izpostavljeno, da najbolj učinkovito razvoj rezilientnosti pri otrocih in mladostnikih 

spodbujajo učitelji, ki so sami rezilientni. Učitelji z dolgoletnejšimi izkušnjami so prebrodili že 

marsikatero krizo v svojem profesionalnem razvoju, pri učiteljih v fazi stabilizacije pa se kot 

ovira (dejavnik tveganja) pojavlja občutek, da so na preizkušnji in pod nadzorom kolegov in 
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vodstva (Javrh, 2007), kar lahko vpliva na njihovo zadržanost, previdnost in umaknjenost. V 

tem obdobju so zelo pripravljeni za nadaljevanje študija in dodatno usposabljanje. Razvoj 

raznovrstnih kompetenc, ki jih učitelj sam izbira, da si postopno izgrajuje lastno kariero in se 

oblikuje v rezilientnega učitelja (Henderson in Milstein, 2003). V tem procesu pa imajo 

pomembno vlogo spodbujevalcev pozitivnih procesov tako sistemske izobraževalne 

možnosti kot tudi podpora vodstva šole.   

 

2.2.3.4 Analiza Modela glede na razredne in predmetne učitelje (osnovnošolske učitelje) 

 

V točki 2.2.3.1 smo ugotavljali, če so v uresničevanju Modela razlike med pedagoškimi 

delavci različnih strokovnih profilov. Enosmerna analiza variance je pokazala pomembne 

razlike v sedmih od devetih sklopov. Zanimalo nas je, ali obstajajo razlike med razrednimi in  

predmetnimi učitelji osnovne šole, kar smo preverjali s t-testom.  

 

Tabela 58: Izid t-testa razlik med razrednimi in predmetnimi učitelji v sklopih Modela  

 
čitelj 

Levene F-
preizkus 

homogenosti 
varianc  

t-test Sklop 

 

n M SD 

F P t P 

RS 166 59,578 8,324 1. Doživljanje institucionalne 
klime PS 109 59,587 5,971 

9,484 ,002 -,010 ,992 

RS 166 59,590 6,212 2. Prepričanja učiteljev o lastni 
učinkovitosti pri pedag. delu  PS 109 56,963 5,657 

,121 ,728 3,552 ,000*** 

RS 166 62,241 7,317 3. Samoocena kompetentnosti 
za izbrane naloge PS 109 57,422 7,424 

,205 ,651 5,311 ,000*** 

RS 166 58,681 7,006 4. Doživljanje učinkovitosti 
mreže pomoči PS 109 58,229 5,901 

1,882 ,171 ,555 ,579 

RS 166 60,355 7,668 5. Doživljanje kakovosti 
sodelovanja s starši PS 109 55,587 7,581 

,610 ,436 5,067 ,000*** 

RS 166 62,633 6,474 6. Spodbujanje razvoja učnih 
kompetenc PS 109 57,514 6,531 

,537 ,464 6,391 ,000*** 

RS 166 59,018 7,446 7. Spodbujanje razvoja 
življenjskih spretnosti PS 109 55,092 6,797 

,017 ,895 4,426 ,000*** 

RS 166 66,446 6,133 8. Spodbujanje razvoja vzgojnih 
kompetenc PS 109 62,220 5,847 

,960 ,328 5,692 ,000*** 

RS 166 57,253 7,049 9. Značilnosti profesionalnega 
razvoja PS 109 55,844 6,758 

,024 ,878 1,648 ,101 
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Najprej smo preverili predpostavko o homogenosti varianc in ugotovili homogenost v vseh 

sklopih, razen v sklopu »Doživljanje institucionalne klime«, kjer je tveganje večje od 5% 

(F=9,484, P=0,002), zato smo v tem sklopu uporabili aproksimativni izračun t-testa za 

nehomogene vzorce, v ostalih sklopih pa se sklicujemo na običajni t-test.  

Izid t-testa pokaže, da se razredni in predmetni učitelji statistično pomembno razlikujejo v šestih 

od devetih sklopov. Največje razlike ugotavljamo v sklopu Spodbujanje razvoja učnih 

kompetenc (t6=6,391, P6=0,000), Spodbujanje razvoja vzgojnih kompetenc (t8=5,692, 

P8=,000), v sklopu Samoocena usposobljenosti učitelja (t3=5,311, P3=,000), Doživljanje 

kakovosti sodelovanja s starši (t5=5,067, P5=,000), Spodbujanje razvoja življenjskih 

spretnosti (t7=4,426, P7=,000) in Prepričanja o lastni učinkovitosti pri pedagoškem delu 

(t2=3,552, P2=,001). V vseh sklopih so aritmetične sredine razrednih učiteljev večje od 

aritmetičnih sredin predmetnih učiteljev. 

 

Ker smo razlike že interpretirali, ko smo podrobno obravnavali posamezne dejavnike v sklopih 

Modela, bomo na tem mestu z deleži prikazali izkazano občutljivost razrednih in predmetnih 

učiteljev za uresničevanje posameznih sklopov Modela za spodbujanje razvoja rezilientnosti 

preko sodobnega pouka.  
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Graf 5: Uresničevanje Modela (po sklopih) na razredni in predmetni stopnji osnovne šole. 
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Iz grafa 5 vidimo s kolikšnim deležem razredni oziroma predmetni učitelji v svojo pedagoško 

prakso vključujejo dejavnike po posameznih sklopih Modela in razlike med skupinama. Razlike so 

največje v sklopu Spodbujanje razvoja učnih kompetenc, skoraj 7% (razredni učitelji od 

maksimalnih vrednosti odstopajo za 16%, predmetni pa kar za 23%). Več kot 6% razlike so še v 

sklopu Samoocena usposobljenosti učitelja in Sodelovanje s starši. Več kot 5% razlike med 

obema skupinama učiteljev ugotavljamo v sklopih Spodbujanje razvoja vzgojnih kompetenc in 

Spodbujanje razvoja življenjskih spretnosti, v sklopu prepričanja o lastni učinkovitosti pri 

pedagoškem delu se skupini razlikujeta za 3,5%. V sklopih, kjer izid t-testa Vidiki profesionalnega 

razvoja, je razlika skoraj 2%, v Doživljanju funkcionalnosti mreže pomoči 0,6%, enakovrednost 

skupin pa ugotavljamo v Doživljanju šolske klime. 

Pri obeh skupinah je Model najbolj uresničevan v sklopu Spodbujanje razvoja vzgojnih 

kompetenc, najmanj pa v okviru sklopa Profesionalne rasti učiteljev. Učitelji so v vprašalniku 

podajali odgovore po lastni presoji. Zavedamo se, da je lahko realna situacija drugačna, vendar 

nam odgovori kažejo subjektivne teorije učiteljev, njihova stališča in prepričanja. To nam 

predstavlja dobro izhodiščno informacijo, saj ugotavljamo, da pri izvajanju svoje pedagoške 

prakse učitelji stremijo k uresničevanju dejavnikov, ki smo jih izpostavili kot pomembne v procesu 

spodbujanja razvoja življenjske odpornosti in prožnosti otrok in mladostnikov. 

 

2.2.3.4.1 Analiza Modela glede na delovne izkušnje osnovnošolskih učiteljev 

 

Enako kot pri analizi Modela v celotnem vzorcu smo spremenljivko »število let delovne 

dobe« grupirali v pet razredov delovnih izkušenj, in sicer v razrede do 3 let, od 4 do 6 let, od 

7 do 18 let, od 19 do 30 let in nad 30 let delovnih izkušenj.  

 

Tabela 59: Izid analize variance razlik v sklopih Modela glede na delovne izkušnje 
osnovnošolskih učiteljev. 

Preizkus 
homogenosti 

varianc 

Analiza  
variance   Sklop                       

delovne 
                                 Izkušnje 
 n M SD 

F P F P 

do 3 let 14 62,071 8,905         
4-6 let 30 59,900 6,277 2,730 ,030 4,914 ,001** 
7-18 let 106 57,274 8,105         

19-30 let 95 60,789 6,859         

nad 30 let 30 62,433 5,097         

1. Doživljanje 
institucionalne 
klime 

Skupaj 275 59,582 7,468         
do 3 let 14 58,214 4,441         
4-6 let 30 56,633 5,366 3,600 ,007 1,947 ,101 

2. Prepričanja o 
lastni 
učinkovitosti pri 

7-18 let 106 57,915 5,927         



Vanja R. Kiswarday (2012). Stališča učiteljev do možnosti razvijanja rezilientnosti pri učencih in dijakih, PeF UL. 

236 

19-30 let 95 59,579 6,850         
nad 30 let 30 59,600 5,250         

pedagoškem 
delu 

Skupaj 275 58,549 6,125         

do 3 let 14 60,571 7,325         
4-6 let 30 58,267 7,187 ,707 ,588 2,135 ,077 
7-18 let 106 59,236 7,539         
19-30 let 95 61,695 8,187         
nad 30 let 30 61,833 6,828         

3. Samoocena 
kompetentnosti 
za izbrane 
naloge 

Skupaj 275 60,331 7,716         
do 3 let 14 59,071 7,721         
4-6 let 30 57,567 6,268 1,439 ,221 3,842 ,005** 
7-18 let 106 56,896 6,354         
19-30 let 95 59,684 6,041         
nad 30 let 30 61,100 7,540         

4. Doživljanje 
učinkovitosti 
mreže pomoči 

Skupaj 275 58,502 6,583         
do 3 let 14 60,071 7,364         
4-6 let 30 56,033 7,613 ,460 ,765 2,895 ,023* 
7-18 let 106 57,104 8,100         

19-30 let 95 60,095 7,925         
nad 30 let 30 59,800 7,213         

5. Doživljanje 
kakovosti 
sodelovanja s 
starši 

Skupaj 275 58,465 7,970         
do 3 let 14 61,000 5,114         
4-6 let 30 58,133 6,627 1,288 ,275 1,732 ,143 
7-18 let 106 60,104 6,610         
19-30 let 95 61,516 7,192         
nad 30 let 30 61,767 7,990         

6. Spodbujanje 
razvoja učnih 
kompetenc 

Skupaj 275 60,604 6,953         
do 3 let 14 58,143 6,949         
4-6 let 30 55,100 5,874 1,832 ,123 1,138 ,339 
7-18 let 106 57,236 6,442         
19-30 let 95 57,958 8,783         
nad 30 let 30 58,733 7,575         

7. Spodbujanje 
razvoja 
življenjskih 
spretnosti 

Skupaj 275 57,462 7,436         
do 3 let 14 67,000 5,844         
4-6 let 30 61,600 6,678 ,611 ,655 4,893 ,001** 
7-18 let 106 63,896 6,351         
19-30 let 95 66,526 6,028         
nad 30 let 30 64,433 5,685         

8. Spodbujanje 
razvoja vzgojnih 
kompetenc 

Skupaj 275 64,771 6,358         
do 3 let 14 59,214 7,648         
4-6 let 30 56,333 6,666 ,411 ,801 ,972 ,423 
7-18 let 106 56,575 6,881         
19-30 let 95 57,084 7,211         
nad 30 let 30 55,067 6,341         

9. Značilnosti 
profesionalnega 
razvoja 

Skupaj 275 56,695 6,957         

 

Najprej smo preverili izpolnjenost predpostavke o homogenosti varianc. V dveh sklopih 

Doživljanje institucionalne klime (F1=2,730, P1=0,030) in Doživljanja lastne učinkovitosti 

(F2=3,600, P2=0,007) predpostavka ni bila izpolnjena, zato smo tam F izračunali po metodi 

Welch. Izid analize variance je predstavljen v spodnji tabeli. 
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Vidimo, da se osnovnošolski učitelji glede na njihove delovne izkušnje med seboj razlikujejo v 

štirih od devetih sklopov.  

V sklopu Doživljanje institucionalne klime (F1=4,914, P1=,001) ugotavljamo podobno kot v 

analizi celotnega vzorca, da bolj izkušeni učitelji (19-30 let, M=60,8 in nad 30 let, M=62,4)  in 

novinci (do 3 let, M=62,1) pomembno višje aritmetične sredine rezultatov od učiteljev s 

srednje dolgimi delovnimi izkušnjami (od 7-18 let, M=57,3).   

Skupine osnovnošolskih učiteljev se glede na delovne izkušnje med seboj razlikujejo tudi v 

sklopu Doživljanje organiziranosti in funkcionalnosti mreže pomoči (F4=3,842, P4=,005). Vse 

skupine, razen učiteljev z delovnimi izkušnjami nad 30 let (M=61,1), dosegajo precej nizke 

aritmetične sredine (M<60; max=75), najmanj pa šolo kot podporno doživljajo pedagoški 

delavci, ki poučujejo 7-18 let (M=56,9). 

Analiza variance statistično pomembne razlike med osnovnošolskimi učitelji glede na njihove 

delovne izkušnje, pokaže še v sklopu Doživljanje kakovosti sodelovanja s starši (F5=2,895, 

P5=,023), kjer učitelji novinci (do 3 let) in učitelji z 19-30 let delovnih izkušenj dosegajo 

aritmetični sredini M>60, medtem ko je aritmetična sredina učiteljev z 7-18 letnimi delovnimi 

izkušnjami M=57,1, s 4-6 letnimi pa le M=56,0. 

Glede na delovne izkušnje se osnovnošolski učitelji razlikujejo tudi v sklopu Spodbujanje 

vzgojnih kompetenc (F8=4,893, P8=,001). Aritmetične sredine kažejo, da so učitelji novinci 

zelo usmerjeni v vzgojno delovanje (M=67), učitelji s 4-6 letnimi delovnimi izkušnjami 

najmanj spodbujajo razvoj vzgojnih kompetenc pri otrocih in mladostnikih (M=61,6), potem 

pa opažamo trend naraščanja spodbud do M=66,5 v skupini učiteljev z 19-30 letnimi 

izkušnjami, v skupini učiteljev z nad 30 letno delovno dobo pa je višina aritmetične sredine 

ponovno nekoliko nižja (M=64,4). 

 

2.2.3.4.2 Analiza Modela glede na doseženo raven izobrazbe osnovnošolskih učiteljev 

 

Zanimalo nas je ali na rezultate Modela vpliva raven izobrazbe, ki so jo dosegli učitelji. V 

spodnji tabeli prikazujemo izid analize variance. 
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Tabela 60: Izid analize variance v sklopih Modela glede na raven dosežene izobrazbe 
osnovnošolskih učiteljev. 

Preizkus 
homogenosti 

varianc 

Analiza  
variance 

 Sklop                       osežena 
                                 izobrazba n M SD 

F P F P 

višja 96 61,698 6,421         
visoka 167 58,509 7,917 2,409 ,092 6,236 ,002** 
mag/dr/spec 12 57,583 5,160         

1. Doživljanje 
institucionalne 
klime 

Skupaj 275 59,582 7,468         
višja 96 59,688 6,557         
visoka 167 57,844 5,829 1,743 ,177 2,882 ,058 
mag/dr/spec 12 59,250 5,562         

2. Prepričanja o 
lastni 
učinkovitosti pri 
pedagoškem 
delu 

Skupaj 275 58,549 6,125         

višja 96 61,833 7,292         
visoka 167 59,102 7,757 ,163 ,850 6,823 ,001** 
mag/dr/spec 12 65,417 6,708         

3. Samoocena 
kompetentnosti 
za izbrane 
naloge Skupaj 275 60,331 7,716         

višja 96 60,542 6,516         
visoka 167 57,581 6,426 ,352 ,703 8,369 ,000*** 
mag/dr/spec 12 55,000 5,187         

4. Doživljanje 
učinkovitosti 
mreže pomoči 

Skupaj 275 58,502 6,583         
višja 96 60,115 7,350         
visoka 167 57,443 8,229 1,072 ,344 3,597 ,029* 

mag/dr/spec 12 59,500 7,280         

5. Doživljanje 
kakovosti 
sodelovanja s 
starši 

Skupaj 275 58,465 7,970         
višja 96 61,760 7,051         
visoka 167 59,665 6,712 ,388 ,678 4,785 ,009** 
mag/dr/spec 12 64,417 7,342         

6. Spodbujanje 
razvoja učnih 
kompetenc 

Skupaj 275 60,604 6,953         
višja 96 58,417 8,729         
visoka 167 56,778 6,630 3,127 ,045 1,889 ,153 
mag/dr/spec 12 59,333 6,095         

7. Spodbujanje 
razvoja 
življenjskih 
spretnosti Skupaj 275 57,462 7,436         

višja 96 66,208 5,775         
visoka 167 63,880 6,614 2,853 ,059 4,314 ,014* 
mag/dr/spec 12 65,667 5,263         

8. Spodbujanje 
razvoja vzgojnih 
kompetenc 

Skupaj 275 64,771 6,358         
višja 96 56,198 6,982         
visoka 167 56,820 7,004 ,610 ,544 ,883 ,415 
mag/dr/spec 12 58,917 6,052         

9. Značilnosti 
profesionalnega 
razvoja 

Skupaj 275 56,695 6,957         

 

S preizkusom o homogenosti varianc smo ugotovili, da je predpostavka izpolnjena v vseh 

sklopih (P>0,05), zato lahko uporabimo rezultate analize variance, ki so prikazani v tabeli. 

Izid analize variance pokaže, da lahko z manj kot 5% tveganjem trdimo, da raven izobrazbe 

osnovnošolskih učiteljev vpliva na šest od devetih sklopov.  
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V sklopu Doživljanje institucionalne klime (F1=6,236, P1=,002) aritmetične sredine kažejo, da 

trend doživljanja šolske klime upada obratno sorazmerno z doseženo ravnjo izobrazbe 

učitelja. Bonferronijev post-hoc preizkus pokaže pomembno razliko v doživljanju 

institucionalne klime med učitelji z višjo izobrazbo (M=61,7) in učitelji z visoko izobrazbo 

(M=58,5). Učitelji z magisterijem, doktoratom ali specializacijo pa imajo v sklopu doživljanja 

šolske klime najnižno aritmetično sredino (M=57,6). 

V sklopu Doživljanje lastne usposobljenosti (F3=6,823, P3=,001) ugotavljamo, da dosegajo 

najvišjo aritmetično sredino najvišje izobraženi učitelji (M=65,4), aritmetična sredina učiteljev 

z višjo izobrazbo pa je pomembno višja (M=61,8) od aritmetične sredine učiteljev z visoko 

izobrazbo (M=59,1). 

V sklopu Doživljanje funkcionalnosti mreže pomoči (F4=8,369, P4=,000) sta višina aritmetične 

sredine in dosežena raven izobrazbe v obratnem sorazmerju, kar lahko razumemo kot težnjo 

višje izobraženih učiteljev, da bi šole zagotovile kompleksnejšo in kakovostnejšo mrežo 

pomoči in podpore otrokom in mladostnikom z različnimi težavami, prav tako pa tudi 

učiteljem, ki te otroke in mladostnike poučujejo in si želijo več timskega povezovanja s 

svetovalno službo in izvajalci pomoči.  

V sklopu Doživljanje kakovosti v sodelovanju med šolo in starši (F5=3,597, P5=,029) 

ugotavljamo, da najnižjo aritmetično sredino dosegajo učitelji z visoko izobrazbo (M=57,4), 

najvišjo pa učitelji z višjo izobrazbo (M=60,1), ki so v svojem pedagoškem delovanju najbolj 

obrnjeni navzven (to nakazuje tudi rezultat sklopa Doživljanje šolske klime, ki je v tej skupini 

najvišji). 

V sklopu Spodbujanje razvoja učnih kompetenc (F6=4,785, P6=,009), kjer ugotavljamo, da 

učitelji z najvišjo stopnjo izobrazbe tudi najbolj spodbujajo razvoj učnih kompetenc pri otrocih 

in mladostnikih (M=64,4), učitelji z višjo izobrazbo pa so v spodbujanje le-teh usmerjeni bolj 

kot učitelji z visoko izobrazbo. Ponovno menimo, da je tak rezultat posledica večje delovne 

izkušenosti učiteljev z višjo izobrazbo.  

 

2.2.3.4.3 Analiza Modela glede na smer izobrazbe osnovnošolskih učiteljev 

 

Zanimalo nas je tudi, če na uresničevanje Modela spodbujanja rezilientnosti preko 

sodobnega pouka vpliva smer izobrazbe osnovnošolskega učitelja. Podatke, ki smo jih od 

učiteljev pridobili v spremenljivki »smer dosežene izobrazbe« smo grupirali v pet skupin in 

sicer na: razredni pouk, družboslovje, naravoslovje, jezikoslovje in šport.  
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Tabela 61: Izid analize variance razlik v sklopih Modela glede na smer izobrazbe 
osnovnošolskih učiteljev. 

Preizkus 
homogenosti 

varianc 

Analiza  
variance  Sklop                       Smer 

                                      
                              izobrazbe 
 n M SD 

F P F P 

razredni pouk 166 59,578 8,324         
družboslovje 22 61,045 4,874 3,167 ,014 ,424 ,557 
naravoslovje 39 58,923 6,119         
jezikoslovje 35 58,971 6,133         
šport 13 60,769 6,796         

1. Doživljanje 
institucionalne 
klime 

Skupaj 275 59,582 7,468         
razredni pouk 166 59,590 6,212         
družboslovje 22 58,091 4,740 ,442 ,778 5,026 ,001** 

naravoslovje 39 55,410 6,069         
jezikoslovje 35 58,629 5,483         
šport 13 55,231 5,036         

2. Prepričanja o 
lastni 
učinkovitosti 
pri 
pedagoškem 
delu 

Skupaj 275 58,549 6,125         
razredni pouk 166 62,241 7,317         
družboslovje 22 58,909 8,440 ,985 ,416 8,620 ,000*** 
naravoslovje 39 55,718 7,917         
jezikoslovje 35 59,143 6,293         
šport 13 55,385 5,839         

3. Samoocena 
kompetentno-
sti za izbrane 
naloge 

Skupaj 275 60,331 7,716         
razredni pouk 166 58,681 7,006         
družboslovje 22 61,318 5,103 1,296 ,272 2,167 ,073 
naravoslovje 39 56,308 6,144         
jezikoslovje 35 58,286 5,691         
šport 13 58,615 5,189         

4. Doživljanje 
učinkovitosti 
mreže pomoči

Skupaj 275 58,502 6,583         
razredni pouk 166 60,355 7,668         
družboslovje 22 57,591 7,366 3,410 ,010 7,642 ,000*** 
naravoslovje 39 55,051 6,228         
jezikoslovje 35 56,229 8,839         
šport 13 52,077 7,433         

5. Doživljanje 
kakovosti 
sodelovanja s 
starši 

Skupaj 275 58,465 7,970         
razredni pouk 166 62,633 6,474         
družboslovje 22 59,182 6,169 1,036 ,389 15,561 ,000*** 
naravoslovje 39 57,282 6,589         
jezikoslovje 35 59,229 6,044         
šport 13 50,769 3,632         

6. Spodbujanje 
razvoja učnih 
kompetenc 

Skupaj 275 60,604 6,953         
razredni pouk 166 59,018 7,446         
družboslovje 22 58,182 5,315 ,896 ,467 9,190 ,000*** 
naravoslovje 39 54,103 6,935         
jezikoslovje 35 56,514 6,514         
šport 13 49,000 5,196         

7. Spodbujanje 
razvoja 
življenjskih 
spretnosti 

Skupaj 275 57,462 7,436         
razredni pouk 166 66,446 6,133         8. Spodbujanje 

razvoja družboslovje 22 64,409 4,737 1,582 ,179 9,165 ,000*** 
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naravoslovje 39 62,154 5,779         
jezikoslovje 35 61,229 6,236         
šport 13 61,385 6,332         

vzgojnih 
kompetenc 

Skupaj 275 64,771 6,358         
razredni pouk 166 57,253 7,049         
družboslovje 22 56,636 5,430 ,626 ,644 1,300 ,270 
naravoslovje 39 55,769 7,065         
jezikoslovje 35 56,429 6,887         
šport 13 53,154 7,548         

9. Značilnosti 
profesionalne
ga razvoja 

Skupaj 275 56,695 6,957         

 

Najprej smo preverili izpolnjenost predpostavke o homogenosti varianc. V dveh sklopih 

Doživljanje institucionalne klime (F1=3,167, P1=0,014) in Doživljanje sodelovanja s starši 

(F5=3,410, P5=0,010) predpostavka ni bila izpolnjena, zato smo tam analizo variance 

izračunali po metodi Welch, sicer pa smo uporabili običajno analizo variance. Izid preizkusa 

pokaže, da se osnovnošolski učitelji glede na smer njihove dosežene izobrazbe med seboj 

statistično pomembno razlikujejo v šestih od devetih sklopov. Statistično verjetnih razlik ne 

moremo utemeljevati le v sklopih Doživljanje institucionalne klime, Doživljanje funkcionalnosti 

mreže pomoči in v zadnjem sklopu, Vidiki učiteljevega profesionalnega razvoja.  

