
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT  

NAČRTOVANJE PROFESIONALNEGA  

RAZVOJA STROKOVNIH DELAVCEV  

V OSNOVNIH ŠOLAH  

Branka Vodopivec 

Magistrska naloga 

Koper, 2015                                                            Mentor: doc. dr. Justina Erčulj 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

POVZETEK 

 

V raziskavi predstavljamo področje načrtovanja profesionalnega razvoja strokovnih delavcev 

na osnovnih šolah. Proučili in raziskali smo prakso načrtovanja in ravnateljevo vlogo pri 

načrtovanju razvoja strokovnih delavcev. V raziskavo smo zajeli vse ravnatelje slovenskih 

osnovnih šol. Raziskava je pokazala, da je praksa načrtovanja profesionalnega razvoja 

različna. Ravnatelji se zavedajo pomembnosti povezanosti profesionalnega razvoja strokovnih 

delavcev z razvojem šole in izvajajo nekatere oblike evalvacije kot osnovo za načrtovanje 

profesionalnega razvoja. Pomanjkljivosti pri načrtovanju, ki so se nakazale z našo raziskavo, 

so: pomanjkanje znanj in veščin ravnateljev na področju načinov, kako profesionalni razvoj 

strokovnih delavcev povezati in uskladiti s potrebami šole kot celote ter nesistematičnost 

spremljanja učinkov profesionalnega razvoja na delo z učenci. 

 

Ključne besede: profesionalni razvoj, osnovna šola, načrtovanje, ravnatelji, učitelji. 

 

 

SUMMARY 

 

We present the field of planning a professional development of primary school teachers in our 

research. We researched and studied the practice of planning and the principal’s part in 

planning a development of professional workers at school. We included the principals of all 

Slovenian primary schools. The research showed the practice of planning a professional 

development is different school from school. The principals are usually aware of importance 

in connection between the teachers’ professional development and the school progress. As the 

base for the development they use some forms of evaluation. There were some negative 

factors of planning shown within our research: the deficiency in principal’s knowledge and 

certain skills about how to find the link between the planning of teachers’ professional 

development and the school needs as a whole and their unsystematic way of escorting the 

effects of teachers’ professional development to their work with the students. 

 

Keywords: professional development, primary school, planning, principals, teachers. 
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1 UVOD 

 

Vedno bolj intenzivne spremembe v zunanjem okolju, kot so na primer nove tehnologije, 

spremembe zakonodaje, spremembe v vedenju učencev idr., od vsake organizacije zahtevajo 

vedno nove načine odzivanja na izzive okolja, zaradi česar zaposleni potrebujejo nova znanja 

in veščine. Tako je tudi današnje izobraževalno okolje zaznamovano z nenehnimi 

spremembami, protislovji in negotovostjo. Nova spoznanja na področjih stroke, metode in 

organizacija pouka, pojav novih tehnologij, vse več učno in vedenjsko težavnih učencev 

zahtevajo drugačne načine poučevanja, pogostejše oblike zunanjih preverjanj znanj in 

delovanja šole, kar od učitelja zahteva nenehno izpopolnjevanje profesionalnih kompetenc.  

 

Čas, v katerem živimo, narekuje temelje spremembe na vseh področjih našega življenja in 

tako se spreminja tudi vloga učiteljev. Sachs (2000, 76) meni, da morajo biti učitelji: »[…] 

vešči strokovnjaki, ki so sposobni razmišljati o svojem delu, da bodo znali razvijati kvalitetne 

učne situacije za svoje učence in ki bodo sposobni soočiti se s hitrimi spremembami znotraj in 

zunaj učilnice«. Kakovost poučevanja v razredu je torej odvisna od učiteljevega 

profesionalizma (Day 1999, 6; Stoll in Fink 1996, 150; Erčulj 2011). O spremenjeni, novi 

vlogi učitelja razmišljajo tudi Kalin (2004, 29), Sachs (2000, 87), Niemi in Kohonen (1995, 

po Kalin 2006, 50), Marentič Požarnik (2000, 5) ter Valenčič Zuljan (2001, 131). Tudi Fullan 

in Hargreaves (2000) ter Bubb in Earley (2007) poudarjajo, da je uspeh šolskega razvoja 

odvisen od pripravljenosti učiteljev za spreminjanje in prilaganje tradicionalnih vlog novim 

vlogam. Učitelj postaja predvsem uvajalec sprememb, privzema nove vloge in pristope, ki jih 

prilagaja novim okoliščinam. 

 

Eden od pristopov za soočanje organizacij s spremembami okolja je koncept učeče se 

organizacije (Urh 2003), ki temelji na nenehnem izboljševanju sposobnosti organizacije skozi 

osebni razvoj in permanentno učenje vseh zaposlenih (Hargreaves 2003, 133–135). Učeča se 

organizacija je osredotočena na kontinuirano izboljševanje procesov, proizvodov in storitev, 

sistematično pospešuje učenje zaposlenih in se nenehno spreminja zato, da bi dosegla svoje 

strateške cilje ter tako ohranila svojo konkurenčnost. »Značilnosti učeče se šole je nenehen 

razvoj šole in posameznih učiteljev – torej njihov profesionalni razvoj« (Kalin 2004, 25). Moč 

učeče se organizacije je v njeni sposobnosti, da identificira, uporablja, razvija in stimulira 

znanje, ki je na voljo. Vseživjenjsko učenje je eden od ključnih dejavnikov profesionalnega, 

osebnega in družbenega razvoja posameznikov v na znanju temelječi družbi. Razvoj 

človeških virov (Urh 2006, 75) je sestavni del vodenja, zato je glavna naloga vodij preskrbeti 

strokovni razvoj, strokovno usposabljanje in podporo vsem zaposlenim. Razvoj zaposlenih pa 

mora biti v skladu z organizacijskimi cilji, vizijo in poslanstvom šole (Verbiest 2004, 39) ter 

dolgoročnim razvojnim načrtom. 
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Najpomembnejša razsežnost učiteljevega profesionalizma je profesionalni razvoj, ki se na eni 

strani povezuje z izkušnjami, zmožnostmi in s stališči posameznika, na drugi pa s kulturo šole 

(Kalin 2004, 33). Tako ima velik pomen za poklicni razvoj institucija, kjer si učitelji kot 

posamezniki in kot celota prizadevajo za skupne cilje in skupna prepričanja. Tu ima 

pomembno vlogo ravnatelj, še posebej pri ustvarjanju spodbudnega ozračja, ki omogoča 

pogoje za individualni razvoj in razvoj institucije (Kalin 2006, 50). Pomen razvoja učiteljev je 

v njihovem osebnem in profesionalnem življenju ter v politiki šole, v kateri delajo (Day 1999, 

1). Stalni profesionalni razvoj je za učitelje nujen, saj so le tako lahko kos spremembam in le 

tako lahko analizirajo in obnovijo lastno znanje, sposobnosti in vizijo dobrega poučevanja. 

Načrtovanje in podpora vseživljenjskemu razvoju je odgovornost vsakega posameznega 

učitelja, šole kot celote in vlade (Day 1999, 2). 

 

Profesionalni razvoj učiteljev je vseživljenjski proces, ki se začne z njihovim dodiplomskim 

izobraževanjem in nadaljuje skozi celotno poklicno pot, bodisi s podiplomskim študijem, 

zagotovo pa v okviru nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, samoizobraževanja in 

pridobivanja novih kompetenc po formalni in neformalni poti (Kalin 2002, 155).  

 

Profesionalni razvoj učiteljev in šole kot celote je odvisen tako od nas samih – učiteljev, kot 

tudi od organizacije, v kateri smo zaposleni, ter predvsem od politike šole – vodstva, ki 

sprejema glavne cilje organizacije, spodbuja in nadzira njihovo uresničevanje ter tako 

omogoča učenje strokovnih delavcev in nadaljnji razvoj šole. Organizacije lahko stimulirajo 

razvoj človeških potencialov z različnimi aktivnostmi v organizaciji in zunaj nje. Neformalno 

pridobivanje znanja, spretnosti, sposobnosti na delu so odvisni od individualnosti, sposobnosti 

za samo učenje, strukture dela, razvitosti pogojev za učenje ter celotne kulturne organizacije. 

Načrtovanja profesionalnega razvoja se začne na ravni organizacije in zaključi z načrtovanjem 

osebne kariere. Strokovnega razvoja šole ni brez strokovnega razvoja zaposlenih (Fullan 

2003, 5; Middelwood in Bush 2005, 195; Verbiest 2004, 33; Stoll in Fink 1996, 152; Dean 

1999, 111; Craft 1996, po Kalin 2004, 30). Pri tem je ena glavnih nalog ravnatelja, da 

omogoči strokovni in osebnostni razvoj učiteljev (Fullan 1993; Peček 2000, 89). 

 

Šola se mora biti sposobna učiti – to velja za šolo kot celoto (Verbiest 2004, 32). Strokovnjaki 

poudarjajo povezavo med nenehnim učenjem in profesionalnim razvojem posameznega 

učitelja in šole kot celote (Kalin 2006, Valenčič Zuljan 2001, 61; Hargreaves in Hopkins 

2001, 141; Day 1999, 2). Pri načrtovanju strokovnega razvoja (Guskey 2000, 17; Stoll in Fink 

1996, 51) poudarjajo pomen skupne vizije in ciljev organizacije, pri čemer je ključnega 

pomena skupno pogovarjanje in določanje temeljnih usmeritev šole (Hopkins 2001, po Erčulj 

2002, 5). Vloga ravnatelja pri razvijanju učiteljevega profesionalizma je torej večplastna, saj 

sega od preproste organizacijske do kompleksne, ki se odraža v odnosu do profesionalnega 

razvoja in ustvarjanja pogojev zanj (Erčulj 2011, 22). 
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1.1 Opredelitev raziskovalnega problema  

 

Z raziskavo smo želeli raziskati načrtovanje profesionalnega razvoja strokovnih delavcev (v 

nadaljevanju učiteljev) na osnovnih šolah v Sloveniji. Ključno vlogo pri razvoju 

profesionalnega razvoja učiteljev imajo ravnatelji, saj se od njih pričakuje, da načrtno 

spodbujajo sodelovanje med učitelji, usmerjajo refleksivno prakso ter vključujejo učitelje v 

razvojno načrtovanje (Sentočnik 2004, 583). Ravnatelj mora ugotoviti potrebe svojih 

sodelavcev in jih povezati s potrebami šole ter tako krepiti povezavo med razvojem učitelja in 

razvojem šole kot celote (Koren 2007). Peček (2000) in Erčulj (2011) menita, da ravnatelji 

niso odgovorni za profesionalni razvoj učiteljev samo na pravno-formalni, temveč tudi na 

moralno-etični strani, pri čemer morajo najprej poskrbeti za svoj profesionalni razvoj (Stoll, 

Fink in Earl 2003, 110; Koren 2007). Temeljna namena vsake profesionalne organizacije – 

tudi šole, sta učenje in poučevanje, zato se mora prvi med vsemi učenju posvečati ravnatelj, 

formalni vodja, ki ustvarja pogoje za delovanje za razvoj posameznikov in šole kot celote 

(Erčulj in Širec 2006b; Hargreaves 2003). 

