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POVZETEK
V teoretičnem delu diplomska dela Učitelj in pedagoške spremembe sem se posvetila
vrstam sprememb, procesu uvajanja sprememb, načinu vpeljevanja in evalvaciji
sprememb v šolstvu. Opisala sem tudi učiteljevo poklicno delovanje v svetu sprememb,
njegove naloge, vloge in poklicno rast. V spreminjajoči se družbi učitelj z
vseživljenjskim učenjem in uvajanjem sprememb v lastno pedagoško delo učencem
zagotavlja pogoje za pridobivanje kakovostnega znanja, ki ga uporabijo za reševanje
problemov in delovanje v različnih nepredvidljivih situacijah.
V empiričnem delu diplomskega dela sem želela raziskati, kako učitelji razrednega
pouka sprejemajo spremembe v šolstvu in v kolikšni meri so aktivni pri vpeljevanju
lastnih sprememb v pedagoško prakso.
Raziskava je pokazala, da učitelje s spremembami v šolstvu največkrat seznani vodstvo
šole ali predavatelji na izobraževanju. Po mnenju učiteljev razrednega pouka so
spremembe sicer potrebne, vendar ocenjujejo, da jih je preveč. Deleža učiteljev, ki
spremembe v šolstvu sprejemajo kot spodbudo, in tistimi, ki spremembe v šolstvu
sprejemajo kot obveznost ali problem, sta dokaj enakovredna. Večina anketirancev
ocenjuje, da ima pri vpeljevanju sprememb zadosti podpore, največkrat so je deležni od
sodelavcev. Nepreizkušenost predlaganih oz. ponujenih sprememb jih večkrat ovira pri
uvajanju le-teh v lastno pedagoško prakso. Kar nekaj učiteljev meni, da bi bilo smiselno
ponovno vpeljati »spremembe«, ki so jih v naši šolski praksi že poznali, osemletko,
obveznost izdelave domačih nalog, ocenjevanje vedenja, nenapovedano spraševanje,
številčno ocenjevanje v prvi triadi ..., saj so bili takrat, po njihovem mnenju, večja
kakovost učenčevega znanja, večja disciplina pri pouku in boljši družbeni položaj
učitelja. Kot pozitivno spremembo navajajo uvedbo IKT.
Raziskava je pokazala, da učitelji razrednega pouka spremembam v šolstvu začnejo
slediti pred njihovo uveljavitvijo, vendar kljub temu večina anketiranih predlogov
trenutnih sprememb ne pozna. Najbolj jih skrbijo povečan normativ učencev v razredu,
povečana učna obveznost učitelja, integracija otrok s posebnimi potrebami brez
ustreznega strokovnega kadra. Veselijo pa se vrnitve številčnih ocen v 3. razred. Učitelji
razrednega pouka v lastno prakso vsako leto sproti vnašajo spremembe, največkrat
vezane na etapo obravnavanja novega znanja in utrjevanja znanja, temeljni razlog za
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njihovo vpeljevanje pa je dvig motivacije učencev za delo in učenje in s tem višji nivo
znanja. Pri tem pogosto naletijo na ovire, ki se čutijo zaradi slabšanja materialnih in
finančnih pogojev za izobraževanje in delo učiteljev ter učencev, zaradi nižje motivacije
otrok, velikega števila učencev v razredu. Večina anketiranih učiteljev meni, da mora
učitelj vsako leto uvesti kakšno novost, sicer postane njegovo poučevanje monotono in
dolgočasno.

Ključne besede: spremembe v procesu izobraževanja, poklicna rast učitelja,
vseživljenjsko učenje, kakovostno znanje, učiteljevo doživljanje sprememb.
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SUMMARY

In the theoretical part of my thesis Teacher and the pedagogical changes I focused on
the types of changes, change implementation process, and the methods of incorporating
and evaluating changes in the educational system. I also described teachers' professional
work in this world of changes, their tasks, roles, and professional growth. With their
lifelong learning and by implementing changes in their own pedagogical work, teachers
provide favourable conditions for the students to obtain high quality knowledge, and the
ability of solving problems and finding their way through different unpredictable
situations.
In the empirical part I wanted to find out how primary school class teachers accept
changes in the educational system and to what extent they are active in the
implementation of their own changes in the educational practice.
The research showed that teachers are mainly acquainted with the changes by the school
management, or by lecturers at the educational courses. Primary school teachers’
believe that changes are necessary, but they claim that there are too many of them. The
number of teachers who think that changes are stimulative, and the number of those
who perceive changes as obligations or problems, are rather equal. The majority of the
respondents claim to have enough support for the implementation of changes, mainly
from their colleagues. The implementation of the changes in their own pedagogical
practice is impeded by the fact that the proposed or offered changes have not yet been
tested. Several teachers believe it would be reasonable to implement changes which
were known before: eight-year classes in the primary school, obligatory homeworks, the
evaluation of behaviour, unexpected oral examination, numerical grading in the first
triad etc. Their opinion is that the quality of learning, discipline at classes, and the
teachers’ social position in the past were much better. A positive change is considered
to be the implementation of the IKT.
The results of the research also show that teachers observe such changes in the
educational system even before their implementation. However, the majority of
respondents are not familiar with the current change proposals. They are mainly
concerned with the increased norms for students, extended educational requirements for
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teachers, and the integration of children with special needs without the presence of
properly educated personnel, but approve the numerical grading in the third class.
Teachers regularly implement changes in their own practice every year. The majority of
these changes is related to the different stages of providing new knowledge, and
practicing. The basic aim of their implementation is to raise students’ motivation, and
learning abilities to a higher level. At this point, teachers often encounter problems
because of the unfavourable material and financial conditions for the education of
students and the work of the teachers, which is due to the large number of students in
classes, and lower motivation. The majority of respondents share the opinion that with
the implementation of changes they avoid the monotony and dullness in their own
classes.

Key words: education process changes, teachers' professional growth, lifelong learning,
high quality knowledge, teachers' view on changes.
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1 UVOD

Učiteljski poklic predstavlja posebno poslanstvo, ki zahteva nenehno učenje slehernega
predstavnika poklicne skupine. V razredu sem se večkrat spraševala, kam nas vodijo
spremembe v šolstvu. Ali je šolstvo napredovalo od časa, ko sem še sama obiskovala
osnovno šolo kot učenka?
Mentorice na praksi so imele različne poglede na svojo poklicno vlogo. Lahko bi jih
razvrstila v dve skupini. Prvo skupino so sestavljale učiteljice, ki so mi predstavile
spremembe v šolstvu kot pozitivne, me naučile, kako nanje pozitivno gledati in mi dale
še več zagona za delo v tem poklicu. V drugo skupino pa spadajo učiteljice, ki
sprememb ne sprejemajo, si tako otežujejo svoje delo in so negativno naravnane tudi do
poklica. »Če imaš še čas, pojdi študirat kaj drugega. V tem poklicu ni prihodnosti,« je
izjavila ena izmed njih.
Ker je potreben čas, da se spremembe ustalijo, je potrebna tudi volja učitelja, da se s
spremembami v šolstvu seznani, jih kritično ovrednoti in jih ponotranji. Tako bo
njegovo delo uspešnejše in v poklicu bo zadovoljnejši.
Če učitelj v svoje delo ne vnaša lastnih sprememb, njegovo delo postane monotono. Iz
generacije v generacijo se otroci spreminjajo in pouk jim je treba prilagoditi tako, da
bodo odnesli kar največ znanja za nadaljnje izobraževanje in življenje.
Iskati je treba rešitve, ki bodo ustrezale zahtevam sodobnega časa, ki bodo učence
vodile do kakovostnega in trajnega znanja in jim pomagale pri osebnostnem
oblikovanju ter aktivnem vključevanju v družbo.
V družbi, ki se nenehno spreminja, se tudi spremembam v izobraževanju ne moremo
več izogniti, spremembe postanejo edina stalnica v hitro spreminjajočem se svetu.

1

Zajamšek, A.: Učitelj in pedagoške spremembe. Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani,
Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, 2012

2 SPREMEMBE V PROCESU IZOBRAŽEVANJA

Priče smo hitrim spremembam v družbi, ki spreminjajo družbo in posameznika in
zahtevajo stalne prilagoditve, novo znanje in odgovornost. Tudi otroci vstopajo v šole z
vedno več znanja (Cencič, 2004a).
Spremembe v kurikulu so le površinske značilnosti resničnih sprememb, ki se dogajajo
v družbi. Če se šole ne bodo zmogle ustrezno odzvati na omenjeni razvoj in njegove
posledice, bodo kmalu postale staromodne in neustrezne (Schollaert, 2006).
V družbi, ki se nenehno spreminja, se tako spremembam v izobraževanju ne moremo
več izogniti. Tudi šolske institucije morajo ne le dohajati spremembe, ampak mlade
ljudi ustrezno opremljati za soočanje z njimi. Pogosto pa žal ni tako.
Kot za zapiše Rupnik Vec (2007, str. 9): »Šole v marsičem še vedno capljajo in
pripravljajo učence na včerajšnje probleme, namesto za reševanje problemov, s katerimi
se bodo soočali, ko bodo odrasli.« V tem negotovem svetu je edino gotovo to, da bodo
države in ljudje, ki so sposobni sprejeti in obvladati spremembe, lahko najbolje
izkoristili hitro spreminjajoči se svet jutrišnjega dne (Šverc, 2007, str. 146).
Iskati je treba rešitve, ki bodo ustrezale zahtevam sodobnega časa, ki bodo učence
vodile do kakovostnega in trajnega znanja in jim pomagale pri osebnostnem
oblikovanju ter aktivnem vključevanju v družbo. Tako bo Slovenija lahko v prihodnje
konkurenčna najrazvitejšim državam. Nov čas pred nas postavlja nove izzive in šolski
sistem je treba dograjevati, vse s ciljem, da bi pomaknili kakovost, pravičnost in
učinkovitost slovenskega šolskega sistema še korak naprej, saj ponekod praksa že
prehiteva stroko (Krek, 2009, 2010/2011).
Vendar pa mora vsaka prenova, reforma ali uvajanje inovacij med drugim temeljiti na
dobrem poznavanju značilnosti posamezne institucije (Valenčič Zuljan, Kalin, 2007).
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2.1

Načini vpeljevanja sprememb

Spremembe lahko v šolski sistem vpeljujemo (Valenčič Zuljan, 1997, Sentočnik, 2006):
–

»od zgoraj navzdol« – tradicionalni model in

–

»od spodaj navzgor« – spreminjanje po modelu akcijskega raziskovanja.

V nadaljevanju bom oba načina podrobneje osvetlila.

2.1.1

Način vpeljevanja sprememb »od zgoraj navzdol«

V pedagoškem prostoru je dolgo časa močno prevladoval tradicionalni model inoviranja
»od zgoraj navzdol«. Ta temelji na predpostavkah, da je učitelje treba prisiliti, da se
bodo poklicno razvijali, ter da je izobraževanje in inoviranje namenjeno zapolnjevanju
učiteljevih primanjkljajev v znanju in spretnostih. V ozadju takih predpostavk lahko
zaslutimo pojmovanje učiteljev kot pasivnih in ne dovolj poklicno kompetentnih
(Vogrinc, Valenčič Zuljan, 2007).
Ta način po navadi izberejo strukture šolske oblasti, da bi uresničevale svoje strateške
cilje in svojo vizijo. Čeprav so te spremembe pogosto teoretsko dobro podprte in ciljno
naravnane, pa zaradi neupoštevanja posameznika, ki naj bi jih vpeljeval, njegovih
specifičnih izkušenj in morebitnih problemov, ki jih ima, praviloma ne zaživijo v praksi.
Svojo energijo posameznik vlaga v odpore, namesto da bi si prizadeval za spreminjanje
svoje prakse (Sentočnik, 2006).

2.1.2

Način vpeljevanja sprememb »od spodaj navzgor«

Pri tem načinu vpeljevanja sprememb aktivno vključimo tiste, ki naj bi spremembo
udejanjali. Pomembno je, da jih vključimo v načrtovanje in izvajanje spremembe od
vsega začetka in da jim damo možnost kritičnega in ustvarjalnega razmisleka ter izbire.
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Pomembno je doseči, da posamezniki začutijo spremembo kot smiselno in da gredo
vanjo iz lastne potrebe, da imajo občutek pomembnosti in odgovornosti. Tukaj ni
mišljeno, da bi zunanji spodbujevalci sprememb morali čakati na pobude posameznikov
in šole, preden bi jim nudili podporo, ampak gre bolj za to, da šole in posameznike, ki
delajo v njej, usmerimo v raziskovanje njihovega dela in identifikacijo lastnih
problemov ter jim tako omogočamo, da sploh začutijo potrebo po spreminjanju
(Sentočnik, 2006).
Na šolskem področju akcijsko raziskovanje navadno izvajajo učitelji, ki jih problemi
njihove vsakdanje pedagoške prakse neposredno zadevajo, zato so zainteresirani, da bi
določeno problematiko oz. situacijo, v kateri so se znašli, proučili, natančneje
reflektirali in s tem prišli do rešitve problema ali izboljšanja svojega pedagoškega
delovanja (Vogrinc, Valenčič Zuljan in Krek, 2007).
Predpostavke akcijskega raziskovanja (Watts, 1985, po Vogrinc, Valenčič Zuljan in
Krek, 2007):
– učitelji bodo najboljše proučevali probleme, ki si jih bodo postavili sami in za
rešitev katerih bodo še posebno angažirani;
– učitelji bodo učinkovitejši, saj bodo permanentno proučevali in ocenjevali svoje
pedagoško delo in preizkušal učinkovitost pristopov k poučevanju;
– akcijsko raziskovanje spodbuja učiteljev profesionalni razvoj, timsko delo, kar
vpliva na povezanost učiteljev in izboljšuje šolsko klimo.
Iz vseh predstavljenih definicij privzemamo, da akcijsko raziskovanje izvajajo praktiki,
ki poizkušajo poiskati rešitve za vsakodnevne probleme, s katerimi se srečujejo v
pedagoški praksi, in ki poizkušajo poiskati načine in poti za doseganje ciljev pouka in
standardov znanja učencev (Vogrinc, Valenčič Zuljan in Krek, 2007).

2.1.3 Vpeljevanje sprememb v praksi – povezava obeh načinov

Med obema modeloma vnašanja sprememb v praksi ni ostre meje. Čim bolj so učitelji
praktiki vključeni v raziskovalni proces in čim bolj »postaja njihova praksa že kar v
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procesu tega eksperimentalnega posega spremenjena ter oni za nov način dela
usposobljeni in motivirani, da ga nadaljujejo, tem bolj prehaja tradicionalni eksperiment
v akcijsko raziskovanje«, in obratno, čim bolj so »praktiki le izvajalci praktičnega
pedagoškega dela po eksperimentalnem načrtu, ki ga pripravljajo raziskovalci, in je
namen eksperimenta odmaknjen od neposrednih potreb praktikov, od problemov v
njihovi neposredni praksi, čim manj sledi zato zapusti eksperiment v tej praksi, tem
manj gre za akcijsko raziskovanje« (Sagadin, 1991, str. 86, po Vogrinc, Valenčič
Zuljan, 2007).
Najučinkoviteje je združiti oba načina vpeljevanja sprememb v enovit proces, saj k
potrebi po spreminjanju pripomore zunanja spodbuda, ki izhaja iz vizije prihodnosti,
oblikovane na državnem nivoju, iz katere so izpeljani enotni cilji prihodnjega razvoja
šolskega sistema. Nujen je tudi skrbno dodelan teoretski model, ki ga državne institucije
pri načinu »od zgoraj navzdol« praviloma zagotavljajo, saj je šolam v kombinaciji z
načinom »od spodaj navzgor« lahko v pomoč pri iskanju njihovih lastnih odgovorov na
vprašanje, kako uresničiti prenovo v praksi in doseči cilje, ki jih pred učitelje
postavljajo spremenjene razmere v družbi (Bizjak, 2004, po Sentočnik, 2006). Proces
vpeljevanja teh ciljev na nivoju posamezne šole pa mora biti prilagojen značilnostim
posamezne šolske situacije kot kompleksnega sistema in spoznanjem o procesih
graditve profesionalnega načina razmišljanja in ravnanja pri posameznem učitelju ter
procesih njegovega spreminjanja (Sentočnik, 2006).
Ukvarjanje s seboj, vpeljevanje sprememb in novosti je v šolah pogosto razumljeno kot
motnja: pustite nas na miru, saj z nami ni nič narobe! Na ta ugovor odgovarjamo:
nasprotno, s seboj se velja ukvarjati ne zato, ker bi bili slabi, ampak zato, da bi bili še
boljši! In tako kot verjetno posamezniki doživljamo, da naš razvoj nikoli ni končan, da
lahko še vedno »kaj iztisnemo iz sebe«, lahko tudi šole vedno še kaj dodajo k svoji
kakovosti. V šole bi si torej moralo v večji meri utreti spoznanje, da pripravljenost na
spreminjanje ni znamenje šibkosti, ampak nasprotno: da je zagotovilo za kakovost, za
profesionalno rast, za napredek in da je dostop do moči in vpliva tako na lastno »usodo«
kot tudi na usodo mladih ljudi, ki so ji zaupani (Rupnik Vec, 2007, str. 9).
Šverc (2007, str. 146) izpostavlja, da bodo preživeli tisti, ki so naklonjeni spremembam,
ki so fleksibilni in odprtega duha o vsem, kar spada v »izobraževanje«, ki vidijo daleč in
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želijo resne odgovore na prihodnje izzive. V tem negotovem svetu je edino gotovo to,
da bodo države in ljudje, ki so sposobni sprejeti in obvladati spremembe, lahko najbolje
izkoristili hitro spreminjajoči se svet jutrišnjega dne.

2.2

Vrste sprememb

Van Dongen, De Laat in Maas (1996, po Schollaert, 2006) navajajo tri vrste sprememb,
in sicer razlikujejo med spremembami prvega reda, drugega reda in tretjega reda.
– Spremembo prvega reda poimenujejo radikalna sprememba in se nanaša na
izboljšavo v tehničnem smislu.
– Sprememba drugega reda ali adaptivna sprememba pomeni vpeljavo novosti,
gre za korenito spremembo, ki ne zahteva sprememb v načinu razmišljanja.
– Sprememba tretjega reda ali razvojna sprememba – paradigmatski premik, ki ne
zahteva le spremembe ravnanja, pridobivanje novih spretnosti, temveč
spremembo prepričanj, stališč, pojmovanj …
Spremembe prvega in drugega reda so po Schollaertu (2006) spremembe nižjega reda.
Spremembe tretjega reda pa so spremembe višjega reda, saj zahtevajo od ljudi, da
razvijejo nove kompetence in prevetrijo svoja prepričanja, kar pomeni da ne zadostuje
le pridobitev novih znanj in spretnosti, marveč da se morajo pogosto odvaditi obstoječih
načinov dela in razmišljanja. Velja poudariti, da lahko ista sprememba v enem okolju
velja za spremembo nižjega reda, v drugem pa lahko šteje za spremembo višjega reda.
Izpostaviti je treba, da predstavlja spreminjanje prepričanj zahteven proces. Keiny in
Dreyfus (1989, po Valenčič Zuljan, Vogrinc, Krištof, Bizjak, 2006, str. 37) sta
učiteljevo spreminjanje predstavila v treh fazah.
– 1. faza, učinek šoka: V tej fazi učitelj spozna, da sta njegovo dosedanje znanje in
usposobljenost nezadostna za reševanje problemov v novih razmerah. Nekateri
to fazo poimenujejo tudi »faza odmrznitve«, saj se v tem obdobju posameznik
odpre novostim in vključi v proces spreminjanja.
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–

2. faza, refleksija prakse: Učitelj v tej fazi mora na podlagi poglobljene analize
dobro spoznati svoj način dela. Pri tem ima pomembno vlogo tretja oseba, lahko
je posameznik ali skupina, ki nastopa kot učiteljev »kritični prijatelj«.