 
Kar smo ugotavljali že v dosedanjih analizah je razvidno tudi iz te primerjave. Učitelji, ki so 

diplomirali na smeri »razredni pouk« dosegajo najvišje vrednosti aritmetičnih sredin v vseh 

sklopih, razen v sklopih »Doživljanje institucionalne klime« in »Doživljanje funkcionalnosti 

mreže pomoči«, kjer višje aritmetične sredine dosegajo učitelji, ki so diplomirali na 

družboslovni smeri (pri klimi višje aritmetične vrednosti dosegajo še učitelji s športno smerjo 

izobrazbe), vendar se pri obeh sklopih razlike ne izkazujejo na statistično pomembni stopnji. 

 
Največje razlike ugotavljamo v sklopu Spodbujanje razvoja učnih kompetenc (F6=15,561, 

P6=0,000), in sicer med učitelji razrednega pouka in učitelji športa, naravoslovja in 

družboslovja, učitelji jezikoslovja pa so tik pod mero statistično pomembnih razlik. Naslednje 

področje, pri katerem tudi ugotavljamo zelo velike razlike je Spodbujanje razvoja življenjskih 

spretnosti (F7=9,190, P7=,000). Največje razhajanje je med skupinama razrednih učiteljev in 

športnih pedagogov. Prav presenetljivo je, da so glede na naše rezultate, športni pedagogi 

na področju razvijanja življenjskih spretnosti tako šibko prepoznavali dejavnike, kjer bi lahko 

preko svojega predmetnega področja otrokom in mladostnikom posredovali tako veliko 

življenjskih spretnosti. S starim izrazom »telesna vzgoja« lahko ponazorimo, kako 

pomembna življenjska spretnost za posameznika je obvladovanje lastnega telesa, 

poznavanje potencialov, omejitev, odnosov do predmetov (športnih rekvizitov), soigralcev, 

upoštevanje pravil, podrejanje avtoriteti (sodnik). Razvoj spretnosti in znanj na gibalno- 

športnem področju omogoča številne oblike za spremljanje beleženja lastnih dosežkov, ki so 



Vanja R. Kiswarday (2012). Stališča učiteljev do možnosti razvijanja rezilientnosti pri učencih in dijakih, PeF UL. 

242 

lahko čudovita podpora za celostno osebnostno rast posameznika. Prav tako na stopnji 

statistične pomembnosti, vendar z manjšo razliko odstopajo učitelji naravoslovnih smeri, 

katerih predmeti prav tako ponujajo pestre možnosti za razvijanje življenjskih spretnosti tako 

pri spoznavanju in obvladovanju lastnega telesa kot tudi okolja.  

Na še odprte možnosti za povečanje spodbujanja razvoja življenjske odpornosti otrok in 

mladostnikov preko učnih vsebin kažejo tudi razlike v sklopu Spodbujanje razvoja vzgojnih 

kompetenc (F8=9,165, P8=0,000). Od aritmetičnih sredin učiteljev razrednega pouka 

statistično pomembno odstopajo dosežki učiteljev športa, potem pa jezikoslovja in 

naravoslovja.  

Analiza variance pokaže statistično pomembne razlike med skupinami glede na smer 

dosežene izobrazbe tudi v sklopu Doživljanje kakovosti sodelovanja s starši (F5=7,642, 

P5=,000), kjer od učiteljev razrednega pouka najbolj odstopajo učitelji športne smeri, za njimi 

pa še učitelji naravoslovne in jezikoslovne smeri. 

Ugotavljamo, da imajo učitelji z različnimi smermi izobrazbe tudi statistično pomembno 

različna Prepričanja o lastni učinkovitosti pri pedagoškem delu (F2=5,026, P2=,001). Od 

učiteljev razrednega pouka, ki dosegajo najvišje dosežke najbolj odstopajo učitelji 

naravoslovja in športa, oboji statistično pomembno odstopajo tudi v sklopu Samoocena 

usposobljenosti učitelja (F3=8,620, P3=,000), kar kaže, da se zavedajo potrebe po dopolnitvi 

obstoječih pedagoških kompetenc.  

 

2.2.3.4.4 Analiza Modela glede na vrsto osnovne šole – centralna/podružnična 

 

Preveriti smo želeli, če na razlike v sklopih Modela vpliva zaposlenost učitelja v centralni 

oziroma v podružnični šoli.  

  

Tabela 62: Izid t-testa razlik v sklopih Modela glede na zaposlenost učiteljev v centralnih 
oziroma podružničnih osnovnih šolah. 

Levene F-
preizkus  

homogenosti 
varianc 

t-test 
 

Sklop                             Vrsta šole n M SD 
F P t df 2P 

centralna 228 60,171 6,865 10,734 ,001 2,372 56,382 ,021* Institucionalna klima 
podružnična 47 56,723 9,466           
centralna 228 58,596 5,708 4,042 ,045 ,228 56,265 ,820 Učinkovitost 
podružnična 47 58,319 7,913        
centralna 228 60,263 7,293 6,406 ,012 -,268 57,438 ,790 Usposobljenost 
podružnična 47 60,660 9,597        
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centralna 228 58,553 6,189 8,511 ,004 ,232 56,975 ,817 Mreža pomoči 
podružnična 47 58,255 8,308        
centralna 228 58,013 8,010 ,017 ,896 -2,085 273 ,038* Sodelovanje s starši 
podružnična 47 60,660 7,470           
centralna 228 60,237 6,781 ,366 ,545 -1,936 273 ,054 Učne kompetence 
podružnična 47 62,383 7,560           
centralna 228 56,996 7,502 ,101 ,751 -2,308 273 ,022* Življenjske spretnosti 
podružnična 47 59,723 6,736           
centralna 228 64,531 6,281 ,989 ,321 -1,382 273 ,168 Vsota vzgojne 

kompetence podružnična 47 65,936 6,664           
centralna 228 56,627 6,898 ,240 ,625 -,353 273 ,724 Vsota profesionalni 

razvoj podružnična 47 57,021 7,305           

 

Najprej smo preverili homogenost varianc. V prvih štirih sklopih ta pogoj ni bil izpolnjen 

(F1=10,734, P1=,001; F2=4,042, P2=,045; F3=6,406, P3=,012; F4=8,511, P4=,004), zato smo v 

teh primerih upoštevali aproksimativne izračune t-testa za nehomogene variance, v ostalih 

sklopih pa se sklicujemo na običajni t-test. 

 
V vzorcu osnovnošolskih učiteljev ugotavljamo, da med učitelji, ki poučujejo na centralnih 

oziroma podružničnih šolah obstajajo statistično pomembne razlike v treh od devetih 

sklopov, in sicer v sklopu Doživljanje institucionalne klime (t1=2,372, P1=0,021), kjer 

aritmetične sredine kažejo na boljše doživljanje šolske klime pri učiteljih, ki poučujejo na 

centralnih šolah – glede na dejavnike, katerih uresničevanje smo preverjali v tem sklopu, 

ugotavljamo, da se. učitelji podružničnih šol doživljajo premalo vpete v centralno šolo, 

predvsem z vidika timskega sodelovanja s svetovalno službo, informiranosti in prepoznavanja 

in priznavanja učiteljevih dosežkov. Nasprotno pa ugotavljamo, da v primerjavi z učitelji s 

centralnih šol učitelji s podružničnih šol dajejo večji poudarek dejavnikom v sklopu 

Spodbujanje razvoja življenjskih spretnosti (t7=-2,308, P7=0,022). Menimo, da jim to 

omogoča večja vpetost v lokalno okolje, manjši oddelki, ki pa so pogosto kombinirani, kar 

zahteva bistveno več ustvarjalnega povezovanja in prilagajanja različnim potrebam in 

zmožnostim otrok. Učitelji, ki poučujejo v podružničnih šolah višje od učiteljev s centralnih šol 

ocenjujejo tudi sklop Doživljanje kakovosti sodelovanja s starši (t5=-2,085, P5=0,038). 

 

2.2.3.4.5 Analiza Modela glede na raven, na kateri poučujejo osnovnošolski učitelji 

 

V dosedanjih primerjavah smo ugotavljali, kako se v uresničevanju dejavnikov, ki so 

usmerjeni v spodbujanje rezilientnosti v šoli razlikujejo razredni in predmetni učitelji. Z 

neodvisno spremenljivko, s katero smo pridobili še podatke, v kateri triadi učitelji poučujejo, 

smo ugotavljali, kako se preverjani dejavniki uresničujejo po izobraževalnih ravneh v osnovni 

šoli. V tabeli 10 je prikazan izid analize variance.  
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Tabela 63: Izid analize variance v sklopih Modela glede na raven poučevanja osnovnošolskih 
učiteljev. 

Preizkus 
homogenosti 

varianc 

Analiza  
variance 

 Sklop                      Triada 
 

N 
 

M 
 

SD 
 F P F P 

OŠ I 91 58,407 8,600         
OŠ II 80 60,400 7,721 2,938 ,034 1,434 ,247 
OŠ III 42 60,762 5,759         
kombinacija 62 59,452 6,166     

1. Doživljanje 
institucionalne 
klime 

Skupaj 275 59,582 7,468         
OŠ I 91 59,396 6,917         
OŠ II 80 59,313 5,651 1,464 ,225 2,783 ,041* 
OŠ III 42 56,810 5,114         
kombinacija 62 57,500 5,825     

2. Prepričanja o 
lastni 
učinkovitosti pri 
pedagoškem 
delu 

Skupaj 275 58,549 6,125         
OŠ I 91 61,736 7,809         
OŠ II 80 62,900 6,785 2,179 ,091 11,805 ,000*** 
OŠ III 42 55,881 8,276         
kombinacija 62 57,968 6,397     

3. Samoocena 
kompetentnosti 
za izbrane 
naloge 

Skupaj 275 60,331 7,716         
OŠ I 91 57,451 6,797         
OŠ II 80 60,400 6,882 ,401 ,753 3,319 ,020* 
OŠ III 42 57,810 5,844         
kombinacija 62 58,065 5,939     

4. Doživljanje 
učinkovitosti 
mreže pomoči 

Skupaj 275 58,502 6,583         
OŠ I 91 61,000 7,259         
OŠ II 80 59,138 8,200 1,940 ,123 8,182 ,000*** 

OŠ III 42 56,548 6,725         
kombinacija 62 55,177 8,149     

5. Doživljanje 
kakovosti 
sodelovanja s 
starši 

Skupaj 275 58,465 7,970         
OŠ I 91 61,560 7,344         
OŠ II 80 63,863 5,108 4,063 ,008 17,204 ,000*** 
OŠ III 42 57,833 5,729         
kombinacija 62 56,871 6,853     

6. Spodbujanje 
razvoja učnih 
kompetenc 

Skupaj 275 60,604 6,953         
OŠ I 91 57,846 8,057         
OŠ II 80 60,450 6,418 1,234 ,298 9,626 ,000*** 
OŠ III 42 55,190 6,275         
kombinacija 62 54,581 6,993     

7. Spodbujanje 
razvoja 
življenjskih 
spretnosti 

Skupaj 275 57,462 7,436         
OŠ I 91 66,330 6,088         
OŠ II 80 66,438 6,236 ,724 ,539 11,545 ,000*** 
OŠ III 42 63,214 5,502         
kombinacija 62 61,387 5,965     

8. Spodbujanje 
razvoja vzgojnih 
kompetenc 

Skupaj 275 64,771 6,358         
OŠ I 91 56,747 6,378         
OŠ II 80 57,463 7,798 2,569 ,055 1,439 ,232 
OŠ III 42 54,762 6,431         
kombinacija 62 56,935 6,888     

9. Značilnosti 
profesionalnega 
razvoja 

Skupaj 275 56,695 6,957         
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Ker je preizkus preverjanja predpostavke o homogenosti varianc pokazal, da variance niso 

homogene v sklopih »Doživljanje institucionalne klime« (F1=2,938, P1=0,034) in 

»Spodbujanje razvoja učnih kompetenc« (F6=4,063, P6=0,008), smo tu analizo variance 

računali po metodi Welch. V ostalih sklopih smo ugotovili, da je predpostavka izpolnjena v 

okviru statistične pomembnosti (P>0,05) in uporabili rezultate običajne analize variance.  

 

Izid analize variance pokaže, da se osnovnošolski učitelji glede na triado, v kateri 

poučujejo, razlikujejo v sedmih od devetih sklopov Modela. Statistično pomembnih razlik 

nismo ugotovili le v sklopu »Doživljanje institucionalne klime« in »Značilnosti v 

profesionalnem razvoju učitelja«.  

 

V sklopu Prepričanja o lastni učinkovitosti pri pedagoškem delu (F2=2,783, P2=,041) 

ugotavljamo, da imajo učitelji, ki poučujejo v I. in II. triadi OŠ približno enake vrednosti 

aritmetičnih sredin rezultatov tega sklopa (M≈59,3), medtem ko je aritmetična sredina pri 

učiteljih, ki poučujejo v III. triadi pomembno nižja (M=56,8), aritmetična sredina pri učiteljih, ki 

poučujejo kombinirano v dveh ali vseh treh triadah pa je (M=57,5). Podoben trend 

ugotavljamo tudi v sklopu Doživljanje lastne usposobljenosti (F3=11,805, P3=,000), kjer prav 

tako učitelji, ki poučujejo v I. in II. triadi OŠ dosegajo višje vrednosti aritmetičnih sredin 

(MI.=61,7, MII.=62,9), medtem ko je aritmetična sredina pri učiteljih, ki poučujejo v III. triadi 

pomembno nižja (MIII.=55,9), aritmetična sredina pri učiteljih, ki poučujejo kombinirano v dveh 

ali vseh treh triadah pa je (Mk=58,0).  

Statistično pomembne razlike med učitelji, ki poučujejo v različnih triadah ugotavljamo tudi v 

sklopu Doživljanje funkcionalnosti mreže pomoči (F4=3,319, P4=,020). Kot najbolj 

funkcionalno doživljajo mrežo pomoči otrokom in mladostnikom učitelji, ki poučujejo v II. triadi 

(M=60,4), ostali učitelji pa precej manj, njihove aritmetične sredine so si podobne 

(57,5<M<58,1). Menimo, da je proces odkrivanja učencev z učnimi in drugimi težavami v I. 

triadi najbolj intenziven in v največji meri povezan z odgovornostjo učitelja, ki pri tem sodeluje 

z ostalimi strokovnimi delavci in starši. V II. triadi so glede na prepoznane ovire, motnje in 

primanjkljaje in iz njih izhajajočih potreb, otroci že deležni več oblik pomoči, ki jo poleg 

učitelja izvajajo tudi drugi pedagoški delavci šole (svetovalni delavci, izvajalci dodatne 

strokovne pomoči - DSP)35. V III. triadi pa intenziven proces odraščanja otrok in mladostnikov 

vpliva tudi na povečanje števila in kompleksnosti vzgojno-izobraževalnih izzivov, ki jih učitelj 

pogosto obravnava samostojno znotraj oddelka, s katerim pa nima več tako bližnjih odnosov, 

kot v II. triadi, saj s svojim matičnim razredom preživi bistveno manj časa. V III. triadi bi nam 

                                                

35  (Sploh, če so težave tako izrazite, da je učenec upravičen do pridobitve statusa OPP in individualiziranega 
programa z jasno določenimi prilagoditvami programa in vrsto DSP.) 
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bil v pomoč tudi podatek o številu ur, ki jih razrednik preživi s svojim razredom, a ga žal 

nismo vključili v vprašalnik (nekateri učitelji razredniki svojih učencev sploh ne poučujejo, 

ampak imajo z njimi le razredne ure). 

Tudi v sklopu Doživljanje kakovosti v sodelovanju med šolo in starši ugotavljamo statistično 

pomembne razlike med skupinami (F5=8,182, P5=,000). Najnižjo aritmetično sredino v 

rezultatu sklopa dosegajo učitelji, ki poučujejo v več triadah (M=55,2), potem pa so rezultati 

sklopov v obratnem sorazmerju s triado – v I. triadi učitelji sodelovanje s starši doživljajo kot 

bolj kakovostno (M=61,0) od učiteljev v III. triadi (M=56,5).  

Za sklop Spodbujanje razvoja učnih kompetenc lahko na podlagi rezultatov analize variance 

(F6=17,204, P6=,000) ugotavljamo, da dejavnike, ki smo jih navedli v šestem sklopu najbolj 

uresničujejo učitelji v II. triadi (M=63,9), sledijo jim učitelji I. triade (M=61,6), učitelji, ki 

poučujejo v III. triadi ali kombinirano, pa dosegajo bistveno nižje rezultate (M≈57). 

Podoben trend gibanja aritmetičnih sredin ugotavljamo tudi v sklopu Spodbujanje razvoja 

življenjskih spretnosti (F7=9,626, P7=,000), kjer so razlike med učitelji glede na triado, v kateri 

poučujejo, sicer nekoliko manjše. Glede na aritmetične sredine sklopa Spodbujanje razvoja 

življenjskih spretnosti pri pouku najbolj spodbujajo učitelji v II. triadi (M=60,5), nekoliko manj 

učitelji v I. triadi (M=57,8), pomembno manj pa učitelji v III. triadi (M=55,2) in učitelji, ki 

poučujejo v več triadah (M=54,6).  

V sklopu Spodbujanje razvoja vzgojnih kompetenc prav tako ugotavljamo, da so razlike med 

skupinami glede na triade tudi statistično pomembne (F6=17,204, P6=,000), primerjava 

aritmetičnih sredin tudi v tem sklopu pokaže enak trend kot pri spodbujanju razvoja učnih 

kompetenc in življenjskih spretnosti, le da so tu razlike v aritmetičnih sredinah še manjše. 

Približno enake aritmetične sredine imajo učitelji I. in II. triade (M≈66,4), učitelji III. triade 

nekoliko nižje (M=63,2), najnižjo aritmetično sredino pa imajo učitelji, ki poučujejo v več 

triadah (M=61,4). Menimo, da je lahko višji rezultat sklopa Spodbujanje razvoja učnih in 

vzgojnih kompetenc ter življenjskih spretnosti učiteljev, ki poučujejo v II. triadi povezan z 

večjo stopnjo zahtevnosti in spodbujanja prevzema odgovornosti za učenje, na kar poleg 

povečanja kompleksnosti vzgojno-izobraževalnih vsebin, ki zahteva še večjo usmerjenost v 

razvoj učnih tehnik in strategij, vpliva tudi prehod iz opisnega v številčno ocenjevanje. Hkrati 

se v II. triadi ohranja povezanost in bližina učitelja z učenci, kar omogoča učitelju, da jih 

dobro in celostno pozna. Z medpredmetnim povezovanjem vzgojno-izobraževalnih vsebin pa 

spodbuja tudi razvoj življenjskih spretnosti in uporabnih znanj ter tako preko celotnega pouka 

vpliva na kakovost medsebojnega psiho-socialnega sodelovanja in formiranja odnosov v 

oddelku.      
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2.2.3.4.6 Analiza Modela glede na velikost oddelka, v katerem osnovnošolski učitelj 

vodi razredništvo 

 
Zanimalo nas je tudi, ali velikost oddelka, v katerem učitelj vodi razredništvo, vpliva na 

uresničevanje dejavnikov Modela spodbujanja razvoja rezilientnosti otrok in mladostnikov 

preko sodobnega pouka. V ta namen smo spremenljivko »število učencev v oddelku, v 

katerem ste razrednik« preoblikovali v tri razrede in sicer v »majhni oddelki (do 16 

učencev)«, »srednje veliki oddelki (17-22 učencev)« in »veliki oddelki (nad 22 učencev)«. V 

spodnji tabeli prikazujemo izid analize variance.  

 
Tabela 64: Izid analize variance v sklopih Modela glede na velikost oddelka, v katerem učitelj 

vodi razredništvo. 

Preizkus 
homogenosti 

varianc 

Analiza  
variance 

   
                                             
                                  število 
Sklop                       učencev 

                            v oddelku 
 n M SD 

F P F P 

do 16 59 57,746 9,277         
17do 22 144 59,444 6,798 5,048 ,007 3,933 ,032* 
nad 22 72 61,361 6,770         

1. Doživljanje 
institucionalne 
klime 

Skupaj 275 59,582 7,468         
do 16 59 58,949 7,594         
17do 22 144 58,847 5,209 4,033 ,019 1,117 ,358 
nad 22 72 57,625 6,466         

2. Prepričanja o 
lastni 
učinkovitosti pri 
pedagoškem 
delu 

Skupaj 275 58,549 6,125         

do 16 59 61,678 8,591         
17do 22 144 60,507 7,362 ,627 ,535 2,238 ,109 
nad 22 72 58,875 7,524         

3. Samoocena 
kompetentnosti 
za izbrane 
naloge Skupaj 275 60,331 7,716         

do 16 59 57,203 6,990         
17do 22 144 59,083 6,256 ,301 ,741 1,727 ,180 
nad 22 72 58,403 6,811         

4. Doživljanje 
učinkovitosti 
mreže pomoči 

Skupaj 275 58,502 6,583         
do 16 59 59,441 7,465         
17do 22 144 58,590 8,323 1,685 ,187 1,083 ,340 
nad 22 72 57,417 7,625         

5. Doživljanje 
kakovosti 
sodelovanja s 
starši 

Skupaj 275 58,465 7,970         
do 16 59 61,915 6,650         
17do 22 144 61,042 6,835 1,058 ,349 4,269 ,015* 
nad 22 72 58,653 7,119         

6. Spodbujanje 
razvoja učnih 
kompetenc 

Skupaj 275 60,604 6,953         
do 16 59 59,034 6,560         
17do 22 144 57,569 7,741 ,206 ,814 2,843 ,060 
nad 22 72 55,958 7,294         

7. Spodbujanje 
razvoja 
življenjskih 
spretnosti Skupaj 275 57,462 7,436         

do 16 59 66,102 6,614         
17do 22 144 64,819 6,121 ,539 ,584 2,582 ,077 

8. Spodbujanje 
razvoja vzgojnih 
kompetenc nad 22 72 63,583 6,471         
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 Skupaj 275 64,771 6,358         
do 16 59 57,119 7,625         
17do 22 144 56,743 6,720 1,359 ,259 ,259 ,772 
nad 22 72 56,250 6,928         

9. Značilnosti 
profesionalnega 
razvoja 

Skupaj 275 56,695 6,957         

 

Preizkus homogenosti varianc pokaže, da variance niso homogene v sklopih »Doživljanje 

institucionalne klime« (F1=5,048, P1=0,007) in »Prepričanje o lastni učinkovitosti 

pedagoškega dela« (F2=4,033, P2=0,019), zato smo tu analizo variance računali po metodi 

Welch. V ostalih sklopih smo ugotovili, da je predpostavka o homogenosti varianc izpolnjena 

v okviru statistične pomembnosti (P>0,05), zato se sklicujemo na izid analize variance. 

 
Izid analize variance pokaže, da številčnost oddelka statistično pomembno vpliva le na dva 

od devetih sklopov, in sicer na sklop Doživljanje institucionalne klime (F1=3,933, P1=,032), kjer 

ugotavljamo, da je aritmetična sredina dosežkov pri učiteljih, ki poučujejo v majhnih oddelkih 

(do 16 učencev, M=57,7) pomembno nižja od aritmetičnih sredin učiteljev, ki poučujejo v 

velikih razredih (nad 22 učencev, M=61,4). Menimo, da na ta rezultat vplivajo ocene učiteljev 

podružničnih šol (ti učitelji imajo številčno manjše oddelke), ki pomembno nižje ocenjujejo 

dejavnike povezane z zbornično klimo, kar smo ugotovili v poglavju 2.2.3.4.4.  Povsem 

drugače pa iz rezultatov ugotavljamo, da številčnost oddelka vpliva na sklop Spodbujanje 

razvoja učnih kompetenc, kjer analiza variance tudi pokaže statistično pomembne razlike 

med skupinami (F6=4,269, P6=,015). V tem sklopu višje rezultate dosegajo učitelji, ki 

poučujejo v manjših (M=61,9) in srednje velikih (M=61,0) oddelkih, pomembno nižje pa 

učitelji, ki poučujejo v velikih oddelkih (M=58,7), le-ti imajo zahtevnejše pogoje za kakovostno 

osredotočanje pouka na učenca in celoten oddelek, ki pa se jih lahko poveže z izzivom 

fleksibilne notranje diferenciacije in skupinskih oblik učenja.   