 

Spreminjanje razumevanja in uresničevanje profesionalnega razvoja in z njim povezano 

izboljšanje šolskega dela in učinkovitosti je po mnenju Daya (1999) eden najpomembnejših 

premikov v praksi, saj bodo šole le tako kos resnim družbenim in tehnološkim spremembam. 

Profesionalni razvoj organizacije se namreč lahko uresničuje le ob profesionalnem razvoju 

zaposlenih, z vodenjem, ki spodbuja delovno okolje, ki posameznika nenehno usmerja, da 

prilagaja svoje vedenje ter oblikuje odnose do drugih in sebe (Urh 2006, 84–85). Po drugi 

strani pa bo le poklicno zavzet učitelj pripravljen sprejeti napore in tveganja, potrebne za tako 

spreminjanje (Javornik Krečič 2006a; Erčulj in Širec 2006b).  

 

Uspešnost posameznika postaja tesno povezana z uspešnostjo organizacije, zato je potrebna 

povezanost, usklajevanje in zadovoljevanje potreb med kadrovsko dejavnostjo in cilji 

organizacije (Možina 2002, 178–179). Učenje je pomembno tako za izboljševanje šol kot za 

strokovni razvoj učiteljev (Harris 2002, 35–36), saj izboljševanje šol zahteva strokovni razvoj 

v obliki učenja. Vodstvo šole naj bi vnaprej načrtovalo in postopoma razvijalo profesionalni 

razvoj zaposlenih, saj je le tako možna večja skladnost med posameznikovimi potrebami in 

željami ter potrebami in zahtevami delovnega mesta in vzgojno-izobraževalne institucije, kar 

poudarjata Day (1999, 63) in Cenčič (2007, 77–78). Vloga povezovanja učiteljevega 

profesionalnega razvoja s potrebami šole je temeljnega pomena za ploden skupni razvoj 

(Earley in Bubb 2004, 48; Craft 2000, 218).  

 

Pri načrtovanju profesionalnega razvoja učiteljev strokovnjaki izhajajo iz podmene, da sta 

profesionalni razvoj učiteljev in razvoj šole soodvisna in medsebojno nedeljivo povezana 

procesa, ki temeljita na skupnem učenju (Verbiest 2004, 33), zato je izhodišče zanj 

usklajevanje potreb posameznikov in šole. Ker naj bi se vsako ugotavljanje potreb, ki si 
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prizadeva k sistematičnosti, začelo s tako ali drugačno analizo stanja (Peček 2009, 17), je 

najprej potrebno poiskati odgovora na vprašanji Kje smo? in Kaj želimo v prihodnosti 

doseči?. Proces načrtovanja torej izhaja iz samovrednotenja, ki spodbuja posameznikov 

razmislek o lastnem profesionalnem razvoju na področjih, ki ga zanimajo in so v skladu z 

razvojnim načrtom šole.  

 

Zasnova nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja mora biti torej osnovana v načrtu  šole, 

temeljiti mora na individualnih in skupnih razvojnih potrebah, pri tem pa ne smemo pozabiti, 

da sta zanjo odgovorna tako posamezni učitelj kot ravnatelj.  

 

Ključen izziv načrtovanja profesionalnega razvoja je zagotovo izbira ustreznega 

izobraževanja (Erčulj 2011, 23), pri čemer moramo izhajati iz naslednjih podmen: 

– Pri načrtovanju profesionalnega razvoja izhajamo iz podmene, da sta profesionalni razvoj 

učiteljev in razvoj šole med seboj nedeljivo povezana (Craft 2000; Fullan in Hargreaves 

2000; Gordon 2004; Erčulj 2010), zato je izhodišče zanj usklajevanje potreb 

posameznikov s potrebami šole (Erčulj 2011, 23).   

– Učitelji morajo pri oblikovanju svojih izobraževalnih načrtov upoštevati prednostne 

naloge šole, ravnatelj pa mora vse to usklajevati (Day 1999, 103). 

– Učenje se vedno dogaja v kontekstu, zato ima evalvacija profesionalnega razvoja oziroma 

spremljanje njegovega učinka v praksi velik pomen (prav tam).  

 

Za raziskovanje načrtovanja profesionalnega razvoja učiteljev v Sloveniji smo se odločili 

predvsem zaradi maloštevilnih raziskav na tem področju, poleg tega pa v praksi slišimo, da so 

načrti šibki, prepuščeni posameznim ravnateljem, kar smo ugotovili tudi v projektu 

Sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v 

letih 2008–2011 Šole za ravnatelje, kjer smo pregledali več načrtov profesionalnega razvoja. 

 

V teoretičnem delu naloge smo s pregledom literature o načrtovanju profesionalnega razvoja 

strokovnih delavcev in z njim povezanimi pojmi, kot so učeča se organizacija, 

profesionalizem, profesionalni razvoj učiteljev, predstavili teoretično podlago za raziskavo 

načrtovanja profesionalnega razvoja strokovnih delavcev.  

 

V empiričnem delu pa smo predstavili stanje načrtovanja profesionalnega razvoja v 

slovenskih osnovnih šolah. Podatke, pridobljene z raziskavo, smo primerjali s teoretičnimi 

izhodišči in v sklepu podali priporočila in smernice za nadaljnje raziskovanje in izboljšanje 

prakse dela ravnateljev na področju na področju načrtovanja profesionalnega razvoja 

strokovnih delavcev.  
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1.2 Namen in cilji raziskave  

 

Namen naloge je bil kritično proučiti literaturo s področja načrtovanja profesionalnega 

razvoja učiteljev ter raziskati, kako vodstvo razume profesionalni razvoj učiteljev ter kako 

načrtuje, spremlja in uresničuje profesionalni razvoj učiteljev. Z raziskavo smo želeli tudi 

ugotoviti, kako je profesionalni razvoj učiteljev vgrajen v cilje organizacije, preučiti 

zmožnosti vodij za vzpostavljanje sistematičnega razvoja zaposlenih.  

 

Cilji raziskave so bili:  

– opredeliti načrtovanje profesionalnega razvoja učiteljev; 

– opredeliti vloge ravnatelja glede načrtovanja profesionalnega razvoja učiteljev, tudi s 

proučitvijo zakonske podlage; 

– proučiti dosedanjo prakso dela ravnateljev na področju vodenja profesionalnega razvoja 

učiteljev in 

– soočiti izsledke raziskave s teorijo in podati priporočila za nadaljnje raziskovanje.  

 

Z analizo in interpretacijo različnih informacij, ki smo jih dobili s študijem literature, s 

pomočjo anketnega vprašalnika in intervjujev z ravnatelji osnovnih šol ter analize 

organizacijskih dokumentov smo raziskali stanje načrtovanja profesionalnega razvoja 

učiteljev na OŠ v Sloveniji.  

  

1.3 Predstavitev raziskovalnih metod za doseganje ciljev naloge  

 

Za raziskovalno metodo smo izbrali pregledno študijo.  

 

Pri raziskavi smo uporabili naslednje tehnike zbiranja podatkov: 

– anketni vprašalnik (za ravnatelje osnovnih šol), ki smo ga zasnovali na podlagi povzetka 

raziskave ESS študije, z naslovom Razvoj kazalnikov profesionalnega razvoja 

zaposlenih, v okviru katere je bila izvedena pilotska raziskava na treh OŠ v Sloveniji (n = 

66); ter s pomočjo podatkov, zbranih na delavnicah ŠR, na katerih je sodelovalo okoli 

380 strokovnih delavcev, kjer so v skupinah od 6 do 8 strokovnih delavcev različnih 

profilov oblikovali plakate na temo profesionalnega razvoja;  

– delno strukturirani intervju (s petimi ravnatelji osnovnih šol), zasnovali smo ga na 

podlagi študije literature in analize zgoraj omenjenega anketnega vprašalnika; 

– analiza organizacijskih dokumentov šol, katerih ravnatelje smo vključili v intervjuje 

(letni delovni načrti šol posameznih šol).  
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1.4 Hipoteze in raziskovalna vprašanja 

 

»Oblikovanje teorije raziskave, znotraj tega pa hipotez in raziskovalnih vprašanj, je bistveno 

za potek projekta« (Tratnik 2002, 30). Vsako raziskovanje se začne z vprašanjem, ki ga pri 

kvantitativnem raziskovanju preoblikujemo v hipotezo (prav tam).  

 

Pri raziskavi sta nas vodili naslednji raziskovalni vprašanji: 

– Na kakšen način ravnatelji načrtujejo profesionalni razvoj strokovnih delavcev?  

– Kako profesionalni razvoj strokovnih delavcev povezujejo in usklajujejo s potrebami 

šole? 

 

Glede na namen in cilje raziskave magistrske naloge ter na podlagi študija strokovne literature 

ter izkušenj iz projekta Sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju v letih 2008–2011 Šole za ravnatelje smo z raziskavo preverjali 

naslednje domneve oziroma hipoteze
1
: 

 

H1: Načrtovanje profesionalnega razvoja v šolah ni sistematična dejavnost. 

 

H2: Načrtovanje profesionalnega razvoja strokovnih delavcev ni usklajeno s prednostnimi 

nalogami šole. 

 

H3: Ravnatelji načrtovanje profesionalnega razvoja prepuščajo strokovnim delavcem. 

 

H4: Ravnatelji potrebujejo več znanj in spretnosti s področja načrtovanja profesionalnega 

razvoja. 