–

3. faza, pridobivanje novega znanja: To je faza, v kateri učitelj postopno
pridobiva novo znanje, preizkuša različne metode, oblike in postopke dela ter jih
sproti analizira, si postavlja hipoteze ter jih preverja in tako postopoma postaja
raziskovalec svoje prakse.

2.3

Uvajanje sprememb v šolski sistem

Ni enotnega recepta za to, kako naj bi šole vpeljevale spremembe – prijemi, ki so
uspešni v eni šoli, se ne obnesejo nujno tudi v drugih šolah. Eden izmed razlogov za to
je, da so v proces vpeljevanja spremembe vpleteni posamezniki s svojimi enkratnimi
lastnosti in značilnostmi, teorija kompleksnosti pa nas uči, kako močan vpliv lahko ima
posameznik na potek procesa sprememb. Drugi razlog je v tem, da se kontekst v
katerega vpeljujemo spremembo, razlikuje od šole do šole in od enega izobraževalnega
sistema do drugega. Tretji razlog pa je ta, da je pri izbiri prijemov za vpeljevanje
sprememb treba upoštevati, za kakšne vrste spremembo gre. Vpeljevanje sprememb
nižjega reda ni kaka posebna umetnost in je postalo del vsakdanje rutine v organizacijah
in pri posameznikih. Večji izziv predstavlja vpeljevanje kompleksnih sprememb višjega
reda, saj s takšnimi spremembami trčimo ob trdna prepričanja posameznikov
(Schollaert, 2006).

2.3.1

Načini uvajanja sprememb

Dobro poznavanje spremembe, ki jo vpeljujemo, in razmislek o tem, ali gre za
spremembo nižjega ali višjega reda, sta torej pomembna za to, da izberemo ustrezni
način za njeno uvajanje (Schollaert, 2006).
Reitsma in Van Empel (2004, po Schollaert, 2006) predlagata dva pristopa:
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– direktni pristop, ki je koristen pri vpeljevanju sprememb nižjega reda v prakso,
pri čemer gre za vpeljavo kopije nečesa, kar je že znano in preizkušeno
(spremembo nekdo razvije, drugi pa jo implicirajo), in
– razvojni pristop, pri katerem je treba začeti od začetka – razvoj in
implementacija gresta z roko v roki.
Avtorja navajata tudi strategije, ki se lahko uporabljajo v kontinuumu od spremembe
nižjega reda do spremembe najvišjega reda. Preproste spremembe se uvajajo s
preprostimi strategijami, kompleksne pa s kompleksnimi. Te strategije so (Schollaert,
2006):
– prisila,
– korenček in palica,
– prepričevanje in pogajanje,
– učenje.
Slika 1:

Štiri spremembe v kontinuumu od sprememb nižjega do sprememb višjega reda (Schollaert, 2006)

Sprememba nižjega reda

Sprememba višjega reda

Direktni prenos v prakso

Razvojni pristop

prisila –

korenček in palica

–

prepričevanje in

–

učenje

pogajanje

2.4

Evalvacija

Vzgojno-izobraževalno delo je takšno, da pogostih in hitrih sprememb ne prenaša
najbolje. Neredko spremembe povzročijo mnogo slabše učinke od pričakovanih ali celo
poslabšajo značilnosti sistema. Seveda pojma, kot sta »dobro« in »slabo«, nista
natančna, sta stvar strinjanja in nestrinjanja. Da bi spoznali, ali so se spremembe
izboljšale ali poslabšale bodisi poučevanje enega samega predmeta bodisi delovanje
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celotnega sistema, ne zadošča samo intuicija, ampak moramo za to uporabiti
preizkušene in zanesljivejše pristope. Evalvacija je eden od najbolj razširjenih načinov
ugotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela, ki se je zlasti v letih, v katerih je
naraščal pomen izobraževanja, vse bolj razvijala v množico metod merjenja učinkov
vzgoje in izobraževanja, opredeljevanja lastnosti šolskih sistemov ipd. (Štrajn, 2000, str.
6).
Vrednotenje ali evalvacija pomeni sistematično zbiranje podatkov o kakovosti nekega
procesa ali produkta. Tovrstno zbiranje podatkov poteka običajno z namenom narediti
izboljšave. Dosežke učencev učne načrte, učbenike, programe izpopolnjevanja, delo
posameznega učitelja ali šole v celoti. Tako vrednotenje je del zagotavljanja kakovosti.
Kombiniramo lahko notranje vrednotenje samih udeležencev procesa in zunanje
vrednotenje zunanjih strokovnjakov (Marentič Požarnik, 2003, str. 260).
Kot cilji evalvacije, ki se navadno ne pojavljajo izolirano, ampak se dopolnjujejo in
kombinirajo, se pogosto navajajo (Cencič, 2011, str. 62):
–

pridobivanje določenih podatkov in informacij,

–

dokazovanje in izboljšanje kakovosti,

–

identifikacija problemov in sprejemanje korektnih ukrepov,

–

zadovoljevanje potreb uporabnikov (tako notranjih kot zunanjih),

–

informiranje, npr. določenih financerjev, ministrstev ipd.,

–

želja in potreba po izboljšavah in razvoju, ki prihajajo iz neke institucije,

–

identifikacija problemov in sprejemanje korektnih ukrepov

–

ipd.

Evalvacija je proces, v katerem ugotavljamo, do kakšne mere in kako smo dosegli
zastavljene cilje. Izvajamo jo, da bi ovrednotili in določili vrednost, kakovost,
uporabnost, učinkovitost in pomembnost tistemu, kar evalviramo, in identificirali
potrebne izboljšave. Cilj evalvacije je predvsem prepoznavanje močnih in šibkih
področij delovanja šole z namenom uvajanja izboljšav (Gregorčič, 2011/2012).
Evalvacija se pogosto enači s pregledom stanja, ki ni le ugotavljanje stanja ali
ugotavljanje kakovosti, ampak mora biti odprta tudi za prihodnost, za načrtovanje in
razvijanje pozitivnih dosežkov ali za izboljševanje kakovosti (Cencič, 2011).
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Uspeh evalvacij je mogoč samo, če pri njih sodelujejo tudi »evalviranci«, ki kar se da
dobro razumejo pomen in smisel evalvacij. Iz izkušenj po svetu je znano, da evalvacije,
ki bi jih npr. učitelji dojemali kot instrument kontrole s hierarhično nadrejenih ravni, ne
morejo biti tako uspešne kot tiste, v katerih je vsebovano sporazumno izhodišče o tem,
da gre pri evalvaciji za to, da vsi skupaj ovrednotimo, ali svoje delo opravljamo dobro,
ali so naši načrti na ustrezni ravni, ali so naše metode poučevanja uspešne, ali so
rezultati poučevanja doseženi brez škode za psihični in kognitivni razvoj učenk in
učencev (Štrajn, 2000, str. 8,9).
Evalvacije izobraževanja so bile v zgodnejših fazah razvoja namenjene predvsem
učiteljem, ki naj bi s pomočjo evalvacije izboljšali prakso poučevanja. Od osemdesetih
let dalje se moč in kontrola znotraj izobraževanja hitro spreminjata, spreminjajo pa se
tudi vloge in pričakovanja. Evalvacije so še vedno namenjene učiteljem, toda poleg njih
tudi učencem, vodstvu šol, staršem, delodajalcem, državni administraciji in politikom
izobraževanja. Prevladujoči okvir evalvacij so reforme in inovacije v izobraževalnih
sistemih. Danes politična retorika razglaša odgovornost šol in okrepljeno moč
menedžmenta v izobraževanju in v tej zvezi postaja evalvacija ena od metod reguliranja
izobraževalne dejavnosti (Štrajn, 2000, str. 13).

2.4.1 Samoevalvacija

Samoevalvacija je postopek samoocenjevanja. Oziroma bolje: je strokovni postopek
samoocenjevanja. Z njegovo pomočjo vzgojno-izobraževalne organizacije, vrtci,
osnovne in srednje šole, višje šole in fakultete, jezikovne šole …, same načrtno in
sistematično pridobijo podatke o kakovosti svojega dela. Samoevalvacija je mehanizem,
ki omogoča vzgojno-izobraževalni organizaciji, da sama s svojimi lastnimi viri in od
znotraj zboljša kakovost svojega dela tako, da poišče odgovore na pomembna vprašanja,
kot so (Musek Lešnik in Bergant, 2001, str. 9):
– Kako napredujejo naši otroci/učenci/dijaki?
– Kako učinkovita je naša organizacija?
– Kako kakovostna sta vodstvo in vodenje organizacije?
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–

Katera so naša najpomembnejša močna področja?

–

Katera so naša najbolj očitna šibka področja?

–

Katerim področjem je treba zagotoviti dodatno energijo in jim prilagoditi
nadaljnje akcije?

Samoevalvacija je močno orodje za ugotavljanje kakovosti. Organizaciji ponudi zrcalno
podobo o sebi, kot jo vidijo zaposleni in uporabniki, omogoča prepoznavanje lastne
močne točke in slabosti. Organizacija lahko primerno ukrepa ter na osnovi ugotovitev
samoevalvacije pospešuje resno in vsebinsko diskusijo med zaposlenimi, vodstvom,
uporabniki, »nadrejenimi« in drugimi partnerji (Musek Lešnik in Bergant, 2001, str.
25).
Pri procesih zagotavljanja kakovosti lahko sledimo različnim miselnim modelom, ki
spodbujajo refleksijo, omogočajo vpeljevanje izboljšav ter napeljujejo k vztrajanju v
procesih samoevalvacije. Vztrajnost je namreč nujna, saj ugotavljanje in zagotavljanje
kakovosti dobita svoj pomen šele, kadar sta vgrajena v naše običajne aktivnosti in nam
tako ves čas dajeta povratne informacije o učinkih in učinkovitosti našega dela (Rustja,
Gajgar in Požar Matijašič, 2008, str. 17).
Samoevalvacija ali samovrednotenje lastnega dela je ena od osnovnih komponent
profesionalnega razvoja učiteljev. Ta proces podpira njihovo dobro delo ali dobro
prakso, pokaže pa tudi na pomanjkljivosti, ki jih lahko načrtno odpravljajo (Cencič,
2011, str. 69).
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3 UČITELJEVO POKLICNO DELOVANJE V SODOBNI
SPREMINJAJOČI SE DRUŽBI SPREMEMB

Biti dober učitelj nikoli ni bila lahka naloga, posebno zahtevna postaja danes, ko
povzroča življenje v sodobnem globaliziranem svetu velike spremembe, ki pomembno
vplivajo tudi na vlogo učitelja in posebno na njegovo izobraževanje. Zelena knjiga o
izobraževanju učiteljev v Evropi (Buchberger, Campos, Kallos, Stephenson, 2001, po
Marentič Požarnik, 2007a, str. 8) navaja tri prelomne dejavnike sprememb, in sicer :
– vpliv internacionalizacije in globalizacije vseh vidikov življenja,
– nastanek informacijske družbe in
– neustavljivo napredovanje znanosti in tehnologije.
Učitelj mora biti, v učeči se družbi ali družbi znanja, za svojo poklicno usposobljenost
nenehno v koraku s spremembami. To mu omogoča vseživljenjsko učenje, ki vodi k
poklicnemu znanju, poklicnemu razvoju ali poklicni rasti (Cencič, 2004a).
V

nadaljevanju

bom

predstavila

nove

naloge

in

vloge

učitelja,

njegovo

profesionalizacijo in profesionalni razvoj od učitelja začetnika oz. novinca do učitelja
eksperta.

3.1

Naloge in vloge učitelja

Danes pred učitelje poleg »tradicionalnih«, že tako zahtevnih nalog postavljajo še nove
naloge (Marentič Požarnik, 2007a, 2007b):
– prilagajanje pouka čedalje bolj heterogenim skupinam učencev (v socialnem,
kulturnem, etničnem pogledu);
– organiziranje močnih učnih okolij in spodbujanje procesov sodelovalnega,
izkustvenega, eksperimentalnega, projektnega učenja, ne zadostuje več le
posredovanje gotovega znanja;
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–

timsko sodelovanje s kolegi;

–

delovanje »onkraj razreda«, uspešno sodelovanje s starši, šolskim okoljem,
visokošolskim inštitucijami;

–

sodelovanje pri razvoju kurikula in njegove evalvacije;

–

uspešno integriranje informacijsko-komunikacijske tehnologije v učne položaje.

Te naloge zahtevajo spremembe v učiteljevi vlogi in njegovi usposobljenosti zanjo, zato
bom v nadaljevanju pozornost namenila vlogi učitelja.
Lahko bi rekli, da spremembe v družbi povzročajo, da morajo učitelji sprejemati
nekatere nove vloge, nekatere prejšnje pa spremeniti ali opustiti (Razdevšek Pučko,
2004).
Osnovna pojmovanja učiteljeve vloge so (Marentič Požarnik, 2007b):
–

učitelj kot prenašalec znanja,

–

učitelj kot oblikovalec učenčevih sposobnosti in spretnosti,

–

učitelj kot mentor, usmerjevalec otrokovih potencialov in

–

učitelj kot spodbujevalec razvoja učenčevih potencialov, njegove celotne osebne
rasti.

»Nove vloge« učitelja so (Razdevšek Pučko, 2004):
–

preusmeritev od poučevanja k učenju,

–

uporaba sodobne tehnologije,

–

usposobljenost za delo z različnimi učenci (različne sposobnosti, posebne
potrebe, multikulturne razlike),

–

sodelovanje z drugimi učitelji, strokovnimi delavci in starši,

–

usposobljenost za refleksijo, raziskovanje in evalvacijo lastnega dela.

Za uspešno prevzemanje vseh teh novih vlog mora biti učitelj odprt za spremembe in
motiviran za vseživljenjsko učenje in stalen profesionalni razvoj (Razdevšek Pučko,
2004).
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3.2

Profesionalizacija

Nova profesionalizacija ne obravnava učitelja le kot izvrševalca predpisov ali izvajalca
podrobno predpisanih učnih načrtov, ampak kot kritično in problemsko razmišljujočega
strokovnjaka, ki deluje in se samostojno odloča v vse bolj kompleksnih in
nepredvidljivih situacijah, se zaveda moralnih in drugih dilem svoje dejavnosti, je
zmožen osebne in skupne refleksije in prevzema odgovornost za lastno izpopolnjevanje,
pri čemer ima razmišljujoč in raziskovalen odnos do svoje prakse (Marentič Požarnik,
2007a).
Eden od modelov po Hoylu (Marentič Požarnik, 2007b) označuje profesionalnost
takole:
– visoka raven znanja, tudi specializiranih spretnosti (kompetenc),
– svoboda – avtonomija pri odločitvah,
– reševanje zahtevnejših problemskih (ne rutinskih) situacij,
– profesionalna etika – odgovornost do klienta,
– družbeni ugled, plačilo,
– varstvo ravni storitev in vstopa v poklic (licenca),
– jasna poklicna identiteta,
– varstvo poklicnih interesov (združenja, zbornice …),
– stalno strokovno izpolnjevanje.
Niemi in Kohonen (1995, po Muršak, Javrh, Kalin, 2011) sta zapisala značilnosti t. i.
novega profesionalizma. Ob tem poudarjata naslednje. Učitelja profesionalca po njunem
mnenju označujejo:
– profesionalna zavest k rasti in učenju,
– profesionalna avtonomija,
– dinamično pojmovanje učenja in
– sodelovanje in povezovanje (interakcija).
Za dosego teh ciljev so potrebni notranji in zunanji pogoji.
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Novi profesionalizem poudarja, da so učitelji odgovorni tudi pred novimi zahtevami, ki
jih prinaša čas, v katerem živimo, in da morajo prevzeti dejavno vlogo v izvajanju
sprememb v šoli in družbi (Muršak, Javrh, Kalin, 2011, str. 15).

3.2.1

Model profesionalnosti

Večplastni model učiteljeve profesionalnosti ali model čebule po Korthagnu, ki opisuje
slojevitost učiteljevega dela (2003, po Ivajnšič, Ivanuš-Grmek, 2009).
Slika 2: Večplastni model učiteljeve profesionalnosti ali model čebule po Korthagnu (Ivajnšič, Ivanuš-Grmek,
2009)

Povsem na površini so učne veščine ali spretnosti poučevanja, ki se kažejo v tem, da zna
učitelj nekaj uspešno narediti ali izpeljati med poukom in tudi v fazi priprave –
načrtovanja in evalvacije. Danes se tem pridružujejo še spretnosti v obvladovanju
sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije. Vse našteto učitelj z leti
izpopolnjuje (Marentič Požarnik, 2007b).
Če se pomikamo naprej proti sredini, naletimo na zmožnosti ali kompetence učitelja, ki
pomenijo nekaj širšega, kompleksnejšega kot posamezne spretnosti. Zajemajo in
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povezujejo spoznavne in čustveno motivacijske sestavine. Seznam kompetenc je
razdeljen na pet področji, ki se med seboj prepletajo in povezujejo, in sicer (Marentič
Požarnik, 2007b):
– komunikacija in odnosi,
– učinkovito poučevanje,
– organizacija in vodenje,
– sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem in
– profesionalni razvoj.
Nato so učiteljeva osebna pojmovanja oz. prepričanja (kaj je bistvo učenja, poučevanja
in znanja), ki so osebne ideje o nekem pojavu, pogosto čustveno in vrednostno
obarvane, ne povsem zavestne, jasne in logične, ki vplivajo na učiteljeve učne
odločitve, tudi na to, katere zmožnosti bo razvijal in uveljavljal (Marentič Požarnik,
2007b).
Na določeno pojmovanje učenja se veže tudi pojmovanje bistva poučevanja.
– Če je učenje pojmovano bolj kvantitativno (kot kopičenje, memoriranje
posredovanih vsebin z namenom poznejše reprodukcije, trajnejša zapolnitev
dejstev z namenom kasnejše uporabe), je glavna naloga pouka posredovati
učencem, količino znanj in to od njih tudi zahtevati. Prevladujeta frontalna
oblika in metoda razlage ali preprostega razgovora.
– Če imamo bolj kvalitativno pojmovanje, je bistvo poučevanja v podpiranju
smiselnega učenja, učenčeve gradnje pojmov in v vodenju učencev h
globalnemu razumevanju, v spodbujanju učenčevega učenja, samostojnega
odkrivanja, povezovanje novega z izkušnjami. Učitelj uporablja metodo in
pristop problemskega pouka, eksperimentiranja, skupinskega in sodelovalnega
učenja. Učni pristopi in metode so bolj usklajeni s cilji in opaženimi potrebami
in stopnjo predznanja učencev (Marentič Požarnik, 2007b).
Sledi poklicna identiteta, v čem vidi učitelj svojo glavno vlogo; kaj zanj pomeni biti
dober učitelj. Tudi tu se srečamo z različni pojmovanji učiteljeve vloge (Marentič
Požarnik, 2007b):
– učitelj kot prenašalec znanja,
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–

učitelj kot oblikovalec učenčevih sposobnosti in spretnosti,

–

učitelj kot mentor, moderator učenčevega samostojnega učenja in

–

učitelj kot spodbujevalec razvoja učenčevih potencialov, njegove celovite
osebnostne rasti.

Iz slike je razvidno, da je jedro večplastnega modela učiteljeva osebnost, ki določa,
kakšen učitelj je. Za učiteljevo delo so dokazane pomembne lastnosti (Marentič
Požarnik, 2007b):
–

ekstravertiranost ali obrnjenost navzven je glede na socialno naravo učiteljevega
dela boljša kot pretirana introverznost (ali obrnjenost navznoter),

–

empatičnost ali zmožnost vživljanja v druge kot značilnost socialne
inteligentnosti,

–

osebna zrelost in stabilnost,

–

samozaupanje, pozitivna samopodoba,

–

odprtost do negotovosti je lastnost, ki določa učiteljevo odprtost za inovacije in s
tem prožnost v uporabi različnih metod in postopkov, zlasti tistih bolj »v učence
usmerjenih«, kjer sta postopek in izid bolj nepredvidljiva kot pri frontalnem
pouku.