 

2.2.3.4.7 Analiza Modela glede na število otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni 

v oddelek, v katerem osnovnošolski učitelj vodi razredništvo 

 

V prejšnji točki smo preverjali, kako na uresničevanje dejavnikov Modela za spodbujanje 

razvoja rezilientnosti preko sodobnega pouka vpliva velikost oddelka in ugotovili, da vpliva 

zgolj na sklop »Doživljanje šolske klime« in »Spodbujanje razvoja učnih kompetenc«. 

Zanimalo pa nas je tudi, ali na uresničevanje Modela vpliva vključenost otrok s posebnimi 

potrebami v oddelku. Spremenljivko »število učencev z individualiziranim programom (IP) v 

oddelku, v katerem ste razrednik«, smo preoblikovali v tri razrede in sicer v: »0 OPP v 

oddelku«, »1 OPP v oddelku«, »2 OPP v oddelku«  in »3 in več OPP v oddelku«.  V tabeli 65 

je prikazan izid analize variance.  
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Tabela 65: Izid analize variance sklopov Modela glede na število OPP v oddelku, v katerem 
učitelj vodi razredništvo. 

Preizkus 
homogenosti 

varianc 

Analiza  
variance  Sklop               Število OPP 

                          v oddelku 
 

n 
 

M 
 

SD 
 F P F P 

0 76 59,855 8,223         
1 106 58,472 7,471 2,359 ,072 2,500 ,060 
2 49 59,327 6,424         
3 in več 44 62,068 6,749     

1. Doživljanje 
institucionalne 
klime 

Skupaj 275 59,582 7,468         
0 76 58,605 6,727         
1 106 59,075 6,277 ,851 ,467 1,794 ,149 
2 49 56,776 5,149         
3 in več 44 59,159 5,443     

2. Prepričanja o 
lastni 
učinkovitosti pri 
pedagoškem 
delu 

Skupaj 275 58,549 6,125         
0 76 61,513 7,841         
1 106 60,708 7,770 1,699 ,168 2,967 ,032* 
2 49 57,490 6,322         
3 in več 44 60,545 8,250     

3. Samoocena 
kompetentnosti 
za izbrane 
naloge 

Skupaj 275 60,331 7,716         
0 76 58,474 6,187         
1 106 58,453 6,851 ,436 ,728 2,183 ,090 
2 49 56,939 6,316         
3 in več 44 60,409 6,610     

4. Doživljanje 
učinkovitosti 
mreže pomoči 

Skupaj 275 58,502 6,583         
0 76 59,303 7,772         
1 106 58,057 8,035 ,335 ,800 ,987 ,399 

2 49 57,204 8,147         
3 in več 44 59,409 7,954     

5. Doživljanje 
kakovosti 
sodelovanja s 
starši 

Skupaj 275 58,465 7,970         
0 76 60,184 7,280         
1 106 61,575 6,828 ,523 ,667 1,512 ,212 
2 49 59,143 6,242         
3 in več 44 60,614 7,292     

6. Spodbujanje 
razvoja učnih 
kompetenc 

Skupaj 275 60,604 6,953         
0 76 57,171 8,292         
1 106 58,132 7,173 ,776 ,508 1,516 ,211 
2 49 55,653 7,149         
3 in več 44 58,364 6,630     

7. Spodbujanje 
razvoja 
življenjskih 
spretnosti 

Skupaj 275 57,462 7,436         
0 76 65,303 6,532         
1 106 64,726 6,168 1,245 ,294 1,670 ,174 
2 49 63,122 6,993         
3 in več 44 65,795 5,564     

8. Spodbujanje 
razvoja vzgojnih 
kompetenc 

Skupaj 275 64,771 6,358         
0 76 56,684 6,907         
1 106 56,660 6,597 1,396 ,244 ,063 ,979 
2 49 56,449 7,220         
3 in več 44 57,068 7,780     

9. Značilnosti 
profesionalnega 
razvoja 

Skupaj 275 56,695 6,957         
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Preizkus predpostavke o homogenosti varianc kaže, da je predpostavka izpolnjena v vseh 

sklopih (P>0,05), zato lahko uporabimo rezultate analize variance, ki so prikazani v tabeli. 

Izid analize variance pokaže, da število OPP v oddelku, v katerem učitelj vodi razredništvo, 

ne vpliva na uresničevanje našega Modela, razen v sklopu »Ocena lastne usposobljenosti«.  

Iz aritmetičnih sredin v tem sklopu ugotavljamo, da se osnovnošolski učitelji, ki imajo v 

oddelku 2 otroka s posebnimi potrebami ocenjujejo kot manj kompetentne (M=57,5)  od 

njihovih kolegov, ki v oddelku nimajo nobenega OPP (M=61,5), pa tudi manj od tistih 

učiteljev, ki imajo v oddelku enega (M=60,7) ali 3 in več OPP (M=60,5). Menimo, da razloge 

za to lahko iščemo v heterogenih potrebah, ki jih imajo otroci s PP, zato imajo lahko učitelji, 

ki v svojem oddelku nimajo nobenega učenca s PP višjo oceno lastne kompetentnosti, ker 

verjetno njihova profesionalnost še ni bila v tolikšni meri izzvana, medtem ko so verjetno 

učitelji s 3 in več OPP v oddelku že bolj fleksibilni in ustvarjalni v diferenciaciji in 

individualizaciji pouka. 

 

2.2.3.4.8 Analiza Modela glede na pretekle izkušnje osnovnošolskega učitelja s 

poučevanjem otrok s posebnimi potrebami  

 

V prejšnji točki smo ugotovili, da število OPP v oddelku, v katerem je učitelj razrednik, vpliva 

le na sklop samoocene usposobljenosti učitelja. Zanima nas še, če na Model vplivajo 

pretekle izkušnje s poučevanjem OPP. V ta namen smo v vprašalniku postavili vprašanje 

»Poučeval sem učence s PP«, kjer so bili možni odgovori nikoli, enkrat, nekajkrat, velikokrat.  

Ti odgovori so predstavljali štiri kategorije za našo spremenljivko. V tabeli 66 je prikazan izid 

analize variance.  

 

Tabela 66: Izid analize variance v sklopih Modela glede na učiteljeve pretekle izkušnje s 
poučevanjem OPP. 

Preizkus 
homogenosti 

varianc 

Analiza  
variance 

                                     
                   Pretekle izkušnje 
                            učitelja s  
Sklop               poučevanjem  
                               OPP 

n 
 

M 
 

SD 
 F P F P 

nikoli 24 58,542 6,814         
enkrat 27 56,926 10,958 5,287 ,001 1,554 ,426 
nekajkrat 120 59,975 7,099         
velikokrat 104 60,058 6,853     

1. Doživljanje 
institucionalne 
klime 

Skupaj 275 59,582 7,468         
nikoli 24 55,667 4,249         
enkrat 27 57,333 8,740 2,085 ,102 2,729 ,044* 

2. Prepričanja o 
lastni 
učinkovitosti pri nekajkrat 120 58,758 5,891         
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velikokrat 104 59,288 5,784     pedagoškem 
delu Skupaj 275 58,549 6,125         

nikoli 24 58,500 7,830         
enkrat 27 59,667 9,818 ,959 ,413 ,615 ,606 
nekajkrat 120 60,550 7,237         
velikokrat 104 60,673 7,668     

3. Samoocena 
kompetentnosti 
za izbrane 
naloge 

Skupaj 275 60,331 7,716         
nikoli 24 56,292 5,320         
enkrat 27 57,185 9,523 5,100 ,002 1,806 ,114 
nekajkrat 120 59,258 6,465         
velikokrat 104 58,481 5,959     

4. Doživljanje 
učinkovitosti 
mreže pomoči 

Skupaj 275 58,502 6,583         
nikoli 24 54,083 6,310         
enkrat 27 57,000 9,098 2,034 ,109 3,355 ,019* 

nekajkrat 120 59,317 7,573         
velikokrat 104 58,875 8,178     

5. Doživljanje 
kakovosti 
sodelovanja s 
starši 

Skupaj 275 58,465 7,970         
nikoli 24 57,583 6,014         
enkrat 27 59,519 8,816 2,432 ,065 2,212 ,087 
nekajkrat 120 61,333 6,471         
velikokrat 104 60,740 7,033     

6. Spodbujanje 
razvoja učnih 
kompetenc 

Skupaj 275 60,604 6,953         
nikoli 24 52,333 5,130         
enkrat 27 57,259 7,689 2,213 ,087 4,452 ,005** 
nekajkrat 120 58,183 8,008         
velikokrat 104 57,865 6,731     

7. Spodbujanje 
razvoja 
življenjskih 
spretnosti 

Skupaj 275 57,462 7,436         
nikoli 24 64,000 6,029         
enkrat 27 65,778 7,748 ,933 ,425 ,727 ,537 
nekajkrat 120 64,308 6,279         
velikokrat 104 65,221 6,152     

8. Spodbujanje 
razvoja vzgojnih 
kompetenc 

Skupaj 275 64,771 6,358         
nikoli 24 53,208 5,875         
enkrat 27 57,741 8,089 1,506 ,213 3,090 ,028* 

nekajkrat 120 56,308 7,143         
velikokrat 104 57,673 6,429     

9. Značilnosti 
profesionalnega 
razvoja 

Skupaj 275 56,695 6,957         

 

Ker predpostavka o homogenosti varianc ni izpolnjena v sklopih »Doživljanje institucionalne 

klime« (F1=5,287, P1=0,001) in »Doživljanje funkcionalnosti mreže pomoči« (F4=5,100, P4=0,002), 

smo tu analizo variance računali po metodi Welch. V ostalih sklopih je bila predpostavka 

izpolnjena v okviru statistične pomembnosti (P>0,05) in analiza variance s tem veljavna. Izid 

analize variance pokaže, da pretekle izkušnje učitelja s poučevanjem OPP statistično 

pomembno vplivajo na uresničevanje Modela v štirih sklopih od devetih.  

 

V sklopu o Prepričanju o lastni učinkovitosti pri pedagoškem delu se skupine pomembno 

razlikujejo med seboj  (F2=2,729, P2=0,044). Opazimo lahko trend premosorazmernega 

naraščanja aritmetičnih sredin tega sklopa z večanjem izkušenj z vključevanjem OPP v 
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razred (od M=55,7 pri učiteljih brez izkušenj z vključevanjem OPP v pouk do M=59,3, pri 

učiteljih z velikokratnimi izkušnjami.  

Statistično pomembne razlike med skupinami so tudi v sklopu Doživljanje kakovosti 

sodelovanja s starši, kjer pomembno nižje aritmetične sredine dosegajo učitelji, ki niso nikoli 

imeli izkušnje s poučevanjem OPP (M=54,1), dejavnike, ki ugotavljajo povezovanje s starši 

bolje uresničujejo učitelji, ki so enkrat imeli to izkušnjo (M=57,0), še višje aritmetične sredine 

pa dosegajo učitelji z nekaj (M=59,3), pa tudi z veliko (M=58,9) tovrstnimi izkušnjami. Ta 

ugotovitev je pomembna in spodbudna, saj je proces pomoči in podpore OPP bistveno bolj 

učinkovit, ko se sklene tudi vzajemno sodelovanje med šolo in domom.  

Z 99% verjetnostjo (F7=4,452, P7=0,005) lahko zagovarjamo, da so učitelji, ki so imeli vsaj 

enkratno (enoletno) izkušnjo s poučevanjem OPP bolj usmerjeni v spodbujanje razvoja 

življenjskih spretnosti od učiteljev, ki te izkušnje sploh še niso imeli. Iz primerjave aritmetičnih 

sredin tega sklopa namreč vidimo, da je aritmetična sredina učiteljev, ki so še brez izkušenj s 

poučevanjem OPP (M=52,3) kar za približno 5 manjša od aritmetičnih sredin učiteljev, ki so 

OPP poučevali enkrat (M=57,3), nekajkrat (M=58,2) ali velikokrat (M=57,9), kar sovpada z 

našim mnenjem, da so otroci s posebnimi potrebami lahko profesionalni izziv učitelju, da išče 

različne načine prilagajanja metod in oblik dela, predvsem v obliki metakurikuluma (Tancig, 

2008), pri čemer imajo koristi s področja učenja učenja in drugih uporabnih življenjskih 

spretnosti vsi učenci v oddelku, ne le OPP.  

Statistično pomembne razlike ugotavljamo tudi v zadnjem sklopu Značilnosti profesionalnega 

razvoja učitelja (F9=3,090, P9=0,028). Aritmetične sredine kažejo na pomembno nižje 

dosežke učiteljev brez izkušenj poučevanja OPP (M=53,2), medtem ko se aritmetične 

sredine ostalih skupin gibljejo od 57,7<M<63,3 in kažejo na večjo potrebo po strokovni rasti 

učitelja, ki v oddelku vključuje OPP. 

 

2.2.3.4.9 Analiza Modela glede na učiteljeve izkušnje s sodelovanjem v strokovni 

skupini osnovne šole za pripravo individualiziranega programa za učence s 

posebnimi potrebami 

 

Proces načrtovanja, izvajanja, evalvacije in spreminjanja individualiziranega programa (IP) 

glede na potrebe in zmožnosti OPP je strokovno zelo bogata izkušnja. Zanimalo nas je, če ta 

izkušnja vpliva tudi na dejavnike, ki spodbujajo razvoj rezilientnosti. Možne odgovore 

učiteljev na vprašanje »Bil sem že (sem) član strokovne skupine za oblikovanje IP«, smo 

podobno kot pri prejšnjem vprašanju razvrstili štiri kategorije: nikoli, enkrat, nekajkrat, 

velikokrat. V spodnji tabeli je prikazan izid analize variance. 
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Tabela 67: Izid analize variance v sklopih Modela glede na učiteljeve izkušnje s sodelovanjem 
v strokovni skupini za pripravo IP za OPP. 

Preizkus 
homogenosti 

varianc 

Analiza  
variance 

                              Izkušnje 
                                 učitelja s  
Sklop                    sodelovanjem  
                            v strokovni sk.  
                           za pripravo IP 

n 
 

M 
 

SD 
 F P F P 

nikoli 64 58,766 8,837         
enkrat 40 58,850 7,312 1,898 ,130 ,628 ,597 
nekajkrat 118 59,975 7,385         
velikokrat 53 60,245 5,870     

1. Doživljanje 
institucionalne 
klime 

Skupaj 275 59,582 7,468         
nikoli 64 56,359 6,876         
enkrat 40 56,750 5,047 1,154 ,328 7,207 ,000*** 
nekajkrat 118 60,186 5,885         
velikokrat 53 58,906 5,361     

2. Prepričanja o 
lastni 
učinkovitosti pri 
pedagoškem 
delu 

Skupaj 275 58,549 6,125         
nikoli 64 57,875 8,566         
enkrat 40 58,425 6,771 1,020 ,384 5,420 ,001** 
nekajkrat 118 62,136 7,396         
velikokrat 53 60,717 7,045     

3. Samoocena 
kompetentnosti 
za izbrane 
naloge 

Skupaj 275 60,331 7,716         
nikoli 64 58,219 7,617         
enkrat 40 57,675 6,673 1,534 ,206 ,393 ,758 
nekajkrat 118 58,898 6,193         
velikokrat 53 58,585 6,113     

4. Doživljanje 
učinkovitosti 
mreže pomoči 

Skupaj 275 58,502 6,583         
nikoli 64 56,172 7,472         
enkrat 40 57,000 7,779 ,506 ,678 4,335 ,005** 

nekajkrat 118 60,246 7,906         
velikokrat 53 58,377 8,106     

5. Doživljanje 
kakovosti 
sodelovanja s 
starši 

Skupaj 275 58,465 7,970         
nikoli 64 58,141 7,898         
enkrat 40 59,275 5,501 5,118 ,002 6,080 ,001** 
nekajkrat 118 62,390 6,284         
velikokrat 53 60,604 7,180     

6. Spodbujanje 
razvoja učnih 
kompetenc 

Skupaj 275 60,604 6,953         
nikoli 64 55,313 7,151         
enkrat 40 55,600 6,785 ,756 ,520 4,416 ,005** 
nekajkrat 118 58,856 7,897         
velikokrat 53 58,358 6,403     

7. Spodbujanje 
razvoja 
življenjskih 
spretnosti 

Skupaj 275 57,462 7,436         
nikoli 64 64,406 6,572         
enkrat 40 61,675 6,120 ,958 ,413 4,551 ,004** 
nekajkrat 118 65,814 6,067         
velikokrat 53 65,226 6,287     

8. Spodbujanje 
razvoja vzgojnih 
kompetenc 

Skupaj 275 64,771 6,358         
nikoli 64 53,859 6,829         
enkrat 40 56,525 6,312 ,381 ,767 5,300 ,001** 

nekajkrat 118 57,975 7,084         
velikokrat 53 57,396 6,452     

9. Značilnosti 
profesionalnega 
razvoja 

Skupaj 275 56,695 6,957         
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Predpostavka o homogenosti varianc je bila izpolnjena v vseh sklopih razen v sklopu 6: 

Spodbujanje razvoja učnih kompetenc, kjer preizkus pokaže na veliko verjetnost 

nehomogenosti varianc (F6=5,118, P6=,002), zato smo tu uporabili metodo Welch in tako 

pripravili analizo variance za interpretacijo. Analiza variance je pokazala, da se skupine med 

seboj statistično pomembno razlikujejo v sedmih od devetih sklopov, nepomembne so le v 

sklopih Doživljanje institucionalne klime in Doživljanje funkcionalnosti mreže pomoči. Z zelo 

veliko verjetnostjo torej lahko trdimo, da poglobljeno načrtovanje vzgojno-izobraževalnega 

procesa v obliki načrtovanja, izvajanja, evalvacije in ponovnega prilagajanja programa 

dejanskim potrebam OPP vpliva na občutljivost učiteljev za spodbujanje dejavnikov, ki so 

usmerjeni tudi v razvoj življenjske odpornosti in prožnosti učencev.  

Vidimo namreč, da so učitelji, ki so bili nekajkrat ali velikokrat člani strokovne skupine za 

načrtovanje individualiziranega načrta za OPP dosegli pomembno višje rezultate v sklopu 

Doživljanje lastne učinkovitosti pri pedagoškem delu (F2=7,207, P2=,000). Njihove 

aritmetične sredine v sklopu so M=60,2 in M=58,9, medtem ko so aritmetične sredine 

sklopov učiteljev, ki te izkušnje profesionalne rasti niso imeli, ali pa so jo imeli le enkrat 

M=65,4 oziroma M=56,8.  

Podobno prednost učiteljev z nekajkratno ali večkratno izkušnjo vključenosti v strokovno 

skupino za pripravo IP kažejo tudi rezultati tretjega sklopa Samoocena usposobljenosti 

učitelja (F3=5,420, P3=,001). V teh dveh skupinah je tudi bistveno tesnejše Doživljanje 

sodelovanja s starši (F5=4,335, P5=,005), saj je tudi ta vidik eden od zelo pomembnih pri 

zagotavljanju učinkovitosti in kontinuiranosti IP.  

V povezavi z izkušnjo vključenosti v strokovno skupino za načrtovanje IP nam rezultat sklopa 

6, v katerem ugotavljamo spodbujanje razvoja učnih kompetenc pri otrocih in mladostnikih 

pokaže pomembne razlike (F6=6,080, P6=,001), ki jih v največji meri opažamo med 

skupinama učiteljev z nekajkratno izkušnjo (M=62,4) in brez te izkušnje (M=58,1). 

Aritmetična sredina slednjih v sklopu spodbujanje razvoja učnih kompetenc je precej nižja.  

V sklopu 7, kjer ugotavljamo spodbujanje razvoja življenjskih spretnosti ugotavljamo, da sta 

aritmetični sredini učiteljev brez izkušnje ali z enkratno izkušnjo vključenosti v strokovno 

skupino podobni (M=55,3 in M=55,6) in statistično pomembno nižji (F7=4,416, P7=,005) od 

aritmetičnih sredin učiteljev z nekajkratno ali večkratno tovrstno izkušnjo (M=58,9 in M=58,4). 

Z analizo variance ugotavljamo tudi statistično pomembne razlike med skupinami v sklopu 

Spodbujanje razvoja vzgojnih kompetenc (F8=4,551, P8=,004). V tem sklopu z najnižjim 

rezultatom odstopa skupina učiteljev z enkratno izkušnjo vključenosti v strokovno skupino za 
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načrtovanje IP (M=61,7), medtem ko dosegajo ostale tri skupine bistveno višje aritmetične 

sredine (M>64,4).  

Statistično pomembne razlike med skupinami ugotavljamo tudi v zadnjem sklopu Vidiki 

profesionalnega razvoja učitelja. Vidimo, da je aritmetična sredina dosežkov v tem sklopu za 

učitelje, ki niso bili nikdar člani strokovne skupine za oblikovanje IP bistveno nižja (M=53,9) 

od učiteljev, ki so imeli to izkušnjo enkrat (M=56,5), še višje aritmetične sredine pa imajo 

učitelji z nekajkratno ali večkratno izkušnjo vključenosti v strokovno skupino za oblikovanje IP 

(M=58,0 in M=57,4). Sodelovanje v tem procesu namreč zahteva poglobljeno študijo 

primera, kar učitelje spodbudi k poglabljanju znanja za uresničevanje zastavljenih 

pedagoških izzivov, nemalokrat pa jih to spodbudi tudi k objavljanju prispevkov v strokovnih 

pedagoških revijah.  

 

2.2.3.5 Analiza strukturnega modeliranja Modela za spodbujanje rezilientnosti preko 

sodobnega pouka v šoli 

 

S programom Amos smo preverili upravičenost predpostavljenega Modela za spodbujanje 

rezilientnosti preko sodobnega pouka v šoli, strukturiranega iz devetih sklopov dejavnikov.  

Izračun (χ2=12,011, df=9, P=,213) pokaže, da je Model ustrezno skladen s podatki, saj je χ2 

nizek in statistično nepomemben (P>0,050). To potrjujejo tudi druge mere skladnosti Modela:  

 

− RMSEA=0,028; p=0,807 (idealno skladnost modela predstavlja vrednost RMSEA 

blizu 0, ob statistično nepomembnem rezultatu za RMSEA);  

− NFI=0,995; RFI=0,979 (idealne mere skladnosti izražajo vrednosti NFI in RFI=1, kar 

je za naš model odlično, saj sta vrednosti le malo nižji). 

− GFI=0,994;  AGFI=0,969; (idealne mere skladnosti izražajo vrednosti GFI in AGFI=1, 

kar je za naš model odlično, saj sta vrednosti le malo nižji). 

− CMIN/DF=1,335 (idealno za skladnost je vrednost CMIN/DF=1, kar je za naš model 

odlično, saj je vrednost le malo višja). 

 

Na osnovi statističnega preverjanja ugotavljamo, da so podatki v skladu s teoretičnimi 

izhodišči in da vseh devet dejavnikov dobro strukturira Model, s katerim lahko v celoti 

spodbujamo razvoj rezilientnosti preko sodobnega pouka. 
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Slika 8:  Izid strukturnega modeliranja sklopov s standardiziranimi regresijskimi koeficienti v 
analizi Modela spodbujanje rezilientnosti preko sodobnega pouka. 

 

Enosmerna puščica med spremenljivkami - sklopi Modela pomeni vzročno povezavo med 

sklopoma, dvosmerna puščica pa pomeni korelacijo med spremenljivkama (v našem modelu 

je le en primer korelacije in sicer med sklopom Doživljanje institucionalne klime in sklopom 

Značilnosti profesionalnega razvoja). 
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3 Zaključki in predlogi 

 

V teoretičnih izhodiščih doktorske disertacije smo osrednjo pozornost namenili teoriji 

rezilentnosti in njeni aplikaciji v šolski prostor. Izhajajoč iz teorije rezilientnosti in didaktičnih 

načel ter spoznanj o sodobnem pouku smo koncipirali Model za spodbujanje razvoja 

rezilientnosti preko sodobnega pouka, ki smo ga v raziskavi empirično verificirali. 