 

H5: Načrtovanje profesionalnega razvoja na osnovnih šolah se statistično pomembno 

razlikuje glede na profil ravnatelja – tj. glede na spol, starost, pridobljeni strokovni naziv in 

delovne izkušnje z ravnateljevanjem. 

 

H6: Načrtovanje profesionalnega razvoja na posameznih osnovnih šolah se statistično 

pomembno razlikuje glede velikost šole. 

 

1.5 Tehnike analize podatkov 

 

Podatke pridobljene na podlagi anketnega vprašalnika smo statistično obdelali, analizirali in 

interpretirali s pomočjo programskega paketa SPSS. Rezultate anketnega vprašalnika smo 

upoštevali pri načrtovanju delno strukturiranega intervjuja, s katerim smo zbrali nekatere 

                                                 
11

 Hipotezi 5 in 6 sta preverljivi in dokazljivi, ostale pa tega ne omogočajo. 
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dodatne informacije in prišli do dodatnih spoznanj. Delno strukturirane intervjuje, z vnaprej 

določenimi vprašanji v obliki opomnika, smo izvedli v skladu z dogovorom z intervjuvanci, z 

njihovim predhodnim dovoljenjem. V vzorec smo, na podlagi namenskega vzorčenja, 

vključili pet ravnateljev, iz različnih regijskih enot, ter pregledali in analizirali letne delovne 

načrte teh šol. 

 

Na podlagi kategorizacije izjav intervjuvanih ravnateljev in analize organizacijskih 

dokumentov smo glede na izpostavljene cilje izluščili povezave s teoretičnimi izhodišči 

raziskave. Z analizo in interpretacijo podatkov smo dobili poglobljeno sliko o vlogi ravnatelja 

pri načrtovanju profesionalnega razvoja učiteljev ter osnovo za priporočila in predloge za 

nadaljnje delo in usposabljanje ravnateljev, posledično pa za izboljšanje profesionalnega 

razvoja učiteljev in kakovosti šole kot celote. 

 

1.6 Omejitve raziskave 

 

Omejitve raziskave so tako vsebinske kot tudi metodološke.  

 

Vsebinsko smo raziskavo omejili le na načrtovanje profesionalnega razvoja, saj menimo, da je 

ta del profesionalnega razvoja zelo pomemben, najbolj odvisen od ravnatelja in hkrati 

prepuščen njegovi oceni. Zakonsko ni natančno opredeljen, zato kot tak dopušča različne 

interpretacije.  

 

Metodološke omejitve pa so: 

– v raziskavo smo zajeli le ravnatelje, torej smo zajeli le enega izmed subjektov v vzgojno-

izobraževalnih institucijah; 

– čeprav smo v raziskavo zajeli vse ravnatelje osnovnih šol v Sloveniji, je naslednja 

omejitev verodostojnost zbranih podatkov – pričakovali smo tudi socialno zaželene 

odgovore, ki jih je v praksi težko preveriti, zato smo raziskavo poglobili z delno 

strukturiranimi intervjuji ter študijo dokumentacije na izbranih šolah; 

– zaradi narave delno strukturiranega intervjuja lahko prihaja do nenamernega vplivanja 

raziskovalca na intervjuvance. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

Razvoj človeških virov je sestavni del vodenja v vsaki organizaciji, zato je glavna naloga 

vodij preskrbeti strokovni razvoj, strokovno usposabljanje in strokovno podporo vsem 

zaposlenim. 

 

2.1 Profesionalni razvoj in učeča se organizacija 

 

Razvoj zaposlenih pomeni tudi zagotavljanje struktur in procesov, ki so potrebni za 

usklajevanje aktivnosti, s katerimi pomagamo zaposlenim pri njihovem razvoju (Peček 2000, 

25). Organizacija, ki se zaveda pomena človeških virov za dosego organizacijske 

učinkovitosti in uspešnosti, razvija tudi politiko upravljanja človeških virov ter jo podpira s 

fleksibilnim vodenjem in spremljanjem razvoja stroke (Urh 2006, 73).  

 

 

 

 

Slika 1: Ukvarjanje z zaposlenimi kot proces 

Vir: Merkač Skok 2005, 18. 

 

Slika 1 prikazuje povezanost temeljnih elementov procesa kadrovskega managementa, ki so 

medsebojno povezani in soodvisni. »Kadrovski management se ukvarja s tem, kako naj se 

posamezniki integrirajo v strategijo in cilje organizacije, kako je treba v ta namen z njimi 

delati in kako se posamezni deli kadrovskega managementa vključujejo v celoto« (Merkač 
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Skok 2005, 14). Za organizacije zaposleni predstavljajo največji potencial in konkurenčno 

prednost. Uspešne organizacije se od manj uspešnih razlikujejo v tem, kako management 

ravna z zaposlenimi – kako jih planira, kadruje, razvija in usposablja, nagrajuje in kako 

vzdržuje učinkovite odnose (prav tam, 19). Učeča se organizacija (Urh 2006, 73–74) politiko 

usmerja v vseživljenjsko izobraževanje in učenje zaposlenih, ustvarja »pogoje za 

organizirano, intencionalno poklicno socializacijo ter vpliva na razvoj znanja, spretnosti in 

lastnosti posameznika« (prav tam, 74) – kar je pogoj za njihov poklicni in osebni razvoj.  

 

V raziskovalni nalogi se bomo osredotočili le na področje načrtovanja razvoja zaposlenih, 

torej le na en segment zgoraj predstavljenega cikla (Slika 1).  

 

»Razvoj posameznika, njegovih spretnosti, sposobnosti in znanja, je ključnega pomena za 

napredovanje organizacije« (Merkač Skok 2005, 137), vključuje pa naslednje dejavnosti (prav 

tam, 167):  

– učenje (dolgoročna sprememba v vedenju, ki se pojavi kot posledica izkušenj in prakse); 

– izobraževanje (pridobivanje znanja, razvijanje vrednot in inteligence); 

– razvoj (izboljšanje in uresničevanje sposobnosti in zmožnosti posameznika na podlagi 

učenja in izkušenj); 

– usposabljanje (načrtovana in sistematična sprememba vedenja, do katere pride na podlagi 

spremljanja učnih primerov). 

 

Učiteljev profesionalni razvoj se na eni strani povezuje z izkušnjami, stališči in sposobnostmi 

posameznika, na drugi pa s kulturo šole. Kjer si učitelji kot posamezniki in skupaj prizadevajo 

za razvoj in poglobitev svoje usposobljenosti, ima šola velik pomen za poklicni razvoj. Tudi 

Erčuljeva razmišlja (2009, 41) o tem, ali so učeče se skupnosti eden od odgovorov na 

vprašanje, kako spodbujati profesionalizem v negotovem okolju. Pri čemer le sodelovalna 

kultura omogoča sodelovanje in participacijo vsakega posameznika, spodbuja iniciativnost, 

ustvarjalnost in aktivnost, se zaveda nujnosti interakcije, premagovanje togosti in kjer svoje 

mesto dobita evalvacija in refleksija (Kalin 2002, 156–157). Zato je smiselno razmišljati o 

ustvarjanju spodbudnega ozračja znotraj šolskih razmer, ki bi spodbujalo oziroma omogočalo 

individualni razvoj in razvoj institucije. Tako šolo imenujejo učeča se organizacija. 

 

Značilnosti učeče se organizacije sta Holly in Southworth (1989, 23) povzela z naslednjimi 

karakteristikami: 

– interaktivnost in dogovarjanje, 

– ustvarjalnost in reševanje problemov, 

– aktivnost in dovzetnost, 

– participatornost in sodelovanje, 

– prilagodljivost in izzivalnost, 

– sprejemanje tveganja in podjetnost, iniciativnost, 
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– evalvacija in refleksivnost ter 

– podpornost in razvojnost. 

 

Učeča se organizacija je opredeljena kot organizacija, ki je »osredotočena na kontinuirano 

izboljševanje procesov, proizvodov in storitev; ki olajšuje učenje svojih članov tako na 

individualnem kot na skupinskem nivoju« (Senge 1990, po Urh 2003, 124). Je organizacija, ki 

neprestano pridobiva, ustvarja in transformira znanje ob stalnem spreminjanju načina 

odzivanja in delovanja in v kateri poteka proces nenehnega učenja, ki zajema vse dele 

organizacije, pri čemer jo odlikujejo naslednje značilnosti: sistemsko mišljenje, 

osredotočenost na izboljšanje učenja in poučevanja vseh, sposobnost spreminjanja 

posameznikov, sposobnost ustvariti skupno vizijo in pomen skupinskega dela (Hargreaves  

2003, 133–135).  

 

Učečo se organizacijo od klasične organizacije razlikuje: sistematično reševanje problemov, 

sistematično iskanje, pridobivanje in preizkušanje novih znanj v praksi, učenje iz lastnih 

preteklih uspehov in napak, učenje iz tujih izkušenj in hiter ter učinkovit prenos znanja skozi 

organizacijo. Učeča se organizacija omogoča nenehni razvoj in napredek na vseh ravneh, to 

pomeni, da se poleg učencev izboljšujejo tudi učitelji in ravnatelj (Koren 1999, 89).  

 

Koncept učeče se šole izhaja iz dveh temeljnih spoznanj (Devjak in Polak 2009,10), in sicer iz 

spoznanja, da šola ni statična organizacija, temveč razvijajoča se in stalno spreminjajoča se 

ustanova, v ta razvoj pa so vključeni vsi, tako da aktivno prispevajo k njenem razvoju. 

Sodelovalna kultura (v kateri so vsi enako cenjeni) in občutek povezanosti sta po mnenju 

Urhove (2006, 79) temeljni predpostavki koncepta učeče se organizacije, saj sta pomembna 

elementa učenja zaposlenih ter učenja drug od drugega.  

 

Na razvoj šole kot učeče se organizacije vpliva naslednjih šest procesov (Stoll, Fink in Earl 

2003, 142):  

– medsebojna komunikacija, 

– samoevalvacija, 

– skupno učenje, 

– sprememba kulture, 

– kreativnost in spontanost ter 

– povezovanje znanja. 