Plasti, ki so v globini (osebnost, poklicna identiteta, pojmovanja in kompetence),
vplivajo na površinske plasti in s tem določajo učiteljeve strategije poučevanja.
Laursenova raziskava (2003, po Marentič Požarnik, 2007b) je pokazala, da ima pristen
– avtentičen učitelj:
–

jasne in pomembne osebne namere (poslanstvo, vizija) v zvezi s svojim delom;

–

energijo in navdušenje za delovanje;

–

realistične namere in jih tudi dosega;

–

spoštovanje do učencev, obravnava jih kot odgovorne osebe;

–

delovno okolje, v katerem podpirajo njegove namere;

–

kolege, s katerimi sodeluje;

–

osebni in poklicni razvoj, za katerega poskrbi sam, in tako išče vedno nove
izzive.
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3.3

Profesionalni razvoj učitelja

Vsak učitelj v svojem poklicnem razvoju preide določena obdobja, vsako od njih ima
specifično vlogo, značilnosti in posledice. Učiteljev razvoj je nekaj, kar se dogaja v
človeku in traja tako dolgo, kolikor učitelji delajo kot učitelji (Muršak, Javrh, Kalin,
2011, Cencič, 2004b).
Učiteljev

profesionalni

razvoj

opredeljujemo

kot

proces

signifikantnega

in

vseživljenjskega učenja, pri katerem učitelji osmišljajo in razvijajo svoja pojmovanja ter
spreminjajo svojo prakso poučevanja; gre za proces, ki vključuje učiteljevo osebnost,
poklicno in socialno dimenzijo in pomeni učiteljevo napredovanje v smeri kritičnega,
neodvisnega, odgovornega odločanja in ravnanja (Valenčič Zuljan, 2001).
Možnosti za profesionalni razvoj in vseživljenjsko učenje so omejene, če učitelji
delujejo v izolaciji. Vizija vseživljenjskega učenja in stalnega profesionalnega razvoja
zahteva učitelja, ki je sposoben kritično razmišljati, je usposobljen za evalvacijo in zna
spodbujati ter podpirati učenčev razvoj (Razdevšek Pučko, Rugelj, 2006, po Muršak,
Javrh, Kalin, 2011).

3.3.1 Učiteljev profesionalni razvoj »od novinca do eksperta«

Razvoj v petih stopnjah učiteljevega profesionalnega razvoja po Dreyfusu poteka od
novinca do eksperta po naslednjih petih fazah, ki se razlikujejo predvsem glede na
stopnjo analitičnosti oz. intuitivnosti posameznih procesov (Berliner, 1989, po Marentič
Požarnik, 1993):
– Novinec se uči pravil zunaj konteksta; v ravnanju je tog, neelastičen, drži se
pravil kot receptov.
– Začetnik začne povezovati izkušnjo z besednim znanjem in razlikovati, v katerih
okoliščinah je določeno pravilo uporabno (npr. uspešnega učenca lahko kdaj
spodbudi tudi graja). Pri tem pa še ne zna postavljati prioritet in napraviti
selekcije.
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–

Usposobljen učitelj zavestno izbira prioritete, ker so mu jasni tako cilji kot tudi
zveza med cilji in sredstvi. Bolj se osredotoča na bistveno, bolj odgovoren je pri
odločanju: ni pa še hiter, fleksibilen.

–

Uspešen učitelj diagnozo stanja v razredu že opravi intuitivno, hitro: opazuje
celovito, holistično: dojame »vzorce« in ne detajle situacije, zna napovedovati
dogodke. V odločanju pa je še analitičen.

–

Ekspert pa celostno situacijo dojame intuitivno in prav tako se odloča brez
posebnega razmišljanja, aracionalno, razen če gre za netipične okoliščine. Zato
je na videz njegovo ravnanje tekoče, gladko, brez vidnega napora. To je, po
Schonu, »znanje-v-akciji«. Tak učitelj je lahko dober zgled začetnikom, ni pa
nujno, da je dober mentor, ker jih ne zna korak za korakom vpeljati v
razmišljanje o problemu.

3.3.2

Načela profesionalnega razvoja

Načela, ki jih v literaturi o poklicnem razvoju najpogosteje zasledimo in so pomembna
pri oblikovanju ugodnega konteksta za spodbujanje poklicnega razvoja (Valenčič
Zuljan, 2001):
–

učitelj kot aktivni oblikovalec in usmerjevalec svojega poklicnega razvoja;

–

celostnost (celosten razvoj na osebni, socialni in poklicni ravni);

–

učiteljev poklicni razvoj – proces sodelovanja in kooperativnega učenja, ki
obsega tako razvoj posameznika kot tudi institucije;

–

profesionalizacija je vseživljenjski proces učenja;

–

učitelj kot kritični in avtonomni profesionalec.
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3.3.3 Dejavniki profesionalnega razvoja

Na učiteljev profesionalni razvoj, ki zahteva pogum in podporo, vpliva več dejavnikov,
ki jih lahko razdelimo na:
– Notranji dejavniki: učiteljeva prepričanja, pojmovanja in subjektivne teorije
(Javornik Krečič, 2008).
– Zunanji dejavniki: različne oblike formalnega izobraževanja in izpopolnjevanja
učiteljev, uvajanje novosti, spremembe v šolskem sistemu ter neformalni vplivi,
kot so klima na šoli, vpliv staršev, tudi odločitev za poklic (Javornik Krečič,
2008).
Učitelji in ravnatelji dejavnikom, kot so branje strokovne literature, kolegialne
hospitacije, hospitacije vodstvenega delavca, udeležbe na oblikah stalnega strokovnega
izpopolnjevanja, timsko delo v strokovnem aktivu, refleksija lastnega dela, sodelovanje v
projektih, mentorstvu in pedagoškim konferencam pripisujejo pomemben vpliv na
učiteljev profesionalni razvoj. Branje strokovne literature je sicer klasičen, vendar še
vedno zelo pomemben dejavnik profesionalnega razvoja. Zato je pomembna naloga
študija študente navajati in usposobiti za iskanje in kritično branje strokovne literature.
Hospitiranje vodstvenega delavca ima lahko pomemben vpliv na učiteljev razvoj, če zna
ravnatelj ciljno opazovati pouk in spodbuditi pri učitelju kritično analizo in premislek.
Vprašanje pa je, koliko se ravnatelji zavedajo pomembnosti te naloge in koliko se čutijo
zanjo usposobljeni. Pomembno je tudi spodbujanje in načrtovanje ustreznih kolegialnih
hospitacij in interakcij med učitelji, na formalnem kot tudi manj formalnem nivoju.
Stalno strokovno izpopolnjevanje je dejavnik, ki mu tako učitelji kot ravnatelji pripisujejo
največji pomen. Pedagoške konference na šoli predstavljajo priložnost za organizirano
izmenjevanje strokovnih mnenj in izkušenj med sodelavci. Pedagoške konference imajo
lahko kakovosten izobraževalni značaj in jih ravnatelj lahko organizira tako, da (bodisi
sam ali povabljeni notranji ali zunanji strokovnjaki) učiteljem dodeli aktivno vlogo, kot
na primer analizo pojava, problema ali obravnavo določene strokovne vsebine. Ustrezna
didaktična organizacija, ki izhaja iz aktualne tematike in upošteva posameznika, lahko
pomembno vpliva na strokovno usposobljenost učiteljev kot tudi na oblikovanje
primerne zbornične in šolske klime (Valenčič Zuljan, Klander, Sešek, 2010).
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4 KAKOVOSTNO ZNANJE

Eden izmed ključnih motivov za vpeljevanje sprememb je omogočanje in spodbujanje
čim večje kakovosti učenčevega znanja.
Kakovost znanja je kompleksen pojem, ki z imperativom doseganja postavljenih ciljev
in standardov znanja vključuje med drugim tudi oblikovanje osebnosti, oblikovanje
nacionalne in kulturne identitete, razvijanje učnih navad, vzgojno delovanje itd. (Bela
knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011, str. 110).
Kaj je kakovostno znanje, kaj ga označuje, kaj so njegove glavne značilnosti (Marentič
Požarnik, 2011):
–

kakovostno znanje je razmeroma trajno, odporno proti pozabljanju; gre tudi za
dolgoročne učinke izobraževanja in med drugim za vprašanje, kaj je značilno za
nekoga, ki ga imenujemo za izobraženca;

–

tako znanje nam omogoča globlje razumevanje sebe, narave, družbe, sveta okoli
nas ipd.;

–

je uporabno, saj nam daje osnovo, da uspešneje rešujemo podobne teoretične in
praktične probleme; ne gre le za boljše znajdenje v praktičnih življenjskih in
poklicnih situacijah (pragmatični vidik), ampak za splošnejši transferni učinek;
dobro znanje nam je »pri roki«, ko ga potrebujemo, in ni inertno – »mrtvo«;

–

je celostno, saj poleg posameznosti vsebuje številne povezave – sheme,
»pojmovne mreže« znotraj predmetov in tudi med njimi, »veliko sliko«
problemov tega sveta (tu se zaostruje problem vse večje specializiranosti in
disciplinarne razdrobljenosti posameznih ved, ki hkrati prinaša napredek, a
zmanjšuje možnost razumevanja celote in s tem relevantnost znanja);

–

vsebinsko (deklarativno) znanje se tesno povezuje s proceduralnim – poleg
vsebin vsebuje tudi spoznavne procese in spretnosti – kako znanje pridobivam,
kako se učim (strateško učenje), kaj z njim naredim, ali »znam misliti« –
kritično, analitično, a tudi ustvarjalno in praktično;

–

znanje je dinamično, ob vse boljšem znanju v posamezniku rasteta interes in
želja spoznati še več;
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– dobro znanje obsega tudi razmislek o lastnem spoznavanju – metakognicijo;
– vsebuje tudi etično razsežnost, med drugim razmislek o odgovorni uporabi
znanja v skupno dobro.

Oblikovanje samostojnega, razmišljujočega in odgovornega posameznika, ki se opira na
kakovostno pridobljeno znanje in socialne ter druge spretnosti, je temeljni cilj vzgoje in
izobraževanja. Vsakdo – otroci, mladostniki in odrasli – ima pravico do kakovostne
vzgoje in izobraževanja. To je eno pomembnih načel vzgojno-izobraževalnega sistema,
ki vzgaja avtonomne in razsodne posameznike (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v
Republiki Sloveniji, 2011, str. 13–15).
Pri zagotavljanju kakovosti vzgoje in izobraževanja je z vidika posameznika pomembno
izpostaviti tudi njegovo pravico do kakovostne izvedbe vzgojno-izobraževalnega
procesa, torej pouka, vključujoč vzgojo, ki mu zagotavlja možnost pridobiti kakovostno
znanje in izobrazbo (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011,
str. 15) .
Kolikor je zagotavljanje kakovosti delovanja šolskega sistema odvisno od dela v
posamezni vzgojno-izobraževalni instituciji, je logično, da so države vsepovsod začele
intenzivno spodbujati samoevalvacijo dela v šoli in ukrepe ter procese, ki jih

za

zagotavljanje kakovosti izvaja avtonomno in na lastno pobudo vsaka posamezna šolska
institucija (Vogrinc, Valenčič Zuljan in Krek, 2007).
V sodobni družbi je – tudi zaradi hitrosti nenehnega spreminjanja – temeljnega pomena,
da vsak posameznik pridobi kakovostno splošno izobrazbo in kakovostno znanje.
Posameznik namreč potrebuje trdno vseživljenjsko osnovo, da bo kos zahtevam, ki jih
postavljajo kompleksne in hitro spreminjajoče se okoliščine sodobnih globaliziranih
družb in kultur. Zato bo kakovostno in široko znanje, ki ga preko ciljev in standardov
znanja opredeljujejo kurikulum oziroma učni načrti na različnih ravneh vzgojno-izobraževalnega sistema, tudi v prihodnje moralo ostati tesno povezano s kompleksnim
in prepletenim sistemov ciljev, standardov in vsebin (Bela knjiga o vzgoji in
izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011, str. 22).
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Danes je odločitev, kakšno znanje oziroma koliko ga vključiti v učne načrte na
posamezni stopnjah, izredno pomembna, a tudi težavna, in to tako zaradi naraščanja
količine in vse večje specializiranosti področij znanja, ki ne najdejo več povezovalnih
elementov, kot tudi zaradi medijske preplavljenosti z informacijami vseh vrst in stopenj
verodostojnosti. Kaj je tisto znanje, ki bo mladim omogočilo kakovostno (osebno)
življenje, sožitje in preživetje, hkrati pa tudi učinkovito znajdenje v družbenih odnosih,
poklicnem svetu, vse bolj nejasnih in težko predvidljivih razmerah prihodnosti?
Pridobili naj bi – v najboljšem primeru – tako zmožnost prilagajanja spremembam kot
tudi kritično distanco, trdno osebnostno jedro ter zmožnost in pripravljenost
soustvarjanja novih, boljših rešitev naraščajočih socialnih, ekonomskih in ekoloških
problemov tega sveta (Marentič Požarnik, 2011).
Ob naštevanju značilnosti dobrega znanja naletimo na dejstvo, da gre za več vrst, oblik
in ravni znanja (Marentič Požarnik, 2011).

4.1

Taksonomije znanj

Ena najbolj znanih in upoštevanih delitev znanja je Bloomova taksonomija (Bloom,
1955 in 1982, po Rutar Ilc, 2003), ki razlikuje naslednje kategorije:
–

poznavanje: prepoznava ali obnova nekih vsebin;

–

razumevanje: dojemanje bistva sporočila;

–

uporabo: aplikacija naučenega v konkretnih problemskih situacijah;

–

analizo: razstavljanje sporočil na različne sestavine in ugotavljanje razmerij med
njimi;

–

sintezo: samostojno povezovanje idej na nov način in odkrivanje ter oblikovanje
novih, lastnih;

–

evalvacijo oz. vrednotenje: presoja oz. ocena različnih idej, izdelkov in drugih
intelektualnih produktov v skladu z različnimi kriteriji.

Iz Bloomove delitve znanj pogosto izhajajo tudi naše sistemske rešitve. Tako se nanjo
oz. na njene izpeljave opira operacionalizacija učnih ciljev v velikem delu naših učnih
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načrtov, pa tudi strukturiranje nalog pri maturi in nacionalnih preizkusih znanja je
zasnovano po njej.

Marentič Požarnik (2003) opisuje oblike učenja v zaporedju, kot se pojavljajo v
otrokovem razvoju.
1. Učenje na osnovi lastnih izkušenj.
2. Učenje z opazovanjem ali s posnemanjem: otrok prevzame/posnema mimiko, obliko
vedenja, ravnanje v socialnih situacijah (pomoč, agresivnost) na osnovi opazovanja
drugih, in sicer ne povsem zavedno.
3. Spoznavno učenje je tesno prepleteno z besednim oz. simboličnim učenjem.
4. Metakognitivno učenje je učenje o učenju, je razmišljanje o svojem procesu učenja in
njegovem uravnavanju.

Navedla bi še delitev znanja, ki si jo z manjšimi variacijami deli več avtorjev, med
drugim Gagne in Alexander (po Rutar Ilc, 2003, str. 16).
– Deklerativno znanje: vedeti, da … (podatki, dejstva, prepričanja, mnenja,
kompleksna vsebinska znanja).
– Proceduralno znanje: vedeti, kako … (postopki za uporabo znanja v določenih
procesih ali rutinah, npr. obvladovanje merjenja dolžin, mikroskopiranje …;
izkazuje se z ustreznimi praktičnimi aktivnostmi).
– Kondicionalno ali strateško znanje: vedeti, kdaj … (ugotavljanje, kdaj, kje in
zakaj uporabiti proceduralno in deklarativno znanje, npr. načrtovanje in
kombiniranje strategij za reševanje problemov). Sem spada tudi metakognitivno
znanje: znanje o znanju, da vemo, kako znanje pridobivamo in preverjamo
njegovo resničnost.
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V šoli je najbolj poudarjeno deklarativno znanje, le delno in pri nekaterih predmetih
tudi proceduralno znanje. Nakopičeno deklarativno pogosto nima transferne uporabne
vrednosti pri nadaljnjem učenju in pri znajdenju v novih šolski in življenjskih
okoliščinah. Znanje pa je pogosto interno, ni na voljo, ko bi ga morali uporabljati.
Znanje za jutri, za dinamično in nepredvidljivo prihodnost, na katero je treba pripraviti
učence, bi moralo biti tudi odprto, celostno, kritično in vrednostno obarvano. Tu gre
tudi za kategorijo vedeti, čemu določeno znanje služi, kakšen smisel ima, ali lahko
prispeva h kakovostnemu življenju, k reševanju problemov, ki nas posebej zadevajo
(Marentič Požarnik, 2003, str. 162).
V novejšem času je vse bolj aktualno metakognitivno znanje – zavedati se svojega
znanja, procesa lastnega spoznavanja, njegovih posebnosti, omejitev … (Marentič
Požarnik, 2011).
»Čistega«, mehaničnega učenja na pamet naj ne bi bilo veliko, a določene stvari se je
treba naučiti točno tako, kot so zapisane – pri njih ni kaj spreminjati ali razumeti. Tudi
vrsto dejstev je treba poznati, a jih je dobro sproti postavljati v smiselni okvir. Pri tem
ne smemo dajati »v en koš« učenja podatkov in dejstev na eni ter definicij in zakonitosti
na drugi strani, saj se lahko v glavah in strategijah učencev obe vrsti učenja izenačita in
se le-ti učijo smiselnega gradiva tako, da je nesmiselno, torej mehanično, dobesedno.
Tudi urjenje spomina spada med učne strategije, a hkrati z zmožnostjo razlikovanja,
kdaj se stvari naučiti na pamet v isti obliki in kdaj vsaj z osnovnim razumevanjem, kar
vključuje zmožnost, da se naučeno izrazi tudi drugače. Učencem, zlasti slabšim, je treba
pomagati z napotki (naj na primer povejo po svoje, najdejo svoj primer … ), vajami in
tudi sprotnimi povratnimi informacijami, da začutijo razliko med mehanskim učenjem
in učenjem z razumevanjem. Šola se najbolj posveča razvoju analitičnega mišljenja,
zanemarja pa ustvarjalne in praktične sposobnosti (Marentič Požarnik, 2011).
V učnih načrtih in učnih pristopih naj bi bilo doseženo primerno ravnotežje med
teoretičnim in praktičnim znanjem, pa tudi med različnimi oblikami mišljenja (Marentič
Požarnik, 2011).
Šolsko učenje preredko prinaša zaželene transferne učinke. Učenci ne uvidijo povezave
med znanjem, pridobljenim pri različnih predmetih, tj. šolskim znanjem in praktičnimi
življenjskimi in poklicnimi situacijami in problemi. Običajno je težava v tem, da je
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prvotno učenje preveč vezano na konkretno situacijo, v kateri je potekalo (Marentič
Požarnik 2003, str. 101).