 

Osnovni namen empirične raziskave je bil ugotoviti, v kolikšni meri pedagoški delavci, ki še 

niso seznanjeni s konceptom rezilientnosti, prepoznavajo dejavnike, ki smo jih uvrstili v 

Model za spodbujanje razvoja rezilientnosti preko sodobnega pouka, kot značilne za svojo 

pedagoško prakso. S tem smo želeli dobiti vpogled v trenutno stanje, ko se razvoj 

rezilientnosti spodbuja nenačrtno, vpogled v to pa nam bo omogočil, da aplikacijo v šolski 

prostor priredimo značilnostim in potrebam slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema. V 

povezavi s tem smo želeli ugotoviti tudi, kako pedagoški delavci prepoznavajo in pojmujejo 

nekatere posebnosti otrok in mladostnikov, za katere menimo, da lahko predstavljajo 

dejavnike tveganja, ki otrokom in mladostnikom vsakodnevno otežujejo vzgojno-

izobraževalni proces in njihovo vključevanje v šolski prostor. Zanimalo nas je, kako 

pedagoški delavci ocenjujejo svojo usposobljenost za vodenje vzgojno izobraževalnega 

procesa in drugih dejavnosti, ki omogočajo pomoč in podporo tem otrokom in mladostnikom. 

 

Zaključke in predloge bomo posredovali v dveh vsebinskih sklopih, najprej bomo osvetlili 

prepoznavanje in pojmovanje nekaterih posebnosti otrok in mladostnikov ter mnenje 

pedagoških delavcev o lastni usposobljenosti za nudenje pomoči in opore, potem pa bomo 

strnili empirična spoznanja, ki smo jih dobili z analizo Modela za spodbujanje razvoja 

rezilientnosti preko sodobnega pouka. 

 

Zanimalo nas je, koliko izkušenj imajo pedagoški delavci z  raznolikimi »posebnostmi« otrok 

in mladostnikov in/ali pogostost izkušnje pedagoških delavcev z  raznolikimi »posebnostmi« 

otrok in mladostnikov vpliva na njihovo oceno usposobljenosti za zagotavljanju podpore in 

pomoči tem otrokom v šoli. Raziskava je pokazala, da se pedagoški delavci v svoji 

pedagoški praksi najpogosteje srečujejo z otroki in mladostniki, ki imajo težave pri učenju, pri 

učni motivaciji in pri samoobvladovanju čustvovanja in vedenja. Srednje pogosto se srečujejo 

z otroki oz. mladostniki, ki imajo  šibko razvite socialne spretnosti, s posamezniki, ki imajo 

težave na področju govora in jezika, z nadarjenimi in  posamezniki, ki imajo težave v 

domačem okolju ali izhajajo iz okolja z nižjim socialno-ekonomskim statusom. Redko se 

srečujejo s težavami otrok in mladostnikov zaradi preobremenjenosti z interesnimi 
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dejavnostmi ter težavami zaradi izhajanja iz drugega kulturnega ali jezikovnega okolja. Prav 

tako se redkeje soočajo s težavami, kot so gibalna oviranost, dolgotrajna bolezen in motnje 

zaznavanja.  

 

Glede samoocene usposobljenosti učiteljev ugotavljamo, da aritmetične sredine samoocene 

usposobljenosti za zagotavljanje pomoči in podpore otrokom in mladostnikom s temi 

posebnostmi nikjer ne dosežejo ocene precej usposobljen  (4, na lestvici od 1 do 5), pri treh 

postavkah (motnje zaznavanja, pretirana vključenost v obšolske dejavnosti in revščina 

oziroma nižji SES družine) je aritmetična sredina samoocen celo nižja od ocene 3 - srednje 

usposobljen. Kot najbolj kompetentne se pedagoški delavci, ocenjujejo pri zagotavljanju 

pomoči in podpore otrokom in mladostnikom, kadar imajo le-ti učne težave ali pa so 

nadarjeni, manj kompetentne se samoocenjujejo pri nudenju pomoči in podpore otrokom in 

mladostnikom, ki imajo motnje v zaznavanju, najmanj kompetentne pa se doživljajo za 

nudenje pomoči in podpore v primeru, ko ima otrok ali mladostnik težave, ki so povezane z 

revščino in z nizkim socialno-ekonomskim statusom družine in v primeru pretirane 

obremenjenosti z obšolskimi dejavnostmi. Gre za občutljive postavke, za razreševanje 

katerih je učitelj na prvi pogled manj »pooblaščen«. Po drugi strani pa se je potrebno še 

zlasti v obdobju gospodarske krize, ko se socialno-ekonomski položaj večine prebivalstva 

slabša, vprašati, kaj lahko naredi šola in kaj posamezni učitelj. Zagotovo je to področje, kjer 

bo potrebno pedagoškim delavcem zagotoviti dodatna usposabljanja. Izkušnje iz tujine 

kažejo na smiselnost osveščanja učiteljev za spodbujanje rezilientnosti otrok in 

mladostnikov, ki se znajdejo v tovrstnih stiskah (Howard in Johnson, 2000), saj sta revščina 

in nizek SES družine indikatorja tveganja tudi pri njihovem učnem udejstvovanju in učni 

uspešnosti (Košak Babuder, 2011). 

Ugotovili smo, da so razlike v oceni lastne usposobljenosti za nudenje pomoči in podpore 

otrokom in mladostnikom glede na strokovni profil pedagoških delavcev statistično 

pomembne pri vseh učenčevih »posebnostih«, ki smo jih izpostavili, razen pri samooceni 

kompetentnosti za zagotavljanje pomoči in podpore otrokom in mladostnikom, ki izhajajo iz 

drugih kulturnih in jezikovnih okolij. Pri slednjem je potrebno upoštevati, da nobeden 

strokovni profil pedagoških delavcev ni usmerjeno razvijal tovrstnih kompetenc v času 

dodiplomskega izobraževanja, nadalje pa ugotavljamo, da so tudi konkretne izkušnje s to 

problematiko med našimi anketiranci redke. Za večino posebnosti, v katerih prihaja med 

pedagoškimi delavci do statistično pomembnih razlik v samooceni kompetentnosti za 

zagotavljanje pomoči in podpore otrokom in mladostnikom, se glede na rezultate za 

pomembno bolj kompetentne samoocenjujejo specialni pedagogi, ki poučujejo v OŠ-NIS. 

Menimo, da je razlog za to tako v dodiplomskem študiju, ki je bolj specifično usmerjen v 
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pridobivanje tovrstnih kompetenc, kot tudi v nadaljnjem profesionalnem razvoju, s katerim 

specialni pedagogi razvijajo svoje kompetence za pomoč in podporo otrokom in 

mladostnikom s posebnimi potrebami. Problematike otrok in mladostnikov, pri katerih v 

samoocenah usposobljenosti za zagotavljanje pomoči in podpore niso v ospredju specialni 

pedagogi, so: nadarjenost, preobremenjenost z obšolskimi dejavnostmi, izhajanje iz družin z 

nižjim SES, kjer višje samoocene podajajo osnovnošolski in srednješolski učitelji. 

 

Zanimalo nas je ali pogostost izkušnje s prepoznavanjem raznolikih posebnosti otrok in 

mladostnikov v pedagoški praksi učiteljev vpliva na njihovo oceno kompetentnosti za 

zagotavljanje pomoči in podpore tem otrokom in mladostnikom v šoli. Ugotovili smo, da svojo 

kompetentnost nižje ocenjujejo pedagoški delavci, ki imajo več izkušenj z učenci, ki imajo 

navedene posebnosti. Pri osmih od trinajstih navedenih posebnostih (pri dolgotrajni bolezni, 

pri motnjah zaznavanja, pri gibalni oviranosti, pri učnih težavah, pri nadarjenosti, pri težavah 

na področju govora in jezika, pri pomanjkanju socialnih spretnosti in pri izhajanju iz drugih 

kulturno-jezikovnih okolij) se povezava pokaže na statistično pomembni ravni. Ugotavljamo, 

da pedagoški delavci zaznavajo pomanjkljivo usposobljenost za zagotavljanje pomoči in 

podpore pri posameznikih z različnimi potrebami in da bi za kakovostnejše uresničevanje 

inkluzivne paradigme potrebovali suport pri dopolnitvi in nadgradnji teh kompetenc. Rezultati 

se ujemajo z nekaterimi domačimi in tujimi raziskavami36, ki so ugotavljale razkorak med 

želenimi in doseženimi kompetencami učiteljev in diplomantov pedagoških smeri.  

Iz ugotovitev lahko sklenemo, da bi osnovnošolski in srednješolski učitelji za zagotavljanje 

kakovostnejše opore otrokom in mladostnikom pri premagovanju težav, ovir in primanjkljajev 

potrebovali več specifičnih znanj s področja inkluzivne pedagogike pa tudi iz področja 

spodbujanja rezilientnosti. Da bi lahko pri svojem pedagoškem delu učitelji izhajali iz virov 

moči pri posamezniku in gradili notranje in zunanje varovalne procese in dejavnike, je 

pomembna njihova usposobljenost kot tudi splošno zavedanje o pomenu tovrstnega 

delovanja. Pomembna je nenehna skrb za ustvarjanje sprejemajočega, varnega in 

spodbudnega oddelčnega in šolskega okolja, kjer se vzpostavljajo pristni medosebni odnosi 

tako med učenci kot med učenci in učitelji. Prav tako pa so za spodbujanje rezilientnosti 

pomembni  odnosi med učitelji oz. celotna šolska klima. Oblikovanje različnih učnih in 

izvenšolskih situacij učiteljem omogoča, da učence spoznavajo v različnih vlogah, iz katerih 

razbirajo njihova močna področja pa tudi šibkosti, na osnovi česar lahko bolj učinkovito 

prilagajajo učni proces, podporne dejavnosti, učno pomoč in spodbujajo učno motivacijo. V 

obdobju mladostništva, ko se okrepijo vrstniški odnosi, pa je varovalne dejavnike pomembno 

                                                

36
  Na primer: Nacionalni raziskovalni projekt Partnerstvo fakultet in šol ter evropski Teachers Matter, ki jih 

navajamo v poglavju 2.2.1.1. 
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usmerjati tudi v spodbujanje pozitivnih vrstniških navezav, v razvijanje socialnih spretnosti in 

medsebojne pomoči, v zdrave in ustvarjalne oblike preživljanja prostega časa ter v različne 

priložnosti za aktivno udeleženost pri pomembnih odločitvah in dejavnostih v okviru razreda 

in šole. 

 

Vprašali smo se tudi, v kolikšni meri učitelji navedene »posebnosti« otrok in mladostnikov 

povezujejo z učinkovitostjo učenja in s procesom vključevanja v skupino, saj je za celosten 

razvoj otrok in mladostnikov potrebno vzpostavljati varovalne dejavnike, ki v čim večji meri 

stremijo k harmoničnemu zagotavljanju kakovostnega učnega in socialnega vključevanja v 

šolsko okolje. Navedli smo »posebnosti«, ki predstavljajo potencialne dejavnike tveganja pri 

učnem in socialnem vključevanju otrok in mladostnikov, iz rezultatov naše raziskave pa je 

razvidno, da jih kot take pojmujejo tudi sodelujoči pedagoški delavci, saj za večino 

ocenjujejo, da imajo vpliv tako na učno kot tudi na socialno vključevanje otrok in 

mladostnikov v šoli. Po mnenju pedagoških delavcev imajo najtežje pogoje pri celostnem 

vključevanju v šolsko okolje otroci in mladostniki, ki imajo težave z obvladovanjem 

čustvovanja in vedenja, zahtevnejše pogoje za celostno vključevanje v šolsko okolje pa imajo 

po presoji pedagoških delavcev tudi otroci in mladostniki, ki izhajajo iz manj spodbudnega 

družinskega okolja, tisti, ki imajo učne težave, šibke socialne spretnosti, težave na področju 

govora in jezika ter tisti, ki izhajajo iz drugega kulturnega in jezikovnega okolja.  

 

Iz analize rezultatov ugotavljamo, da med najbolj ogrožene pri učnem in socialnem 

vključevanju v šolo sodijo otroci in mladostniki, ki izhajajo iz manj spodbudnega družinskega 

okolja ter otroci in mladostniki iz drugih kulturnih ali jezikovnih okolij. Gre za področja, kjer se  

pedagoški delavci ocenjujejo za najmanj kompetentne v zagotavljanju pomoči in podpore. 

Glede na teorijo rezilientnosti bi morali za te otroke in mladostnike še bolj pozorno 

prepoznavati rizične procese in mehanizme, jih skušati omejevati ali zmanjševati njihove 

učinke, hkrati pa v čim večji meri spodbujati razvoj varovalnih procesov in mehanizmov, ki 

zavirajo verižno reakcijo dejavnikov tveganja (Masten in Coatsworth, 1998; Wang, Haertel in  

Walberg, 1997).   

 

Model za spodbujanje razvoja rezilientnosti preko sodobnega pouka je sestavljen iz 135 

dejavnikov, ki tvorijo devet vsebinskih sklopov (v vsakem sklopu je 15 dejavnikov): 

Doživljanje institucionalne klime, Prepričanja o lastni učinkovitosti pri pedagoškem delu, 

Samoocena usposobljenosti, Doživljanje učinkovitosti mreže pomoči, Doživljanje kakovosti 

sodelovanja s starši, Spodbujanje razvoja učnih kompetenc, Spodbujanje razvoja življenjskih 

spretnosti, Spodbujanje razvoja vzgojnih kompetenc in Značilnosti profesionalnega razvoja. 

Glede na različne modele iz tujine, ki smo jih predstavili v teoretičnih izhodiščih, je naš Model 
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avtentičen v sklopih Doživljanje učinkovitosti mreže pomoči, s čimer smo želeli ugotoviti 

sistemsko urejeno zagotavljanje pomoči in podpore, ki je za otroke in mladostnike 

organizirana v šolah, dodali pa smo tudi sklop Značilnosti profesionalnega razvoja učitelja, 

saj menimo, da je ta v pomembni povezavi z rezilientnostjo učitelja in vpliva na 

posameznikova pojmovanja, stališča in prepričanja kot tudi na njegovo praktično ravnanje.  

 

Z analizo strukturnega modeliranja Modela za spodbujanje rezilientnosti preko sodobnega 

pouka v šoli smo ugotovili, da so podatki v skladu s teorijo in da vseh devet sklopov dobro 

strukturira Model, s katerim lahko spodbujamo razvoj rezilientnosti preko sodobnega pouka. 

 

Zanimalo nas je, kako pomembni so za pedagoško prakso učiteljev posamezni dejavniki 

sklopov v Modelu za spodbujanje razvoja rezilientnosti preko sodobnega pouka in Model v 

celoti. Ugotovili smo, da so pedagoški delavci najvišje samoocene podajali v sklopu 

Spodbujanje razvoja vzgojnih kompetenc (86%), nad 80% sta preko dejavnikov 

uresničevana tudi sklopa Samoocena usposobljenosti in Spodbujanje razvoja učnih 

kompetenc. Najmanj dejavnikov pa pedagoški delavci prepoznavajo kot značilne za svojo 

prakso v sklopih Doživljanje učinkovitosti mreže pomoči (77%), Značilnosti profesionalnega 

razvoja (76%) in Spodbujanje razvoja življenjskih spretnosti (76%). 

 

Pri tem ugotavljamo, da bi glede na strokovni profil pedagoških delavcev največ suporta za 

kakovostnejše izvajanje sodobnega pouka v dejavnikih, ki so hkrati usmerjeni v spodbujanje 

razvoja rezilientnosti pri otrocih in mladostnikih, potrebovali predmetni učitelji. Največ 

dejavnikov pa v svoji pedagoški praksi že prepoznavajo kot pomembne razredni učitelji in 

specialni pedagogi. 

Pri vseh sklopih, kjer se pokažejo razlike, opažamo, da so bolj usmerjeni k uresničevanju 

dejavnikov našega Modela učitelji z več leti delovnih izkušenj (19-30 let in nad 30 let) in 

novinci, medtem ko se v vseh dejavnikih za najšibkejšo skupino pri spodbujanju rezilientnosti 

pokaže skupina učiteljev z delovnimi izkušnjami od 4-6 let, v sklopih Doživljanje 

funkcionalnosti mreže pomoči in Doživljanje kakovosti sodelovanja s starši pa tudi skupina 

učiteljev z delovno dobo 7-18 let. V teoriji rezilientnosti je večkrat izpostavljeno, da najbolj 

učinkovito razvoj rezilientnosti pri otrocih in mladostnikih spodbujajo učitelji, ki so tudi sami 

rezilientni, zato bi bilo zanimivo raziskati okoliščine in dejavnike tveganja v pedagoški praksi 

v posameznih poklicnih obdobjih. Pridobljeni rezultati bi omogočali, da se na sistemski ravni 

(npr. s ponujanjem izobraževanja) kot na šolski ravni (mentorski suport kolegov z več 

izkušnjami, supervizijske skupine) vzpostavi varovalne dejavnike, ki bi bili v oporo učiteljem 

za izvajanje večje rezilientnosti. 
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Glede na smer izobrazbe pri predmetnih in razrednih učiteljih ugotavljamo nižjo stopnjo 

uresničevanja našega Modela, predvsem pri učiteljih naravoslovne, jezikoslovne in športne 

smeri. Menimo, da je razlog za to v še vedno pretežno učno snovnem oziroma vsebinskem 

pristopu k pouku, ki bi ga bilo potrebno preusmeriti v učno ciljni pristop, ki poudarja 

povezovanje vsebin z dejavnostmi povezanimi z življenjem, pri čemer so enako pomembni 

tako cilji kot procesi doseganja ciljev (Rutar Ilc, Z., 2005: 15). Le na tak način lahko otroci in 

mladostniki razvijajo vseživljenjska znanja in spretnosti, ki jim bodo v oporo tudi v novih 

življenjskih problemskih situacijah. 

Ugotavljamo, da to, ali učitelj poučuje na centralni ali podružnični šoli ustvarja pomembne 

razlike le v dveh sklopih: Doživljanje šolske klime, kjer višji rezultat dosegajo učitelji, ki 

poučujejo na centralnih šolah in Spodbujanje razvoja življenjskih spretnosti, ki ga v večji meri 

uresničujejo učitelji na podružničnih šolah. V podružničnih šolah je pouk organiziran 

predvsem za učence prve triade oziroma do vključno petega razreda, kar pomeni, da v njih 

poučujejo pretežno razredne učiteljice. Oddelki v podružničnih šolah so navadno manj 

številčni, a so organizirani z najrazličnejšimi kombinacijami oddelkov, kar prinaša več 

pestrosti in heterogenosti. Glede na rezultate analize pa vidimo, da to učiteljem omogoča več 

priložnosti za spodbujanje razvoja življenjskih spretnosti. Prav tako menimo, da so 

podružnične šole bolj povezane z življenjem lokalnega okolja in da je v njih več življenjskih 

povezav med šolo, starši in lokalno skupnostjo, kar tudi spodbuja razvoj življenjskih 

spretnosti in znanj. 

Ugotavljamo, da velikost oddelka, v katerem osnovnošolski učitelj vodi razredništvo, ne 

vpliva bistveno na uresničevanje Modela, razlike se pojavijo le v sklopu Spodbujanje razvoja 

učnih kompetenc, kjer uresničevanje dejavnikov v tem sklopu višje ocenjujejo učitelji, ki 

poučujejo v manj številčnih oddelkih in v sklopu Doživljanje šolske klime, kjer višji rezultat 

dosegajo učitelji, ki poučujejo v večjih oddelkih. 

Prav tako ugotavljamo, da na uresničevanje Modela ne vpliva bistveno število otrok s 

posebnimi potrebami, ki so vključeni v oddelek, v katerem osnovnošolski učitelj vodi 

razredništvo, je pa zanimivo, da se razlika pokaže v sklopu Samoocena usposobljenosti za 

izbrane naloge - za najmanj usposobljene se ocenjujejo učitelji, ki imajo v oddelku dva OPP, 

najvišje tisti, ki v oddelku ne vključujejo nobenega OPP, tisti, ki imajo v oddelku enega ali tri 

in več OPP pa svojo usposobljenost ocenjujejo le malo nižje od učiteljev, ki ne vključujejo 

OPP v svojih oddelkih. 

Glede na pretekle izkušnje osnovnošolskega učitelja s poučevanjem otrok s posebnimi 

potrebami se kažejo statistično pomembne razlike med skupinami v štirih od devetih sklopov, 

največje razlike so v sklopu Spodbujanje razvoja življenjskih spretnosti, nekoliko manjše, a 
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še vedno statistično pomembne, pa v sklopih Doživljanje kakovosti sodelovanja s starši, 

Značilnosti v profesionalnem razvoju učitelja in Prepričanja o lastni učinkovitosti pri 

pedagoškem delu. Ugotavljamo, da imajo v vseh sklopih, kjer prihaja do statistično 

pomembnih razlik med skupinami, najnižje aritmetične sredine učitelji, ki v svoji pedagoški 

praksi še niso imeli nobene izkušnje s poučevanjem OPP. V sklopu Prepričanja o lastni 

učinkovitosti pri pedagoškem delu ugotavljamo, da le-ta naraščajo s količino izkušenj s 

poučevanjem OPP, v sklopu Doživljanje kakovosti sodelovanja s starši, pa v nasprotju z 

učitelji, ki so brez izkušenj s poučevanjem OPP višje in približno enake rezultate dosegajo 

učitelji z nekajkratnimi in večkratnimi izkušnjami, v sklopih Spodbujanje razvoja življenjskih 

spretnosti in Značilnosti profesionalnega razvoja pa so, razen rezultatov učiteljev, ki so brez 

izkušenj, rezultati ostalih skupin dokaj enotni. 

Glede na učiteljeve izkušnje s sodelovanjem v strokovni skupini osnovne šole za pripravo 

individualiziranega programa za učence s posebnimi potrebami ugotavljamo, da se kažejo 

statistično pomembne razlike v sedmih od devetih sklopov. Najpomembnejše razlike med 

skupinami ugotavljamo v sklopu Prepričanje o lastni učinkovitosti pri pedagoškem delu, 

pomembne pa so še v sklopih Spodbujanje razvoja učnih kompetenc, Samoocena 

usposobljenosti, Značilnosti profesionalnega razvoja, Spodbujanje razvoja vzgojnih 

kompetenc, Spodbujanje razvoja življenjskih spretnosti in Doživljanje kakovosti sodelovanja s 

starši. Podobno, kot smo ugotovili že pri prejšnjem kriteriju, se tudi tu pokaže, da učitelji, ki 

niso imeli izkušnje s sodelovanjem v strokovni skupini šole za načrtovanje IP za OPP, 

dosegajo nižje rezultate v sklopih kot učitelji, ki to izkušnjo imajo. Najvišje rezultate dosega 

skupina učiteljev, ki so v strokovni skupini sodelovali nekajkrat, le nekoliko nižje od njih pa 

tisti, ki so sodelovali velikokrat. Učitelji, ki imajo le enkratno izkušnjo s sodelovanjem v 

strokovni skupini, so po rezultatih bolj podobni tistim brez teh izkušenj. Menimo, da imajo 

učitelji, ki so vpeti v samonačrtovanje in evalvacijo IP bolj celosten vpogled v potrebe in 

zmožnosti OPP kot učitelji, ki so izvajalci prilagoditev določenih v IP zgolj v okviru svojega 

predmeta in da te izkušnje in spoznanja sčasoma vedno bolj vgrajujejo v svojo pedagoško 

prakso. Pedagoška praksa učiteljev z večjimi izkušnjami je verjetno bolj razvojno procesno 

naravnana in bolj usmerjena v izkustveno in kognitivno psihološko oporo otrokom in 

mladostnikom pri premagovanju težav, ovir in primanjkljajev, s tem pa je usmerjena tudi v 

spodbujanje razvoja rezilientnosti. 