 

Koncept skupnosti učečih se strokovnjakov je po mnenju Verbiesta (2004, 39) pomembna 

paradigma razvoja učiteljev in šol. Navaja (prav tam) naslednje značilnosti skupnosti učeče se 

organizacije:  

– jasno skupno poslanstvo, usmerjeno v poučevanje in učenje učencev, 

– skrb za učne rezultate učencev, 
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– enotna opredelitev uspešnega poučevanja (konec učiteljeve zasebnosti v učilnicah), 

– spodbudno in sodelovalno vodenje, 

– procesi skupnega učenja vseh strokovnih delavcev, 

– razmišljujoče (refleksivne) razprave med sodelavci, 

– strokovnjaki, ki se znajo učiti. 

 

Jasna skupna vizija, delitev nalog, prizadevanje za skupno poslanstvo, veliko neposrednega 

sodelovanja, timskega dela, pogovorov med zaposlenimi so procesi, ki oblikujejo temelj za 

individualni razvoj posameznega učitelja in učencev ter pomagajo šoli, da napreduje kot 

organizacija. Med posameznikom in organizacijo oblikujejo kulturo oziroma ozračje, v 

katerem se lahko dogaja profesionalni razvoj. Osnovno gibalo razvoja šole je zagotovo 

evalvacija, še posebno samoevalvacija vsakega subjekta učeče se in razvijajoče se šole (Holly 

in Southworth 1989, 18). Zelo pomembno vlogo v učeči se organizaciji ima ravnatelj, ki naj 

bi bil zgled nenehnega učenja, s svojim vedenjem naj bi spodbujal prevzemanje tveganja, 

izkazoval sposobnost poslušanja in učenja od drugih, nagrajeval učenje drugih in oblikoval 

spodbudno ozračje za učenje. Seveda pa se šola v učečo se organizacijo brez učečih se 

učiteljev ne more razvijati. Le ta predpostavlja učitelja, ki se nenehno uči in postaja vedno 

bolj razmišljujoč praktik, s stalno refleksijo, ki so mu izkušnje neprestani izziv za osebnostni 

in strokovni razvoj (prav tam). Gonilo skupnega učenja je po mnenju Verbiesta (2004, 40) 

spodbujanje refleksije in razprav med učitelji, zato razvoj šol »ne pomeni prestrukturiranja šol 

od zunaj, ampak oblikovanje možnosti in priložnosti za nenehni razvoj učiteljev znotraj šole« 

(prav tam).  

 

V učeči se organizaciji pomembno mesto dobita tudi evalvacija in refleksija, brez katerih bi si 

težko predstavljali kakršen koli razvoj, saj je le reflektirana – evalvirana izkušnja temelj 

razvoja. Če namreč želimo, da so strokovni delavci hkrati tudi sooblikovalci sprememb in 

izboljšav, moramo njihove izobraževalne potrebe ugotavljati sproti in stalno, usposabljanje pa 

tesno povezati z razvojnim načrtom šole (Erčulj 2009).  

 

Kot vidimo, je učinkovit posameznikov razvoj močno povezan z značilnostmi institucije, 

organizacije in njenega ozračja oz. kulture, zato je potrebno profesionalni razvoj posameznika 

povezovati z razvojem celotne organizacije. 

 

Razvoj zaposlenih mora biti v skladu s cilji, z vizijo in poslanstvom šole ter dolgoročnim 

razvojnim načrtom. Posameznik, ki prevzame odgovornost za razvoj svoje poklicne poti in v 

sodelovanju z delovno organizacijo načrtuje svoje dejavnosti, po mnenju Urhove (2006, 81) 

postane dejaven in izstopi iz vloge objekta vodenja. Tudi drugi strokovnjaki (Merkač Skok 

2005, Erčulj 2011) v ospredje razvoja zaposlenih postavljajo ljudi, ki sami skrbijo za svoj 

razvoj (vedo, kaj delajo in kaj se od njih pričakuje, zato ne potrebujejo spodbude) in so lahko 

nosilci razvoja v šolah. Naloga ravnateljev je, da nudijo podporo zaposlenim, da spoznajo in 



12 

 

prepoznajo svoj potencial skozi razvoj veščin in znanja ter da znajo le te uskladiti s sodobnimi 

potrebami. Zato morajo ravnatelji imeti znanje, s katerim lahko spodbujajo svoje zaposlene 

pri izobraževanju in osebnosti ter strokovni rasti (Erčulj 2011, 21–22). 

 

2.2 Profesionalizem učiteljev 

 

Definiranje pojma profesionalizem odpira temeljno vprašanje, ali gre pri učiteljevem poklicu 

v resnici za profesijo, ki jo opredeljujejo s tremi razsežnosti profesionalizma: profesionalno 

znanje, avtonomija in odgovornost, ali le za poklic, ki temelji na odzivnosti, fleksibilnosti in 

učinkovitosti, kar vodi v deprofesionalizacijo. Koncept učiteljevega profesionalizma ni nekaj 

statičnega, saj se z razvojem šolstva in vzporedno s spreminjanjem vloge učitelja nenehno 

spreminja, zato ga različni strokovnjaki ne morejo pojmovati enako (Cvetek 2005).  

 

Parsons (2007, 249–265) navaja naslednje značilnosti profesionalcev: 

– opravljajo pomembno družbeno delo; 

– za opravljanje svojega dela morajo imeti potrebna znanja in spretnosti; 

– pri svojem delu morajo znati reševati zapletene problemske situacije; 

– za opravljanje svojega poklica morajo imeti določeno sistematično znanje; 

– potrebna je univerzitetna izobrazba; 

– vrednote so tesno povezane z interesi odjemalca, kažejo se tudi v etičnem kodeksu; 

– morajo biti svobodni pri presoji, kaj je najboljša praksa; 

– imeti morajo možnost vplivanja na ustrezno politiko poklica in možnost, da sami 

nadzorujejo, za kaj so odgovorni, ter so razmeroma avtonomni v odnosu do države; 

– dolgo usposabljanje, odgovornost in usmerjenost v svoje stranke jim prinašajo ugled v 

javnosti. 

 

Zelena knjiga o izobraževanju učiteljev v Evropi (Buchberger in drugi 2001, 29) učitelja 

profesionalca opredeli z naslednjimi značilnostmi: 

– široko splošno raziskovalno utemeljeno znanje o poučevanju, študiju in učenju, ki je tudi 

raziskovalno ovrednoteno, 

– bogat izbor empirično preverjenih praks, ki učinkovito izboljšujejo procese poučevanja, 

študija in učenja ter omogočajo avtonomno in kompetentno profesionalno ravnanje 

učiteljev kot kritičnih intelektualcev, ki ravnajo v interesu učencev, z odgovornostjo do  

avtonomnih strokovnih organizacij in v skladu z etičnim kodeksom. 

 

Temeljni namen učiteljevega dela je skrb za izobraževalni napredek, zato je potrebno učitelja 

gledati kot pobudnika sprememb (Fullan 1993, 23). Fullan (prav tam) učitelja profesionalca 

opredeli z naslednjimi sposobnostmi: 

– razvijanje osebne vizije: preiskovanje moralne narave poučevanja in razvoj etične 

zavezanosti za pogled na pojave iz etičnega in vrednostnega moralnega kota; 
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– raziskovanje: uvidevanje poučevanja kot vse življenje trajajočega samoizobraževanja na 

poti oblikovanja in preoblikovanja osebnih namenov in razvijanja zavedanja o 

alternativah za delovanje v etičnem kontekstu; 

– zrelost: vsebinsko in pedagoško znanje ter spretnosti, ki vsebujejo neprestano zavezanost 

osebnemu razvoju; 

– sodelovanje: učitelji se učijo skupaj in podpirajo drug drugega z izboljševanjem pogojev 

za učenje v šoli. Avtonomija pomeni delitev in skrb na osnovi profesionalnega znanja. 

 

Učitelj profesionalec zaupa v vrednost svojega dela, je v stiku s samim seboj in svojim 

procesom rasti, profesionalno odgovornost vidi kot delitev zavzetosti med udeleženci, ki 

temelji na odprti komunikaciji in refleksiji (Marentič Požarnik 2000, 9–10). Profesionalizem 

povezujejo z refleksijo, ki je eden od načinov poučevanja prakse in vključuje sistematično in 

ustvarjalno razmišljanje o lastnem početju s ciljem izboljšati in spreminjati prihodnja ravnanja 

(Fish 1995, 11–12). 

 

Marentič Požarnikova (2000, 5) navaja, da za profesionalizem katerega koli poklica veljajo 

spretnosti, ki temeljijo na teoretičnem znanju, intelektualnemu izobraževanju in 

usposabljanju. Poudarja (prav tam), da sta strokovnost in avtonomija v učiteljevi 

profesionalnosti tesno povezani in da profesionalni učitelj deluje kot razmišljujoči praktiki (se 

zna učiti iz svoje prakse). Tudi  Kalinova (2004, 26, 28) meni, da na učiteljevo 

profesionalnost vplivajo učiteljeva zavzetost k večji osebni rasti in učenju, profesionalna 

avtonomija na temelju etičnosti dela, dinamično pojmovanje učenja in sposobnost 

povezovanja in delovanja z drugimi. 

 

Glavne sestavine učiteljevega profesionalizma, ki jih izpostavi Marentič Požarnikova (2000, 

5) so: 

– visoka raven znanja, strokovnost; 

– avtonomija pri odločanju o postopkih; 

– reševanje zapletenih problemskih situacij; 

– profesionalna etika; 

– družbeni ugled; 

– stalno izpopolnjevanje; 

– poklicna identiteta. 

 

Pri razumevanju učiteljevega profesionalizma ne smemo zanemariti moralne dimenzije, 

vprašanje poklicne etike. Erčuljeva (2009, 41) se sprašuje, ali učitelji vedno delamo v dobro 

strank, tj. otrok, učencev, dijakov. Opozarja (prav tam, 44), da prav te moralne razsežnosti 

profesionalizma učitelj ne more pridobiti skozi znanja, temveč jo lahko razvije le v šolah, kjer 

verjamejo in poudarjajo, da učitelji opravljajo pomembno poslanstvo in pomen zgleda pri 

razvijanju odgovornosti mladih.  
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Po mnenju Erčuljeve (2010, 108–110) so najpomembnejše značilnosti učiteljevega 

profesionalizma: profesionalno znanje, avtonomija in odgovornost. Avtonomija in 

odgovornost predstavljata cilj profesionalnega razvoja. Učiteljeva avtonomija ne pomeni le 

osebne svobode in samouresničevanja, temveč tudi svobodo sprejemanja in izboljševanja 

znanja drugih (Marentič Požarnik 2004, 36–37) in temelji globoko v profesionalni etiki (Kalin 

2002, 153). Cilj avtonomije – kot prvega pogoja za učiteljevo profesionalno rast, je 

spodbujanje odgovornega učenja učencev in razvoj šole (Niemi in Kohonen 1995, 17). Hkrati 

pa učitelji z večanjem avtonomnosti prevzemajo večjo soodgovornost za institucionalni in 

osebnostni razvoj (Kalin 2002, 154). Odgovornost pa pomeni razvijanje komunikativne baze 

med učitelji in učenci, ki predpostavlja medsebojno spoštovanje, sposobnost in obveznost, kar 

vodi k medsebojnemu sprejemanju odgovornosti za učni proces, kjer učenci delujejo kot 

sodelavci in soustvarjalci razrednega okolja (Marentič Požarnik 2004, 38). 