4.2

Proces pridobivanja znanja

Razvoj znanja je tesno prepleten z razvojem strategij učenja in interesa za predmet. P.
Alexander je na osnovi desetletnih raziskav predstavila, kako poteka razvoj znanja na
nekem predmetnem področju, in ga opisala kot razvoj znanja »od začetnika do
eksperta« (Alexander, 2003, po Marentič Požarnik, 2011).
V fazi aklimatizacije pridobi posameznik osnovno orientacijo na določenem
predmetnem področju. Njegovo znanje je po obsegu še omejeno, razdrobljeno in
krhko – manjka namreč povezanost med sestavinami. Učenci še ne zmorejo razlikovati
med bistvenimi in nebistvenimi, resničnimi in neresničnimi informacijami. Potrebujejo
več vodenja ter eksplicitno poučevanje, kako biti »strateški« na konkretnem področju in
kako vzpostaviti oseben odnos do znanja. Tako pride učenec do (druge) stopnje
kompetence, ko vsebinsko znanje ne postane le obsežnejše, ampak tudi bolj povezano.
Pridobiva ga z mešanico površinskih in globinskih strategij, ob tem pa postopno raste
individualni interes in se manjša odvisnost od situacijskega. Stopnja ekspertnega znanja
naj bi se razvijala po srednji šoli in jo označuje dinamična sinergija prej omenjenih treh
sestavin; baza vsebinskega znanja postane dovolj široka, globoka in povezana, ekspert
pa prispeva k njej z novimi problemi, vprašanji in skuša širiti meje znanega; gradiva iz
stroke skoraj v celoti globinsko procesira in izkazuje trajen individualni proces. Na tem
bi moralo graditi višje- in visokošolsko izobraževanje, pa tudi izobraževanje odraslih
(Alexander, 2003, po Marentič Požarnik, 2011).
Pomembno je, da učencem dopuščamo, da znotraj področja oz. predmeta sledijo temam,
ki jih zanimajo, da jih »potopimo« v smiselne učne izkušnje, v reševanje izzivalnih
problemov in s tem ustvarimo plodna tla za nadaljnji razvoj »ekspertnega« znanja.
Učenci, zlasti šibkejši, potrebujejo podporo pri vzpostavitvi osebnega odnosa do nekega
področja. To ne pomeni, da le »sledimo njihovim interesom«, ampak jim jih pomagamo
širiti in razvijati. Spodbujeno zanimanje jim bo namreč pomagalo, da bodo vztrajali pri
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učenju kljub oviram in da bodo voljni vložiti vanj več napora (Marentič Požarnik,
2011).
Učinkovito učno okolje ustvarja situacije, ki od vseh zahtevajo trdo delo, in to z
nalogami, dejavnostmi, ki so malo nad obstoječimi zmožnostmi učencev (Marentič
Požarnik, 2011).

4.3

Kompetence

Ob pojmu znanja se je v šolskem prostoru začel uveljavljati tudi pojem kompetence.
Kompetenca je hibridni atribut, saj vsebuje kombinacijo znanja, veščin, stališč in
vedenja. Osvojiti jo je mogoče v vseh vrstah kontekstov, formalno, neformalno in
priložnostno, namerno ali nenamerno. Ključne kompetence predstavljajo prenosljiv,
večfunkcionalen paket znanja, veščin, stališč, ki jih vsi posamezniki potrebujejo za
osebno izpopolnitev oz. razvoj, vključenost in zaposljivost. Te kompetence bi morale
biti razvite do konca obveznega šolanja ali usposabljanja, saj predstavljajo osnovo
vseživljenjskemu učenju (Ključne kompetence za vseživljensko učenje, 2006).
Področja ključnih kompetenc (Ključne kompetence za vseživljensko učenje, 2006):
–

komunikacija v maternem jeziku,

–

komunikacija v tujih jezikih,

–

številska predstavljivost in kompetence v matematiki, naravoslovju in
tehnologiji,

–

informacijska in komunikacijska tehnologija,

–

učenje učenja,

–

medosebne in družbene kompetence,

–

inovativnost in podjetnost,

–

kulturna zavest in izražanje.

V mednarodnih dokumentih je pojem kompetence začel celo nadomeščati pojem znanja.
Kompetenca je razumljena vsaj na dva načina. Prvič kot znanje in veščina in drugič kot
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zmožnost. V prvem primeru je kompetenca isto kot znanje in veščina, ki ju nek
posameznik ima, izraz »kompetenca« pa je zgolj sinonim za oboje. V drugem primeru
pa je kompetenca razumljena kot zmožnost narediti nekaj tako, da je storjeno dejanje
oz. opravilo v skladu z naprej določenimi standardi. Tako so kompetence denimo
smiselno vzpostavljanje na področju poklicnega izobraževanja. Ta zmožnost
posameznika seveda predpostavlja določeno znanje in veščine, ni pa ne z enim ne z
drugim identična. Nekatera pojmovanja kompetenc vključujejo poleg zmožnosti
praktične uporabe znanja in veščin v vedno novih okoliščinah še prepričanja, vrednote,
osebnostne značilnosti itd., ki so nujni pogoj za uspešno izvršitev nekega dejanja (Bela
knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011, str. 22, 23).
Koncept kompetenc je tako opozoril na kompetentnost znanja, na njegovo prepletenost
z dispozicijami posameznika in na nujnost poučevanja uporabe znanja (Bela knjiga o
vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011, str. 23).
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5 EMPIRIČNI DEL

5.1

OPREDELITEV PROBLEMA

Spremembe v šolstvu so postale stalnice učiteljskega poklica. Pomembno je, da so
učitelji aktivno vpeti v načrtovanje in izvajanje sprememb. Kot glavni akterji
izpeljevanja sprememb s svojimi stališči, izkušnjami, spretnostmi … pomembno
prispevajo h kakovosti vpeljevanja sprememb, pa naj gre za sistemske spremembe, ki
se vpeljujejo »od zgoraj navzdol«, ali spremembe, ki se vpeljujejo na ravni šole ali
posameznih učiteljev. Stališča učiteljev in njihove izkušnje ter pogledi so torej
dejavniki, ki pomembno vplivajo na kakovost vpeljane spremembe. Zato je pomembno
ugotoviti, kako učitelji razrednega pouka spremembe uresničujejo v praksi, kako so na
novosti pripravljeni, na katere ovire naletijo pri vpeljevanju, kakšno je njihovo mnenje o
teh spremembah, kako spremembam sledijo ...
Zaradi razvoja znanosti, sprememb v družbi in nenehno spreminjajočega se
vzgojno-izobraževalnega procesa je pomembno, da spremembe v svojo pedagoško
prakso vpeljujejo tudi učitelji sami. Gre za t. i. spremembe »od spodaj navzgor«.
V diplomskem delu želim raziskati in ugotoviti, kako pogosto učitelji razrednega pouka
kot dejavni akterji uvajanja sprememb vnašajo spremembe v lastno pedagoško prakso in
s tem izboljšajo svoje pedagoško ravnanje, katere spremembe uvajajo, kaj je vzrok za
vpeljevanje takšnih sprememb, kaj jih pri tem procesu spodbuja in kje zaznavajo ovire.

5.2

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

Kdo učitelje razrednega pouka seznani s spremembami v šolstvu in kako spremembe
sprejemajo?

29

Zajamšek, A.: Učitelj in pedagoške spremembe. Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani,
Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, 2012
Koliko je sprememb v šolstvu po presoji učiteljev razrednega pouka in kako ocenjujejo
njihovo potrebnost?
Katere spremembe so vplivale na učitelje razrednega pouka pozitivno in katere
negativno in zakaj?
Kdaj začne učitelj razrednega pouka slediti spremembam v šolstvu?
Na katere ovire naleti učitelj razrednega pouka pri uvajanju sprememb v šolstvu in ali je
pri tem deležen pomoči?
Kako ocenjuje učitelj razrednega pouka vpliv sprememb v šolstvu na celovit osebnostni
razvoj učencev, kakovostno znanje, družbeno vlogo učitelja, disciplino, motivacijo
otrok, sodelovanje s starši in integracijo otrok s posebnimi potrebami?
Katere predloge sprememb v šolstvu učitelji razrednega pouka poznajo in kako jih
ocenjujejo?
Katero novost, ki je nastala v preteklih letih, bi učitelji razrednega pouka ukinili in
katero spremembo v šolstvu bi uvedli, če bi imeli to možnost, in zakaj?
Na katerem področju učitelji razrednega pouka vnašajo spremembe v lastno pedagoško
prakso in kako pogosto?
Kateri so vzroki vnašanja sprememb učitelja razrednega pouka v lastno pedagoško
prakso in kako učitelji vidijo svojo vlogo?
Na katere ovire naletijo učitelji razrednega pouka pri vnašanju sprememb v lastno
pedagoško prakso?

5.3

RAZISKOVALNA METODA

Osnovna raziskovalna metoda je kavzalno-neeksperimentalna metoda pedagoškega
raziskovanja.
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5.4

VZOREC

Priložnostni vzorec je zajel 100 učiteljev razrednega pouka. Med anketiranimi je bilo
100 učiteljic razrednega pouka s povprečno delovno dobo 19 let. 14 od njih jih nima
naziva, 46 je mentoric, 39 svetovalk in 1 svetnica. 35 jih je doseglo višjo izobrazbo, 5
visoko strokovno izobrazbo, 57 univerzitetno izobrazbo in 2 magisterij ali doktorat. V
analizi je naziv učiteljica namenjen vsem anketirankam ne glede na stopnjo izobrazbe.

5.5

PRIPOMOČKI

Za raziskavo sem uporabila anketo, ki vsebuje vprašanja izbirnega tipa, ocenjevalne
lestvice (s katerimi učitelji ocenjujejo moč in stopnjo določenih stališč) in odprta
vprašanja.

5.6

POSTOPEK ZBIRANJA

Podatke sem zbrala s pomočjo anketnega vprašalnika, ki sem ga razdelila med učitelje
razrednega pouka različnih osnovnih šol. Podala sem jim navodila za reševanje, prav
tako sem jim bila na voljo za dodatna pojasnila.

5.7

OBDELAVA PODATKOV

Podatki so prikazani grafično, tabelarično in opisno, odvisno od vrste odgovorov.
Uporabila sem naslednje statistične postopke: odstotke in povprečne vrednosti. Kjer so
bila vprašanja odprta in so dopuščala možnost več odgovorov, sem jih zaradi lažje
interpretacije združevala v kategorije in jih obdelala kvantitativno.
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5.8

REZULTATI IN INTERPRETACIJA

5.8.1 Potreba po spremembah v šolstvu

Zanimalo me je, kako učitelji razrednega pouka ocenjujejo potrebnost sprememb v
šolstvu.
Kako ocenjujete potrebnost sprememb v šolstvu?
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Graf 1: Potrebnost sprememb v šolstvu z vidika učiteljic razrednega pouka

Na vprašanje »Kako ocenjujete potrebnost sprememb v šolstvu?« je od 100 učiteljic
razrednega pouka odgovorilo 99. 49 (49,49 %) jih meni, da so spremembe v šolstvu
potrebne, 31,31 %, da so srednje potrebne, 14,14 %, da so zelo potrebne, le 1 meni, da
sploh niso potrebne.
Učiteljice razrednega pouka, ki menijo, da so spremembe potrebne, so zapisale še, da so
potrebne zlasti tiste spremembe, ki so dobre za nadaljnje delo, in da ne bi smeli toliko
eksperimentirati, menijo namreč, da so spremembe v šolstvu stalnica, da jih je veliko
nepotrebnih, nepomembnih, nestrokovnih in nepremišljenih. Premalo se čuti
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upoštevanje praktičnih izkušenj in mnenj učiteljev ter razvoj otroka. Spremembe morda
niso potrebne na vseh področjih enako.
Anketiranke, ki menijo, da so spremembe srednje potrebne, si želijo, da bi se novosti
vsaj nekaj let obdržale, dobro preizkusile in na podlagi dobrih evalvacij izvajale.
Pogosto je uvajanje novosti prehitro. Ni potrebno, da vsaka nova vlada vnaša
spremembe. Teh naj bo toliko, da bo šola ostala prijazna in zahtevna, ne le eno ali
drugo.
Po mnenju anketiranih, ki menijo, da spremembe niso potrebne, je treba vrniti številčne
ocene v prvo triletje, učni uspeh, dolžnosti učencev ter avtonomnost in avtoriteto
učiteljev.

5.8.2

Količina sprememb v šolstvu

Glede na številčnost in pogostost sprememb v šolstvu me je zanimalo, kako učitelji
razrednega pouka presojajo količino sprememb v šolstvu.
Koliko je po Vaši presoji sprememb v šolstvu?

13%
16%

a Premalo
b Ravno prav

71%

c Preveč

Graf 2: Količina sprememb v šolstvu z vidika učiteljic razrednega pouka

Rezultati so pokazali, da od 95 učiteljic razrednega pouka 71,83 % meni, da je
sprememb v šolstvu preveč, 15,63 %, da je sprememb ravno prav in 13,54 %, da jih je
premalo.
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Kot vidimo, podatek kaže, da dobri dve tretjini anketiranih učiteljic razrednega pouka
ocenjuje, da je sprememb preveč. Uvajanje prenovljenih programov je prineslo veliko
količino sprememb v kratkem časovnem obdobju, spremembe pa bi bilo po presoji
učiteljic bolje vnašati postopoma in v manjši količini.

5.8.3 Seznanitev s spremembami v šolstvu

Želela sem osvetliti proces seznanjanja učiteljev razrednega pouka s spremembami v
šolstvu. Zanimalo me je, kdo jih z njimi seznani.

Kdo Vas seznani s spremembami v šolstvu?
90
80

Število odgovorov

70
60
50
40
30
20
10
0
Sam …

Vodstvo šole

Sodelavci

Predavatelji

Drugo

Graf 3: Seznanitev učiteljic razrednega pouka s spremembami v šolstvu

Anketirane so imele možnost obkrožiti več odgovorov. Na spremembe v šolstvu
učiteljice razrednega pouka največkrat opozori vodstvo šole, temu sledijo predavatelji
na izobraževanjih, mnoge spoznajo spremembe s pomočjo literature in medijev, nanje
jih opozarjajo tudi sodelavci, ena pa je zapisala, da je s spremembami seznanjena prek
mentorske mreže šol.
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Iz odgovorov je razvidno, da anketiranke v večji meri uporabljajo ustne vire, manj pa
literaturo, zato je vloga vodstva šole na tem področju zelo pomembna.

5.8.4

Osebno sprejemanje sprememb

Ne glede na to, kdo je anketirane seznanil s spremembami v šolstvu, je
najpomembnejše, kako osebno sprejemajo spremembe. Zavedati pa se je treba, da tudi
način predstavitve pomembno vpliva na stališče posameznika do spremembe in
posledično na odločitev, da določeno spremembo sprejme ali jo zavrne.

Kako osebno sprejemate spremembe v šolstvu?
Drugo.
6%

37%

54%

Kot obveznost, ki jo
moram vključiti v svoje
delo.
Kot problem, ki ovira moje
delo.
Kot spodbuda za nadaljnje
delo in poklicni razvoj.

3%

Graf 4: Osebno sprejemanje sprememb učiteljic razrednega pouka

53,54 % od 99 učiteljic razrednega pouka spremembe v šolstvu sprejema kot spodbudo
za nadaljnje delo, 37,37 % kot obveznost, ki jo morajo vključiti v svoje delo, in 6,06 %
kot problem, ki njihovo delo ovira. 3,03 % anketiranih je pod drugo zapisalo, da so jim
spremembe v šolstvu včasih v spodbuda, včasih obveznost in včasih tudi problem.
Kar 43,43 % anketiranih spremembe v šolstvu sprejema kot obveznost ali problem.
Njihovo osebno sprejemanje sprememb je po mojem mnenju povezano z velikim
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številom sprememb v šolstvu in z negotovostjo glede rezultatov. Nekatere namreč
menijo, da so nenehne spremembe moteče in ne prinašajo pozitivnih rezultatov.

5.8.5 Vplivanje sprememb na učiteljevo pedagoško delo

Zanimalo me je, katere spremembe so pozitivno vplivale na učiteljevo pedagoško delo
in katere ne. Predstavljene so pozitivne spremembe, negativne spremembe in primerjava
med njimi.
Tabela 1: Pozitivne spremembe v šolstvu, ki so jih navedle učiteljice razrednega pouka

Pozitivna sprememba

Število odgovorov

Prenova učnih načrtov

27

Utemeljitev:
– Začetek opismenjevanja v 1. razredu: Otroci so željni znanja in to zmorejo,
pouk je zanimiv. Triletno opismenjevanje: Učenci potrebujejo več ali manj
časa, da se opismenijo. Dopušča jim možnost, da usvojijo vse glasove do konca
1. razreda, kdor pa je uspešnejši, lahko že piše. Sposobni učenci se lahko že prej
naučijo več.
– Slovenski jezik: Več poudarka na dramatizaciji, kreativnem pisanju in
govornem nastopanju, kar človeku pomaga pri komuniciranju in javnem
nastopanju. Manj je slovnice. Delo je zanimivejše, ure so pestrejše.
– Narava in tehnika: Nove vsebine prinašajo spremembe, ki so povezane s
konkretnimi življenjskimi situacijami.
– Pisanje priprav po sklopih (manjša časovna utesnjenost, bolj povezana razlaga).
– Glasba: Dodane so vsebine in dodelani cilji.
– Učnim vsebinam so vnesene posodobitve, delo je pestrejše in zanimivejše.
– Učne metode sodelovalnega učenja, praktično delo, problemsko učenje: večja
lastna aktivnost učencev, učijo se iz lastnih izkušenj. Več uporabnega znanja.
– Manj ciljev, večja možnost izbire tem – večja avtonomnost učiteljev.
– Nivojski pouk: Delo poteka na različnih nivojih s točno določenimi cilji.
– Vključevanje pojma kompetenca.
– Kibernetična metoda.
IKT
14
Utemeljitev:
– Treba je iti v korak s časom. Učenci danes potrebujejo nove izzive.
– Hitrejše in lažje delo.
– Pouk je zanimivejši.
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– Boljše vizualno razumevanje.
– Večja aktivnost učencev.
Opisno ocenjevanje

6

Utemeljitev:
– Večji poudarek na močnih področjih posameznika.
– Natančneje lahko razložiš oceno.
– Učencev ne prizadenemo s slabo oceno.
Novi učbeniki in delovni zvezki
5
Utemeljitev:
– V njih so integrirani skoraj vsi predmeti tistega razreda. Učitelju delo olajšajo,
saj lahko med eno šolsko uro povezuje snovi različnih predmetov.
Pozitivne spremembe ni.
4
Ni utemeljitve.
Devetletka

3

Utemeljitev:
– Vzgojni in izobraževalni cilji.
– Spremljanje otrok od 1. do 3. razreda.
– Raznolikost dela.
Druga strokovna delavka v 1. razredu
3
Utemeljitev:
– Timsko delo – delo se porazdeli. Več glav več ve. Z vzgojiteljico se
dopolnjujemo, lažje diferenciramo, lažje skupinsko in individualno delamo z
učenci.
Angleški jezik na razredni stopnji
3
Utemeljitev:
– Potrebno je zgodnje učenje angleščine.
– Znanje tujih jezikov postaja čedalje potrebnejše in pomembnejše.
– Učenci veliko znajo, to pa je najboljše takoj nadgrajevati.
Nivojski pouk
2
Utemeljitev:
– Vsak otrok lahko dela po svojih zmožnostih.
– Možnost utrjevanja osnov za učence na prvi ravni, nadgradnja za učence na
tretji ravni.
Integracija OPP
2
Utemeljitev:
– Uvedba individualnih učnih ur.
– Zagotovljen tolmač za gluhe in naglušne učence.
Sodelovanje s starši
1
Utemeljitev:
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– Če vsi držimo skupaj, je uspeh pri doseganju ciljev boljši.
Zmanjšanje normativov
1
Utemeljitev:
– Veliko lažje delo, organizacija, nadzor, boljše počutje vseh.
Mediacija
1
Utemeljitev:
– Uvajanje mediacije pri reševanju konfliktov med učenci je zelo učinkovit način
in sprejemljiv za učence in starše.
Številčno ocenjevanje v 3. razredu
1
Utemeljitev:
– Sprotno učenje, nasploh boljše učenje učencev.
Brez odgovora
27

Tabela 2: Negativne spremembe v šolstvu, ki so jih navedle učiteljice razrednega pouka