 

Z analizo Modela za spodbujanje rezilientnosti po posameznih dejavnikih smo prišli do 

naslednjih ugotovitev. 
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Ugotovili smo, da  institucionalno klimo in organiziranost pedagoški delavci dobro ocenjujejo, 

saj s povprečno oceno 4 ali več ocenjujejo skoraj polovico od navedenih dejavnikov. Kot 

najbolj značilno za lastno pedagoško prakso izberejo trditev »Pozoren sem, da se učenci ne 

zasmehujejo zaradi učnih težav ali neuspeha«, pri čemer ugotavljamo, da so nekoliko manj 

na to pozorni predmetni učitelji. Menijo, da njihova šola predstavlja varno in spodbudno učno 

okolje in da si učitelji prizadevajo za kakovost pri svojem delu. Predvsem srednješolski 

učitelji in specialni pedagogi so mnenja, da bi lahko imeli otroci in mladostniki več možnosti 

za izbiro interesnih dejavnosti. Z vidika uresničevanja inkluzivne paradigme je spodbudna 

ugotovitev, da 73,7% anketiranih ocenjuje, da na njihovi šoli učenci pomoč šolske svetovalne 

službe večinoma ne doživlja stigmativno. Nekoliko nižje range imajo trditve povezane z 

notranjo organizacijo šole kot so skrb za omogočanje aktivne participacije učno manj 

uspešnih učencev in OPP in skrb za organizacijo različnih oblik medsebojne vrstniške pomoči 

in sodelovanja na šoli, kar predstavlja velik (še neizkoriščen) potencial za uresničevanje 

paradigme rezilientnosti. Menimo, da bi lahko spodbujanje različnih oblik medvrstniškega 

sodelovanja in pomoči umestiti med vzgojno-izobraževalne cilje, saj prispevajo k razvoju 

tretjega izobraževalnega stebra za 21. stoletje: učiti se, da bi znali živeti v skupnosti, drug z 

drugim (Delors, 1996). Sodelovanje in pomoč sta osnovni obliki odzivanja na medsebojne 

potrebe, usmerjeni v inkluzijo, preprečevanje socialne izključenosti in v ustvarjanje priložnosti 

za aktivno participacijo, ob kateri otroci in mladostniki lahko razvijajo občutek lastne vrednosti 

in potrebnosti družbi, kar predstavlja pomemben varovalni dejavnik v procesu soočanja in 

premagovanja težav.  

 

Glede drugega sklopa Prepričanja učiteljev o lastni učinkovitosti pri pedagoškem delu 

ugotavljamo, da  pedagoški delavci svoji vlogi v osebnostnem razvoju otrok in mladostnikov 

pripisujejo precej velik pomen in da imajo do tega odgovorno stališče. Nižje pa ocenijo svoje 

prepričanje glede lastne učinkovitosti pri poučevanju raznolikih otrok in mladostnikov, s tem 

povezani dejavniki se uvrščajo v nižje range. Največjo težavo jim predstavlja izbor učinkovitih 

strategij poučevanja za učinkovito pomoč učencem z učnimi težavami, to se predvsem kaže 

v skupini predmetnih in srednješolskih učiteljev, kljub temu pa izražajo pripravljenost za 

sprejemanje raznolikosti učencev v razredu. Pri dejavnikih, ki smo jih povezali z 

zagotavljanjem socialne kohezivnosti v razredu ugotavljamo, da so učitelji sicer prepričani v 

svojo učinkovitost pri vzdrževanju reda in ustvarjalnega delovnega vzdušja pri pouku, vendar 

rezultati pri nekaterih postavkah kažejo, da jim primanjkuje strategij za učinkovito 

posredovanje v primeru konfliktnih situacij (npr. socialno izločevanje, medvrstniško nasilje, 

motenje pouka). Primeri uspešne prakse, ki smo jih zasledili v literaturi, navajajo izrazite 

spremembe v vedenju in učnem udejstvovanju »problematičnih« učencev (razredov, šol), ko 

so se reševanja problematike lotili po strategijah in načelih teorije rezilientnosti, pri čemer se 
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niso osredotočali na probleme in težave učencev in učiteljev, temveč na prepoznavanje in 

uporabo njihovih močnih področij, preko katerih so dosegli tudi napredek na šibkejših 

področjih. Ključni poudarki v tem procesu so bili usmerjeni v izgradnjo notranjih in zunanjih 

varovalnih dejavnikov: krepitev občutka lastne vrednosti, odgovornosti, pripadnosti preko 

aktivnega vključevanja v pomembne dejavnosti in sprejemanje odločitev, razvijanje 

uporabnih spretnosti in znanj ob potrebnem vodenju in suportu (Henderson in Milstein, 2003; 

Gray, 2004; Henderson, 2007). 

 

V sklopu Samoocena profesionalne usposobljenosti učitelja za izbrane naloge želimo 

predvsem izpostaviti ugotovitev, da pedagoški delavci podajajo zelo nizke samoocene pri 

dejavnikih, ki so povezani z razvojem metakognitivnih spretnosti pri učencih. Že pri 

prepoznavanju učnih potreb in zmožnosti so samoocene pedagoških delavcev (predvsem 

predmetnih in srednješolskih učiteljev dokaj nizke (M≈3,7), še nižje pa so pri prepoznavanju 

učnega sloga učencev. Kljub temu da se pomen učenja učenja že dolgo poudarja, ob analizi 

rezultatov vidimo, da se v praksi, predvsem na predmetni stopnji, ne izhaja iz tega temelja, ki 

ima pomembno mesto tudi med gradniki rezilientnosti. Preko pristopov in strategij, ki jih 

učenec uporablja pri učenju, se otrok uči tudi pristopanja k reševanju življenjskih problemov. 

Tudi s tega vidika je povezovanje učenja in učnih vsebin z vsakodnevnim življenjem 

pomembno (ta dejavnik se je z odgovori učiteljev v naši raziskavi uvrstil v prvi rang v tem 

sklopu). V učnem procesu lahko učenec aktivno realizira svojo vlogo le, če se predhodno 

nauči, kako organizirati učenje, kako upoštevati lastne specifičnosti pri učenju in podobno.  

Preko tega dobiva posameznik občutek samonadzora nad dogajanjem (učnim in življenjskim) 

in postopoma vse samostojnejše uravnava lasten proces učenja in sprejemanja odločitev. Za 

učitelja je torej zelo pomembno, da je občutljiv na individualne razlike med učenci, da 

upošteva didaktično načelo učne diferenciacije in individualizacije in učencem omogoča, da 

pristopajo k reševanju problemov na različne načine in da jim tudi pomaga pri razvijanju 

učnega stila, ki jim omogoča najučinkovitejše učenje. V zadnji tretjini rangov sta po 

samoocenah pedagoških delavcev tudi usposobljenost za razvijanje socialnih kompetenc in 

za reševanje konfliktnih situacij, najnižje sta ti dve področji ocenjeni pri predmetnih učiteljih. 

Obdobje zgodnje adolescence predstavlja zahtevno obdobje, saj mladostniki iščejo pot iz 

otroštva v samostojno odraslost, ob čemer navadno nastajajo številni konflikti. Najrazličnejše 

oblike konfliktnih situacij so lahko enkratna priložnost za učenje reševanja življenjskih 

problemov, saj se morajo otroci in mladostniki tudi tega naučiti. Življenjske situacije v 

šolskem okolju, omogočajo številne in raznolike priložnosti za učenje soočanja in 

premagovanja težav. Pri tem ima učitelj pomembno vlogo in priložnost za spodbujanje 

rezilientnosti z zavzemanjem optimističnega in pozitivno naravnanega stališča do težav, z 

omogočanjem izkustvenega učenja konstruktivne komunikacije pri reševanju problemov, z 
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vzpostavljanjem mreže pomoči, medsebojnega povezovanja in sodelovanja, vrstniške 

mediacije itd. Pri tem teorija rezilientnosti poudarja pomen sporočanja realno visokih 

pričakovanj in omogočanje aktivne participacijske soudeleženosti otroka oziroma 

mladostnika pri načrtovanju rešitev in sprejemanju odločitev ob ustreznem suportu odraslih 

(pedagoških delavcev, staršev). 

 

Razrednike vidimo kot pomembne povezovalce v mreži pomoči in podpore, ki skupaj z 

otrokom, starši in drugimi strokovnimi delavci odkrivajo, prepoznavajo in raziskujejo 

dejavnike tveganja in varovalne dejavnike tako v otroku kot tudi v njegovem učnem okolju. 

Zato smo v četrtem sklopu dejavnikov želeli izvedeti, kako pedagoški delavci doživljajo 

organiziranost in funkcionalnost mreže pomoči otrokom in mladostnikom z različnimi 

težavami. Ugotavljamo, da pedagoški delavci, ki so vsi tudi razredniki, lastno vlogo, precej 

dobro ocenjujejo – prepoznavajo se kot pozorne opazovalce dogajanja v razredu oziroma v 

skupini in se ustrezno odzivajo na posebnosti, ko jih zaznajo. Ob tem usmerjajo pomoč za 

premagovanje šibkosti otrok in mladostnikov na njihova močna področja, prav tako so 

pozorni, da otroci in mladostniki ohranjajo pozitivno samopodobo in da jih ne spravljajo v 

zadrego pred vrstniki. V manjši meri pa poskrbijo za spodbujanje učnega sodelovanja med 

učenci v smislu tutorstva, ki je tudi ena od učinkovitih oblik medvrstniškega sodelovanja in 

pomoči. Pri pedagoških delavcih ni sprejeto mnenje, da bi bilo dejavnosti pri pouku potrebno 

diferencirati in prilagajati tudi glede na spol (M=2,17), čeprav se v raziskavah pogosto 

pokažejo razlike v učni uspešnosti deklic in dečkov, v interpretacijah pa ugotovitve, da je 

pouk bolj prilagojen motivacijskim in interesnim značilnostim deklic kot dečkov. V teoriji 

rezilientnosti prav tako izpostavljajo, da je šola premalo prilagojena fantom in da je tudi v tem 

smislu potrebno vzpostaviti več varovalnih dejavnikov, ki bi ponujali več priložnosti, da bi se 

fantje v njej bolj aktivno prepoznali in razvili pripadnost šoli. Interakcija med učiteljem in 

učencem predstavlja osrednji sestavni del šolskega mikrosistema in lahko deluje kot močan 

varovalni dejavnik. Nekoliko nižje pedagoški delavci ocenjujejo zagotovljenost in učinkovitost 

pomoči na ravni šole. Vsi, predvsem pa razredni učitelji, izpostavijo pomanjkljivo 

opremljenost z didaktičnimi in tehničnimi sredstvi kot eno pomembnejših ovir pri učinkovitem 

izvajanju sodobnih inkluzivno naravnanih načinov pouka. V povezavi z zagotavljanjem 

podpore in pomoči za različne potrebe otrok in mladostnikov ugotavljamo, da pri pedagoških 

delavcih prevladuje mnenje, da je precej dobro poskrbljeno za učence z učnimi težavami (tu 

primanjkljaj izražajo le srednješolski učitelji), pa tudi za nadarjene (tu izražajo primanjkljaj 

specialni pedagogi). V precej manjši meri pa pedagoški delavci prepoznavajo pomoč in 

podporo, ki bi bila na ravni šole zagotovljena otrokom in mladostnikom s težavami v vedenju 

in čustvovanju in posameznikom s težavami pri socialnem vključevanju. Pedagoški delavci 

izpostavljajo tudi problem šibkega sodelovanja in povezovanja med učitelji in izvajalci učne in 
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dodatne pomoči. Gre za dejavnik, ki ga je nujno potrebno okrepiti, saj so OPP z 

individualiziranim programom upravičeni do kakovostne pomoči in podpore, ki je lahko 

učinkovita le, če njeni akterji med seboj sodelujejo. V to sodelovanje bi moral biti aktivno vpet 

tudi sam otrok oziroma mladostnik. Ugotavljamo, da ni uveljavljena praksa, da bi bil otrok 

oziroma mladostnik tudi sam soudeležen pri načrtovanju in evalvaciji IP, kar zagotovo 

predstavlja enega večjih izzivov k spremembam. Aktivna soudeleženost otroka oziroma 

mladostnika za posameznika, poleg tega da lahko izraža svoje mnenje in potrebe, pomeni 

tudi dragoceno učenje načrtovanja konstruktivnega reševanja problemov, učenje postavljanja 

ciljev, ki se jih usmerja tako v močna kot v šibka področja (to otroku sporoča, da učitelji v 

njem prepoznavajo tudi potenciale, ne le problemov), učenje sprejemanja odgovornosti za 

lasten napredek in nenazadnje tudi učenje proslavljanja ob doseganju uspehov. 

 

V teoriji rezilientnosti predstavlja partnersko sodelovanje med šolo in starši enega izmed 

pomembnejših varovalnih dejavnikov za otroke oziroma mladostnike, ki so izpostavljeni 

določenim težavam ali tveganjem in pomembno vpliva tudi na kakovost in uspešnost vzgojno-

izobraževalnega procesa. Ugotavljamo, da pedagoški delavci ocenjujejo sodelovanje med 

šolo in starši kot dobro (M≈4), v bolj specifično opredeljenih dejavnikih pa lahko vidimo, da  

pretežen del skrbi za partnersko sodelovanje sloni na iniciativi pedagoških delavcev in je bolj 

osredotočena na informiranje staršev o učenju in vedenju v šoli (ti dejavniki so najvišje 

rangirani), manj pa v organizacijo skupnih dejavnosti in priložnosti za aktivno participacijo 

staršev (ti dejavniki imajo zadnje range). V zadnjo tretjino rangov se uvrščajo dejavniki, kjer 

ugotavljamo, kako pedagoški delavci ocenjujejo iniciativo staršev za obveščanje o določenih 

posebnostih, ki vplivajo na otrokovo oziroma mladostnikovo funkcioniranje v šoli. Pedagoški 

delavci menijo, da starši bolj zaupajo v njihovo izobraževalno (M=3,9) kot vzgojno funkcijo 

(M=3,8). Glede na strokovni profil pedagoških delavcev ugotavljamo, da kakovost 

sodelovanja s starši višje ocenjujejo razredni učitelji in specialni pedagogi, najnižje pa 

predmetni učitelji. Čeprav so v obdobju predmetne stopnje otroci in mladostniki že precej bolj 

samostojni v skrbi za učno delo in obveznosti, je pozitivna navezava med učitelji in starši , kar 

velja še zlasti v primeru težav, zelo pomemben varovalni dejavnik za otroka oziroma 

mladostnika. Tak odnos, ki temelji na zaupanju in vzajemnem sodelovanju, pa je potrebno 

načrtno profesionalno gojiti. Različni načini aktivne participacije staršev tudi v manj formalnih 

oblikah (npr. dnevi dejavnosti, projekti), predstavljajo dobro priložnost za medgeneracijsko in 

večrazsežnostno učenje ter razvoj kompetenc na področju vseživljenjskih spretnosti, 

nemalokrat pa odpira tudi nove priložnosti za sodelovanje med šolo in lokalnim okoljem ter 

oblikovanje širše učeče se skupnosti. 
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Zelo pomemben varovalni dejavnik pri otrocih in mladostnikih, ko se le-ti znajdejo v težkih 

okoliščinah, predstavlja učna kompetentnost in uspešnost, razvoj le-te pa je tesno povezan z 

modeli pouka, ki temeljijo na aktivnem vključevanju učencev. Sklop Spodbujanje razvoja 

učnih kompetenc pri otrocih in mladostnikih dosega tretji rang v celotnem Modelu, aritmetične 

sredine dejavnikov pa se gibljejo okrog štiri (M=4±0,5). Ugotovili smo, da pedagoški delavci 

kot najbolj značilne za svojo pedagoško prakso označujejo dejavnike, povezane z 

naravnavanjem  poučevanja na potrebe in značilnosti posameznika (nekoliko manj značilna 

sta dejavnika, povezana s prepoznavanjem in zadovoljevanjem učnih potreb OPP). Sledijo 

dejavniki, ki smo jih povezali z razvijanjem kompetentnosti za samostojno učenje, med njimi 

je kot najbolj značilen dejavnik v sklopu povezan s podajanjem jasnih navodil za samostojno 

delo, vendar ugotavljamo, da za samostojno delo učitelji ne zagotovijo veliko izbirnih 

možnosti. Da je aktivna participacija otrok in mladostnikov manj izražena, še sploh v procesu 

načrtovanja učnih dejavnosti, kažejo ocene tovrstnih dejavnikov, ki se uvrščajo med zadnje 

range. Izjema je možnost, ki omogoča otrokom in mladostnikom, da svoje znanje pokažejo na 

različne načine in jo pedagoški delavci prepoznavajo kot drugo najbolj značilno v tem sklopu. 

Kot neizkoriščen izziv ostajajo modeli pouka, ki omogočajo skupinsko in sodelovalno učenje, 

medpredmetno povezovanje, problemski pouk, izkušenjsko učenje in spodbujajo večjo 

konstrukcijo znanja tudi v novih, kompleksnih učnih ali življenjskih situacijah. Pri spodbujanju 

razvoja učnih kompetenc ugotavljamo precejšnjo raznolikost glede na strokovni profil 

pedagoškega delavca. 

 

Za uspešno soočanje z novimi življenjskimi situacijami bodisi v šoli ali v vsakdanjem življenju 

potrebuje posameznik poleg kakovostnega znanja tudi številne življenjske spretnosti, kot so 

učinkovite komunikacijske in medosebne spretnosti, ustrezen odnos do avtoritete, 

navezovanje in ohranjanje prijateljstev, sodelovanje, kritično mišljenje, reševanje problemov, 

ciljno načrtovanje, premišljeno sprejemanje odločitev, ustvarjalno mišljenje, samozavedanje, 

empatija, jasne vrednote, regulacija čustev in vedenja, učinkovito uravnavanje stresa, 

obvladovanje pritiskov in razočaranja, aktivno poslušanje, spoštovanje drugih in sebe, 

tolerantnost, zaupanje, sočutje ipd. (WHO, 1999: 3). Razvijanje teh ključnih življenjskih 

spretnosti, ki posamezniku omogočajo, da se ustrezno prilagodi in učinkovito odzove na dane 

zahteve in izzive, naj bi razvijali in spodbujali v podpornem učnem okolju v okviru šol. Preverili 

smo, v kolikšni meri pedagoški delavci v svoji pedagoški praksi prepoznavajo spodbujanje 

razvoja teh spretnosti in ugotovili, da se ta sklop po ocenah pedagoških delavcev uvrsti na 

predzadnje mesto v našem Modelu. Ugotovili smo, da pedagoški delavci v precejšnji meri 

spodbujajo in posredujejo pozitivna stališča, optimizem, vztrajnost, samozaupanje in 

samozavest, inkluzivne vrednote in komunikacijo, medtem ko je njihova ocena prepoznavanja 

bolj praktično usmerjenih metod in strategij v njihovi praksi manjša. Izpostavimo lahko 



Vanja R. Kiswarday (2012). Stališča učiteljev do možnosti razvijanja rezilientnosti pri učencih in dijakih, PeF UL. 

269 

priložnosti, ki jih izkoristijo (na ravni srednje pogosto) za predstavitev znanja navzven. Sama 

predstavitev rezultatov učnega dela je kompleksen proces, ki zajema številne življenjske 

spretnosti in znanja (ustvarjalen prikaz za promocijo naučenega, sodelovanje, načrtovanje, 

dogovarjanje in usklajevanje, reševanje problemov, ob uporabi različnih tehničnih in 

multimedijskih pripomočkov in sredstev), zato dejavnike, ki so povezani s tem posebej 

izpostavljamo, saj lahko hkrati predstavljajo tudi most med šolo in družino ter lokalnim 

okoljem. Naslednji velik in še neizkoriščen potencial pa predstavlja izdelava učnega portfolia, 

ki se je izkazal kot najmanj značilen dejavnik za pedagoško prakso naših anketiranih 

(M=2,43). Učni portfolio predstavlja tudi instrument vrednotenja za presojo kakovosti pri 

razvoju posameznikovih kompetenc in odlično sredstvo za spodbujanje otrok in mladostnikov, 

da učenje evidentirano spremljajo in usmerjajo lasten osebnostni razvoj. 

 

Sklop Spodbujanje razvoja vzgojnih kompetenc pri otrocih in mladostnikih se med dejavniki 

našega Modela pokaže kot najbolj »realiziran«. Ugotavljamo, da je aritmetična sredina pri 

vseh postavkah večja od 4, razen pri postavki učinkovitosti vzgojnega načrta (ki je za srednje 

šole še neobvezen dokument). Osredotočali smo se predvsem na tiste dejavnike pri pouku, ki 

pri otrocih in mladostnikih spodbujajo razvoj vzgojnih kompetenc, usmerjenih v učenje za 

življenje v skupnosti in za življenje s samim seboj, pri čemer vidimo oddelčno skupnost kot 

odsev, indikator in nosilec kulture, ki otroku oziroma mladostniku nenehno sporoča, kdo je in 

kakšno vlogo ima v družbi. V dejavnikih tega sklopa smo zajeli vzgojne vidike šole, ki v 

procesu odraščanja otrok in mladostnikov predstavljajo pomembne varovalne dejavnike, 

usmerjene tudi v razvoj rezilientnosti. Na podlagi samoocen pedagoških delavcev 

ugotavljamo, da v svojih poučevalnih praksah namenjajo precej pozornosti dejavnikom, ki 

otroke in mladostnike spodbujajo k razvoju samoregulacijskih spretnosti, zdravega načina 

življenja, k razvijanju socialno-kohezivnih stališč in vrednot. Tudi tu ugotavljamo, da skupina 

predmetnih učiteljev v svojih samoocenah odstopa navzdol in s tem postavlja izziv 

izobraževalcem, da za ponazoritve in konkretizacije svojih predlogov izbirajo več primerov 

usmerjenih v zadovoljevanje specifičnih potreb populacije najstnikov in njihovih učiteljev. 

Menimo, da je vloga predmetnih učiteljev v kompleksnem obdobju začetka adolescence zelo 

pomembna opora mladostnikom pri vzpostavljanju ustrezno uravnoteženih odnosov do sebe, 

do vrstnikov, do odraslih in do obveznosti, zato bi predmetni učitelji morali okrepiti svojo vlogo 

pri spodbujanju razvoja vzgojnih kompetenc in se zavedati, da učenje učenja ni povezano 

zgolj z akademskimi znanji, ampak vključuje tudi spoznavanje samega sebe in načinov 

sodelovanja in vključevanja v skupnost. Obdobje, ko otroci prehajajo v mladostništvo, je še 

posebej občutljivo in pomembno tudi za spodbujanje zdravega odnosa do življenja. Pri 

vzpostavljanju varovalnih dejavnikov na tem področju se šole lahko aktivno povezujejo z 

lokalnim okoljem v okviru različnih pobud, ki nagovarjajo motivacijske potenciale 
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mladostnikov, ki jih v času zorenja zanimajo vprašanja povezana z lastnim življenjem, 

lokalnimi in globalnimi problemi. Menimo, da bi prav te dejavnosti lahko predstavljale izziv in 

priložnost za bolj samostojno aktivno participacijo starejših šolarjev in srednješolcev na lokalni 

ravni, v kombiniranem mentorstvu šole in lokalnih organizacij. Mladostniki namreč zelo 

potrebujejo prostor, kjer bi imeli možnost za snovanje lastnih ustvarjalnih zamisli in uporabo 

naučenih znanj in spretnosti.   

 

Kot najšibkejši pa se je v analizi Modela pokazal sklop Značilnosti profesionalnega razvoja 

učiteljev. Vseeno lahko povzamemo, da se pedagoški delavci zavedajo, da delujejo v učeči 

se družbi, ki tudi v šolski praksi zahteva nenehno spreminjanje in posodabljanje procesov 

poučevanja in učenja tako z vidika vsebin kot tudi didaktično metodičnih pristopov. Njihov 

profesionalni razvoj pretežno temelji na strokovni refleksiji in evalvaciji izkušenj, ki jih 

pridobivajo s prakso, pri konstrukciji lastnega znanja pa jim veliko oporo predstavljajo tako 

oblike formalnega kot neformalnega izobraževanja. Med prvimi ugotavljamo, da so jim najbolj 

v podporo seminarji stalnega strokovnega spopolnjevanja, od neformalnih oblik pa jim 

pomembno oporo v profesionalnem razvoju predstavljajo strokovni aktivi in prebiranje 

strokovne literature. Iz rezultatov ugotavljamo, da so pedagoški delavci manj dejavni 

predvsem na področju objavljanja dobrih praks v pedagoških revijah, za kar menimo, da bi 

bilo potrebno učitelje dodatno motivirati, saj predstavlja poglobljena refleksija spoznanj iz 

prakse, ki jo avtor okrepi še s teoretičnimi spoznanji, pomemben doprinos k učeči se šoli tudi 

na sistemski ravni. 