 

Učitelj profesionalec
2
 (Erčulj 2011, 32): 

– se zaveda svoje odgovornosti za izboljšanje dosežkov učencev; 

– je predan nenehnim izboljšavam v procesu učenja in poučevanja; 

– sodeluje pri oblikovanju šole kot strokovne skupnosti in dejavno deluje v njej; 

– sodeluje v strokovnih razpravah in tako razvija skupna izhodišča; 

– razume, da njegovo delo vpliva na delo drugih učiteljev, zato skrbno načrtuje, vodi in 

usmerja proces učenja učencev v svojem razredu. 

 

Najbolj očitna značilnost profesionalca je torej sposobnost avtonomnega poklicnega razvoja s 

sistematičnim študijem svojega dela, s študijem drugih učiteljev in s preverjanjem pedagoških 

idej z raziskovanjem v razredu. Hardy (2010, 427) in Hopkins (2007, 154) govorita o 

sistemskem profesionalizmu, ki vključuje učiteljev odnos in odgovornost do lastnega 

profesionalnega razvoja in do učenja učencev in njihovega razvoja.  

 

V literaturi učiteljev pa profesionalizem pogosto opredeljujejo seznami kompetenc
3
, s 

katerimi podrobno opisujejo posebne odlike profesionalcev. Kompetence tako postajajo 

sestavni del kriterijev za ocenjevanje dela učiteljev (Cvetek 2004, 149). Seznami kompetenc, 

ki naj bi jih imeli učitelji na različnih nivojih poučevanja, so že dolgo sestavni del standardov, 

po katerih preverjajo kakovost poučevanja učiteljev (Cvetek 2005, 62). Standardizacija znanj, 

spretnosti in drugih kvalitet, ki naj bi jih imeli učitelji, je postala glavna značilnost procesa 

profesionalizacije učiteljskega poklica, ki že nekaj časa poteka v Evropi – npr. Veliki 

Britaniji, in svetu – npr. v ZDA, Kanadi, Avstraliji (Cvetek 2004, 150 in 156).  

                                                 
2
 Značilnosti učitelja profesionalca so v projektu Sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009, 2010 in 2011 povzeli iz Hopkinsovega koncepta 

sistemskega profesionalizma (Erčulj 2011, 13).  
3
 Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ 2000, 419) kompetenco definira kot obseg, mero odločanja, ki je 

navadno določena z zakonom, oziroma pristojnost, pooblastilo. Kompetentni pa je tisti, ki je pristojen in 

pooblaščen in ki temeljito pozna, obvlada določeno področje (prav tam).  
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Muršak (2001, 71) kompetence opredeli s tremi zmožnostmi, in sicer z zmožnostjo nekaj in 

dobro ali učinkovito opraviti, zadostiti potrebam dela in opraviti specifična dela ali vloge v 

okviru svojega dela. Učiteljevo profesionalnost (prav tam) opredeljuje kot celoten spekter 

kompetenc, ki so značilne ali potrebne na nekem poklicnem področju.  

 

Devjak in Polak (2009, 8) v povezavi s kompetencami učiteljev povzemata definicijo 

Perrenounda, zapisano v Key Competencies (2002, po prav tam), ki »kompetentnost razume 

kot sposobnost učinkovitega delovanja v številnih situacijah, ki sicer temelji na pridobljenem 

znanju, vendar z njimi ni omejeno.« 

 

Day (1999, 57) kompetence definira kot sposobnost za opravljanje nalog in vlog, ki so 

potrebne za doseganje pričakovanih standardov. Pri tem je pomembno, kdo standarde 

postavlja, doseganje standardov pa je odvisno od konteksta (prav tam, 54), zato se učiteljeve 

kompetence ne smejo presojati samo po dosežkih ali s pomočjo vnaprejšnjih seznamov, brez 

upoštevanja kontekstualnih posebnosti.  

 

Novi modeli izobraževanja in usposabljanja strokovnjakov namesto deklarativnega znanja (tj. 

znanja pridobljenega v šoli oz. fakultetah) v ospredje postavljajo kompetence, ki jih je 

mogoče pridobiti le s konkretno izkušnjo (Cvetek 2004, 145). V skladu s tem je 

kompetentnost razumljena kot »sposobnost uporabe znanja na načine, ki privedejo do 

pravilnih odločitev – praktičnih odzivov na konkretno situacijo« (prav tam). Devjak in Polak 

(2009, 3) menita, da je pomen novih kompetenc potrebno strokovno ozavestiti in ga 

poudarjati.  Aktivna vloga učitelja v družbi znanja od njega zahteva usvajanje novih spretnosti 

(kot so npr. digitalna pismenost, znanje tujih jezikov, spretnosti komunikacije), saj bodo le 

tako kos pestrim zahtevam in nalogam poučevanja v sodobni šoli (prav tam, 7). 

 

Z vidika profesionalizma je poskus zreducirati kompleksnost učiteljevega poklica na sezname 

kompetenc in standardov
4
 vprašljiv, saj učitelj s tem postane le skupek znanj in spretnosti 

(Erčulj 2010, 117–119). Na »past, da se celoten spisek kompetenc spremeni v merljive 

standarde, pouk pa v trening za reševanje nalog, ki preverjajo dosežene kompetence« opozarja 

tudi Marentič Požarnikova (2006, 29). Meni (prav tam), da je potrebno odnos med standardi 

in kompetencami še razčistiti.   

 

Na to nevarnost opozarjata tudi Fullan in Hargreaves (2000, 45), saj menita, da je učitelja 

potrebno obravnavati kot celotno osebnost. Žal pa si kljub opozorilom strokovnjakov tudi 

Slovenci prizadevamo dobiti svoj seznam standardov in kompetenc za učitelje, ki bi 

omogočali večjo preglednost (po mnenju Erčuljeve (2010, 119) tudi nadzor) nad programi 

izobraževanja in usposabljanja učiteljev, hkrati pa bi ravnateljem omogočili bolj enoznačno 

                                                 
4
 Nekateri strokovnjaki (npr. Moore 2004) pojma kompetence in standardi uporabljajo sopomensko (Erčulj 2010, 

117). 
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spremljanje učiteljevega dela. Tako npr. Marentič Požarnikova (2007, 45) navaja naslednjih 

pet kategorij kompetenc: učinkovito poučevanje, vseživljenjsko učenje, vodenje in 

komunikacija, ocenjevanje in širša profesionalna kompetentnost. Utemeljuje jih z idejami, 

»da tak širši dogovorjeni seznam potrebujemo kot vodilo pri sestavljanju novih programov za 

izobraževanje učiteljev, lahko so osnova za akreditacijo programov in institucij, ki jih 

izvajajo, ponujajo oprijemljiva merila za podeljevanje licence na koncu pripravništva, 

ravnateljem pa so v pomoč pri (samo)evalvaciji delovanja šol ter pri načrtovanju kariere in 

sistema nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja« (Erčulj 2010, 119).  

 

Fisheva (1995, 11–12) meni, da je za pristop – temelječ na kompetencah, značilen odnos do 

poučevanja kot poklica in ne profesije, saj gre predvsem za obvladanje specifičnih, 

standardiziranih ter merljivih veščin. Poleg tega lahko seznami kompetenc kot opisi 

značilnosti dobrega učitelja postanejo sredstvo birokratske kontrole (Marentič Požarnik 2007, 

48), pri tem pa se »pozabi na celovitost osebne in vrednotne naravnanosti dobrega učitelja in 

na okoliščine, v katerih deluje« (prav tam). 

 

Po mnenju Sachsove (2007, 12) kompetence vodijo v smer nadzorovanega profesionalizma, 

ki učitelja razume kot obrtnika. Tudi Moore (2004, 65) vidi v kompetencah in standardih 

resno nevarnost za deprofesionalizacijo učiteljskega poklica, pri čemer izpostavi problem 

preskoka od koncepta izobraževanja za učiteljski poklic k treningu. Vzrok za to Erčuljeva 

(prav tam) vidi v tržni ponudbi programov, ki se izvajajo na ravni treningov, v katerih 

izvajalci obljubljajo razvoj določenih kompetenc; predvsem pa v sistematičnem siromašenju 

koncepta učiteljevega profesionalizma, ki učitelje spreminja v izvajalce nacionalne politike in 

jim pri tem ne priznava znanja in sposobnosti, da bi sodelovali pri njenem oblikovanju. Poleg 

tega pa kompetence »predstavljajo preveč statičen pogled na to, katero znanje in katere 

spretnosti potrebuje učitelj za delovanje v tako dinamičnem okolju« (Erčulj 2009, 44).  

 

Vse večja vloga standardov znanja in zunanjega preverjanja znanja ogroža učiteljevo 

profesionalno avtonomijo in strokovno rast (Marentič Požarnik 2010, 6). Sachsova razmišlja 

(2000, 84), da profesionalizem lahko obudijo le učitelji sami z aktivnim delovanjem v 

javnosti in predvsem z etičnim ravnanjem. Opredeli (prav tam) proaktiven in odgovoren vidik 

učiteljevega profesionalizma, ki v jedro razumevanja profesionalizma postavlja individualno 

in skupinsko učenje. S tem učitelj jasno pokaže, da je učenje najpomembnejša vrednota. 

Sachsova (2003, 180) poziva k aktivnemu profesionalizmu, ki se nanaša na skupno delovanje 

za doseganje strateških ciljev, na povezovanje v mreže in oblikovanje zavezništva med 

izobraževalnimi oblastmi, strokovnimi združenji in organizacijami. Aktivni profesionalec 

prevzame odgovornost za lasten strokovni razvoj in deluje v različnih strokovnih skupnostih. 