Negativna sprememba

Število odgovorov

Prenova učnih načrtov

24

Utemeljitev:
– Začetek opismenjevanje v 1. razredu: Otroci potrebujejo še eno leto, da
dozorijo, imeti morajo svoje otroštvo in čas za igro. Simbolov zapisa je za to
starostno stopnjo preveč. Učenci imajo veliko težav z grafomotoriko, držanjem
svinčnika …
– Pri matematiki v 1. razredu: Dodatno obremenjevanje učencev s števili do 20.
Mnogi otroci še niso zreli za dojemanje številskih predstav.
– Nepreizkušenost sprememb.
– Določene stvari niso dovolj jasne, natančno zastavljene.
– Nihče ni znal dovolj dobro pojasniti sprememb – slaba osnova.
– Preveč nepotrebnega balasta.
– Vsaka sprememba je slabša.
– Težavnost in obremenjenost otrok, starostna meja, zahtevnost pri znanju se
vedno niža.
– Preveč uvajanja nove učne snovi, premalo poglabljanja že usvojenega znanja.
– Učencem je preveč ponujeno »vse na pladnju«.
– Premalo dela z naravo in v njej. Omejitev pri številu učnih ur izven šole zaradi
spremstva drugega učitelja.
– Celotna razporeditev učne snovi po datumih: Sprememba je nepotrebna,
omejuje učiteljevo delo, je neživljenjska. Dovolj je, da si učitelj pripravi
okvirno razporeditev učne snovi v začetku šolskega leta.
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Opisno ocenjevanje

20

Utemeljitev:
– Otroci so premalo motivirani za temeljno delo in ga previsoko vrednotijo.
– Učenci in tudi starši šole sprva ne jemljejo resno.
– Nerealna predstava o znanju in oceni znanja.
Administrativno delo
8
Utemeljitev:
– Veliko več je pisanja za vsakega učenca posebej (kriteriji, opisne ocene,
standardi znanja ob koncu leta ali ob koncu triletja).
– Ta čas bi raje posvetili učencem, pripravi na delo.
– Individualni načrt v 1. razredu pri slovenščini.
– Pisanje individualnih programov za OPP oz. za nadarjene. Tem otrokom bi bolj
koristilo delo z njimi, ne pa zapiski, kako boš to naredil. Če bi želeli spremljati
napredek posameznikov, bi moralo biti v razredu manj otrok.
Devetletka
8
Utemeljitev:
– Neustrezne spremembe.
– Otroci so pri vstopu v šolo premajhni.
– V prvem razredu pomanjkanje najrazličnejših pripomočkov za usvajanje znanja
z igro.
– Vzgojiteljica naj bo v celoti prisotna pri vseh urah.
Zmanjševanje sredstev za izobraževanje
4
Utemeljitev:
– Nefinanciranje ali samo delno sofinanciranje izobraževanj vpliva na to, da se
vse manj učiteljev udeležuje izobraževanj, kar vpliva na manjši pretok
informacij.
Integracija OPP
2
Utemeljitev:
– Vključitev več učencev z IP v en oddelek. Prevelika pozornost in preveč dela za
te učence.
Ukinitev oddelčnih sestankov v prvi triadi 1
Utemeljitev:
– Nujnost vzgojnega delovanja.
Neenake zahteve po OŠ – avtonomija 1
ravnatelja
Utemeljitev:
– Za vse OŠ bi morala veljati enaka pravila (delovni čas, obveza … ).
Brez odgovora
32
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Tabela 3: Primerjava navedenih pozitivnih in negativnih sprememb v šolstvu po mnenju učiteljic razrednega
pouka

Sprememba v šolstvu
administrativno delo
angleški jezik na razredni stopnji
celotna razporeditev učne snovi
po datumih
druga strokovna delavka v 1.
razredu
devetletka
IKT
pozitivne ali negativne
spremembe ni
mediacija
neenake zahteve po OŠ –
avtonomija ravnatelja
nivojski pouk
ovi učbeniki in delovni zvezki
opisno ocenjevanje
integracija OPP
prenova učnih načrtov
sodelovanje s starši
številčno ocenjevanje v 3. razredu
ukinitev oddelčnih sestankov v
prvi triadi
zmanjšanje normativov
zmanjšanje sredstev za
izobraževanje

Število odgovorov
Pozitivna sprememba
Negativna sprememba
0
8
3
0
0
1
3

0

3
14
4

8
0
0

1
0

0
1

2
5
6
2
27
1
1
0

0
0
20
2
24
0
0
1

1
0

0
4

Prenovo učnih načrtov 27 učiteljic razrednega pouka ocenjuje kot pozitivno, 24 kot
negativno. Opisno ocenjevanje 20 anketiranih ocenjuje kot negativno in le 6 kot
pozitivno. 8 učiteljic je devetletko ocenilo kot negativno in 3 kot pozitivno. 2 menita, da
je integracija OPP pozitivna, in 2, da je ta sprememba negativna. 14 učiteljic IKT
ocenjuje kot pozitivno spremembo. 8 učiteljic kot negativno spremembo opredeljuje
administrativno delo. 5 učiteljicam so pozitivna sprememba novi učbeniki in delovni
zvezki. 4 učiteljice kot negativno spremembo navajajo zmanjšanje sredstev za
izobraževanje. Zanimiv je podatek, da 4 učiteljice menijo, da pozitivnih sprememb ni.
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Zanimiv je tudi podatek, da začetek opismenjevanja v 1. razredu anketirane navajajo kot
pozitivno in kot negativno spremembo učnega načrta. Tiste, ki so označile spremembo
kot pozitivno, menijo, da je to v dobro učencem, da so željni znanja in da to zmorejo.
Tiste, ki so spremembo ocenile negativno, menijo, da v tem obdobju otroci še niso
dozoreli, simbolov zapisa je preveč, veliko je težav z grafomotoriko, držanjem
svinčnika in tudi številskimi predstavami. Učiteljice razrednega pouka menijo, da je pri
slovenskem jeziku več poudarka na govornem nastopanju, kar učencem pomaga pri
komuniciranju in javnem nastopanju. Kot pozitivno so napisale zmanjšanje števila ciljev
in večjo možnost izbire tem, kar omogoča večjo avtonomnost učiteljev. Ocenjujejo, da
so učne vsebine bolj življenjske, učne metode so pozitivno posodobljene, kar omogoča
pestrejše in zanimivejše delo, večjo aktivnost učencev, nivojski pouk in večjo
kompetentnost učiteljev. Kot negativno so navedle zmanjšanje aktivnosti v naravi,
vnašanje nepreizkušenih sprememb v učne načrte, nizek nivo znanja, neobremenjenost
otrok s šolskim delom, nizko starostno mejo otrok ob vstopu v šolo, preveč nove učne
snovi, premalo utrjevanja znanja in razporeditev učne snovi po datumih.
Opisno ocenjevanje je več anketiranih opredelilo kot negativno (te so starejše) kot
pozitivno. Kot negativno utemeljujejo upad motivacije otrok in njihovo manjšo
zainteresiranost za delo. Kot pozitivno navajajo poudarek na močnih področjih
posameznika, neprizadetosti otrok ob slabih ocenah in natančnejši obrazložitvi ocene.
Uvedbo devetletke je več anketiranih opredelilo kot negativno (in sicer kot neustrezno
spremembo in dejstvo, da so otroci pri vstopu v šolo premladi), manj kot pozitivno
(raznolikost dela, vzgojni in izobraževalni cilji ter uvedba triletij).
Enako število anketiranih je menilo, da je integracija OPP pozitivna (individualne ure,
zagotovljen tolmač za gluhe in naglušne) in negativna sprememba (prevelika
obremenjenost učitelja z OPP).
Informacijsko-komunikacijska tehnologija je bila navedena samo kot pozitivna
sprememba, saj je delo z njo lažje in hitrejše, pouk pa bolj zanimivejši in modernejši.
Administrativno delo opredeljujejo negativno, saj jih dodatno obremenjuje.
Uvedbo novih učbenikov in delovnih zvezkov ocenjujejo kot pozitivno spremembo, saj
omogoča medpredmetno povezovanje.
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Anketirane moti zmanjšanje sredstev za izobraževanje, saj vpliva na manjši pretok
informacij in s tem na njihovo poklicno rast. Moti jih tudi ukinitev oddelčnih sestankov
v prvi triadi.
Kot pozitivno spremembo so anketirane navedle še: uvedbo druge strokovne delavke v
1. razredu, uvedbo angleškega jezika na razredni stopnji, oblike sodelovanja s starši,
manjše normative, uvedbo mediacije in številčno ocenjevanje v 3. razredu. Kar 4
učiteljice pa menijo, da pozitivnih sprememb v šolstvu ni.

5.8.6 Sledenje spremembam v šolstvu

Zanimalo me je, kdaj se učitelji razrednega pouka seznanijo s spremembami pri svojem
delu.
Kdaj začnete slediti spremembam v šolstvu?
1%

a Ko se sprememba uzakoni in
začne izvajati v praksi.

27%

b Pred uveljavitvijo
sprememb oz. ko so še v
pripravi.

72%

c Drugo

Graf 5: Sledenje sprememb v šolstvu učiteljic razrednega pouka

Od 99 učiteljic razrednega pouka je 71,72 % takšnih, ki začnejo slediti spremembam v
šolstvu pred njihovo uveljavitvijo oz. ko so še v pripravi, 27,27 % pa spremembam
sledi, ko se uzakonijo in začnejo izvajati v praksi. Anketirana je dodala: »Upoštevam
zakonite spremembe, vendar sem pri tem dokaj fleksibilna.«
Pozitiven je podatek, da večina anketiranih sledi spremembam pred njihovo
uveljavitvijo, je pa zaskrbljujoče, da kar četrtina sledi spremembam šele po njihovi
uveljavitvi. Mogoče so vzroki za to preobremenjenost učiteljev s šolskim delom,
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neinformiranost kadra, neobiskovanje strokovnih izobraževanj, prehitro uvajanje
sprememb. Zagotovo pa ta podatek kaže na poenostavljeno razumevanje učiteljeve
vloge in odgovornosti.

5.8.7

Pomoč oz. podpora pri uvajanju sprememb v šolstvu

Pri učiteljevi odločitvi za uvajanje sprememb in tudi za samo kakovost vpeljevanja
sprememb sta zelo pomembni pomoč in opora. Zanimalo me je, če imajo učitelji
razrednega pouka zadosti podpore oz. pomoči pri uvajanju sprememb.

Ali ste pri uvajanju sprememb v šolstu deležni pomoči oz.
podpore?
2% 3%

a Ne, ker je ne potrebujem.

50%
45%

b Ne, ker se nimam na koga
obrniti.
c Da, vendar manj kot želim in
potrebujem.
d Da, kolikor je potrebno.

Graf 6: Pomoč oz. podpora učiteljicam razrednega pouka pri uvajanja sprememb v šolstvu

Od 99 zbranih odgovorov učiteljic razrednega pouka ima 49,49 % učiteljic pomoči oz.
podpore, kolikor je potrebuje. 45,45 % pomoč oz. podporo ima, vendar manj, kot si je
želi in potrebuje. 3,03 % se nima na koga obrniti in tako nima dosti pomoči oz. podpore.
2,02 % oz. 2 učiteljici pa pomoči oz. podpore ne potrebujeta.
Pri uvajanju sprememb so zelo pomembni pomoč, strokovni nasvet, dialog in izmenjava
izkušenj med učitelji (Valenčič Zuljan 1997). Iz podatkov je razvidno, da še vedno
skoraj polovica učiteljic pri uvajanju sprememb želeli več pomoči oz. podpore.
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5.8.8 Dejavniki pomoči in opore pri uvajanju sprememb v šolstvu

Zanimalo me je, kdo učiteljem razrednega pouka nudi pomoč in oporo pri uvajanju
sprememb v šolstvu. Ponudila sem jim dejavnike, ki so jih ocenjevali od 1 do 5 (pomen
ocen: 1 – nič, 2 – malo, 3 – srednje, 4 – veliko, 5 – zelo veliko).
Tabela 4: Dejavniki pomoči in opore učiteljic razrednega pouka pri uvajanju sprememb v šolstvu

Rang

Dejavnik

Povprečna ocena

1

sodelavci

4,33

2

vodstvo šole

3,72

3

ŠSS

3,16

4

učenci

2,65

5

starši

2,26

Pri vprašanju »V kolikšni meri so Vam pri uvajanju sprememb v pomoč in oporo
navedeni dejavniki?« je 100 učiteljic razrednega pouka odgovorilo, da največ pomoči in
opore prejmejo od sodelavcev. Njim sledi vodstvo šole. Na tretje mesto so uvrstile ŠSS,
njej sledijo učenci, najmanj pomoči in opore pa dobijo od staršev. Le 2 anketirani
učiteljici ne potrebujeta pomoči in opore ŠSS in staršev, 3 pa pomoči in opore učencev.
Zapisale so še, da sodelavci, vodstvo šole in ŠSS nudijo pomoč, čeprav imajo malo časa
zaradi svojih obveznosti, in da starši in učenci sprememb včasih ne razumejo ali ne
sprejemajo.
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Tabela 5: Prikaz dejavnikov pomoči in opore učiteljev razrednega pouka pri uvajanju sprememb v šolstvu v
odstotkih

Ocena

Dejavnik
pomoči in opore

(1 – nič, 2 – malo, 3 – srednje, 4 – veliko, 5 – zelo veliko, X – ne potrebujem)

1

2

3

4

5

X

sodelavci

0%

0%

16 %

34 %

50 %

0%

Povprečna
ocena
4,33

vodstvo šole

1%

7%

32 %

39 %

21 %

0%

3,72

ŠSS

11 %

16 %

30 %

28 %

13 %

2%

3,16

učenci

27 %

20 %

20 %

21 %

9%

3%

2,65

starši

29 %

34 %

22 %

8%

5%

2%

2,26

Rezultati so potrdili, da učitelji razrednega pouka dobro sodelujejo med seboj in si pri
uvajanju sprememb tudi pomagajo, kar je pričakovano, saj se vsi srečujejo z enakim
delom in enakimi problemi. Več kot četrtina staršev in učencev sploh ni v pomoč
učiteljem. Starši so drugačen vir opore, saj ne sodelujejo neposredno pri uvajanju
sprememb, učenci pa so le udeleženci v tem procesu. Učitelj naj bi starše seznanil s
spremembami in jih pritegnil k sodelovanju, kar pa se zaradi različnih razlogov večkrat
ne zgodi. Starši so pri uvajanju sprememb lahko učitelju v veliko pomoč in oporo, če
spremljajo domače delo svojega otroka in ga motivirajo za delo v šoli. S tem pa učitelj
pridobi tudi več pomoči od otrok.

5.8.9

Ovire pri uvajanju sprememb v šolstvu

Učitelji pri uvajanju sprememb naletijo na ovire. Zanimalo me je, na katere in v kolikšni
meri. V ocenjevanje sem jim ponudila ovire, ki so jih lahko ocenjevali od 1 do 4 (pomen
ocen: 1 – dejavnik me ne ovira, 2 – dejavnik me redko ovira, 3 – dejavnik me pogosto
ovira, 4 – dejavnik me vedno ovira).
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Tabela 6: Ovire učiteljic razrednega pouka pri uvajanju sprememb v šolstvu

Rang

Ovira

Povprečna ocena

1

nepreizkušenost sprememb

3,16

2

materialni in finančni pogoji

3,10

3

nejasni cilji prenove

2,88

4

številčnost razreda

2,72

5

preobremenjenost

2,66

6

heterogenost razreda

2,37

7

nedisciplina

2,27

8

starši

1,73

9

vodstvo šole

1,51

10

ŠSS

1,36

Ovire, ki pri uvajanju sprememb v največji meri ovirajo anketirane učiteljice, so
nepreizkušenost sprememb (3,16), nekoliko manj materialni in finančni pogoji, njim
sledijo nejasni cilji prenove, številčnost razreda in preobremenjenost. Heterogenost
razreda, nedisciplina, starši in vodstvo šole učiteljice redko ovirajo pri uvajanju
sprememb. ŠSS učiteljice pri uvajanju sprememb najmanj ovira.
Učiteljice razrednega pouka so pri tem vprašanju dodale, da jih število učencev ne
obremenjuje na podružničnih šolah, saj jih je tam v razredu manj. Pravijo tudi, da se pri
starših večkrat najde kdo, ki misli, da preveč ve.
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Tabela 7: Prikaz ovir učiteljic razrednega pouka pri uvajanju sprememb v odstotkih

Ocena

Ovira

(1 – dejavnik me ne ovira, 2 – dejavnik me redko ovira, 3 –
dejavnih me pogosto ovira, 4 – dejavnik me vedno ovira)

1

2

3

4

nejasni cilji prenove

8%

20 %

48 %

24 %

Povprečna
ocena
2,88

nepreizkušenost sprememb

5%

15 %

38 %

42 %

3,16

materialni in finančni pogoji

4%

16 %

46 %

34 %

3,10

številčnost razreda

8%

32 %

40 %

20 %

2,72

heterogenost razreda

18 %

38 %

34 %

10 %

2,37

nedisciplina

16 %

49 %

27 %

8%

2,27

preobremenjenost

4%

39 %

44 %

13 %

2,66

vodstvo šole

56 %

39 %

4%

1%

1,51

ŠSS

70 %

25 %

4%

1%

1,36

starši

41 %

47 %

10 %

2%

1,73

Pri vsakem delu človek naleti na ovire. Pri uvajanju sprememb je največ anketiranih
videlo oviro v nepreizkušenosti sprememb in v materialnem ter finančnem stanju našega
šolstva. Na zadnje učitelj nima neposrednega vpliva, zaradi gospodarskega stanja v
državi pa se bodo verjetno omenjene ovire še nadaljevale. Spodbuden pa je podatek, da
pri uvajanju sprememb najmanj učiteljice ovirajo vodstvo šole, ŠSS in starši.
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5.8.10 Vpliv sprememb v šolstvu

Zanimalo me je, kako vplivajo spremembe v šolstvu na celovit osebnostni razvoj
učencev, na kakovost znanja, družbeno vlogo učitelja, disciplino, motivacijo otrok,
sodelovanje s starši in integracijo otrok s posebnimi potrebami.

5.8.10.1 Vpliv sprememb v šolstvu na celovit osebnostni razvoj učencev

Kako so spremembe v šolstvu vplivale na
celovit osebnostni razvoj učencev?
1 spremembe so to področje
poslabšale

32%

36%

2 spremembe na to področje
niso vplivale
32%

3 spremembe so to področje
izboljšale

Graf 7: Vpliv sprememb v šolstvu na celovit osebnostni razvoj učencev po mnenju učiteljic razrednega pouka

Na vprašanje, kako so spremembe v šolstvu vplivale na celovit osebnostni razvoj
učencev, je odgovorilo 91 učiteljic razrednega pouka. 36,26 % anketiranih meni, da so
spremembe celovit osebnostni razvoj izboljšale, 31,87 %, da na to

področje niso

vplivale, in 31,87 %, da so spremembe to področje poslabšale.
Anketirane, ki menijo, da so spremembe pozitivno vplivale na celovit osebnostni razvoj
učencev, kot utemeljitev navajajo:
– uvedbo devetletke,
– opisno

ocenjevanje

(upoštevanje

individualnega

razvoja

posameznika,

izboljšanje samopodobe učencev, saj je uspešen vsak),
– nove učne načrte (medpredmetno povezovanje, širši spekter znanja),
48

Zajamšek, A.: Učitelj in pedagoške spremembe. Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani,
Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, 2012
–

številčno oceno pri vzgojnih predmetih,

–

manjše število učencev v razredu (možnost individualnega dela s posamezniki),

–

integracijo otrok s posebnimi potrebami.

Anketirane, ki menijo, da so spremembe negativno vplivale na celovit osebnostni razvoj
učencev, kot utemeljitev navajajo:
–

vstop v šolo eno leto prej (učenci so telesno nefunkcionalni, nesamostojni, starši
jih preveč ščitijo);

–

nove učne načrte (natrpanost učnih programov, prevelik obseg snovi,
zahtevnostna raven znanja, ki je posamezniki ne zmorejo);

–

ukinitev razrednih ur (ni dovolj časa za pogovor z učenci);

–

prevelike razrede (težko se je posvečati vsakemu posamezniku);

–

pravice in dolžnosti učencev (učenci poznajo samo pravice, dolžnosti so jim
tuje – premajhna odgovornost pri sprejemanju nalog: nič ni zahtevano, obvezno,
npr. domače naloge, zato se ne navadijo na red in odgovornost).