 

Na osnovi empiričnih spoznanj, ki temeljijo na presoji in samooceni pedagoških delavcev o  

strategijah za spodbujanje rezilientnosti, ki smo jih izrazili preko dejavnikov sodobnega 

pouka, smo poskušali identificirati še neizkoriščene kapacitete za spodbujanje razvoja 

rezilientnosti preko sodobnega pouka. Ugotavljamo, da se dejavniki sodobnega pouka, ki 

smo jih zajeli v Modelu, realizirajo od 75% do 80%. Izhajajoč iz dobljenih ugotovitev 

sklepamo, da lahko z izobraževanjem pedagoških delavcev na nivoju spretnosti in pojmovanj 

ter stališč in prepričanj (o vlogi šole, pouka, učiteljev, vrstnikov pri spodbujanju razvoja 

življenjske odpornosti in prožnosti (rezilientnosti), o načinih dela, teorijah rezilientnosti, 

didaktičnih načelih poukaN) še v precejšnji meri okrepimo zagotavljanje varovalnih 

dejavnikov v kontekstu šole, ki so predvideni tudi v evropskih in nacionalnih vzgojno 

izobraževalnih smernicah. 

 

Za realizacijo Modela spodbujanje rezilientnosti preko sodobnega pouka bi bilo potrebno 

pedagoške delavce najprej seznaniti z osnovnimi koncepti paradigme rezilientnosti ter z 

vlogo in pomenom šole in sodobnega pouka kot izjemnega vira vseživljenjskih varovalnih 
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dejavnikov in mehanizmov. Pomembno se nam zdi izpostaviti, da sta temeljna dejavnika 

kakovostnega pouka učenec in učitelj ter njun odnos. Didaktična načela in kompetence, za 

katere so pedagoški delavci že usposobljeni je potrebno povezati z Modelom spodbujanja 

rezilientnosti preko sodobnega pouka in obogatiti s strategijami za spodbujanje rezilientnosti. 

Glede na empirična spoznanja bi bilo potrebno programe usposabljanja posebej prirediti za 

potrebe posameznih strokovnih profilov pedagoških delavcev; z največjo pozornostjo bi 

morali prisluhniti potrebam predmetnih učiteljev, ki poučujejo mladostnike v občutljivem in s 

številnimi tveganji prepletenem obdobju odraščanja, ko potrebujejo poseben celostni suport 

in zaupanje odraslih ter več priložnosti za aktivno participacijo in razvijanje občutka 

pripadnosti šolski skupnosti in vseživljenjskemu učenju.  

 

Seveda bi bilo potrebno učinkovitost Modela za spodbujanje rezilientnosti preko sodobnega 

pouka preveriti tudi v korelaciji s stopnjo rezilientnosti učencev in dijakov. Posameznikova 

uspešnost v življenju je v veliki meri povezana tudi z obvladovanjem življenjskih spretnosti, 

zato preventivni razvoj notranjih in zunanjih varovalnih dejavnikov in procesov, ki spodbujajo 

življenjsko odpornost in prožnost (rezilientnost) otrok in mladostnikov pozitivno vpliva na 

njihovo osebno kompetentnost za življenje v sodobni, hitro spreminjajoči se družbi. Hkrati pa 

vpliva tudi na oblikovanje bolj inkluzivne in socialno kohezivne družbe, usmerjene v 

nediskriminatorno spoštovanje slehernega posameznika in omogočanje prepoznavanja 

vrednosti vsakega človeka, ki lahko s svojo edinstvenostjo doprinese k pozitivnemu in 

humanemu razvoju družbe. 
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Priloga 1:  Anketni vprašalnik 

 
mag. Vanja Kiswarday 
 

Pedagoška fakulteta UP  
 
Cankarjeva 5 
6000 Koper                   Koper, maj 2011 
 
 
Prošnja za  sodelovanje pri izpolnjevanju vprašalnika o možnostih za razvijanje življenjske 

odpornosti in prožnosti (rezilientnosti) otrok in mladostnikov v procesu vzgoje in 

izobraževanja 

 
 
Spoštovani ravnatelji in učitelji - razredniki, 
 
v predhodnem telefonskem pogovoru je vodstvo Vaše šole privolilo v sodelovanje pri raziskavi o 
možnostih za razvijanje življenjske odpornosti in prožnosti (rezilientnosti) otrok in mladostnikov v 
procesu vzgoje in izobraževanja. S pomočjo vprašalnika želimo ugotoviti, kako Vi kot učitelji 
doživljate izpostavljena področja kot pomembna oz. manj pomembna, kakšna so Vaša stališča in 
kako dejansko zmorete, ali pa ne, izpostavljene postavke vključevati v svojo pedagoško prakso. 
Vprašalnik Vam v vprašanjih odprtega tipa daje tudi možnost zapisa osebnih izkušenj, pogledov, 
predlogov, težav in pomislekov. Vaš prispevek bo zato zelo dragocen. 
 

Učinki, ki jih glede na teorijo in rezultate iz tujine ponuja koncept razvijanja življenjske odpornosti in 
prožnosti pri pouku, so zelo pozitivni. Ker je koncept usmerjen v osredotočanje na spodbujanje 
celostnega razvoja otrok in mladostnikov, medsebojne odnose in vključevanje raznolikih sodobnih 
pristopov pri pouku, poročajo o izboljšanju na področju učne učinkovitosti učiteljev in učne 
uspešnosti otrok in mladostnikov, razredne in šolske klime, socialne povezanosti ter zmanjšanju 
težavnih oblik vedenja in učnih težav (zgodnejše prepoznavanje, posredovanje, preprečevanje 
verižnih reakcij). Koncept razvijanja življenjske odpornosti in prožnosti pri pouku (rezilientnosti) sem 
z veseljem pripravljena predstaviti - predstavitve nameravam izvesti v mesecu juniju na Pedagoških 
fakultetah v Kopru, Ljubljani in Mariboru, v kolikor pa bi bil interes v vašem Zavodu večji, se lahko 
dogovorimo tudi drugače.  
 

 
Za vse informacije in prijave na predstavitev koncepta spodbujanja rezilientnosti vas vabim, da mi 
pišete na e-naslov: vanja.kiswarday@guest.arnes.si. 
 
Izpolnjene vprašalnike Vas prosim, da do konca maja 
oddate v tajništvu Vaše šole (v priloženo markirano kuverto) 
ali pa jih pošljite na naslov: 
 
 
 

Vnaprej se Vam zahvaljujem za vaš trud in pripravljenost za sodelovanje. 
Želim Vam veliko uspehov pri zaključevanju šolskega leta in Vas lepo pozdravljam. 
 

 
 

Mentorica:              mag. Vanja Kiswarday, spec. ped. 
izr. prof. dr. Milena Valenčič Zuljan, UL PEF 

Vanja Kiswarday 

Pedagoška fakulteta UP 

Cankarjeva 5 

6000 Koper 
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Priloga 2:  Prikaz eksploratorne faktorske analize Modela za spodbujanje razvoja 

rezilientnosti preko sodobnega pouka 

 
Tabela 1: Srednje vrednosti, standardni odkloni in komunalitete  (N=429). 

 

 Dejavnik 
Srednja 
vrednost 

St.  
odklon 

Komu-
naliteta 

I. Doživljanje institucionalne klime    

1. Šola zagotavlja varno okolje za srečevanje, druženje in učenje. 4,29 ,695 ,761 

2. Učenci imajo možnost, da svoje probleme, želje, pričakovanja učiteljem anonimno 
posredujejo. 

3,77 1,249 ,727 

3. Z enotnimi strategijami za ukrepanje se na šoli uspešno preprečuje nasilno vedenje 3,76 ,899 ,776 

4. Starši zaupajo, da jim šola posreduje dobre temelje znanja, spretnosti in vrednot. 3,91 ,771 ,798 

5. Vsi učenci imajo na šoli pestre možnosti za izbiro krožkov, interesnih in dodatnih 
dejavnosti. 

4,48 ,780 ,721 

6. Pomoč šolske svetovalne službe ter  izvajanje učne in DSP učenci doživljajo kot stigmo 
in jo zato odklanjajo. 

3,98 1,007 ,758 

7. V projektno sodelovanje so načrtno vključeni tudi učno manj uspešni učenci ter 
učenci s PP. 

3,70 ,931 ,759 

8. Na šoli so organizirane različne oblike medsebojne vrstniške pomoči in sodelovanja. 3,24 1,058 ,736 

9. Učitelj je pozoren, da se učenci ne zasmehujejo zaradi učnih težav ali neuspeha. 4,68 ,591 ,744 

10. Učitelj s svojimi izkušnjami in znanjem lahko sodeluje pri spreemanju odločitev na 
ravni šole. 

3,87 ,896 ,746 

11. Vsi učitelji na šoli si prizadevajo za kakovostno šolo. 4,29 ,802 ,757 

12. Učiteljeva učinkovitost pri pouku je v kolektivu opažena in priznana. 3,71 ,961 ,775 

13. Strokovni aktiv predstavlja strokovno podporo in možnost za izmenjavo znanja in 
izkušenj. 

4,11 ,883 ,757 

14. Komunikacija med zaposlenimi je pravočasna, jasna in učinkovita. 3,63 ,943 ,743 

15. Šola se aktivno povezuje z lokalno skupnostjo. 4,17 ,889 ,725 

    
II. Prepričanja učiteljev o lastni učinkovitosti pri pedagoškem delu    

1. Raznolikost učencev v razredu učitelju predstavlja veliko obremenitev. 2,68 1,100 ,785 

2. Učitelj zmore opredeliti potrebe vsakega učenca in se nanje odzvati z različnimi 
strategijami poučevanja. 

3,84 ,704 ,717 

3. Učitelj prepoznava učne težave učencev. 4,26 ,654 ,775 

4. Učitelj lahko učinkovito pomaga pri zmanjševanju učnih težav učencev.  3,88 ,667 ,704 

5. Učitelj lahko vpliva, da učenci spremenijo svoje vedenje, v primeru da izločijo, 
zasmehujejo ali ponižujejo vrstnika. 

3,97 ,737 ,714 

6. Učitelj zna učence motivirati za učenje z uporabo različnih strategij poučevanja. 4,09 ,624 ,799 

7. Učitelj uspe dobro realizirati svojo vlogo izobraževalca učencev. 4,18 ,613 ,747 

8. Učitelj uspe dobro realizirati svojo vzgojno vlogo. 4,13 ,701 ,789 

9. Učitelj uspe v razredu vzdrževati red in ustvarjalno delovno vzdušje, da lahko učinkovito 
opravlja svoje delo. 

4,31 ,686 ,768 

10. Učitelj zna preusmeriti vedenje učenca, če ta z neustreznim vedenjem moti učno 
delo v razredu. 

3,97 ,761 ,723 

11. Učitelj meni, da ukvarjanje s težavami posameznega učenca (ki niso učne) ni 
njegova naloga. 

3,87 1,181 ,736 

12. Učitelj pri pouku svojega predmeta učence motivira za nadaljnje spoznavanje tega 
predmetnega področja. 

4,14 ,612 ,750 

13. Učitelj slabe informacije (učni neuspeh, vedenjske težave) staršem posreduje 
tako, da jih motivira za vzajemno sodelovanje in reševanje nastale situacije. 

4,17 ,690 ,721 

14. Učitelju je sodobna IKT nepogrešljiva pri pouku. 3,60 ,959 ,790 

15. Učitelj je naklonjen razvoju in postopnemu uresničevanju inkluzivne šole. 3,47 1,037 ,758 

    
III. Samoocena profesionalne usposobljenosti učitelja za izbrane naloge    

1. Za prepoznavanje učnih potreb in zmožnosti posameznih učencev. 3,95 ,753 ,706 

2. Za diferenciacijo učnega dela. 4,16 ,683 ,778 

3. Za individualizacijo učnega dela. 4,13 ,705 ,742 
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4. Za poučevanje v homogenih skupinah učencev. 4,30 ,673 ,714 

5. Za poučevanje v heterogenih skupinah učencev. 4,13 ,751 ,737 

6. Za poučevanje učencev s posebnimi potrebami. 3,40 ,875 ,755 

7. Za učinkovito motiviranje učencev. 4,17 ,695 ,755 

8. Za razvijanje socialnih kompetenc učencev. 3,97 ,688 ,728 

9. Za reševanje konfliktnih situacij. 3,89 ,785 ,788 

10. Za medpredmetno povezovanje učnih vsebin.  4,23 ,707 ,795 

11. Za prepoznavanje učnega sloga učencev. 3,77 ,807 ,750 

12. Za uporabo sodobne IKT. 3,81 ,940 ,768 

13. Za povezovanje učnih vsebin z vsakodnevnim življenjem. 4,47 ,629 ,695 

14. Za timsko sodelovanje s starši. 4,03 ,830 ,760 

15. Za timsko sodelovanje s strokovnjaki drugih strok. 3,92 ,822 ,774 

    
IV. Doživljanje organiziranosti in funkcionalnosti mreže pomoči    

1. Učenci v učitelju vidijo zaupno osebo, ki jim je pripravljena pomagati. 4,24 ,645 ,736 

2. Učitelj učence spodbuja, da si pri učenju pomagajo tudi izven pouka. 4,26 ,761 ,759 

3. Učitelj opazuje odziv vsakega posameznega učenca v razredu in se odzove, če 
opazi kaj posebnega. 

4,49 ,653 ,766 

4. Učitelj išče učenčeve pozitivne lastnosti (nadarjenosti, prednosti, uspešnost), jih 
krepi ter tako pripomore k uspešnejšemu obvladovanju in premagovanju njegovih 
šibkosti.  

4,49 ,556 ,754 

5. Učitelji in izvajalci učne pomoči si v zadostni meri izmenjujejo dobre izkušnje in 
učinkovite načine učne pomoči posameznemu učencu s težavami pri pouku. 

4,07 ,885 ,760 

6. Učitelj ima na razpolago dovolj didaktičnih in tehničnih pripomočkov in materialov 
za prilagajanje pouka učencem s posebnimi potrebami. 

3,21 1,080 ,846 

7. Na šoli spremljajo, evalvirajo in izboljšujejo oblike pomoči učiteljem in učencem s 
težavami pri pouku. 

3,97 ,939 ,797 

8. Za učence s težavami načrtujejo projekt pomoči, v katerem je učenec aktivno 
soudeležen član tima. 

3,48 1,182 ,715 

9. Učitelj dejavnosti pri pouku diferencira glede na spol učencev. 1,77 1,099 ,761 

10. Učitelj je pozoren, da učencev ne spravlja v zadrego pred drugimi zaradi učnih 
težav ali neuspeha. 

4,60 ,793 ,721 

11. Mnenje učitelja o učinkovitosti pomoči na šoli za učence, ki imajo učne težave. 4,47 ,606 ,750 

12. Mnenje učitelja o učinkovitosti pomoči na šoli za učence, ki imajo vedenjske težave. 3,69 ,918 ,758 

13. Mnenje učitelja o učinkovitosti pomoči na šoli za učence, ki imajo težave s 
premagovanjem ovir, motenj. 

3,85 ,892 ,779 

14. Mnenje učitelja o učinkovitosti pomoči na šoli za učence, ki imajo težave pri 
socialnem vključevanju. 

3,73 ,867 ,752 

15. Mnenje učitelja o učinkovitosti pomoči na šoli za učence, ki imajo nadarjenost. 4,19 ,850 ,766 

    
V. Doživljanje kakovosti sodelovanja s starši    

1. Šola na kateri je učitelj zaposlen ima s starši partnerski, sodelovalen odnos. 4,04 ,791 ,792 

2. Učitelj ima s starši učencev zaupen odnos, delujejo usklajeno in podpirajo 
avtoriteto eden drugega.  

3,89 ,768 ,752 

3. Učitelj s starši dnevno oz. tedensko sodeluje v primeru težav učenca, ki jih je 
potrebno reševati v sodelovanju s starši. 

4,32 ,729 ,796 

4. Starši učitelja obvestijo o težavah, stiskah, ki jih v povezavi s šolo opažajo pri 
učencu. 

3,91 ,879 ,759 

5. V primeru učnih težav ali posebnih potreb učenca, starši učitelja seznanijo s 
strokovnim mnenjem, ki so ga pridobili v ustanovah, kjer je učenec obravnavan. 

3,90 1,045 ,793 

6. Starši učitelja seznanijo z morebitnimi težkimi družinskimi okoliščinami, ki bi lahko 
vplivale na učenčeve učne zmožnosti (hujša bolezen/ daljša odsotnost 
družinskega člana, brezposelnost, finančna stiska). 

3,49 1,058 ,750 

7. Starši učitelja seznanijo z učenčevimi interesi in močnimi področji. 3,73 ,935 ,725 

8. Učitelj na pogovornih urah staršem učencev s težavami posreduje smernice za učno 
delo doma. 

4,45 ,745 ,743 

9. Starši učencev s težavami pri pouku lahko pri šolski svetovalni službi dobijo 
konkretno obliko pomoči za vzgojno ali učno pomoč otroku. 

4,11 ,914 ,747 

10. Starši učencev s težavami pri pouku lahko pri učiteljih dobijo konkretno obliko 
pomoči za vzgojno ali učno pomoč otroku. 

4,17 ,790 ,727 

11. Starši se dejavno vključujejo v pouk (predstavitev poklica, obrti, izkušenj, športovN). 3,26 1,102 ,796 
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12. Starši učencev redno sodelujejo na govorilnih urah oz. roditeljskih sestankih. 3,86 ,939 ,738 

13. Učitelj občasno organizira skupne dneve dejavnosti, izlete, prireditve, kamor so 
vabljeni tudi starši. 

3,66 1,021 ,713 

14. Starši učencev učitelje zaznavajo kot vir pomoči pri vzgoji njihovih otrok. 3,77 ,774 ,814 

15. Starši učencev učiteljem zaupajo, da kakovostno poučujejo njihove otroke. 3,90 ,751 ,790 
 
VI. Spodbujanje razvoja učnih kompetenc 

1. Učitelj učno delo individualizira glede na posameznikove zmožnosti, potrebe. 

 
 

3,93 

 
 

,729 

 
 

,715 
2. Učitelj nekaterim učencem ne zmore pomagati, da bi dosegli učni uspeh glede na 

svoje potenciale. 
3,35 ,994 ,783 

3. Učitelj pri pouku učence navaja na uporabo tehnik in strategij učinkovitega učenja.  4,18 ,771 ,736 

4. Učitelj  učence usmerja k prepoznavanju in razvijanju lastnega učnega sloga. 4,01 ,806 ,756 

5. Učitelj učence usposablja, da pridobijo nadzor nad učenjem in izboljšajo 
samoučinkovitost. 

4,08 ,747 ,719 

6. Učitelj učencem z učnimi težavami naloge usmeri v osvajanje in utrjevanje temeljnih 
znanj in spretnosti. 

4,29 ,670 ,678 

7. Učitelj učencem, ki hitro usvajajo znanje ponudi zahtevnejše naloge (višje miselne 
funkcije). 

4,50 ,624 ,743 

8. Učitelj učencem s PP zna učno delo učinkovito prilagoditi glede na njihove potrebe in 
IP. 

3,96 ,853 ,767 

9. Učitelj jasno in nazorno predstavi pričakovanja in kriterije za samostojne učne 
dejavnost. 

4,69 ,574 ,734 

10. Učitelj s povratno informacijo o učnem delu, spodbuja  razvoj metakognitivnih strategij. 4,24 ,761 ,751 

11. Učitelj učencem pripravi različne načine za samostojno učenje, ponavljanje, 
preverjanje znanja. 

3,87 ,891 ,727 

12. Učitelj učence spodbudi, da sami sestavijo različne naloge, učne dejavnosti za 
utrjevanje znanja. 

3,43 ,930 ,785 

13. Učenci lahko svoje znanje pokažejo na različne načine. 4,50 ,761 ,735 

14. Učitelj projektne naloge načrtuje medpredmetno in vključuje raznolika znanja in 
spretnosti.  

3,76 ,982 ,765 

15. Učitelj redno načrtuje skupinsko in sodelovalno delo, da se učijo drug od drugega 
in drug z drugim. 
 

3,81 ,930 ,710 

VII. Spodbujanje razvoja življenjskih spretnosti    

1. Pri pouku učitelj omogoča številne priložnosti za izkustveno učenje in 
raziskovanje. 

3,89 ,777 ,722 

2. Učitelj poskrbi, da vsak učenec pripravi in predstavi lastno projektno nalogo 
(referat, plakat, poskus, razstavo).  

4,20 1,005 ,704 

3. Učitelj pri učencih izgrajuje pozitivna stališča do predmeta, ki ga poučuje. 4,45 ,656 ,744 

4. Učitelj učencem posreduje le temeljna znanja in spretnosti, meni da je 
ustvarjalnost stvar njihovih osebnih interesov. 

3,00 1,235 ,714 

5. Pri projektnih nalogah učitelj spodbudi učence k iskanju informacij v lokalni 
skupnosti. 

3,13 1,056 ,663 

6. Učitelj tudi manj samoiniciativnim učencem pomaga poiskati področje, kjer se 
bodo z veseljem učili. 

4,01 ,817 ,741 

7. Učitelj poskrbi, da staršem in drugim na različne načine predstavijo pridobljeno 
znanje, rezultate. 

3,62 1,051 ,755 

8. Učitelj učence spodbuja k odpravljanju napak in reševanju težav, saj je to del 
učenja, pot k napredku. 

4,36 ,723 ,774 

9. Učitelj učence vodi, da si izdelujejo mapo dosežkov (učni portfolio). 2,34 1,184 ,716 

10. Pri pouku učitelj učencem pokaže kako lahko premagujejo tremo in zmanjšujejo 
učni stres. 

3,60 ,924 ,686 

11. Na dnevih dejavnosti učitelj skrbi za spodbujanje socialnih spretnosti,  sodelovanja 
med učenci in učitelji. 

4,20 ,893 ,746 

12. Učitelj za učence s PP poskrbi, da so aktivno vključeni v skupinske dejavnosti 
(dnevi dejavnosti, izleti)  

4,43 ,728 ,743 

13. Za izvajanje kakovostnega sodobnega pouka ima učitelj na voljo dovolj didaktičnih 
sredstev in tehnologij. 

3,60 1,097 ,736 

14. Učitelj učence spodbuja k diskusiji, da utrjujejo komunikacijo, usklajevanje, kritično 
razmišljanje, sodelovanje 

4,22 ,771 ,764 

15. Ob težavah učitelj učence usmerja k optimizmu in iskanju konstruktivnih načinov 
reševanja problemov.  
 
 
 

4,42 ,717 ,771 



Vanja R. Kiswarday (2012). Stališča učiteljev do možnosti razvijanja rezilientnosti pri učencih in dijakih, PeF UL. 

 

VIII. Spodbujanje razvoja vzgojnih kompetenc    

1. Učitelj pri učencih spodbuja razvoj vztrajnosti in samostojnosti. 4,45 ,592 ,753 

2. Učitelj razredna pravila oblikuje skupaj z učenci, ob pogovoru o empatiji, o 
posledicah kršenja dogovorov... 

4,41 ,691 ,716 

3. Ob neuspehu učitelj pomaga oblikovati stališče, da neuspešnost ni usodna - 
določita priložnost, kako jo popraviti. 

4,37 ,710 ,776 

4. Učitelj razrednih konfliktov ne rešuje, saj se mora osredotočati na učni načrt. 4,52 ,873 ,719 

5. Učitelj ob konfliktih pri pouku učence uči prepoznavati, izražati in obvladovati 
čustva in vedenje.  

4,21 ,728 ,719 

6. Učitelj učencem posreduje zaupanje v njihove učne zmožnosti in jim da priložnosti 
za doživljanje uspeha. 

4,43 ,638 ,807 

7. Učitelj pri učencih spodbuja občutek povezanosti med uspehom, vloženim trudom, 
da prevzemajo odgovornost za učne obveznosti. 