Pri profesionalizmu gre za zavzetost učiteljev, da postanejo intelektualci, ki so se pripravljeni 

učiti ter hkrati dvomiti o enotnih pravilih in hitrih rešitvah (Erčulj 2010, 123). Marentič 
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Požarnikova (2000, 6) zato meni, da bi si učitelji sami morali postaviti jasne standarde dobre 

prakse, ne da jim jih vsiljujejo drugi.  

 

2.3 Novi profesionalizem 

 

Negotovost v izobraževalnem okolju po Dayevem (1999, 9) mnenju pogojujejo nove oblike 

profesionalizma. Gre za premik v razumevanju profesionalizma – premik od učitelja 

individualista k učitelju sodelovalnemu praktiku. Day (prav tam, 5–7) loči med tradicionalnim 

pojmovanjem učiteljevega profesionalizma in novim profesionalizmom. Tradicionalnemu 

pojmovanju pripisuje (podobno kot ostali strokovnjaki – npr. Marentič Požarnikova 2007) 

naslednje dejavnike: posebno strokovno znanje, upoštevanje potreb strank, močna skupna 

identiteta in kolegialni nadzor nad poklicnimi standardi – profesionalna avtonomija.  

 

Podobno opisujejo novo razširjeno vlogo učitelja tudi drugi strokovnjaki (npr. Verbiest 2004) 

v konceptu t. i. razširjenega profesionalizma, ki odpira tudi profesionalno podobo učitelja, ki s 

pomočjo teoretičnih konceptov pridobiva podobo intelektualca. Hargreaves (2003, 24–29) 

opredeli novo poimenovanje – učitelj je katalizator družbe znanja. Med najpomembnejše 

dejavnike novega profesionalizma uvršča spodbujanje poglobljenega kongnitivnega učenja, ki 

presega pomnjenje dejstev, zavezo nenehnemu profesionalnemu razvoju, sodelovanje v timih 

ter razvijanje skupnih izhodišč. Učitelj katalizator družbe znanja razvija sposobnost 

spreminjanja in tveganja, spodbuja zaupanje v procese in poučuje drugače, kot so ga 

poučevali. Tudi Erčuljeva (2009, 45) v konceptu učiteljevega profesionalizma še posebej 

poudari razsežnost sodelovanja, ki ga je po njenih besedah potrebno razvijati sistematično in z 

veliko občutljivosti za proces. Temeljne prednosti sodelovanja med učitelji vidi predvsem v 

načrtovanih priložnostih za soočanje pogledov, izmenjavo izkušenj in oblikovanje novega 

znanja (prav tam). 

 

Novi profesionalizem poudarja (Niemi in Kohonen 1995) pomen odgovornosti učiteljev za 

odgovarjanje na nove zahteve, ki jih prinaša čas, v katerem živimo, in prevzemanja aktivne 

vloge v izvajanju sprememb v šoli in družbi. Komplementarni elementi novega 

profesionalizma, ki jih navajata  Niemi in Kohonen 1995 (v Kalin 2002, 152–154) so:  

– avtonomija s sposobnostjo samostojnega strokovnega odločanja,  

– odgovornost,  

– racionalno in intuitivno razmišljanje. 

 

Racionalno razmišljanje vključuje visoko stopnjo znanja, pripravljenost za kritično ravnanje z 

novimi informacijami, sposobnost dokazovanja, oblikovanja odločitev v določeni situaciji, saj 

le tako lahko učitelj postane odgovoren in avtonomen (Kalin 2004, 27). Razviti mora načela 

kritičnosti in sposobnosti za izbiro, organizacijo in oblikovanje idej ter prepričanj. Vsebuje 

sposobnost identificiranja ter poimenovanja problemov in odkrivanja rešitev, ki temeljijo na 
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analiziranih dokazih, ter učenje delovanja v nepredvidljivih situacijah (prav tam). Prav tako 

potrebuje intiutivno mišljenje, ki vključuje predstavo, humor, čustva, intuicijo, integracijo in 

sintezo, saj spodbuja naraščajoče znanje in razumevanje (prav tam).  

 

Hargreaves (2003, 24–29) model novega profesionalizma utemelji s štirimi podmenami: 

– učiteljev profesionalni razvoj poteka skozi celotno kariero, zanj sta značilna stalni razvoj 

in napredovanje, gre za vseživljenjsko učenje; 

– učiteljeve potrebe po razvoju morajo biti redno analizirane, izobraževalne potrebe redno 

preverjamo in opredeljujemo; 

– šola oblikuje načrt razvoja, v katerega vključi potrebe po profesionalnem razvoju; 

– posameznikove profesionalne potrebe morajo biti v skladu s potrebami šole. 

 

Učitelji niso le porabniki profesionalnega znanja, temveč morajo biti tudi njegovi 

proizvajalci. Morajo biti odgovorni za nove zahteve in prevzeti aktivno vlogo v spremembah 

v šoli in družbi, predvidevati morajo prihodnji razvoj in potrebe. Quicke (2000, 300) ideje 

novega profesionalizma povezuje z demokratičnim sodelovanjem oziroma z izmenjavo 

izkušenj, s čimer lahko sooblikujemo okolje in razvijamo refleksijo o svoji vlogi in o 

organizaciji, v kateri delujemo. Učitelji zato potrebujejo zelo široko profesionalno znanje, 

katerega značilnost pa je nenehno spreminjanje in preoblikovanje (Erčulj 2009, 43). 

 

Ideje pojmovanja novega profesionalizma se odražajo v naslednjih značilnostih učitelja 

profesionalca (Niemi in Kohonen 1995, po Kalin 2010, 4): 

– Profesionalna zavezanost k rasti in učenju: učitelj profesionalec zaupa v vrednost svojega 

dela. Prepričan je, da lahko njegovo delo spremeni življenje učencev. Zaupa v učence in 

jih spoštuje. Je občutljiv za njihove potrebe, pozoren poslušalec ter opazovalec njihovega 

ravnanja, besed, občutkov. Je v stiku s samim seboj in s svojim procesom rasti. 

Profesionalno odgovornost in učinkovitost vidi kot delitev zavezanosti med udeleženci, 

ki temelji na odpri komunikaciji in refleksiji. Je dovolj pogumen, da se sprašuje o lastnem 

razmišljanju in praksi, prevzema tveganje in tolerira nepredvidljivosti. Sposoben se je 

učiti iz svojih porazov in uspehov skozi kritično samorefleksijo. 

– Profesionalna avtonomija: etičnost je temelj dela učitelja profesionalca. Opredelil je 

svoje lastne vrednote in pojmovanja o človeku. Zaupa v svoje intuitivno razmišljanje in 

zna poslušati svoj notranji glas. Sebe vidi kot gibalo sprememb za človekovo rast, 

spodbuja razvoj človeških potencialov. Profesionalno rast vidi kot stvar kontinuiranega 

učenja. Zavezan je rasti, sebe vidi kot spodbujevalca učenja. 

– Dinamično pojmovanje učenja: profesionalni učitelj podpira odgovorno učenje, deluje v 

smeri spodbujanja učenčeve odgovornosti pri učenju. Sebe vidi kot spodbujevalca 

različnosti učencev in njihovo različnost sprejema kot izziv. Tudi sam je aktiven in 

refleksiven učenec z namenom večjega razumevanja samega sebe in znanja o sebi kot 

učitelju. Aktivno je vključen v svoj lastni intelektualni razvoj in profesionalno mišljenje. 
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– Sodelovanje in povezovanje (interakcija): pripravljen je stopiti iz osamljenosti v aktivno 

sodelovanje v šolski skupnosti in družbi, v povezovanju z novimi partnerji na področju 

tehnologije, kulture, poslovnega življenja in socialnega dela. Pripravljen je na 

participatorno učenje skupaj z drugimi, z namenom razvoja kurikula skozi sodelovalno 

akcijsko raziskovanje in razvojno delo v razredu, šolski skupnosti, lokalni skupnosti in 

družbi kot celoti, sposoben je delovati in sodelovati v različnih timih. Sebe vidi kot gibalo 

sprememb za družbeni razvoj. 

 

Za dosego zgoraj naštetih ciljev so potrebni tako notranji kot zunanji pogoji. Razvijanje 

poučevanja kot profesije zahteva institucionalno, administrativno in organizacijsko strukturo, 

ki prizna pomembnost učitelja pri učenju učenja in spodbujanju šolskega razvoja, učitelj pa za 

kontinuirano raziskovanje in učenje potrebuje določene spretnosti in zavzetost tem procesom 

(Kalin 2010, 4).  

 

Sachsova (2007, 15) v konceptu profesionalnega razvoja kot spreminjanja predstav postavi v 

izhodišče za razvoj novega profesionalizma učitelja kot snovalca novega znanja, saj tako 

postajajo bolj samozavestni in si zato upajo več tvegati. Spoštujejo različnost, spodbujajo 

ustvarjalnost, sodelujejo s sodelavci, učenci in drugimi udeleženci in se zaradi tega 

spreminjajo. Osnova za spreminjanje njihove predstave o ustaljenih vzorcih ravnanja in o 

vlogi učitelja in znanja so podatki, pridobljeni v procesu akcijskega raziskovanja. 

Odgovornost za profesionalni razvoj in dajanje pobud prevzemajo učitelji in tako spreminjajo 

javno mnenje (prav tam). Erčuljeva (2010, 115–116) meni, da gre za idealni koncept 

profesionalizma, ki bi se lahko uveljavil le v idealnih okoliščinah: z odgovornimi in 

motiviranimi učitelji, ravnatelji, ki profesionalni razvoj postavijo na visoko mesto svojih 

nalog in zagotovijo okolje, v katerem učitelji tvegajo in postavljajo na glavo utečene prakse, 

in s sistemom, ki bi učiteljem dajal več avtonomije, jim zaupal ter jim priznaval strokovnost. 

Vendar strokovnjaki (Sachs 2007; Fullan in Hargreaves 2000) menijo, da sistemi celo 

zavirajo profesionalni razvoj. Govorijo o t. i. deprofesionalizaciji učitelja, saj sedanje 

izobraževalno  okolje učitelju pušča malo avtonomije, omejujejo jo na odločanje o postopkih 

dela v učilnici, povezujejo pa jo z vse večjo standardizacijo učiteljevega poklica (Erčulj 2010, 

117).  