5.8.10.2 Vpliv sprememb v šolstvu na kakovost znanja

Kako so spremembe v šolstvu vplivale na kakovost znanja?

32%

1 spremembe so to področje
poslabšale
52%

16%

2 spremembe na to področje
niso vplivale
3 spremembe so to področje
izboljšale

Graf 8: Vpliv sprememb v šolstvu na kakovost znanja po mnenju učiteljic razrednega pouka
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Tudi na vprašanje, kako so spremembe v šolstvu vplivale na kakovost znanja, je
odgovorilo 91 anketiranih. 51,65 % jih meni, da so spremembe kakovost znanja
poslabšale, 31,87 %, da so to področje izboljšale, 16,48 % pa, da niso vplivale na
kakovost znanja.
Anketirane, ki menijo, da so spremembe negativno vplivale na kakovost znanja, kot
utemeljitev navajajo:
– nove učne načrte (prevelika količina snovi; premalo časa za utrjevanje – nizka
kakovost znanja, premalo temeljnega znanja; triletno opismenjevanje – starši
mislijo, da imajo učenci še dovolj časa, da se opismenijo do konca 3. razreda, ko
je po navadi že prepozno; otroci v 1. razredu so preobremenjeni, nimajo
grafomotorike, kar je osnovno za opismenjevanje);
– opisne ocene (učencem je večkrat vseeno, zato ne delajo sproti; premalo se
trudijo, saj niso motivirani in se začnejo učiti šele v 4. razredu, ko pridejo
številčne ocene; staršem ocena nič ne pove in še lažje dajo svoje obveznosti in
odgovornosti do otrok na stranski tir);
– učenci v devetletki imajo manj znanja, kot so ga imeli otroci v osemletki;
– minimalne standarde znanja za učence s posebnimi potrebami;
– ukinitev nenapovedanega spraševanja, malih ocen in neobveznih domačih
nalog – kampanjsko učenje.

Anketirane, ki menijo, da so spremembe pozitivno vplivale na kakovost znanja, kot
utemeljitev navajajo:
– učni načrt (uvedba življenjskih vsebin, nove metode, oblike dela: učenci hitreje
usvajajo učno snov, zgodnje opismenjevanje);
– nivojski pouk (možnost širjenja znanja za boljše učence in utrjevanja za slabše);
– individualne ure (znanje otrok je pridobljeno na njim primeren način);
– tuji jezik na razredni stopnji.
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5.8.10.3 Vpliv sprememb v šolstvu na družbeno vlogo učitelja

Kako so spremembe v šolstvu vplivale na družbeno vlogo učitelja?
5%
1 spremembe so to področje
poslabšale

27%

68%

2 spremembe na to področje
niso vplivale
3 spremembe so to področje
izboljšale

Graf 9: Vpliv sprememb v šolstvu na družbeno vlogo učitelja po mnenju učiteljic razrednega pouka

Na vprašanje, kako so spremembe v šolstvu vplivale na družbeno vlogo učitelja, je
68,60 % učiteljic odgovorilo, da so spremembe to področje poslabšale, 26,74 % jih
meni, da na to področje niso vplivale in 4,65 %, da so to področje izboljšale.
Anketirane, ki menijo, da so spremembe v šolstvu pozitivno vplivale na družbeno vlogo
učitelja, kot utemeljitev navajajo:
–

prevelik poudarek na pravicah učencev in zanemarjanje dolžnosti učenca,
nespoštovanje učiteljskega poklica;

–

vzgojne ukrepe, ki ne pomenijo učencem in staršem nič, učenci si dovolijo vse,
učitelj je brez vsakršne avtoritete;

–

opisno ocenjevanje;

–

vse večji trud za ustrezno komunikacijo starši – otrok – učitelj, a vse manj
spoštovanja;

–

prevelik vpliv staršev na šolsko delo, svoje starševske vloge pa vedno slabše
opravljajo;

–

premalo upoštevane izkušnje učiteljev, učitelj je vedno »manjši«, saj starši
preveč posegajo v njegovo delo, učitelj ni več avtonomen;

–

odnos vlade in posledično javnosti je do dela učiteljev preveč negativen.
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Anketirane, ki menijo, da so spremembe v šolstvu negativno vplivale na družbeno vlogo
učitelja, kot utemeljitev navajajo:
– današnjo dosegljivost učitelja.

Čeprav učiteljsko delo ni dovolj cenjeno, so učiteljice dodale, da je njihovo poslanstvo
kljub temu lahko čudovito. Prijazen pozdrav in nasmeh učenca, njihovo veselje ob
uspehu polepšajo še tako turoben dan.

5.8.10.4 Vpliv sprememb v šolstvu na disciplino

Kako so spremembe v šolstvu vplivale na disciplino?
3%
1 spremembe so to področje
poslabšale

37%
60%

2 spremembe na to področje
niso vplivale
3 spremembe so to področje
izboljšale

Graf 10: Vpliv sprememb v šolstvu na disciplino po mnenju učiteljic razrednega pouka

Od 90 anketiranih učiteljic razrednega pouka jih 60,00 % meni, da so spremembe v
šolstvu disciplino poslabšale, 36,67 % jih meni, da na to področje niso vplivale, in 3,33
%, da so ga izboljšale.
Anketirane, ki menijo, da so spremembe negativno vplivale na disciplino, kot
utemeljitev navajajo:
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–

majhno težo vzgojnih ukrepov – učenci nimajo dovolj jasno zastavljenih mej,
izkoriščajo situacijo in si marsikaj preveč dovolijo (brez zadržkov se neprimerno
vedejo, uporabljajo nasilje);

–

preveč poudarka na pravicah učencev; učenci so preveč zaščiteni, tudi s strani
staršev, saj jih učitelj skorajda ne sme več kaznovati, zato si včasih preveč
dovolijo, učitelj pa ima zvezane roke – nima moči v razredu;

–

premalo poudarka na dolžnostih učenca in njegovi odgovornosti, ki sovpada z
njegovo razvojno stopnjo;

–

veliko več je učenja, manj časa za pogovore o obnašanju;

–

zaradi veliko dela so učenci nemirni, nervozni in nestrpni; manj časa je za
sprostitev;

–

opisne ocene (ni resnega in sprotnega pristopa k učenju v šoli in doma);

–

devetletko (ni ukorov in ne pisnih opominov);

–

veliko število učencev z odločbami in vedenjskimi težavami (učitelj je na tem
področju premalo izobražen):

–

otrokom prijazno šolo, ki je postala prijazna do nekaterih posameznikov, ti pa
vsem drugim onemogočajo kakovosten pouk.

Anketirane, ki menijo, da so spremembe pozitivno vplivale na disciplino, kot
utemeljitev navajajo:
–

zaposlenost otrok in

–

diferencirano delo.

Pri poučevanju ni pomembno le podajanje znanja, pomembno je tudi vzgajanje otrok, so
dodale anketirane učiteljice.

53

Zajamšek, A.: Učitelj in pedagoške spremembe. Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani,
Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, 2012
5.8.10.5 Vpliv sprememb v šolstvu na motivacijo otrok

Kako so spremembe v šolstvu vplivale na motivacijo otrok?

31%

1 spremembe so to področje
poslabšale

30%

2 spremembe na to področje
niso vplivale
39%

3 spremembe so to področje
izboljšale

Graf 11: Vpliv sprememb v šolstvu na motivacijo otrok po mnenju učiteljic razrednega pouka

Na vprašanje, kako so spremembe v šolstvu vplivale na motivacijo otrok, je odgovorilo
90 učiteljic razrednega pouka. Od tega jih 38,89 % meni, da spremembe niso vplivale
na motivacijo otrok, 31,11 %, da so motivacijo otrok izboljšale, 30,00 % pa jih meni, da
je motivacija otrok s spremembami padla.
Anketirane, ki menijo, da so spremembe pozitivno vplivale na motivacijo otrok, kot
utemeljitev navajajo:
– uporabo IKT;
– nove učne načrte (točno določeni cilji znanja, ki omogočajo učencem večjo
sigurnost in prepričanje, da bodo uspešni, učenje z izkušnjo in igro; možnost
raziskovanja, praktičnega dela);
– ukinitev zvonca;
– upoštevanje

individualnega

razvoja

posameznika

(močno

vpliva

na

samopodobo);
– današnji učenci so vedoželjni, komaj čakajo, da se naučijo kaj novega.
Anketirane, ki menijo, da so spremembe negativno vplivale na motivacijo otrok, kot
utemeljitev navajajo:
– preštevilčne razrede;
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–

razvajenost otrok, težko samostojno delo;

–

opisne ocene (motivacija za učenje pada, saj si učenci ne zanjo pomagati z
opisno oceno oz. je ne jemljejo resno, zato mora učitelj porabiti veliko več
energije, iznajdljivosti, različnih iger, da jih pripravi k resnemu delu);

–

preveliko količino nepotrebnih vsebin in posledično učenja le-teh – otroci so
preveč obremenjeni;

–

pomembno vlogo staršev, saj učitelj ni vedno odgovoren za motivacijo učencev.

5.8.10.6 Vpliv sprememb v šolstvu na sodelovanje s starši

Kako so spremembe v šolstvu vplivale na sodelovanje s starši?
15%

1 spremembe so to področje
poslabšale

31%

2 spremembe na to področje
niso vplivale

54%

3 spremembe so to področje
izboljšale

Graf 12: Vpliv sprememb v šolstvu na sodelovanje s starši po mnenju učiteljic razrednega pouka

53,93 % od 89 anketiranih učiteljic razrednega pouka meni, da spremembe v šolstvu
niso vplivale na sodelovanje s starši, 31,46 % jih meni, da so to sodelovanje poslabšale,
in 14,61 %, da na to sodelovanje niso vplivale.
Anketirane, ki menijo, da so spremembe negativno vplivale na sodelovanje s starši, kot
utemeljitev navajajo:
–

starši ne prepoznavajo težav otrok, preveč jih zagovarjajo;

–

vtikanje staršev v učiteljevo strokovno delo kot nasprotovanje učitelju;

–

preveč pravic pri odločanju o strokovnih zadevah (napredovanje učencev,
nabava učbenikov, diferenciacije, zavrnejo lahko odločbo za usmerjanje);
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– številnim je vse vse bolj odveč – dolžnosti prelagajo na šolo, ker sami nimajo
časa;
– opisne ocene (številčne ocene bolj oz. večkrat privabijo starše kot opisna ocena,
ki pri njih povzroča le zmedo);
– starši spremembam vedno težje sledijo;
– zmanjševanje osebnega stika (starši dobijo vse preizkuse domov, ob
zaključenem ocenjevalnem obdobju pa tudi vse usvojene cilje).

Anketirane, ki menijo, da so spremembe pozitivno vplivale na sodelovanje s starši, kot
utemeljitev navajajo:
– prireditve šole v popoldanskem času;
– opisne ocene (razlaga);
– redni obiski staršev; več sodelovanja, saj je dela veliko več; sprotna navodila
staršem, kaj morajo učenci narediti doma, saj so razlike med učenci velike;
– natančna opredelitev ciljev;
– skupno reševanje težav.

5.8.10.7 Vpliv sprememb v šolstvu na otroke s posebnimi potrebami

Kako so spremembe v šolstvu vplivale na
integracijo otrok s posebnimi potrebami?

46%

29%

1 spremembe so to področje
poslabšale

25%

2 spremembe na to
področje niso vplivale
3 spremembe so to področje
izboljšale

Graf 13: Vpliv sprememb v šolstvu na integracijo otrok s posebnimi potrebami po mnenju učiteljic razrednega
pouka
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Na to vprašanje je odgovorilo 83 učiteljic razrednega pouka. Od tega jih 45,78 % meni,
da so spremembe na integracijo otrok s posebnimi potrebami vplivale pozitivno,
25,30 %, da na to področje niso vplivale, 28,92 % pa, da so ga poslabšale.
Anketirane, ki menijo, da so spremembe pozitivno vplivale na integracija otrok s
posebnimi potrebami, kot utemeljitev navajajo:
–

možnost izobraževanja v redni OŠ, s prilagoditvami lahko dosežejo boljše
rezultate;

–

posebna pozornost OPP, nadarjenim (usmeritve, programi, individualna pomoč,
pomoč specialnih pedagogov);

–

druženje z vrstniki;

–

pozitivna podoba OPP širi obzorja otrok brez posebnih potreb.

Anketirane, ki menijo, da so spremembe pozitivno vplivale na integracijo otrok s
posebnimi potrebami, kot utemeljitev navajajo:
–

pogosto neusposobljenost učiteljev;

–

integracija OPP je postala pravilo in negativno vpliva tudi na sam razvoj
posameznih otrok;

–

nekateri OPP v (sploh številčnem) razredu ne morejo delovati;

–

za te otroke je bilo bolje poskrbljeno prej – posebni oddelki;

–

vztrajajoči starši; otrok kljub različnim oblikam pomoči ne usvoji ciljev; večkrat
so pomoči deležni otroci, ki bi morali biti prešolani;

–

motnje pri pouku zmanjšajo čas, ki ga lahko učitelj posveti drugim učencem,
prikrajšani so sposobnejši učenci;

–

v ta »kup« smo vrgli vse otroke – tudi »leni« so postali OPP; preveč otrok z
odločbami po nepotrebnem, neutemeljeno;

–

dodatno obremenitev učitelja;

–

več OPP v razredu.

57

Zajamšek, A.: Učitelj in pedagoške spremembe. Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani,
Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, 2012
5.8.11 Ukinjanje že uveljavljenih novosti

Zanimalo me je, katere že uveljavljene novosti bi učitelji razrednega pouka ukinili.
Tabela 8: Novosti, ki bi jih učiteljice razrednega pouka ukinile

Novost, ki bi jo ukinile

Število odgovorov

Opisno ocenjevanje

41

Utemeljitev:
– Kakovost znanja je občutno padla. Otroci nimajo več delovnih navad, polenili
so se in nimajo občutka, kaj morajo znati.
– Ocena je boljša motivacija učencem in boljša orientacija za starše. Otroci si
želijo povratne informacije, želijo biti merjeni, besede jim ne zadostujejo oz. so
jim nejasne.
– Staršem in učencem opisne ocene velikokrat niso jasne, interpretirajo jih po
svoje (razumejo samo tisto, kar jim je všeč) in jih ne jemljejo resno. Starši ne
razumejo, česa otrok ne zna. Številčna ocena je tako za starše kot za otroke
boljša orientacija.
– Preveč pisanja, administracije, zgolj ogromna obremenitev učitelja.
– To ocenjevanje ni realno. Opisne ocene so nedorečene – premalo konkretnih
navodil.
– Pišemo oz. zapišemo lahko samo otrokove dosežke, ne pa, česa še ne zna, česa
ni usvojil.
– Otroci in starši si želijo konkretnih – številčnih ocen.
– Izkazalo se je za neučinkovito – šole se ne jemlje več resno. Učenci bi se ob
številčnih ocenah bolj trudili, straši bi šolo vzeli resneje in bi vedeli, kje v
znanju je njihov otrok.
– Šok, ko dobijo številčne ocene, saj prej niso imeli prave predstave o svojem
znanju (šok tako za učence kot starše).
– Če so učencem vrednota štampiljka in sličice v zvezku, bo tudi številka.
– Učenci poznajo številke in njihovo vrednost in bi lahko hitro ugotovili, kakšno
približno je njihovo znanje (tudi straši). Če bi številčne ocene uvajali postopno,
bi bilo lažje kot sedaj.
Devetletko
8
Utemeljitev:
– Nismo je uvedli, kot bi bilo potrebno. Devetletka ni prinesla zastavljenih ciljev
in je otrokom vzela eno leto brezskrbnega otroštva. Otroci so socialno nezreli
za tako zahteven 1. razred. Otroci, stari 5–6 let, potrebujejo igro, ne klasične
šole.
– Slabši učenci v nivoju nimajo spodbude boljših učencev za dobro delo.
– Osemletka je bila ustrezno zastavljena, znanje je bilo večje in učenci so bili
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uspešnejši.
Prenovo učnih načrtov

5

Utemeljitev:
– Nihče ni znal dovolj dobro pojasniti sprememb, zato je bila slaba osnova.
– Prezahtevne teme, nerazumljivi cilji in vsebine.
– Premalo se utrjuje znanje učencev oz. prehitro se moraš lotiti nove snovi in ni
časa za intenzivno poglabljanje.
– Učna snov (matematike in slovenskega jezika), ki smo jo v 8-letni osnovni šoli
obravnavali pri starostni stopnji 8 let, se sedaj obravnava pri 6 let starih otrocih.
Integracijo OPP
5
Utemeljitev:
– Otroci leta in leta doživljajo neuspeh.
– Za nadarjene bi bil primernejši dodatni pouk, pri katerem bi jih poučevali
učitelji, ki so strokovnjaki na svojem področju.
– Integracija učencev s statusom tujca brez predhodnega znanja slovenskega
jezika – to je mučenje otrok, ki zaradi primanjkljaja znanja jezika ne zmorejo
slediti pouku oz. nasploh sodelovati, kljub podpori sošolcev in učiteljev so
osamljeni; učitelj ne zmore pravočasno odkriti, ali gre pri učencu za učne
težave zaradi jezikovne ovire ali zaradi splošne sposobnosti. Učenci, ki
prihajajo k pouku brez osnovnega znanja slovenščine, v razredu »vegetirajo« in
nazadujejo, namesto da bi svoje znanje nadgrajevali.
NPZ
4
Ni utemeljitve.
Prihod šestletnikov v šolo

4

Utemeljitev:
– Otroci niso socialno dovolj zreli. Boljše bi bilo, če ostane učenec v 9. razredu
leto starejši.
– Šestletniki ne morejo biti skoncentrirani celo šolsko uro.
Pravice učencev
4
Utemeljitev:
– Zaradi potenciranih pravic učencev se starši preveč vmešavajo v učno delo. Za
to delo smo učiteljice izobražene in odgovorne, ne starši.
– Samostojno odločanje o pisanju domačih nalog in obiskovanju dopolnilnega in
dodatnega pouka
Ponavljanje razreda s soglasjem staršev
3
Utemeljitev:
– Učitelj strokovno presodi, ali bo učenec ponavljal ali ne.
– Največkrat starši s tem, da ne dajo soglasja, otroku naredijo slabo.
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Redovalnico v 1. razredu

2

Utemeljitev:
– Spremljal bi se le napredek učenca.
Administrativno delo
1
Utemeljitev:
– Manj administrativnega dela. Učitelj ogromno časa in energije porabi za
obvezne »pisarniške« zapiske.
Nobene
1
Utemeljitev:
– »Na začetku bi jo že, sedaj pa ne več, ker vidim, da spremembe obrodijo
sadove.«
Brez odgovora
22

Tabela 9: Prikaz odstotkov posameznih novosti, ki bi jih ukinile učiteljice razrednega pouka

Novost, ki bi jo ukinile

Število odgovorov

Vrednost odgovorov

opisno ocenjevanje

41

53 %

devetletko

8

11 %

prenovo učnih načrtov

5

6%

integracijo OPP

5

6%

NPZ

4

5%

prihod šestletnikov v šolo

4

5%

pravice učencev

4

5%

3

4%

redovalnico v 1. razredu

2

3 %

administrativno delo

1

1%

nobene

1

1%

Skupaj

78

100 %

ponavljanje

razreda

s

soglasjem staršev

Z 52,56 % je na prvo mesto prišla ukinitev opisnega ocenjevanja, saj je 41 učiteljic od
78 za to, da bi to novost ukinile.
Učiteljice bi ukinile tudi devetletko (10,26 %), prenovo učnih načrtov (6,41 %),
integracijo OPP (6,41%), NPZ (5,13 %), prihod šestletnikov v šolo (5,13 %), pravice
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učencev (5,13 %), ponavljanje razreda s soglasjem staršev (3,84 %), redovalnico v 1.
razredu (2,56 %) in administrativno delo (1,28 %). 1,28 % učiteljic ne bi ukinilo nobene
novosti.
Dobra polovica anketiranih bi ukinila opisno ocenjevanje. Menijo, da sta z njim padli
kakovost znanja in motivacija otrok za učenje, povečale pa so se travme otrok ob
prehodu na številčne ocene, saj so opisne ocene večkrat nejasne.
Tiste, ki podpirajo ukinitev devetletke, to utemeljujejo z dejstvom, da otroci še niso
dovolj zreli za vstop v šolo in da je nivojski pouk povzročil zunanjo diferenciacijo in s
tem zmanjšal motiviranost šibkejših učencev za učenje.
Ukinitev prenove učnih ciljev anketiranke utemeljujejo s postavitvijo prezahtevnih
ciljev in vsebin ter s pomanjkanjem časa za utrjevanje in poglabljanje snovi.
Integracijo OPP bi učiteljice ukinile zaradi pogostega doživljanja neuspeha
hendikepiranih otrok, nadarjeni pa bi svoje znanje poglobili pri dodatnem pouku.
Anketirane bi ukinile tudi NPZ-je, prihod šestletnikov v šolo, ponavljanje razreda s
soglasjem staršev, določene pravice učencev, redovalnico v 1. razredu in obsežno
administrativno delo. Zanimiv je odgovor starejše učiteljice, ki ne bi ukinila ničesar, saj
meni, da spremembe »obrodijo sadove«.