4,41 ,668 ,820 

8. Učitelj spodbuja k sprejemanju raznolikosti. Učencev ne izključuje, ampak 
povezuje. 

4,53 ,575 ,769 

9. Učitelj pri pouku učence spodbuja bolj k tekmovanju z lastnimi dosežki, kot k 
medsebojnemu tekmovanju. 

4,25 ,804 ,708 

10. Učitelj išče mehanizme za preprečevanje konfliktov in razvoj samoobvladovanja 
vedenja. 

4,46 ,574 ,700 

11. Učitelj dobre rezultate razreda nagradi z dejavnostjo, ki je učencem prijetna. 4,09 ,834 ,704 

12. Učitelj učence spodbujam k zdravemu življenju, vključevanju v rekreativne, 
kulturne  in ustvarjalne programe. 

4,29 ,707 ,745 

13. Učenci in učitelji aktivno skrbijo za urejenost šole in šolskega okoliša. 4,21 ,772 ,744 

14. Učitelji in učenci se aktivno vključujejo v projekte, ki spodbujajo zdravo življenje, 
skrb za človeka in okolje. 

4,14 ,839 ,773 

15. Vzgojni načrt šole pomembno prispeva k strategijam za izboljšanje vedenja na šoli. 3,99 ,884 ,723 

    
IX. Značilnosti profesionalnega razvoja učiteljev    

1. Učitelj meni, da je potrebno šolsko prakso nenehno raziskovati in izboljševati. 4,56 ,578 ,706 

2. Učitelj meni, da je vnašanje sprememb v pedagoško delo prenaporno. 3,55 1,098 ,787 

3. Ideje za izboljševanje svoje prakse učitelj dobiva v strok. pogovoru s kolegi na šoli. 4,15 ,794 ,756 

4. Ideje za izboljševanje svoje prakse učitelj dobiva s prebiranjem strokovne literature. 3,90 ,872 ,768 

5. Ideje za izboljševanje svoje prakse učitelj dobiva z udeleževanjem na strokovnih 
konferencah. 

3,96 ,883 ,806 

6. Ideje za izboljševanje svoje prakse učitelj dobiva na seminarjih stalnega 
strokovnega spopolnjevanja. 

3,67 1,089 ,757 

7. Ideje za izboljševanje svoje prakse učitelj dobiva na strokovnih aktivih. 4,10 ,917 ,788 

8. Ideje za izboljševanje svoje prakse učitelj dobiva s sodelovanjem v projektih. 4,08 ,950 ,787 

9. Učitelj redno pregleduje novosti na spletnih straneh z izobraževalno vsebino. 2,90 1,212 ,712 

10. Učitelj svoje pedagoško delo analizira, evalvira in na tej osnovi spreminja. 3,69 ,937 ,753 

11. Učitelj svoje pedagoške izkušnje objavlja v pedagoških revijah. 4,06 ,733 ,714 

12. Učitelj se je pripravljen naučiti uporabe oz. rokovanja s posebnimi tehničnimi ali 
rehabilitacijskimi pripomočki, ki jih uporabljajo OPP. 

1,89 1,089 ,724 

13. Učitelj se je pripravljen naučiti specifičnih načinov prilagajanja pouka učencem s 
posebnimi potrebami.  

3,88 1,060 ,760 

14. Formalne oblike izobraževanja so za učiteljev profesionalni razvoj zelo pomembne. 4,11 ,947 ,822 

15. Neformalne oblike izobraževanja so za učiteljev profesionalni razvoj zelo pomembne. 4,20 ,811 ,775 

 

 

Tabela 2: Izid KMO in Bartletovega testa 

 

Kaiser-Meyer-Olkin test ustreznosti vzorčenja. ,769 

χ 2 29307,798 

df 9045 Bartletov Test Sferičnosti 

Sig. ,000 
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Tabela 3: Delež pojasnjene celotne skupne variance 

 

Začetne lastne vrednosti Rotacija vsote naloženih kvadratov Faktor 

λ % pojasnjene 

variance 

% kumulativne 

variance 

λ % pojasnjene 

variance 

% kumulativne 

variance 

1 31,493 23,328 23,328 31,493 23,328 23,328 

2 5,831 4,319 27,647 5,831 4,319 27,647 

3 4,476 3,316 30,963 4,476 3,316 30,963 

4 4,113 3,047 34,010 4,113 3,047 34,010 

5 3,806 2,819 36,829 3,806 2,819 36,829 

6 3,352 2,483 39,312 3,352 2,483 39,312 

7 3,055 2,263 41,575 3,055 2,263 41,575 

8 2,708 2,006 43,581 2,708 2,006 43,581 

9 2,585 1,915 45,495 2,585 1,915 45,495 

10 2,457 1,820 47,315 2,457 1,820 47,315 

11 2,289 1,696 49,011 2,289 1,696 49,011 

12 2,189 1,621 50,632 2,189 1,621 50,632 

13 2,104 1,559 52,191 2,104 1,559 52,191 

14 1,914 1,418 53,609 1,914 1,418 53,609 

15 1,891 1,401 55,009 1,891 1,401 55,009 

16 1,738 1,287 56,296 1,738 1,287 56,296 

17 1,703 1,262 57,558 1,703 1,262 57,558 

18 1,672 1,238 58,796 1,672 1,238 58,796 

19 1,622 1,201 59,998 1,622 1,201 59,998 

20 1,523 1,128 61,126 1,523 1,128 61,126 

21 1,513 1,120 62,246 1,513 1,120 62,246 

22 1,471 1,090 63,336 1,471 1,090 63,336 

23 1,442 1,068 64,404 1,442 1,068 64,404 

24 1,411 1,045 65,449 1,411 1,045 65,449 

25 1,342 ,994 66,444 1,342 ,994 66,444 

26 1,309 ,970 67,413 1,309 ,970 67,413 

27 1,287 ,953 68,366 1,287 ,953 68,366 

28 1,245 ,922 69,289 1,245 ,922 69,289 

29 1,202 ,891 70,179 1,202 ,891 70,179 

30 1,200 ,889 71,068 1,200 ,889 71,068 

31 1,157 ,857 71,925 1,157 ,857 71,925 

32 1,114 ,825 72,750 1,114 ,825 72,750 

33 1,071 ,793 73,544 1,071 ,793 73,544 

34 1,049 ,777 74,321 1,049 ,777 74,321 

35 1,001 ,742 75,062 1,001 ,742 75,062 

36 ,976 ,723 75,785    

37 ,964 ,714 76,499    

38 ,928 ,687 77,186    
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39 ,897 ,665 77,851    

40 ,891 ,660 78,511    

41 ,849 ,629 79,140    

42 ,838 ,621 79,761    

43 ,816 ,604 80,365    

44 ,783 ,580 80,945    

45 ,776 ,574 81,519    

46 ,758 ,562 82,081    

47 ,749 ,555 82,636    

48 ,712 ,527 83,163    

49 ,708 ,524 83,687    

50 ,701 ,519 84,206    

51 ,679 ,503 84,710    

52 ,647 ,479 85,189    

53 ,638 ,473 85,662    

54 ,622 ,461 86,123    

55 ,603 ,446 86,569    

56 ,589 ,436 87,005    

57 ,581 ,430 87,435    

58 ,559 ,414 87,850    

59 ,540 ,400 88,250    

60 ,533 ,395 88,645    

61 ,521 ,386 89,031    

62 ,506 ,375 89,406    

63 ,493 ,365 89,771    

64 ,487 ,361 90,131    

65 ,454 ,336 90,468    

66 ,452 ,335 90,802    

67 ,448 ,332 91,134    

68 ,434 ,322 91,456    

69 ,408 ,302 91,758    

70 ,399 ,296 92,054    

71 ,382 ,283 92,337    

72 ,378 ,280 92,617    

73 ,375 ,278 92,895    

74 ,370 ,274 93,169    

75 ,354 ,262 93,431    

76 ,341 ,253 93,684    

77 ,336 ,249 93,933    

78 ,334 ,247 94,180    

79 ,319 ,237 94,417    

80 ,314 ,232 94,649    

81 ,311 ,230 94,879    
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82 ,300 ,222 95,102    

83 ,287 ,212 95,314    

84 ,281 ,208 95,523    

85 ,274 ,203 95,726    

86 ,262 ,194 95,920    

87 ,252 ,187 96,106    

88 ,246 ,183 96,289    

89 ,238 ,176 96,465    

90 ,232 ,172 96,637    

91 ,228 ,169 96,806    

92 ,216 ,160 96,966    

93 ,216 ,160 97,126    

94 ,192 ,142 97,268    

95 ,190 ,140 97,409    

96 ,179 ,133 97,542    

97 ,176 ,130 97,672    

98 ,165 ,122 97,794    

99 ,163 ,120 97,915    

100 ,153 ,113 98,028    

101 ,147 ,109 98,137    

102 ,145 ,107 98,244    

103 ,137 ,102 98,345    

104 ,135 ,100 98,446    

105 ,129 ,095 98,541    

106 ,125 ,093 98,634    

107 ,122 ,090 98,724    

108 ,117 ,086 98,810    

109 ,109 ,081 98,891    

110 ,103 ,076 98,968    

111 ,099 ,074 99,041    

112 ,093 ,069 99,110    

113 ,090 ,067 99,177    

114 ,087 ,064 99,241    

115 ,086 ,064 99,305    

116 ,080 ,059 99,364    

117 ,076 ,056 99,420    

118 ,073 ,054 99,474    

119 ,072 ,053 99,527    

120 ,068 ,051 99,578    

121 ,063 ,047 99,625    

122 ,059 ,044 99,669    

123 ,056 ,041 99,710    

124 ,053 ,040 99,749    
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125 ,049 ,036 99,786    

126 ,041 ,030 99,816    

127 ,038 ,028 99,844    

128 ,036 ,026 99,871    

129 ,034 ,025 99,896    

130 ,031 ,023 99,919    

131 ,029 ,021 99,940    

132 ,026 ,019 99,959    

133 ,021 ,015 99,975    

134 ,019 ,014 99,989    

135 ,015 ,011 100,000    

Izločevalna metoda: faktorizacija glavnih osi. 

 

 
Slika 1:  Razporeditev in lastne vrednosti faktorjev 
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Tabela 4: Matrika faktorskih uteži 

Faktorji  Dejavniki 
 1 2 3 4 5 
I. Doživljanje institucionalne klime           
1. Šola zagotavlja varno okolje za srečevanje, druženje in učenje. ,342 ,414 -,024 -,038 -,054 
2. Učenci imajo možnost, da svoje probleme, želje, pričakovanja učiteljem anonimno 

posredujejo. 
,263 ,399 ,005 -,120 -,220 

3. Z enotnimi strategijami za ukrepanje se na šoli uspešno preprečuje nasilno vedenje. ,458 ,402 ,015 ,021 -,163 
4. Starši zaupajo, da jim šola posreduje dobre temelje znanja, spretnosti in vrednot. ,561 ,306 ,019 ,018 -,053 
5. Vsi učenci imajo na šoli pestre možnosti za izbiro krožkov, interesnih in dodatnih dejavnosti. ,336 ,398 ,083 -,148 -,029 

6. Pomoč šolske svetovalne službe ter  izvajanje učne in DSP učenci doživljajo kot stigmo in jo 
zato odklanjajo. 

,132 ,209 ,341 -,147 ,290 

7. V projektno sodelovanje so načrtno vključeni tudi učno manj uspešni učenci ter učenci s PP. ,308 ,050 ,021 ,188 -,058 
8. Na šoli so organizirane različne oblike medsebojne vrstniške pomoči in sodelovanja. ,300 ,347 -,020 ,134 -,290 
9. Učitelj je pozoren, da se učenci ne zasmehujejo zaradi učnih težav ali neuspeha. ,377 ,049 ,425 -,110 ,132 
10. Učitelj s svojimi izkušnjami ,iznanjem lahko sodeluje pri sprejemanju odločitev na ravni šole. ,437 ,356 -,001 ,076 ,227 

11. Vsi učitelji na šoli si prizadevajo za kakovostno šolo. ,477 ,493 -,096 -,009 -,056 
12. Učiteljeva učinkovitost pri pouku je v kolektivu opažena in priznana. ,429 ,634 -,111 -,038 -,016 
13. Strokovni aktiv predstavlja strokovno podporo in možnost za izmenjavo znanja in izkušenj. ,458 ,445 -,047 ,217 ,045 
14. Komunikacija med zaposlenimi je pravočasna, jasna in učinkovita. ,413 ,578 -,053 -,025 ,024 
15. Šola se aktivno povezuje z lokalno skupnostjo. ,402 ,349 -,075 ,048 ,053 
II. Prepričanja učiteljev o lastni učinkovitosti pri pedagoškem delu           
1.   Raznolikost učencev v razredu učitelju predstavlja veliko obremenitev. -,323 ,069 ,008 -,114 ,058 
2.  Učitelj zmore opredeliti potrebe vsakega učenca in se nanje odzvati z različnimi strategijami 

poučevanja. 
,595 -,194 ,147 -,099 -,122 

3.  Učitelj prepoznava učne težave učencev. ,645 -,082 ,205 ,020 ,002 
4.  Učitelj lahko učinkovito pomaga pri zmanjševanju učnih težav učencev.  ,681 -,160 -,030 ,131 ,030 

5.  Učitelj lahko vpliva, da učenci spremenijo svoje vedenje, v primeru da izločijo, zasmehujejo 
ali ponižujejo vrstnika. 

,611 -,190 ,062 ,190 -,220 

6.  Učitelj zna učence motivirati za učenje z uporabo različnih strategij poučevanja. ,670 -,186 -,107 ,004 -,045 
7.  Učitelj uspe dobro realizirati svojo vlogo izobraževalca učencev. ,644 -,093 ,040 ,019 ,107 
8.  Učitelj uspe dobro realizirati svojo vzgojno vlogo. ,656 -,122 ,153 ,096 -,093 
9.  Učitelj uspe v razredu vzdrževati red in ustvarjalno delovno vzdušje, da lahko učinkovito 

opravlja svoje delo. 
,566 ,004 ,096 -,033 -,083 

10. Učitelj zna preusmeriti vedenje učenca, če ta z neustreznim vedenjem moti učno delo v 
razredu. 

,551 -,090 ,019 -,165 -,168 

11. Učitelj meni, da ukvarjanje s težavami posameznega učenca (ki niso učne) ni njegova 
naloga. 

,210 ,107 ,332 -,089 ,256 

12. Učitelj pri pouku svojega predmeta učence motivira za nadaljnje spoznavanje tega 
predmetnega področja. 

,621 ,082 -,036 ,006 -,184 

13. Učitelj slabe informacije (učni neuspeh, vedenjske težave) zna staršem posredovati tako, 
da jih motivira za vzajemno sodelovanje in reševanje nastale situacije. 

,620 -,053 ,031 ,007 -,138 

14. Učitelju je sodobna IKT nepogrešljiva pri pouku. ,505 -,028 -,361 -,225 ,195 
15. Učitelj je naklonjen razvoju in postopnemu uresničevanju inkluzivne šole. ,324 ,205 -,279 -,067 ,354 
III. Samoocena profesionalne usposobljenosti učitelja za izbrane naloge           
1.   Za prepoznavanje učnih potreb in zmožnosti posameznih učencev. ,675 -,025 ,144 ,097 ,103 
2.   Za diferenciacijo učnega dela. ,608 ,000 -,033 -,005 -,023 
3.   Za individualizacijo učnega dela. ,552 ,031 -,074 ,093 ,096 
4.   Za poučevanje v homogenih skupinah učencev. ,477 ,009 -,014 ,112 ,216 
5.   Za poučevanje v heterogenih skupinah učencev. ,536 -,091 -,221 ,052 ,080 
6.   Za poučevanje učencev s posebnimi potrebami. ,530 -,077 -,209 ,030 ,103 
7.   Za učinkovito motiviranje učencev. ,685 -,039 -,003 ,108 -,111 
8.   Za razvijanje socialnih kompetenc učencev. ,612 ,035 ,086 ,216 -,150 
9.   Za reševanje konfliktnih situacij. ,636 ,056 -,035 ,152 -,197 
10. Za medpredmetno povezovanje učnih vsebin.  ,540 -,063 -,175 ,254 -,094 
11. Za prepoznavanje učnega sloga učencev. ,661 -,043 -,147 ,014 -,033 
12. Za uporabo sodobne IKT. ,398 -,102 -,259 -,116 ,272 
13. Za povezovanje učnih vsebin z vsakodnevnim življenjem. ,547 -,018 ,030 ,122 -,058 
14. Za timsko sodelovanje s starši. ,691 ,052 -,087 ,287 -,036 
15. Za timsko sodelovanje s strokovnjaki drugih strok. ,569 ,027 -,182 ,249 -,032 
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IV. Doživljanje organiziranosti in funkcionalnosti mreže pomoči           
1.  Učenci v učitelju vidijo zaupno osebo, ki jim je pripravljena pomagati. ,342 ,414 -,024 -,038 -,054 
2.  Učitelj učence spodbuja, da si pri učenju pomagajo tudi izven pouka. ,263 ,399 ,005 -,120 -,220 
3.  Učitelj opazuje odziv vsakega posameznega učenca v razredu in se odzove, če opazi kaj 

posebnega. 
,458 ,402 ,015 ,021 -,163 

4.  Učitelj išče učenčeve pozitivne lastnosti (nadarjenosti, prednosti, uspešnost), jih krepi ter tako 
pripomore k uspešnejšemu obvladovanju in premagovanju njegovih šibkosti.  

,561 ,306 ,019 ,018 -,053 

5.  Učitelji in izvajalci učne pomoči si v zadostni meri izmenjujejo dobre izkušnje in učinkovite 
načine učne pomoči posameznemu učencu s težavami pri pouku. 

,336 ,398 ,083 -,148 -,029 

6.  Učitelj ima na razpolago dovolj didaktičnih in tehničnih pripomočkov in materialov za 
prilagajanje pouka učencem s posebnimi potrebami. 

,132 ,209 ,341 -,147 ,290 

7.  Na šoli spremljajo, evalvirajo in izboljšujejo oblike pomoči učiteljem in učencem s težavami 
pri pouku. 

,308 ,050 ,021 ,188 -,058 

8.  Za učence s težavami načrtujejo projekt pomoči, v katerem je učenec aktivno soudeležen 
član tima. 

,300 ,347 -,020 ,134 -,290 

9.  Učitelj dejavnosti pri pouku diferencira glede na spol učencev. ,377 ,049 ,425 -,110 ,132 
10. Učitelj je pozoren, da učencev ne spravlja v zadrego pred drugimi zaradi učnih težav ali 

neuspeha. 
,437 ,356 -,001 ,076 ,227 

11.  Mnenje učitelja o učinkovitosti pomoči na šoli za učence, ki imajo učne težave. ,477 ,493 -,096 -,009 -,056 
12. Mnenje učitelja o učinkovitosti pomoči na šoli za učence, ki imajo vedenjske težave. ,429 ,634 -,111 -,038 -,016 
13. Mnenje učitelja o učinkovitosti pomoči na šoli za učence, ki imajo težave s premagovanjem 

ovir, motenj. 
,458 ,445 -,047 ,217 ,045 

14. Mnenje učitelja o učinkovitosti pomoči na šoli za učence, ki imajo težave pri socialnem 
vključevanju. 

,413 ,578 -,053 -,025 ,024 

15. Mnenje učitelja o učinkovitosti pomoči na šoli za učence, ki imajo nadarjenost. ,402 ,349 -,075 ,048 ,053 
V. Doživljanje kakovosti sodelovanja s starši           
1.  Šola na kateri je učitelj zaposlen ima s starši partnerski, sodelovalen odnos. ,449 ,346 ,052 -,080 ,073 
2.  Učitelj ima s starši učencev zaupen odnos, delujejo usklajeno.  ,529 ,094 ,047 ,139 -,011 
3.  Učitelj s starši dnevno oz. tedensko sodeluje v primeru težav učenca, ki jih je potrebno 

reševati v sodelovanju s starši. 
,471 ,071 ,082 ,036 ,049 

4.  Starši učitelja obvestijo o težavah, stiskah, ki jih v povezavi s šolo opažajo pri učencu. ,539 -,110 -,078 ,290 ,080 
5.  V primeru učnih težav ali posebnih potreb učenca, starši učitelja seznanijo s strokovnim 

mnenjem, ki so ga pridobili v ustanovah, kjer je učenec obravnavan. 
,448 ,005 ,100 ,452 -,050 

6.  Starši učitelja seznanijo z morebitnimi težkimi družinskimi okoliščinami, ki bi lahko vplivale na 
učenčeve učne zmožnosti (bolezen/odsotnost družinskega člana, finančna stiska). 

,380 ,106 ,007 ,457 ,195 

7.  Starši učitelja seznanijo z učenčevimi interesi in močnimi področji. ,437 ,062 ,034 ,416 ,200 
8.  Učitelj na pogovornih urah staršem učencev s težavami posreduje smernice za učenje doma. ,573 -,114 ,028 ,275 ,041 
9.  Starši učencev s težavami pri pouku lahko pri šolski svetovalni službi dobijo konkretno obliko 

pomoči za vzgojno ali učno pomoč otroku. 
,428 ,348 ,188 -,206 ,005 

10. Starši učencev s težavami pri pouku lahko pri učiteljih dobijo konkretno obliko pomoči za 
vzgojno ali učno pomoč otroku. 

,476 ,193 ,124 -,068 ,169 

11. Starši se dejavno vključujejo v pouk (predstavitev poklica, obrti, izkušenj, športovN). ,456 -,127 -,168 ,403 -,040 
12. Starši učencev redno sodelujejo na govorilnih urah oz. roditeljskih sestankih. ,346 -,188 ,058 ,471 ,071 
13. Učitelj občasno organizira skupne dneve dejavnosti, iprireditve, kamor so vabljeni tudi starši. ,476 -,159 ,016 ,313 ,114 
14. Starši učencev učitelje zaznavajo kot vir pomoči pri vzgoji njihovih otrok. ,580 -,057 ,137 ,200 ,040 
15. Starši učencev učiteljem zaupajo, da kakovostno poučujejo njihove otroke. ,613 ,072 ,099 ,139 ,012 
VI. Spodbujanje razvoja učnih kompetenc           
1.  Učitelj učno delo individualizira glede na posameznikove zmožnosti, potrebe. ,547 -,153 -,081 ,045 -,071 
2. Učitelj nekaterim učencem ne zmore pomagati doseči učni uspeh glede na svoje potenciale. ,099 -,160 ,153 ,249 -,013 
3. Učitelj pri pouku učence navaja na uporabo tehnik in strategij učinkovitega učenja.  ,570 -,134 -,004 -,286 ,010 
4. Učitelj  učence usmerja k prepoznavanju in razvijanju lastnega učnega sloga. ,547 -,114 -,085 -,393 -,142 
5. Učitelj učence usposablja, da pridobijo nadzor nad učenjem in izboljšajo samoučinkovitost. ,551 -,025 ,059 -,247 -,202 
6. Učitelj učencem z učnimi težavami naloge usmeri v osvajanje in utrjevanje temeljnih znanj . ,547 -,100 ,161 -,174 -,038 
7. Učitelj učencem, ki hitro usvajajo znanje ponudi zahtevnejše naloge (višje miselne funkcije). ,510 -,056 ,120 -,125 ,005 
8. Učitelj učencem s PP zna učno delo učinkovito prilagoditi glede na njihove potrebe in IP. ,508 -,137 -,035 -,081 -,181 
9. Učitelj jasno in nazorno predstavi pričakovanja in kriterije za samostojne učne dejavnost. ,459 -,070 ,030 -,232 ,129 
10. Učitelj s povratno informacijo o učnem delu, spodbuja  razvoj metakognitivnih strategij. ,623 -,208 -,070 -,276 -,073 
11. Učitelj učencem pripravi različne načine za samostojno učenje, preverjanje znanja. ,500 -,172 -,285 -,158 ,093 
12. Učitelj učence spodbudi, da sami sestavijo različne naloge, dejavnosti za utrjevanje znanja. ,531 -,080 -,253 -,083 -,189 
13. Učenci lahko svoje znanje pokažejo na različne načine. ,455 -,181 ,035 -,256 ,125 
14. Učitelj projektne naloge načrtuje medpredmetno in vključuje raznolika znanja in spretnosti.  ,522 -,331 -,256 -,166 -,023 
15. Učitelj redno načrtuje skupinsko in sodelovalno delo, da se učijo drug od drugega in drug z 

drugim. 
,595 -,147 -,303 -,106 ,000 

VII. Spodbujanje razvoja življenjskih spretnosti           
1.   Pri pouku učitelj omogoča številne priložnosti za izkustveno učenje in raziskovanje. ,601 -,211 -,225 -,182 -,156 
2.   Učitelj poskrbi, da vsak učenec pripravi in predstavi lastno projektno nalogo (referat, plakat, ,386 -,255 -,273 -,227 ,104 
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poskus, razstavo).  