 

V okolju z nespodbudnimi medsebojnimi odnosi, kjer so nezaupljivi do sprememb, pobude za 

razvoj sodelavcev ne morejo zaživeti (Fullan in Hargreaves 2000, 29). Proces razvoja je zato 

večinoma preveč razdrobljen in uveden na hitro, brez upoštevanja različnih potreb učiteljev. 

Poleg tega skrb za razvoj zaposlenih pogosto ne zajema strategij za vsesplošno izboljšanje 

kakovosti šole, saj jo pogojujejo administratorski in politični pritiski (prav tam, 30).  

 

Profesionalni razvoj v konceptu učiteljevega profesionalizma »igra eno ključnih vlog« (Erčulj 

2011, 28). Učiteljev profesionalizem lahko oblikujemo le skupaj v profesionalnem dialogu in 
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izmenjavi mnenj ter veliko mero profesionalnega optimizma – z zaupanjem v ljudi, s katerimi 

delamo (prav tam, 33). 

 

2.4 Profesionalni razvoj učiteljev 

   

Profesionalno rast učitelja moramo videti kot vseživljenjski proces, ki vključuje nenehno 

učenje in profesionalni razvoj skozi poklicno pot (Kalin 2002, 155). Profesionalnega razvoja 

ne smemo omejiti le na razvoj spretnosti, ne gre le za kopičenje znanja in izkušenj, ampak 

tudi za dozorevanje znotraj osebnostnega razvoja, za razvoj moralnega presojanja in 

ponotranjenja vrednot – torej za proces osebnostnega spreminjanja in rasti (Kalin 2010, 5–6). 

Kakovostno poučevanja v središče postavlja učiteljeve kompetence ekspertnosti v 

poučevanju, v širšem smislu pa vključuje socialne in socio-moralne kompetence, sposobnost 

diagnosticiranja in svetovanja, sposobnost sodelovanja s kolegi, starši in vodstvom pri 

razvijanju profesionalne kulture šole ter ne nazadnje tudi sposobnost opazovanja sebe kot 

učitelja (prav tam, 20). Javornik Krečičeva (2006b, 92) piše, da »ne gre le za vedenjske 

spremembe, temveč za dozorevanje znotraj osebnostnega razvoja, ko učitelj postaja 

reflektivni praktik, in ki ga označuje fleksibilnost, razločevanje čustev, spoštovanje 

individualnosti, toleranca do nejasnosti in konfliktov, negovanje medosebnih vezi ter širša 

družbena perspektiva.« 

 

Kalinova (2004, 26) izpostavi pomembnost, da profesionalnega razvoja ne omejimo samo na 

razvoj spretnosti – v smislu dobrega izvrševanja nalog, saj ne gre le za kopičenje znanj in 

izkušenj, temveč za dozorevanje znotraj osebnostnega razvoja, s čimer učitelj postaja 

reflektivni praktik. Cilj profesionalnega razvoja in učenja učiteljev je globoka predanost 

uvajanju inovativnih metod dela, ustvarjanju inovativnega učnega okolja, s tem pa tudi 

spreminjanja tradicionalnih pogledov na učitelja kot prenašalca znanja. Hopkins (2007, 29) 

predlaga, da se morajo učitelji nenehno učiti drug od drugega in razvijati znanje na svojem 

predmetnem področju, v pedagogiki in bogate podatke o napredku učencev uporabiti za 

individualizacijo slogov in strategij poučevanja. Učitelji naj bi poosebljali učenje, zato se 

morajo vse bolj osredotočati na uporabo podatkov in evidenc, kar pomeni radikalno drugačne 

oblike strokovnega razvoja z oblikovanjem šol kot profesionalnih učečih se skupnosti (prav 

tam). Če želimo, da ima strokovni razvoj učiteljev vpliv na učenje, je po mnenju Hopkinsa 

(prav tam) potrebno zagotoviti, da strokovni razvoj nenehno vpliva na vedenje učiteljev.  

 

Gordon (2004) in Erčulj (2010, 121–124) govorita o opolnomočenju učiteljev za nove načine 

poučevanja, za vodenje razreda in za sodelovanje pri vodenju šole, saj le tako lahko 

pričakujemo, da bodo učitelji spodbujali celostno učenje učencev in oblikovali šolo kot 

prostor čustvenega, kognitivnega in družbenega razvoja. Profesionalni razvoj mora postati 

način življenja učiteljev, saj ga morajo znati sami načrtovati, pri tem pa je potrebno učiteljem 

zagotoviti »zdravo pojmovanje sebe« (Gordon 2004, 201). Oba avtorja pripisujeta velik 
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pomen razvijanju profesionalne samozavesti učiteljev. Erčuljeva (2009) govori o 

opolnomočenju tudi na osebnostni ravni, saj le tako lahko pričakujemo t. i. celotnega učitelja 

(Fullan in Hargreaves 2000, 29 in 37), ki bo odgovorno sprejemal in udejanjil odločitve. 

 

Profesionalni razvoj je sestavljen iz izkušenj in načrtovanih aktivnostih, katerih namen je 

individualna, skupinska oz. šolska korist, ki prispeva h kakovosti poučevanja. Je proces, v 

katerem učitelji sami ali v sodelovanju z drugimi pregledajo, obnovijo in razširijo svojo 

zavezanost poučevanju in v katerem razvijajo kritično znanje, sposobnosti in čustveno 

inteligenco profesionalnega mišljenja, načrtovanja in prakse skupaj z učenci in sodelavci 

skozi njihovo celotno poklicno pot (Day 1999, 4).  

 

Profesionalni razvoj ohranja in izboljšuje kakovost učiteljev in vlogo ravnatelja. Vključuje 

učenje iz lastnih izkušenj kot tudi iz neformalnih in neformalnih priložnostih raznih 

izobraževanj in drugih aktivnosti (prav tam, 2–3). Učitelji pridobivajo svoja znanja, se učijo 

skozi lastno poučevanje, znotraj šole (kritično prijateljevanje, akcijsko načrtovanje …), izven 

šole (reforme šolstva, partnerstvo z drugimi šolami, izobraževanja …) ter v učilnicah (odzivi 

učencev).  

 

Stalni profesionalni razvoj ima na učitelje pozitiven vpliv v vseh fazah učiteljevanja, njegov 

vpliv pa je odvisen od naslednjih dejavnikov – slika 2 (Day in drugi 2007, 248):  

– učiteljevega pozitivne profesionalne identitete,  

– kakovosti vodje,  

– odnosa med sodelavci in  

– profesionalne podpore. 
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Slika 2: Dejavniki, ki vplivajo na kakovost in učinkovitost profesionalnega učenja 

Vir: Day 1999, 4. 

 

Iz slike 2, kjer so prikazani dejavniki, ki vplivajo na kakovost in učinkovitost profesionalnega 

učenja, je razvidno, da se učiteljev profesionalni razvoj: »na eni strani povezuje z izkušnjo, 

stališči in sposobnostmi (zmožnostmi) posameznika, na drugi pa s kulturo šole« (Kalin 2004, 

33), zato je za individualni razvoj in razvoj institucije pomembno ustvarjanje spodbudnega 

ozračja. Na profesionalno učenje poleg posameznikove zgodovine, ki obsega bibliografijo 

profesionalnega učenja vsakega posameznika, vplivata tudi kultura profesionalnega učenja 

šole, ki je po mnenju Bubbove (2013, 17) osnova za profesionalni razvoj posameznika, ter 

podpora ravnatelja in sodelavcev. Profesionalni razvoj učiteljev temelji na preteklih 

izkušnjah, željah, sposobnostih, družbenih pogojev in institucionalni podpori. Učitelji morajo 

prevzeti moralno in strokovno odgovornost – sami morajo poskrbeti za motivacijo za lasten 

stalni profesionalni razvoj (Bubb in Earley 2007).  

 

Stalni profesionalni razvoj zahteva učitelja, ki je sposoben kritično razmišljati, je usposobljen 

za evalvacijo in zna spodbujati učenčev razvoj (Razdevšek Pučko in Rugelj 2006, 46). 

Profesionalni razvoj je del učiteljeve profesionalne odgovornosti, zato ga mora oblikovati 

posamezni učitelj sam (Erčulj 2011, 20). Razumeti ga mora kot sestavino svojega poklica. 

Učiteljeva profesionalna odgovornost je, da svoje znanje ves čas obnavlja in da se pri tem 

povezuje s sodelavci (prav tam, 29). Čeprav učiteljev razvoj lahko in moramo začeti, 

ohranjati, spodbujati in usmerjati od zunaj (Kalin 2010, 9), se moramo zavedati, da gre za 

notranji proces samorazvoja vsakega posameznika na številnih področjih. Zavedanje svojega 

profesionalnega razvoja je eden od pomembnih pogojev za nadaljnje razvijanje profesionalnih 

kompetenc (prav tam, 4). Gre za načrtovan, kontinuiran proces ugotavljanja in analiziranja 
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obstoječih in bodočih potreb posameznikov in organizacije. Ker mora biti razvoj zaposlenih 

sestavni del razvojnega načrta šole, se morajo potrebe ugotavljati tako na organizacijski ravni 

(npr. z vprašalnikom, anketo) kot tudi na ravni posameznika (redni letni razgovor, diskusija, 

samoocenjevanje, osebni profil, kolegialno svetovanje).  

 

Valenčič Zuljan (2001, 131) učiteljev profesionalni razvoj opredeli kot proces signifikantnega 

in vseživljenjskega učenja, pri katerem učitelji osmišljajo in razvijajo svoja pojmovanja ter 

spreminjajo svojo prakso poučevanja. Gre za vseživljenjski proces, ki vključuje učiteljevo 

osebnostno, poklicno in socialno dimenzijo in pomeni učiteljevo napredovanje v smeri 

kritičnega, neodvisnega, odgovornega odločanja ter ravnanja in v katerem ima izkustveno 

učenje pomembno vlogo (prav tam, 134). Pri tem je pomembno učiteljevo sistematično 

raziskovanje lastne prakse.  

              

 

Slika 3: Model cikla profesionalnega razvoja 

Vir: Bubb 2013, 22. 
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Slika 3 prikazuje model cikla profesionalnega razvoja. Bubbova (2013, 22–23) meni, da se bo 

učenje zaposlenih zgodilo in imelo vpliv na učence le, če pride do sprememb na več 

medsebojno povezanih področjih, zato je model oblikovan ciklično.  