5.8.12 Uvedba spremembe

Zanimalo me je, katere spremembe bi učitelji razrednega pouka uvedli, če bi imeli
možnost vplivati na šolski sistem.
Tabela 10: Spremembe, ki bi jih uvedle učiteljice razrednega pouka

Sprememba, ki bi jo uvedle

Število odgovorov

Vrnitev številčnih ocen v prvo triado

17

Utemeljitev:
– Številčna ocena je v 4. razredu prevelik šok za otroka in starše.
– Z opisnimi ocenami imajo starši napačne predstave o otroku in njegovih
dosežkih. S številčnimi ocenami se znanje ocenjuje realno. Ob realni predstavi
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o znanju se učenci navajajo na delo v višjih razredih. Tako učenci kot starši bi
šolo jemali resneje, bolj bi se trudili in sproti učili. Številčna ocena učencem in
staršem pove več. Je nagrada (5) in znak za nujno potrebno delo (1, 2). Učenje
bi se tako začelo prej.
– Ocena je učencem boljša motivacija. Otroci si želijo povratne informacije,
želijo biti merjeni, besede jim ne zadostujejo oz. so jim nejasne.
Prenovo učnega načrta
11
Utemeljitev:
– Manj ur pouka.
– Več praktičnega dela, izkustvenega učenja. Delo z rokami krepi voljo.
Pridobivanje znanja po aktivnejši poti. Več gibanja in dela v naravi.
– Več tem za življenje, več uporabnega znanja. Še vedno je šolski sistem preveč
izoliran od realnega stanja v družbi. Učence bi bilo idealno naučiti, da znanje
uporabijo v vseh življenjskih situacijah. Učenje življenjskih spretnosti in
samostojnosti, tolerance do drugačnih, odgovornost za svoja dejanja.
– Manj vsebin. Več časa za utrjevanje in poglabljanje.
– Poudarek na celostni vzgoji otroka.
– Učni načrti se v šolstvu prepogosto menjajo – z njimi tudi učbeniki in delovni
zvezki. Pogosto je premalo časa, da bi se obstoječe stvari dodelale in dorekle.
– Prilagoditev učbenikov novim načrtom
– Postopno uvajanje sprememb, učnih načrtov. Spremembe naj bi najprej uvedli v
1. razredu.
Znižanje normativov
9
Utemeljitev:
– Učitelj, ki ima več kot 25 učencev + učence s posebnimi potrebami + vzgojne
probleme, se učencem ne more individualno posvečati.
– Z znižanjem normativov bi bilo delo lažje in poučevanje kvalitetnejše.
– Bolj se lahko posvetiš posamezniku, lažje individulano delo.
Večjo avtoriteto in avtonomnost učitelja, 9
večjo odgovornost učencev
Utemeljitev:
– Učenci se sklicujejo samo na svoje pravice, na dolžnosti pa pozabljajo. Vzgojni
ukrepi bi morali biti strožji.
– Učitelj ni več tako spoštovan, kot je bil včasih. Moral bi imeti več pooblastil,
starši pa več obveznosti do šole in otrok ter manj besede pri delu v šoli. V
šolsko delo naj starši ne posegajo.
– Ponavljanje učencev brez soglasja staršev.
Prihod v šolo ob zrelosti otrok
6
Utemeljitev:
– Prihod v šolo s 7 leti in ne s 5, 6 leti. Pet-, šestletniki še niso dovolj socialno
dozoreli in sposobni sprejemanja, učenja vse učne snovi, ki je iz leta v leto
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zahtevnejša in se prestavlja vedno v nižje razrede. Otroci mnogo bolj osebno
dozorijo in so zrelejši za šolsko delo, ko dopolnijo 7 let.
– Obvezna mala šola pred vstopom v šolo. Učenec bi spoznal bodoče sošolce in
pridobil osnove, na katerih bi lahko gradil v 1. razredu. Vzgojitelji bi že
ugotovili morebitne primanjkljaje in bi starše in učitelje lahko usmerili.
Obvezne domače naloge
6
Utemeljitev:
– Otroci potrebujejo utrjevanje snovi tudi doma.
– Navajanje na samostojno učenje.
– Tako bi dosegli boljše znanje.
– Starši bi bolj redno nadzorovali otrokovo delo za šolo.
– Sedaj učenci površno opravljajo domače naloge ali pa jih sploh ne opravijo.
Obvezno domače delo oz. možnost ocenjevanja le-tega bi bila motivacija za
dodatno delo.
Ocenjevanje vedenja
5
Utemeljitev:
– Ocenjevanje vedenja do sošolcev, učiteljev, narave … Otrok odraste v
poštenega odraslega človeka, ki bo najprej odgovoren sam zase in nato še za
vse drugo okoli sebe. To je enako pomembno, kot koliko bo znal.
– Učenci bi svoje negativno vedenje izboljšali in izboljšala bi se disciplina v
razredu.
Ponovno uvesti osemletko
5
Utemeljitev:
– Veliki večini učencev se danes popušča – če jim kaj ne gre, jim pač ni treba. Za
dosego ciljev niso pripravljeni porabiti več časa in se bolj potruditi.
– Osemletka je bila dobro zasnovana, dala je več. Znanje je bilo boljše, otroci so
bili uspešnejši.
Večjo prisotnost vzgojiteljice
5
Utemeljitev:
– Vse ure poučevanja v 1. razredu. Zaradi različnega predznanja je veliko več
diferenciacije, kar zahteva veliko več časa, ki ga nameniš posamezniku,
predvsem pri pouku slovenščine in matematike. Zaradi velikega števila učencev
v razredu se dve osebi lažje posvetita vsakemu posamezniku.
– Tudi v 2. razredu, saj je količina snovi velika, prav tako razlike med učenci.
Zmanjšanje administrativnega dela
3
Utemeljitev:
– Učitelj ima preveč dela s papirologijo.
Ocenjevanje urejenosti zvezkov
2
Utemeljitev:
– Večina učencev ima izredno neurejene zvezke, iz katerih se ne morejo učiti.
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– Navajanje na urejenost in različne oblike zapisov, ki bodo učencem v pomoč pri
učenju.
Več ur za dodatni in dopolnilni pouk in 2
več strokovne pomoči OPP
Utemeljitev:
– Več strokovne pomoči učencem s posebnimi potrebami oz. specifičnimi učnimi
težavami. Teh je v OŠ čedalje več. Sposobnejši učenci so zato prikrajšani, ker
zanje zmanjkuje časa.
Opisno ocenjevanje vzgojnih predmetov
1
Utemeljitev:
– Ure so premalo sproščene.
– Prevelik pritisk učiteljev na učence.
Način opisnega ocenjevanja
1
Utemeljitev:
– Preveč je standardov znanja, ki se jih ne da preverjati.
Diferenciacijo (delno) že od začetka
1
4. razreda
Utemeljitev:
– V manjši skupini se lažje posvetiš posamezniku.
– Boljše je sodelovanje z učiteljem, ki poučuje s teboj, več opažanja, več
napredka.
Pouk, ki ne bi bil razdeljen na posamezne 1
učne ure
Utemeljitev:
– Tako bi lahko učitelj velikokrat izvajal drugačne dejavnosti in drugače
načrtoval pouk ter določal odmore, kadar jih potrebujejo učenci.
Več denarja za opremo oz. didaktični 1
material
Utemeljitev:
– Omogočanje pouka na konkretni ravni, IKT.
Več izobraževanj za učitelja začetnika
1
Utemeljitev:
– Mladi učitelji pogost potrebujejo pomoč in so zbegani, pa ne vedo, kje pomoč
iskati.
Brez odgovora
14
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Tabela 11: Prikaz odstotkov posameznih sprememb, ki bi jih uvedle učiteljice razrednega pouka

Sprememba, ki bi jo uvedle

Število odgovorov

Vrednost odgovorov

vrnitev številčnih ocen v prvo triado

17

20 %

prenovo učnega načrta

11

13 %

znižanje normativov

9

10 %

večjo avtoriteto in avtonomnost
učitelja, večjo odgovornost učencev
prihod v šolo ob zrelosti otrok

9

10 %

6

7%

obvezne domače naloge

6

7%

ocenjevanje vedenja

5

6%

ponovno uvesti osemletko

5

6%

večjo prisotnost vzgojiteljice

5

6%

zmanjšanje administrativnega dela

3

3%

ocenjevanje urejenosti zvezkov

2

2%

več ur za dodatni in dopolnilni pouk
in več strokovne pomoči OPP
opisno ocenjevanje vzgojnih
predmetov
način opisnega ocenjevanja

2

2%

1

1%

1

1%

diferenciacijo (delno) že od začetka
4. razreda
pouk, ki ne bi bil razdeljen na
posamezne učne ure
več denarja za opremo oz. didaktični

1

1%

1

1%

1

1%

1

1%

86

100 %

material
več izobraževanj za učitelja
začetnika
Skupaj

Na prvo mesto je z 19,77 % učiteljic od 86 prišla ponovna uvedba številčnih ocen v
prvo triado. Na drugem mestu bi 12,79 % anketiranih učiteljic v šolstvu prenovilo učni
načrt. 10,47 % bi jih znižalo normative in enak odstotek zvišalo avtoriteto in
avtonomnost učitelja ter učencu dalo večjo odgovornost. 6,81 % učiteljic bi uvedlo
prihod v šolo ob zrelosti otrok, enak odstotek bi uvedlo obvezne domače naloge. 5,81 %
učiteljic bi ocenjevalo vedenje, enak odstotek anketiranih si želi ponovno uvesti
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osemletko in večjo prisotnost vzgojiteljic. Kot spremembe, ki bi jih uvedle, navajajo
tudi zmanjšanje administrativnega dela (3,48 %), ocenjevanje urejenosti zvezkov (2,33
%), več ur za dodatni in dopolnilni pouk ter več strokovne pomoči OPP (2,33 %),
opisno ocenjevanje vzgojnih predmetov (1,16 %), spremenjen način opisnega
ocenjevanja (1,16 %), delno diferenciacijo že od 4. razreda (1,16 %), pouk, ki ne bi bil
razdeljen na posamezne učne ure (1,16 %), več denarja za opremo oz. didaktični
material (1,16 %) in več izobraževanj za učitelja začetnika (1,16 %).
Iz podatkov je razvidno, da bi vsaka peta učiteljica želela številčne ocene v prvem
triletju, kar utemeljujejo z manjšo motivacijo otrok in stresom, ki ga dožive v 4. razredu
ob številčnih ocenah.
Anketirane bi uvedle tudi postopno uvajanje sprememb učnih načrtov, več praktičnega
dela, izkustvenega učenja in znanja za življenje.
Učiteljice bi znižale normative učencev v oddelku, saj menijo, da bi bilo delo z manjšim
številom učencev lažje in kvalitetnejše.
Če bi anketirane imele možnost vpliva na šolski sistem, bi uvedle večjo avtoriteto in
avtonomnost učitelja, saj starši nestrokovno posegajo v šolsko delo, učenci pa se
sklicujejo samo na pravice, dolžnosti pa pozabljajo.
Anketirane so med spremembami naštele še: prihod v šolo ob ustrezni zrelosti otrok,
obvezna izdelava domačih nalog, ocenjevanje vedenja, osemletko, nenehno prisotnost
vzgojiteljice v 1. in 2. razredu, zmanjšanje administrativnega dela, ocenjevanje
urejenosti zvezkov, več ur za dodatni in dopolnilni pouk, več strokovne pomoči OPP,
opisno ocenjevanje vzgojnih predmetov, način

opisnega ocenjevanja, delno

diferenciacijo že od začetka 4. razreda dalje, pouk, ki ne bi bil omejen na

45-

minutne ure, več denarja za opremo in didaktični material in več izobraževanj za
učitelja začetnika.
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5.8.13 Predlogi sprememb v šolstvu

Zanimalo me je, katere predloge sprememb učitelji razrednega pouka sprejemajo kot
pozitivne in katere kot negativne. Predstavljeni so pozitivni in negativni predlogi
sprememb ter primerjava med njimi.
Tabela 12: Pozitivni predlogi sprememb po mnenju učiteljic razrednega pouka

Predlog spremembe s pozitivnim vplivom

Število odgovorov

Tuji jezik v prvi triadi

8

Utemeljitev:
– Družba je danes naravnana k uporabi tujega jezika.
– Zaradi majhnosti naroda je znanje tujih jezikov nujno. Več možnosti zaposlitve
v prihodnosti.
– Učenci so v tem starostnem obdobju dojemljivi za novosti in hitro učljivi.
Otroci v nižjih razredih lažje zbirajo in shranjujejo informacije (do 9. leta).
– Učenci ob tem uživajo, saj že veliko znajo.
Številčno ocenjevanje v 3. razred
7
Utemeljitev:
– Zaradi številčne ocene bodo starši lažje razumeli, koliko njihov otrok res zna.
– Učenci bodo bolj motivirani za delo.
– Poznavanje realnega stanja bo večje.
– V 4. razredu bo manj stresov.
Opismenjevanje v 1. razred
6
Utemeljitev:
– Veliko otrok v tej starosti že bere in piše. Otroci so zreli za opismenjevanje.
Področje OPP
6
Utemeljitev:
– Integracija otrok s posebnimi potrebami: individualizacija, diferenciacija,
prilagojen program. Individualna pomoč strokovnih delavcev slabšim učencem.
– Spoznavanje in sprejemanje drugačnosti.
– Individualni načrt, več sodelovanja s starši.
– Prilagoditev metod dela in zahtevnosti nalog, več konkretnega dela s
pripomočki.
Ga ni.
5
–

»Je sploh kaj pozitivnega v tem času? Ocene, uspeh in vedenje nazaj!«
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Posodobitev učnih načrtov

3

Utemeljitev:
– Novi pristopi poučevanja.
– Glasba: vzgojno področje je zelo pomembno za skladen razvoj otroka.
Nivojski pouk
2
Utemeljitev:
– Možnost napredovanja oz. razvijanja učenčevih sposobnosti na posameznih
področjih (delo z nadarjenimi).
– Učenci z večjim potencialom (več predznanja) imajo možnost hitrejšega
napredka, drugi pa temeljito usvojijo snov – vendar počasneje.
Večja avtonomnost učitelja
2
Ni utemeljitve.
Večji proračun za material

2

Utemeljitev:
– Izdelki bodo zanimivejši. Učiteljice kmalu ne bodo več kupovale materiala iz
svojega žepa.
Uporaba IKT
1
Utemeljitev:
– Učencem je/bo pouk zanimivejši, »na svoj račun« pridejo tudi avdiovizualni
tipi učencev in tako snov hitreje usvojijo.
Učitelj sme učenca kaznovati s kakršno 1
koli nefinančno (nedenarno) in nefizično
kaznijo.
Utemeljitev:
– Samo besede, izrečene in na papirju, za kazen učencem ne pomenijo nič,
staršem pa tudi ne.
Pogled na celovit celostni razvoj otroka
1
Ni utemeljitve.
Dva strokovna delavca v 1. razredu

1

Utemeljitev:
– Večja pozornost, lažji prehod iz vrtca.
Brez odgovora
55

68

Zajamšek, A.: Učitelj in pedagoške spremembe. Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani,
Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, 2012
Tabela 13: Negativni predlogi sprememb po mnenju učiteljic razrednega pouka

Predlog spremembe z negativnim vplivom

Število odgovorov

Znižanje normativov

20

Utemeljitev:
– Če je v razredu veliko število učencev, učitelj nima pregleda nad vsemi.
– V razredu je preveč različnih otrok, vse večje število učencev, OPP, in učitelj je
v težavah, ker ne uspe nuditi pomoči vsem. Boljši učenci ne pridejo v ospredje,
jih spregledaš.
– Delo s preveliko skupino ne vodi v kvalitetno delo. Z manj učenci je delo lažje,
saj se lahko posvetiš učencem s težavami.
– Glede na način dela in učne načrte je že sedaj v razredu velikokrat preveč otrok,
s povečanjem števila pa bi bilo delo nemogoče.
– Spremembe uvaja in predlaga nekdo, ki še nikoli ni učil v razredu z 28 otroki.
– Že sedaj je na vseh nivojih težko uvajati disciplino in zahtevati upoštevanje
pravil, zato je pouk težak, potem pa bo še težji.
Posodobite učnega načrta
7
Utemeljitev:
– Cilji in standardi znanja, naravnani na triletje. Točno bi lahko bilo opredeljeno,
kaj mora učenec znati za napredovanje v višji razred, ne pa, da se vse tolerira
do 3. razreda.
– Dodajanje učnih ciljev v načrt 1. razreda. Otroci so preforsirani. V 1. razredu
sta opismenjevanje in računanje do 20 preveč. Učenci pogrešajo igro, saj zaradi
prenatrpanosti učnih ciljev zanjo ni več toliko časa.
Vse, kar posodabljajo.
4
Utemeljitev:
– Vse dosedanje spremembe po uvedbi devetletke so negativne. Problem je v
tem, ker posodabljajo ljudje, ki niso iz prakse.
– Z diferenciacijo in individualizacijo podpiramo lenobo otrok.
Vpletanje politike in staršev v vodenje šole 2
Utemeljitev:
– Vnašanje dodatnih projektov, prireditev in raznih nalog. S tem obremenjujemo
učence.
NPZ
2
Utemeljitev:
– NPZ so sami sebi namen.
– Dodatno delo učitelju.
– Učenci jih ne jemljejo resno, saj ne potrebujejo dobrih rezultatov.
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Povečan obseg učne obveze

1

Utemeljitev:
– Več obremenitve vodi v manj kvalitetno delo in manjšo željo po ustvarjanju
česa »novega«.
Zmanjšanje možnosti izobraževanja o
1
novostih
Utemeljitev:
– Zaradi finančnih sankcij.
Tuji jezik v prvi triadi
1
Utemeljitev:
– Otroci naj bi najprej usvojili osnove maternega jezika oz. slovenskega jezika, ki
je komu prvi tuji jezik.
Ukinitev oz. združevanje šolskih počitnic
1
Utemeljitev:
– Enotedenske počitnice (jesenske, novoletne, zimske) so bolj smiselne kot
združevanje zimskih na 14 dni.
Sprememba učbenikov in delovnih zvezkov 1
Utemeljitev:
– Na tem področju je prevelika zmešnjava.
– Vprašljiva kvaliteta nekaterih delovnih zvezkov in učbenikov.
– Nujen poudarek na kvalitetnih vsebinah za osnovno šolo.
Napovedano ocenjevanje
1
Utemeljitev:
– Učenec lahko manjka, kar ti podre načrtovano uro; po ustnem spraševanju se ne
učijo sproti (posledično slabše znanje).
Brez odgovora
59
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Tabela 14: Primerjava pozitivnih in negativnih predlogov sprememb v šolstvu po mnenju učiteljic razrednega
pouka