3.   Učitelj pri učencih izgrajuje pozitivna stališča do predmeta, ki ga poučuje. ,524 -,167 ,094 -,194 -,081 
4.   Učitelj učencem posreduje le temeljna znanja in spretnosti, meni da je ustvarjalnost stvar 

njihovih osebnih interesov. 
,042 -,151 ,374 -,113 ,281 

5.   Pri projektnih nalogah učitelj spodbudi učence k iskanju informacij v lokalni skupnosti. ,452 -,334 -,293 -,026 -,234 
6.   Učitelj tudi manj samoiniciativnim učencem pomaga poiskati področje, kjer se bodo z 

veseljem učili. 
,679 -,223 -,103 -,119 -,114 

7.   Učitelj poskrbi, da staršem in drugim na različne načine predstavijo pridobljeno znanje, 
rezultate. 

,532 -,250 -,266 ,140 -,092 

8.   Učitelj učence spodbuja k odpravljanju napak in reševanju težav, saj je to del učenja, pot k 
napredku. 

,618 -,131 ,024 -,319 ,034 

9.   Učitelj učence vodi, da si izdelujejo mapo dosežkov (učni portfolio). ,277 -,010 -,329 -,120 -,034 
10. Pri pouku učitelj učencem pokaže kako lahko premagujejo tremo in zmanjšujejo učni stres. ,541 -,182 -,025 -,060 -,074 
11. Na dnevih dejavnosti učitelj skrbi za spodbujanje socialnih spretnosti,  sodelovanja med 

učenci in učitelji. 
,558 -,212 ,121 ,077 -,083 

12. Učitelj za učence s PP poskrbi, da so aktivno vključeni v skupinske dejavnosti (dnevi 
dejavnosti, izleti)  

,545 -,202 -,024 -,057 ,058 

13. Za izvajanje kakovostnega sodobnega pouka ima učitelj na voljo dovolj didaktičnih sredstev 
in tehnologij. 

,253 ,331 -,155 -,266 ,216 

14. Učitelj učence spodbuja k diskusiji, da utrjujejo komunikacijo, usklajevanje, kritično 
razmišljanje, sodelovanje 

,499 -,241 -,006 -,246 ,140 

15.   Ob težavah učitelj učence usmerja k optimizmu in iskanju konstruktivnih načinov 
reševanja problemov.  

,545 -,232 ,128 -,360 ,081 

VIII. Spodbujanje razvoja vzgojnih kompetenc           
1. Učitelj pri učencih spodbuja razvoj vztrajnosti in samostojnosti. ,521 ,072 ,376 -,119 -,122 
2. Učitelj razredna pravila oblikuje skupaj z učenci, ob pogovoru o empatiji, o posledicah kršenja 

dogovorov... 
,601 -,103 ,141 -,026 -,076 

3. Ob neuspehu učitelj pomaga oblikovati stališče, da neuspešnost ni usodna - določita 
priložnost, kako jo popraviti. 

,534 ,083 ,413 -,075 ,053 

4. Učitelj razrednih konfliktov ne rešuje, saj se mora osredotočati na učni načrt. ,102 -,107 ,338 ,146 ,089 
5. Učitelj ob konfliktih pri pouku učence uči prepoznavati, izražati, obvladovati čustva in vedenje.  ,503 -,060 ,534 -,062 ,032 
6. Učitelj učencem posreduje zaupanje v njihove učne zmožnosti in jim da priložnosti za 

doživljanje uspeha. 
,585 -,090 ,462 -,172 ,174 

7. Učitelj pri učencih spodbuja občutek povezanosti med uspehom, vloženim trudom, da 
prevzemajo odgovornost za učne obveznosti. 

,517 -,007 ,403 -,088 ,104 

8. Učitelj spodbuja k sprejemanju raznolikosti. Učencev ne izključuje, ampak povezuje. ,506 -,155 ,287 ,019 ,061 
9. Učitelj pri pouku učence spodbuja bolj k tekmovanju z lastnimi dosežki, kot k medsebojnemu 

tekmovanju. 
,441 -,015 ,200 -,001 -,047 

10. Učitelj išče mehanizme za preprečevanje konfliktov in razvoj samoobvladovanja vedenja. ,556 -,004 ,286 -,106 -,074 
11. Učitelj dobre rezultate razreda nagradi z dejavnostjo, ki je učencem prijetna. ,355 -,125 -,032 ,098 -,095 
12. Učitelj učence spodbujam k zdravemu življenju, vključevanju v rekreativne, kulturne  in 

ustvarjalne programe. 
,500 -,117 ,057 ,235 -,142 

13. Učenci in učitelji aktivno skrbijo za urejenost šole in šolskega okoliša. ,473 ,070 ,068 ,051 -,008 
14. Učitelji in učenci se aktivno vključujejo v projekte, ki spodbujajo zdravo življenje, skrb za 

človeka in okolje. 
,446 -,088 -,124 ,174 -,090 

15. Vzgojni načrt šole pomembno prispeva k strategijam za izboljšanje vedenja na šoli. ,451 ,319 -,005 ,133 -,206 
IX. Značilnosti profesionalnega razvoja učiteljev           
1.   Učitelj meni, da je potrebno šolsko prakso nenehno raziskovati in izboljševati. ,392 -,232 ,086 ,049 ,259 
2.   Učitelj meni, da je vnašanje sprememb v pedagoško delo prenaporno. ,134 -,071 ,192 ,148 ,093 
3.   Ideje za izboljševanje svoje prakse učitelj dobiva v strokovnem pogovoru s kolegi na šoli. ,310 ,095 -,132 ,098 ,051 
4.   Ideje za izboljševanje svoje prakse učitelj dobiva s prebiranjem strokovne literature. ,355 ,088 -,108 ,108 ,062 
5.   Ideje za izboljševanje svoje prakse učitelj dobiva z udeleževanjem na strokovnih 

konferencah. 
,461 -,036 -,159 ,085 ,099 

6.   Ideje za izboljševanje svoje prakse učitelj dobiva na seminarjih stalnega strokovnega 
spopolnjevanja. 

,231 ,139 -,201 ,074 ,378 

7.   Ideje za izboljševanje svoje prakse učitelj dobiva na strokovnih aktivih. ,227 ,370 -,080 ,162 ,416 
8.   Ideje za izboljševanje svoje prakse učitelj dobiva s sodelovanjem v projektih. ,298 ,332 -,048 ,274 ,228 
9.   Učitelj redno pregleduje novosti na spletnih straneh z izobraževalno vsebino. ,277 ,124 -,323 ,091 ,304 
10. Učitelj svoje pedagoško delo analizira, evalvira in na tej osnovi spreminja. ,467 -,091 -,370 -,069 ,336 
11. Učitelj svoje pedagoške izkušnje objavlja v pedagoških revijah. ,583 -,073 -,252 -,200 ,181 
12. Učitelj se je pripravljen naučiti uporabe oz. rokovanja s posebnimi tehničnimi ali 

rehabilitacijskimi pripomočki, ki jih uporabljajo OPP. 
,213 -,157 -,344 -,079 ,124 

13. Učitelj se je pripravljen naučiti specifičnih načinov prilagajanja pouka učencem s PP. ,284 -,088 -,002 -,050 ,515 
14. Formalne oblike izobraževanja so za učiteljev profesionalni razvoj zelo pomembne. ,236 -,047 -,036 -,076 ,584 
15. Neformalne oblike izobraževanja so za učiteljev profesionalni razvoj zelo pomembne. ,350 ,026 ,018 -,098 ,573 
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Priloga 3 - Graf 1: Ocene dejavnikov sklopa Doživljanje institucionalne klime glede na 
strokovni profil pedagoških delavcev. 
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1. Naša šola zagotavlja varno okolje 
za srečevanje, druženje in učenje. 

 
2. Učenci imajo možnost, da svoje 

probleme, želje, pričakovanja 
učiteljem anonimno posredujejo. 

 

3. Z enotnimi strategijami za 
ukrepanje na šoli uspešno 
preprečujemo nasilno vedenje. 

 

4. Starši zaupajo, da jim šola 
posreduje dobre temelje znanja, 
spretnosti in vrednot. 

 

5. Vsi učenci imajo na šoli pestre 
možnosti za izbiro krožkov, 
interesnih in dodatnih dejavnosti. 

 

6. Pomoč šolske svetovalne službe ter  
izvajanje učne in DSP učenci doživljajo 
kot stigmo in jo zato odklanjajo. 

 

7. V projektno sodelovanje načrtno 
vključujemo tudi učno manj 
uspešne učence ter učence s PP. 

 

8. Na šoli imamo organizirane različne 
oblike medsebojne vrstniške pomoči 
in sodelovanja. 

 

9. Pozoren sem, da se učenci ne 
zasmehujejo zaradi učnih težav ali 
neuspeha. 

 

10. S svojimi izkušnjami in znanjem 
lahko sodelujem pri sprejemanju 
odločitev na ravni šole. 

 
11. Vsi učitelji na naši šoli si 

prizadevamo za kakovostno šolo. 

 
12. Učiteljeva učinkovitost pri pouku je 

v kolektivu opažena in priznana. 
 
13. Strokovni aktiv mi predstavlja 

strokovno podporo in možnost za 
izmenjavo znanja in izkušenj. 

 
14. Komunikacija med zaposlenimi je 

pravočasna, jasna in učinkovita. 

 
15. Šola se aktivno povezuje z lokalno 

skupnostjo. 
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Priloga 3 - Graf 2:  Ocene dejavnikov sklopa Prepričanja o lastni učinkovitosti  pri 

pedagoškem delu glede na strokovni profil pedagoških delavcev. 
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1. Raznolikost učencev v razredu mi 
predstavlja veliko obremenitev. 

2. Znam opredeliti potrebe vsakega 
učenca in se nanje odzvati z 
različnimi strategijami poučevanja. 

3. Prepoznavam učne težave 
učencev. 

4. Uspem učinkovito pomagati pri 
zmanjševanju učnih težav učencev.  

5. Če učenci izločijo vrstnika, ga 
zasmehujejo ali ponižujejo, uspem 
vplivati, da spremenijo svoje vedenje. 

6. Z uporabo različnih strategij 
poučevanja znam učence 
motivirati za učenje. 

7. Svojo vlogo izobraževalca učencev 
uspem dobro realizirati. 

8. Svojo vzgojno vlogo uspem dobro 
realizirati. 

9. V razredu uspem vzdrževati red in 
ustvarjalno delovno vzdušje, da lahko 
učinkovito opravljam svoje delo. 

10. Če učenec v razredu z neustreznim 
vedenjem moti učno delo, znam 
njegovo vedenje preusmeriti. 

11. Menim, da ukvarjanje s težavami 
posameznega učenca (ki niso učne) 
ni učiteljeva naloga. 

12. Pri pouku mojega predmeta učenci 
razvijajo trdno temeljno znanje, 
spretnosti in motivacijo za nadaljnje 
učenje na tem predmetnem področju. 

13. Slabe informacije znam staršem 
posredovati tako, da jih motiviram 
za sodelovanje in reševanje nastale 
situacije. 

14. Sodobno IKT uporabljam v vseh 
fazah pouka. 

15. Naklonjen/a sem razvijanju in 
postopnemu uresničevanju 
inkluzivne šole. 
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Priloga 3 - Graf 3:  Ocene dejavnikov sklopa Samoocena usposobljenosti glede na strokovni 

profil pedagoških delavcev. 
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1. Za prepoznavanje učnih 
potreb in zmožnosti 
posameznih učencev. 

 

2. Za diferenciacijo učnega dela. 
 

3. Za individualizacijo učnega dela.
 

4. Za poučevanje v homogenih 
skupinah učencev. 

 

5. Za poučevanje v heterogenih 
skupinah učencev. 

 

6. Za poučevanje učencev s 
posebnimi potrebami. 

 

7. Za učinkovito motiviranje 
učencev. 

 

8. Za razvijanje socialnih 
kompetenc učencev. 

 

9. Za reševanje konfliktnih 
situacij. 

 

10.  Za medpredmetno 
povezovanje učnih vsebin.  

 

11.  Za prepoznavanje učnega 
sloga učencev. 

 

12.  Za uporabo sodobne IKT. 
 

13.  Za povezovanje učnih vsebin z 
vsakodnevnim življenjem. 

 

14.  Za timsko sodelovanje s 
starši. 

 

15.  Za timsko sodelovanje s 
strokovnjaki drugih strok. 
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Priloga 3 - Graf 4:  Ocene dejavnikov sklopa Doživljanje funkcionalnosti mreže pomoči in 

podpore glede na strokovni profil pedagoških delavcev. 
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1. Učenci v meni vidijo zaupno osebo, 
ki jim je pripravljena pomagati. 

2. Učence spodbujam, da si pri učenju 
pomagajo tudi izven pouka. 

3. Opazujem odziv vsakega 
posameznega učenca v razredu; če 
opazim kaj posebnega, se 
odzovem. 

4. Iščem učenčeve pozitivne lastnosti, 
jih krepim jih tako pripomorem k 
uspešnejšemu obvladovanju in 
premagovanju njegovih šibkosti.  

5. Učitelji in izvajalci DSP si v zadostni 
meri izmenjujemo izkušnje in 
učinkovite načine pomoči učencem. 

6. Na razpolago imam dovolj didaktičnih 
in tehničnih pripomočkov in 
materialov za prilagajanje pouka OPP.

7. Na šoli spremljamo, evalviramo in 
izboljšujemo oblike pomoči učiteljem 
in učencem s težavami pri pouku. 

8. Za učence s težavami načrtujemo 
projekt pomoči, v katerem je učenec 
aktivno soudeležen član tima. 

9. Dejavnosti pri pouku diferenciram 
glede na spol učencev. 

10. Pozoren sem, da učencev ne 
spravljam v zadrego pred drugimi 
zaradi učnih težav ali neuspeha. 

11. Kako učinkovito pomoč menite, da 
lahko na vaši šoli dobijo učenci, ki 
imajo:      učne težave 

 
12. vedenjske težave 

 

13. težave v premagovanju  ovir, motenj 
 

14. težave pri socialnem vključevanju 

 

15. so nadarjeni 
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Priloga 3 - Graf 5: Ocene dejavnikov sklopa Doživljanje kakovosti sodelovanja s starši glede 

na strokovni profil pedagoških delavcev. 
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1. Šola na kateri sem zaposlen-a ima s 
starši partnerski, sodelovalen odnos. 

2. S starši učencev imamo zaupen 
odnos, delujemo usklajeno in 
podpiramo avtoriteto eden drugega.  

3. V primeru težav, ki jih je potrebno 
reševati v sodelovanju s starši 
učenca, s starši dnevno/tedensko 
sodelujem. 

4. Starši me obvestijo o težavah, 
stiskah, ki jih v povezavi s šolo 
opažajo pri učencu.  

5. V primeru učnih težav ali posebnih 
potreb učenca me starši seznanijo s 
strokovnim mnenjem, pridobljenim v 
ustanovah, kjer je otrok obravnavan. 

6. Starši me seznanijo z morebitnimi 
težkimi družinskimi okoliščinami, ki bi 
lahko otežile učenčeve učne 
zmožnosti. 

7. Starši me seznanijo z učenčevimi 
interesi in močnimi področji. 

8. Na pogovornih urah staršem učencev s 
težavami v vedenju posredujem 
smernice za učno delo doma. 

9. Starši učencev s težavami pri pouku 
lahko pri šolski svetovalni službi 
dobijo konkretno obliko pomoči. 

10. Starši učencev s težavami pri pouku 
lahko pri učiteljih dobijo konkretno 
obliko pomoči. 

11. Starši se dejavno vključujejo v pouk 
(predstavitev poklica, obrti, zanimivih 
izkušenj, športovN). 

12. Starši učencev redno sodelujejo na 
govorilnih urah oz. roditeljskih 
sestankih. 

13. Občasno organiziramo skupne dneve 
dejavnosti, izlete, prireditve, kamor so 
vabljeni tudi starši. 

14. Starši učencev učitelje zaznavajo kot 
vir pomoči pri vzgoji njihovih otrok. 

15. Starši učencev učiteljem zaupajo, da 
kakovostno poučujejo njihove otroke. 
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Priloga 3 - Graf 6: Ocene dejavnikov sklopa Spodbujanje razvoja učnih kompetenc glede na 

strokovni profil pedagoških delavcev. 
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1. Učno delo individualiziram glede 
na posameznikove zmožnosti, 
potrebe. 

2. Nekaterim učencem ne zmorem 
pomagati, da bi dosegli učni uspeh 
glede na svoje potenciale. 

3. Pri pouku učence navajam na 
uporabo tehnik in strategij 
učinkovitega učenja.  

4. Učence usmerjam k 
prepoznavanju in razvijanju 
lastnega učnega sloga. 

5. Učence usposabljam, da 
pridobijo nadzor nad učenjem in 
izboljšajo samoučinkovitost. 

6. Učencem z učnimi težavami naloge 
usmerim v osvajanje in utrjevanje 
temeljnih znanj in spretnosti. 

7. Učencem, ki hitro usvajajo 
znanje ponudim zahtevnejše 
naloge (višje miselne funkcije). 

8. Učencem s PP znam učno delo 
učinkovito prilagoditi glede na 
njihove potrebe in IP. 

9. Jasno in nazorno predstavim 
pričakovanja in kriterije za 
samostojne učne dejavnosti.  

10. S povratno informacijo o učnem 
delu, spodbujam  razvoj 
metakognitivnih strategij. 

11. Učencem pripravim različne 
načine za samostojno učenje, 
ponavljanje,preverjanje znanja. 

12. Učence spodbudim, da sami 
sestavijo različne naloge, učne 
dejavnosti za utrjevanje znanja. 

13. Učenci lahko svoje znanje 
pokažejo na različne načine. 

14. Projektne naloge načrtujem 
medpredmetno - vključujem 
raznolika znanja in spretnosti.  

15. Redno načrtujem skupinsko in 
sodelovalno delo, da se učimo 
drug od drugega,drug z drugim. 
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Priloga 3 - Graf 7: Ocene dejavnikov sklopa Spodbujanje razvoja življenjskih spretnosti glede 

na strokovni profil pedagoških delavcev. 
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1. Pri pouku omogočam številne 
priložnosti za izkustveno učenje in 
raziskovanje. 

2. Poskrbim, da vsak učenec pripravi in 
predstavi lastno projektno nalogo 
(referat, plakat, poskus, razstavo).  

3. Pri učencih izgrajujem pozitivna 
stališča do predmeta, ki ga poučujem.

4. Posredujem le temeljna znanja in 
spretnosti. Ustvarjalnost je stvar 
njihovih osebnih interesov. 

5. Pri projektnih nalogah spodbudim 
učence k iskanju informacij v lokalni 
skupnosti. 

6. Tudi manj samoiniciativnim učencem 
pomagam poiskati področje, kjer se 
bodo z veseljem učili. 

7.  Poskrbim, da staršem in drugim na 
različne načine predstavimo 
pridobljeno znanje, rezultate. 

8. Učence spodbujam k odpravljanju 
napak in reševanju težav -to je del 
učenja, pot k napredku. 

9. Učence vodim, da si izdelujejo mapo 
dosežkov (učni portfolio). 

10. Pri pouku učencem pokažem kako 
lahko premagujejo tremo in 
zmanjšujejo učni stres. 

11. Na dnevih dejavnosti skrbim za 
spodbujanje socialnih spretnosti,  
sodelovanja med učenci in učitelji. 

12. Za učence s PP poskrbim, da so 
aktivno vključeni v skupinske 
dejavnosti (dnevi dejavnosti, izleti...) 

13. Za izvajanje kakovostnega sodobnega 
pouka imam na voljo dovolj 
didaktičnih sredstev in tehnologij. 

14. Učence spodbujam k diskusiji, da 
utrjujejo komunikacijo, usklajevanje, 
kritično razmišljanje, sodelovanje. 

15. Ob težavah učence usmerjam k 
optimizmu in iskanju konstruktivnih 
načinov reševanja problemov.  
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Priloga 3 - Graf 8: Ocene dejavnikov sklopa Spodbujanje razvoja vzgojnih kompetenc glede 

na strokovni profil pedagoških delavcev. 
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1. Pri učencih spodbujam razvoj 
vztrajnosti in samostojnosti. 

2. Razredna pravila oblikujemo 
skupaj z učenci ob pogovoru o 
empatiji, o posledicah kršenja 
dogovorov... 

3. Ob neuspehu pomagam 
oblikovati stališče, da 
neuspešnost ni usodna Določiva 
priložnost, kako popraviti. 

4. Razrednih konfliktov ne 
rešujem, saj se moram 
osredotočati na učni načrt. 

5. Ob konfliktih pri pouku učence 
učim prepoznavati, izražati in 
obvladovati čustva in vedenje.  

6. Učencem posredujem zaupanje 
v njihove učne zmožnosti, dam
priložnosti za doživljanje uspeha.

7. Pri učencih spodbujam občutek 
povezanosti med uspehom, 
vloženim trudom, da prevzemajo 
odgovornost za učne obveznosti.

8. Spodbujam k sprejemanju 
raznolikosti. Učencev ne 
izključujem, ampak povezujem. 

9. Pri pouku učence spodbujam 
bolj k tekmovanju z lastnimi 
dosežki, ne medseboj. 

10. Iščem mehanizme za 
preprečevanje konfliktov in razvoj 
samoobvladovanja vedenja 

11. Dobre rezultate razreda 
nagradim z dejavnostjo, ki je 
učencem prijetna. 

12. Učence spodbujam k zdravemu 
življenju, vključevanju v 
rekreativne, kulturne  in 
ustvarjalne programe. 

13. Učenci in učitelji aktivno 
skrbimo za urejenost šole in 
šolskega okoliša. 

14. Z učenci se aktivno vključujemo v 
projekte, ki spodbujajo zdravo 
življenje, skrb za človeka in okolje. 

15. Vzgojni načrt šole pomembno 
prispeva k strategijam za 
izboljšanje vedenja na šoli. 
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Priloga 3 - Graf 9: Ocene dejavnikov sklopa Značilnosti profesionalnega razvoja glede na 

strokovni profil pedagoških delavcev. 
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1. Menim, da je potrebno šolsko 
prakso nenehno raziskovati in 
izboljševati. 

2. Vnašanje sprememb v pedagoško 
delo je prenaporno. 

3. Ideje za izboljševanje svoje 
prakse dobivam v strokovnem 
pogovoru s kolegi na šoli. 

4. Ideje za izboljševanje svoje prakse 
dobivam s prebiranjem strok. 
literature. 

5. Ideje za izboljševanje svoje 
prakse dobivam z udeleževanjem 
na strokovnih konferencah. 

6. Ideje za izboljševanje svoje 
prakse dobivam na seminarjih 
stalnega strok. spopolnjevanja. 

7. Ideje za izboljševanje svoje 
prakse dobivam na strokovnih 
aktivih. 

8. Ideje za izboljševanje svoje prakse 
dobivam s sodelovanjem v 
projektih. 

9. Redno pregledujem novosti na 
spletnih straneh z izobraževalno 
vsebino. 

10. Svoje pedagoško delo analiziram, 
evalviram in na tej osnovi 
spreminjam. 

11. Svoje pedagoške izkušnje 
objavljam v pedagoških revijah. 

12. Pripravljen sem se naučiti uporabe 
oz. rokovanja s posebnimi 
tehničnimi ali rehabilitacijskimi 
pripomočki, ki jih uporabljajo OPP. 

13. Pripravljen sem se naučiti 
specifičnih načinov prilagajanja 
pouka učencem s PP.  

14. Formalne oblike izobraževanja so 
za moj profes. razvoj zelo 
pomembne. 

15. Neformalne oblike izobraževanja   
so za moj profes. razvoj zelo 
pomembne. 