Predlog spremembe v šolstvu
dva strokovna delavca v 1. razredu
opismenjevanje v 1. razredu
napovedano ocenjevanje
nivojski pouk
NPZ
ni pozitivnega predloga. Vse, kar
prenavljajo, je negativno.
področje OPP
pogled na celovit razvoj otroka
posodobitev učnih načrtov
povečan obseg učne obveze
sprememba učbenikov in delovnih
zvezkov
številčno ocenjevanje v 3. razred
tuji jezik v prvi triadi
učitelj sme sam učenca kaznovati s
kakršno koli nefinančno (nedenarno)
in nefizično kaznijo.
uporaba IKT
ukinitev oz. združevanje šolskih
počitnic
večja avtonomnost učitelja
vpletanje politike in staršev v vodenje
šole
zvišanje normativov
zmanjšanje možnosti izobraževanja o
novostih

Število odgovorov
Pozitiven predlog s.
Negativen predlog s.
1
0
6
2
0
1
2
0
0
2
5
4
6
1
3
0
0

0
0
7
1
1

6
8
1

0
1
0

1
0

0
1

2
0

0
2

0
0

20
1

6 anketiranih učiteljic razrednega pouka meni, da je predlog spremembe o
opismenjevanju v 1. razredu pozitiven, 2 menita, da je ta predlog negativen. 7
anketiranih meni, da so predlogi ponovnih prenov učnih načrtov negativni, 3, da so te
prenove pozitivne. 8 učiteljic meni, da je uvedba tujega jezika v prvi triadi pozitivna, le
ena pa, da bi bila ta sprememba negativna. 20 učiteljic razrednega pouka kot negativni
predlog opredeljuje zvišanje normativov. 6 jih meni, da so pozitivni predlogi sprememb
na področju OPP. Enako število jih je ocenilo številčno ocenjevanje v 3. razredu kot
71

Zajamšek, A.: Učitelj in pedagoške spremembe. Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani,
Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, 2012
pozitivno spremembo. 5 jih meni, da pozitivnega predloga sprememb ni, in 4, da je
negativno vse, kar spreminjajo.
Več anketiranih je spremembe o opismenjevanju v 1. razredu ocenilo pozitivno,
medtem ko več učiteljic ocenjuje posodobitve učnih načrtov kot negativne, in sicer
zaradi naravnanosti ciljev in standardov znanj na triletja in dodajanja učnih ciljev v 1.
razred (opismenjevanje, računanje do 20).
Prav tako več anketiranih meni, da je predlog uvedbe tujega jezika v prvem triletju
pozitiven – zaradi dovzetnosti za novosti v tem starostnem obdobju in današnji
naravnanosti uporabe tujega jezika.
Kot pozitivno spremembo navajajo tudi nivojski pouk, večjo avtonomnost učitelja, večji
proračun za materialna sredstva, uporabo IKT, kaznovanje učenca s kakršno koli
nefinančno ali nefizično kaznijo, pogled na celostni razvoj otroka in dva strokovna
delavca v 1. razredu. Negativnosti, na katere so opozorile, pa so: vpletanje politike in
staršev v organizacijo in delo šole, NPZ, večja učna obveznost učiteljev, zmanjšanje
števila strokovnih izobraževanj, ukinitev oz. združevanje šolskih počitnic, nenehno
spreminjanje učbenikov in delovnih zvezkov in nenapovedano ustno ocenjevanje. Kar
nekaj učiteljic meni, da predlogi niso pozitivni oz. da so vsi predlogi sprememb
negativni.
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5.8.14 Vnašanje lastnih sprememb v pedagoško prakso

Zanimalo me je, kako pogosto učitelji razrednega pouka vnašajo lastne sprememb v
pedagoško prakso.
Kako pogosto vnašate lastne spremembe v pedagoško prakso?
1%

4%

7%
a Vsako leto
b Vsakih nekaj let
c Lastnih sprememb ne vnašam
88%

d Drugo

Graf 14: Vnašanje lastnih sprememb učiteljic razrednega pouka v pedagoško prakso

Od 97 učiteljic razrednega pouka 87,63 % anketiranih vsako leto vnaša lastne
spremembe v pedagoško prakso, 7,22 % vsakih nekaj let. 1,03 % starejših učiteljic
lastnih sprememb ne vnaša. 4,12 % anketiranih je dodalo, da je vnašanje lastnih
sprememb odvisno od oddelka oz. otrok, na začetku poklicne poti pa je vnašanje lastnih
sprememb zelo pogosto, vsak mesec.
Anketirane menijo, da vnaša učitelj lastne spremembe v poučevanje vsako leto, saj
mora način dela prilagajati novi generaciji učencev. Vedno znova iščejo poti in ideje, da
bi učencem ponudile kar največ. Pedagoško delo tako nikoli ne postane enolično.
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5.8.15 Področja vnašanja sprememb v lastno prakso

Zanimalo me je, na katerih področjih vnašajo lastne spremembe.

Na katerem področju vnašate lastne spremembe v pedagoško
prakso?
90
80
Število odgovorov

70
60
50
40
30
20
10
0

Graf 15: Področja vnašanja lastnih sprememb učiteljic razrednega pouka v pedagoško prakso

Anketirane največkrat vpeljujejo lastne spremembe na področju različnega pridobivanja
znanja in utrjevanja, temu sledijo vsebinske spremembe in pripomočki, upoštevanje
učencev, preverjanje in ocenjevanje znanja, cilji, sodelovanje učencev in področje OPP.
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5.8.16 Pomembnost dejavnikov pri spreminjanju lastne pedagoške prakse
Zanimalo me je, kako učitelji razrednega pouka ocenjujejo pomembnost različnih
dejavnikov pri vpeljevanju lastnih sprememb. Anketiranim sem v presojo ponudila
dejavnike, ki so jih ocenjevali od 1 do 5 (pomen ocen: 1 – ni pomemben dejavnik, 2 –
malo pomemben dejavnik, 3 – srednje pomemben dejavnik, 4 – pomemben dejavniki,
5 – zelo pomemben dejavnik).
Tabela 15: Pomembnost dejavnikov pri vnašanju lastnih sprememb v pedagoško prakso učiteljic razrednega
pouka

Rang

Dejavnik

Povprečna ocena

1

dvig motivacije učencev v razredu za delo in učenje

4,76

2

omogočanje učencem pridobivanje znanja po
aktivnejši poti
izboljšanje razredne klime

4,57

4,45

5

več znanja na poglobljenem nivoju in večja
uporabnost
možnost prilagajanja vsakemu posamezniku,
individualizacija
izboljšanje discipline

6

sodelovanje s starši

4,02

7

želja po spremenjeni vlogi učitelja (želja po
inoviranju)
zmanjšanje učenčeve obremenjenosti

3,84

3
4
4

8

4,46

4,45
4,38

3,66

Anketirane učiteljice razrednega pouka kot pomemben dejavnik spreminjanja lastne
prakse najvišje ocenjujejo dvig motivacije učencev. Temu sledi omogočanje učencem
pridobivanje znanja po aktivnejši poti. Kot pomembne dejavnike ocenjujejo: izboljšanje
razredne klime, več znanja na poglobljenem nivoju in njegovo večjo uporabnost,
možnost prilagajanja vsakemu posamezniku – individualizacija, izboljšanje discipline,
sodelovanje s starši, željo po spremenjeni vlogi učitelja (želja po inoviranju) in
zmanjšanje učenčeve obremenjenosti.
Dodale so še, da je treba sodelovati s starši in pridobiti učence, da učenje postane
veselje, radovednost in želja. Učence naučiti učiti se, nekatere stvari memorirati, druge
znati poiskati. Uporabnost znanja je bistvenega pomena.
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»Izhodišče inovacije je navadno spoznanje problemske situacije, ko začutimo potrebo
po spreminjanju obstoječega zaradi nezadovoljstva z obstoječo situacija« (Valenčič
Zuljan, 1996, str. 11). Pomembnost dejavnikov pri inoviranju lahko povežemo z
negativnim vplivom sprememb v šolstvu – po mnenju anketiranih na kakovost znanja,
disciplino in učiteljevo vlogo.

Tabela 16: Prikaz pomembnosti dejavnikov pri vnašanju lastnih sprememb učiteljic razrednega pouka v
odstotkih

Ocena

Dejavnik

(1 – ni pomemben dejavnik, 2 – malo pomemben dejavnik,
3 – srednje pomemben dejavnik, 4 –pomemben dejavniki,
5 – zelo pomemben dejavnik)
Povprečna
1
2
3
4
5
ocena

izboljšanje discipline

1%

2%

9%

34 %

54 %

4,38

dvig motivacije učencev v razredu
za delo in učenje
izboljšanje razredne klime

0%

0%

2%

20 %

78 %

4,76

0%

0%

9%

35 %

55 %

4,46

več znanja na poglobljenem
nivoju in večja uporabnost
omogočanje učencem pridobivati
znanja po aktivnejši poti
možnost prilagajanja vsakemu
posamezniku, individualizacija
zmanjšanje učenčeve
obremenjenosti
želja po spremenjeni vlogi učitelja
(želja po inoviranju)
sodelovanje s starši

0%

2%

5%

38 %

55 %

4,45

0%

0%

8%

27 %

65 %

4,57

0%

1%

10 %

32 %

57 %

4,45

2%

11 %

32 %

29 %

27 %

3,66

0%

4%

28 %

47 %

21 %

3,84

1%

4%

20 %

41 %

34 %

4,02

Najpogostejši dejavniki, ki učitelje spodbujajo, da vnašajo lastne spremembe za
doseganje temeljnih ciljev, so povezani z učenci – z delom v razredu oz. s posameznimi
učenci.
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5.8.17 Ovire pri uvajanju lastnih sprememb v pedagoško prakso

Učitelji pri uvajanju lastnih sprememb naletijo na ovire. Zanimalo me je, na katere in v
kolikšni meri. V ocenjevanje sem jim ponudila ovire, ki so jih lahko ocenjevali od 1 do
4 (pomen ocen: 1 – dejavnik me ne ovira, 2 – dejavnik me redko ovira, 3 – dejavnih me
pogosto ovira, 4 – dejavnik me vedno ovira).
Tabela 17: Ovire učiteljic razrednega pouka pri uvajanju lastnih sprememb v pedagoško prakso

Rang

Dejavnik

Povprečna ocena

1

materialni in finančni pogoji

2,92

2

preobremenjenost

2,63

3

številčnost razreda

2,61

4

nedisciplina

2,60

5

heterogenost razreda

2,28

6

starši

1,78

7

vodstvo šole

1,44

8

ŠSS

1,29

Anketirane učiteljice razrednega pouka pri uvajanju lastnih sprememb v pedagoško
prakso pogosto ovirajo materialni in finančni pogoji, njihova preobremenjenost,
številčnost razreda in nedisciplina. Heterogenost razreda in starši so dejavniki, ki jih
redko ovirajo. Vodstvo šole in ŠSS učiteljice pri inoviranju lastne prakse ne ovirata.

Anketirane so dodale:
–

»Zaradi materialnih in finančnih pogojev je nemogoče izvajati zamišljeno.«

–

»Učitelja preobremenjuje administrativno delo.«

–

»V številčnem razredu sta oteženi individualizacija in diferenciacija.«

Tudi v raziskavi M. Valenčič Zuljan in J. Kalin (2007) so bili kot ovira najpogosteje
omenjeni slabi materialni in finančni pogoji, sledi jim učiteljeva preobremenjenost
(zlasti preveč administracije).
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Tabela 18: Prikaz ovir pri uvajanju lastnih sprememb učiteljic razrednega pouka v odstotkih

Ocena

Ovira

(1 – dejavnik me ne ovira, 2 – dejavnik me redko ovira,
3 – dejavnih me pogosto ovira, 4 – dejavnik me vedno
ovira)

materialni in finančni pogoji

1
5%

2
25 %

3
43 %

4
27 %

številčnost razreda

10 %

35 %

39 %

16 %

heterogenost razreda

20 %

41 %

31 %

8%

nedisciplina

7%

38 %

43 %

12 %

preobremenjenost

5%

40 %

41 %

14 %

vodstvo šole

60 %

36 %

4%

0%

ŠSS

73 %

25 %

2%

0%

starši

39 %

47 %

12 %

2%

Dejstvo, da več kot četrtina učiteljic meni, da jih pri inovativnosti ovirajo materialni in
finančni pogoji, je zaskrbljujoč podatek, prav tako tudi odstotek, ki meni, da veliko
število učencev v razredu. Žal na te dejavnike zaradi gospodarske krize ni mogoče
vplivati, upam pa, da zaradi tega njihovo delo ne postane monotono in da za vpeljevanje
lastnih sprememb najdejo drugačen način izvedbe. Številčnost, heterogenost in
nedisciplina otrok v oddelkih že zdaj, ko se normativi še niso povečali, ovirajo delo
pedagoških delavcev. Učitelji, ki menijo, da so preobremenjeni, večkrat navajajo, da je
to zaradi administrativnega dela. Po mojem mnenju pozabljajo, da se z administrativnim
delom pripravljajo na pouk in ga analizirajo, zato bi bilo njihovo delo brez tega
okrnjeno.
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5.8.18 Vloga učiteljev pri vpeljevanju inovacij

Učitelji v svoje delo z otroki vnašajo inovacije. Zanimalo me je, kako učitelji
razrednega pouka ocenjujejo svojo vlogo pri njihovem vpeljevanju.
Kako učitelji vidijo svojo vlogo pri vpeljevanju inovacij?
4%
a Učiteljeva naloga je
poučevanje, pedagoške
inovacije so stvar raziskovalcev.
b Če učitelj vsako leto ne
preizkusi kakšne novosti,
postane poučevanje monotono
in dolgočasno.

96%

Graf 16: Vloga učiteljic razrednega pouka pri vpeljevanju inovacij

95,88 % anketiranih od 96 zbranih odgovorov meni, da če učitelj vsako leto ne
preizkusi kakšne novosti, postane poučevanje monotono in dolgočasno. Le 4,12 %
anketiranih meni, da je učiteljeva naloga poučevanje, pedagoške inovacije pa so stvar
raziskovalcev.
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6 SKLEP

Spremembe so gonilo razvoja, zato si življenja brez njih ne moremo predstavljati.
Spreminjanje v vsakdanjem življenju posameznika lahko koristi različnim namenom. S
spremembami si lepšamo življenje, olajšujemo delo, manjšamo napor, povečujemo
kakovost in širimo obzorje znanja. S spremembami poskrbimo, da naš vsakdan ne
postane monoton in da smo v koraku z naprednimi zahtevami sodobnega časa.
Spremembe so potrebne na vseh področjih, tako tudi v šolstvu. Segajo na različna
vsebinska področja z različno stopnjo obveznosti: od zakonodajnih sprememb do
spodbujanja učiteljeve vsakodnevne inovativnosti. Vse to spreminja tudi njegovo
profesionalno vlogo. Zaradi količine sprememb in njihove skromne vsebinske
utemeljitve je lahko prezrt konceptualni pristop, otežkočeno je tudi njihovo spremljanje
oz. evalvacija. Velikokrat se pozablja na to, da je za uvedbo sprememb potreben čas, da
se pokažejo rezultati, in da je sprejemanje in uvajanje sprememb odvisno zlasti od
prepričanja učiteljev, da so spremembe potrebne, izvedljive in kakovostne. Samo
pozitiven odnos učiteljev do sprememb omogoča njihovo kakovostno izpeljevanje, zato
je zelo pomembno, kako so jim predstavljene.
Raziskava je pokazala, da skoraj polovica anketiranih učiteljev razrednega pouka
uvajanje sprememb čuti kot problem ali oviro. Menim, da je vzrok za to prevelika
količina sprememb v kratkem času, kar so potrdili tudi anketirani. Včasih bi pri
uvajanju sprememb manj pomenilo več. Kljub temu pri izvajanju sprememb pri pouku
večina učiteljev nima težav, še vedno pa je veliko takšnih, ki bi želeli in potrebovali več
pomoči in opore pri uvajanju sprememb. Učitelji navajajo, da pri izvajanju sprememb
največkrat sodelujejo s sodelavci. S spremembami v šolstvu učitelje razrednega pouka
največkrat seznani vodstvo šole, nanje jih opozorijo tudi predavatelji na izobraževanjih.
Pri uvajanju sprememb v šolstvu učitelji razrednega pouka naletijo največkrat na ovire,
kot so nepreizkušenost sprememb in materialni ter finančni pogoji. Na te ovire učitelji
nimajo neposrednega vpliva, odvisne so od gospodarskega stanja države.
Sprememba, ki je pozitivno vplivala na delo učiteljev razrednega pouka, je uvajanje
IKT v poučevanje, kar utemeljujejo s povečano motivacijo učencev pri delu.
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Učitelji razrednega pouka pri prenovi učnih načrtov in predlogih njihovega
spreminjanja najdejo tako pozitivne kot negativne spremembe.
Sprememba, ki je po mnenju večine učiteljev razrednega pouka negativno vplivala na
pedagoško delo, je opisno ocenjevanje, saj je z njim padla motivacija učencev za
učenje. Po mnenju učiteljev si opisno oceno posameznik razlaga različno, številčna
ocena pa znanje ovrednoti natančneje. Zato bi večina anketiranih opisno ocenjevanje
popolnoma ukinila.
Kljub temu da večina anketiranih učiteljev razrednega pouka trdi, da začne slediti
spremembam pred njihovo uveljavitvijo, je raziskava pokazala, da je njihovo
poznavanje predlogov sprememb v šolstvu skromno. Tisti, ki poznajo predloge
sprememb, menijo, da sta pozitivna predloga uvedba tujega jezika v prvem triletju in
številčno ocenjevanje v 3. razredu. Ne strinjajo se z zvišanjem normativov učencev v
oddelku, saj menijo, da bi to negativno vplivalo na kakovost pedagoškega dela.
Spremembe v šolstvu so po mnenju 36 % učiteljev razrednega pouka izboljšale celovit
osebnostni razvoj učencev. 46 % učiteljev meni, da so pozitivno vplivale tudi na
integracijo otrok s posebnimi potrebami. Uvedba sprememb je po mnenju 52 %
anketiranih zmanjšala kakovost znanja učencev, 68 % jih meni, da so spremembe
poslabšale družbeno vlogo učitelja in 60 %, da so negativno vplivale tudi na disciplino v
razredu.
88 % učiteljev meni, da če učitelj vsako leto ne preizkusi kakšne novosti, postane
poučevanje monotono in dolgočasno. Tako vsako leto vnašajo spremembe v lastno
pedagoško prakso, največkrat pri pridobivanju in utrjevanju znanja ter motivaciji
učencev. S tem omogočajo učencem aktivnejše delo. Težave pri vnašanju lastnih
sprememb jim povzročajo slabi materialni in finančni pogoji, preobremenjenost,
številčni razredi in nedisciplinirani učenci.
In kako bi odgovorila na vprašanje, ki sem si ga zastavila na začetku? Ali je šolstvo
napredovalo od časa, ko sem še sama obiskovala osnovno šolo kot učenka? Moj
odgovor je pritrdilen. Kljub različnemu odnosu posameznikov do sprememb v šolstvu
so te nujno potrebne, saj jih narekujejo čas in družbene spremembe, pa tudi spremembe
na področju pedagoških in psiholoških znanosti, njihove posledice pa so odvisne tako
81

Zajamšek, A.: Učitelj in pedagoške spremembe. Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani,
Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, 2012
od posameznika kot okolja. Vsakemu kakovostnemu učitelju bi moralo biti premišljeno
uvajanje sprememb dragocen poklicni izziv, ki bi pripomogel h kakovostnejšemu
znanju učencev in učiteljevemu profesionalnemu razvoju.
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