 

Model ima devet faz, ki so organizirane v tri področja (prav tam, 23): 

– področje priprave vsebuje štiri faze (1–4): identifikacijo potreb, podobo osnovnega stanja, 

postavljanje cilja in izdelavo načrta za njegovo doseganje; 

– področje učenja vsebuje dve fazi (5–6): razvojno aktivnost in nastalo novo učenje 

(spretnosti, znanje in odnosi); 

– področje izboljševanja ima tri faze (7–9): prenos naučenega v prakso, z učinkom na 

učenje učencev, in izboljšanje samoučinkovitosti zaposlenih. 

 

Bubbova (prav tam, 23) še posebej poudari področje priprave. Predlaga, naj zaposleni 

identificirajo in analizirajo svoje potrebe in si postavijo realistične cilje – premislijo naj o tem, 

kaj potrebujejo in zakaj, pri tem jim je v veliko pomoč razprava z drugimi. »Dobro načrtovan 

profesionalni razvoj se mora začeti z mislijo na zaključek« (prav tam, 24), saj le izdelava 

jasne podobe obstoječega stanja, ki vključuje tudi učinek na učence v razpoložljivem času, 

pomaga izdelati realistične in specifične cilje.  

 

Področje učenja zajema širok razpon aktivnosti profesionalnega razvoja, najučinkovitejše pa 

so po mnenju Bubbove (prav tam) tiste, ki omogočajo razprave o poučevanju in učenju in 

izboljšanju praks skozi opazovanje, mentorstvo (choaching), kolegialno podporo in raziskave 

med učitelji. Uspešno usposabljanje mora poleg teorije (s katero se nov pristop pojasni in 

utemelji), predstavitve (model za uveljavitev v praksi) in prakse (preizkušanje novega 

modela) vključevati tudi povratne informacije o delovanju novega pristopa in mentorstvo za 

pomoč učiteljem pri razpravi o poučevanju in učenju v spodbudnem okolju in možnosti za 

izboljševanje. 

 

Pravi, da je pomembno, da poiščemo razlago za delovanje profesionalnega razvoja, ki jo šole 

lahko uporabijo pri svojih aktivnostih. Ta model lahko uporabijo vodje šol za strukturiranje 

strokovnega razvoja in evalvacijo učinka – ter morda tudi za diagnosticiranje neuspeha 

določenih razvojnih aktivnosti. Michael Fullan (2011, po Bubb 2013, 25) meni, da 

profesionalni razvoj lahko postane gonilo izboljševanja, če in ko ustreza naslednjim 

kriterijem:  

– ko spodbuja notranjo motivacijo učiteljev in učencev;  

– ko vključi učitelje in učence v trajno izboljševanje učenja in poučevanja;  

– ko spodbuja skupno delo in  

– ko vpliva na vse. 
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Profesionalni razvoj je torej nenehen proces, sestavljen iz formalnih in neformalnih izkušenj 

učenja, ki zaposlenim v šolah omogoča razmišljanje o svojem delu, izboljševanje svojega 

znanja in spretnosti ter načinov dela tako, da se izboljšata učenje in dobrobit učencev (Bubb 

in Earley 2007, 4). Ne pomeni le sodelovanja na organiziranih izobraževalnih seminarjih, 

razumeti ga je potrebno v smislu sprememb, ki se zgodijo v razmišljanju in praksi ljudi in 

prinašajo pozitivne spremembe za učence (Bubb 2013, 20). Spodbujati mora zavezanost 

trajnostni osebni in profesionalni rasti.  

 

2.5 Zakonske in sistemske podlage načrtovanja profesionalnega razvoja  

 

Uspešen učitelj bi moral načrtno in zavestno skrbeti za svoj profesionalni razvoj in napredek. 

Žal pa določila v zakonih in predzakonskih predpisih slabo opredeljujejo profesionalno rast, 

saj ne spodbujajo sistemskega in odgovornega pristopa zaposlenih k izboljšanju in višji 

kakovosti dela (Peček 2008, 50).  

 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju ZOFVI) v zvezi 

s profesionalnim razvojem določa le izobrazbene pogoje, ki jih mora izpolnjevati učitelj, ter 

strokovni izpit in pripravništvo. ZOFVI v 92. členu določa, da morajo imeti učitelji ustrezno 

izobrazbo, opravljen strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja in obvladati 

slovenski knjižni jezik.  

 

Ravnateljem ZOFVI v 49. členu kot pedagoškemu vodji med drugim določa, da organizira, 

načrtuje in vodi delo šole, spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih 

delavcev, organizirati mentorstvo za pripravnike, prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu 

vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje, predlaga napredovanje 

strokovnih delavcev v nazive, odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede. Poleg 

ZOFVI-ja spremljanje in načrtovanje profesionalne poti učiteljev urejajo tudi naslednji 

pravilniki: Pravilnik o napredovanju zaposlenih v osnovnem izobraževanju v nazive in 

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v plačilne razrede, Pravilnik o pripravništvu in Pravilnik 

o strokovnem izpitu ter Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju. Normativna določila v zvezi z osebnim profesionalnim 

razvojem najdemo tudi v Kolektivni pogodbi za vzgojo in izobraževanje, ravnatelji pa v šolah 

uporabljajo tudi interni pravilnik, ki določa o mesečnem dodatku k plačam učiteljev (Peček 

2008, 49–50; Cankar 2010, 23 in 26). 

 

Osnovna podlaga za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje učiteljev je v Sloveniji 

zagotovljena že v ZOFVI-ju, ki v 105. členu določa, da se strokovni delavci v šolah strokovno 

izobražujejo in usposabljajo, pogoje, način in postopek pa določi minister. Prav tako 53. člen 

Kolektivne pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja določa pravico do nadaljnjega 
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izobraževanja in usposabljanja – v ta namen mora šola zaposlenim na delovnih mestih, za 

katere se zahteva vsaj srednja izobrazba omogočiti letno najmanj 5 dni nadaljnjega 

izobraževanja oziroma 15 dni v treh letih (55. člen). 

 

Podrobneje sistem nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja opredeljuje Pravilnik o 

nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju 

(Uradni list RS, št. 64/04, 83/05, 27/07, 123/08 in 42/09). V 2. členu tega pravilnika je 

zapisan cilj nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju, ki je zagotavljanje strokovne usposobljenosti za poučevanje določenega 

predmeta ali predmetnega področja oziroma opravljanje določenega strokovnega dela, 

podpiranje profesionalnega in strokovnega razvoja vsakega strokovnega delavca, razvoja 

javnega vrtca in šole ter razvoja celotnega sistema vzgoje in izobraževanja in s tem povečanja 

njegove kvalitete in učinkovitosti. Pravilnik v 3. členu opredeli programe profesionalnega 

usposabljanja kot programe, ki omogočajo kontinuiran profesionalni razvoj strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju, usposabljanje za izvajanje novih javno veljavnih 

programov vzgoje in izobraževanja in doseganje ciljev novih učnih načrtov oziroma 

katalogov znanja in izpitnih katalogov, nenehno posodabljanje disciplinarnega, strokovnega 

in profesionalnega znanja, seznanjanje z učinkovitimi vzgojno-izobraževalnimi praksami in 

uspešnimi pristopi za profesionalno obvladovanje vzgojno-izobraževalnega procesa ter 

povečanje njegove učinkovitosti. V 18. členu je še zapisano, da so programi za profesionalni 

razvoj namenjeni spodbujanju profesionalnega razvoja strokovnih delavcev v vseh fazah 

poklicne kariere. Smernice razvoja nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju oblikuje 25-članski Programski svet (5. člen). 

 

V okviru nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja je potrebno nenehno spodbujati dialog 

med učiteljem o namenu izobraževanja. Dialog spodbuja učitelje k refleksiji o njihovi vlogi in 

razlogih za njihove načine poučevanja (Sentočnik 2010, 27–28). Cilj izobraževanja učitelja 

kot razmišljujočega praktika ni le izboljšati njegovo odločanje v razredu, ampak ga spodbuditi 

k razmišljanju o etičnih vidikih ter mu »dati besedo« in moč v javnosti5
, da bo lahko bolj 

aktivno vplival na razvoj šolske politike in prevzel večjo odgovornost za svoj profesionalni 

razvoj (Marentič Požarnik 2000, 6). 

 

Krovni dokumenti, ki jih mora šola na podlagi veljavnih zakonov in pravilnikov oblikovati in 

v katerih je pomembno načrtovanje vseh dejavnosti in vidikov, ki zadevajo profesionalni 

razvoj zaposlenih, so: vizija šole, njeno poslanstvo, letni delovni načrt in poročilo ter načrt 

izobraževanja. Vizijo šole oblikuje šolski učiteljski zbor skupaj z ravnateljem in potrdi svet 

šole. V njej zapiše temeljne cilje in vrednote šole ter smer prizadevanja vsakega posameznika 

in celotne šolske skupnosti. Obvezen dokument šole je tudi Letni delovni načrt in poročilo o 

                                                 
5
 Angleška ustreznica je empowerment (Marentič Požarnik 2000, 6). 
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realizaciji le tega. Načrt izobraževanja vsakega posameznika in šole je lahko sestavni del 

letnega načrta, ravnatelj pa je po zakonu dolžan napisati poročilo o izobraževanju zaposlenih.  

 

2.6 Pogoji za profesionalni razvoj učiteljev  

 

Pogoji in dejavniki, ki spodbujajo profesionalni razvoj so raznovrstni (od osebnih, 

situacijskih, do institucionalnih ter družbenih) in odvisni od subjektivnih značilnostih in 

objektivnih okoliščin, v katerih učitelji delujejo  (Kalin 2010, 9–10). 

 

»Razvoj šole kot institucije in vsakega posameznika znotraj nje je bistven za napredek: 

posameznik in institucija določata – omejujeta ali spodbujata – razvoj drug drugega« (Peček 

2008, 23). Osebni profesionalni in institucionalni razvoj sta med seboj povezana, saj tisti 

učitelji, ki sebe vidijo kot osebe, ki se nenehno razvijajo in napredujejo, bolj podpirajo tudi 

rast drugih in cele skupnosti, kjer prevladuje delitev odgovornosti (Niemi in Kohonen 1995, 

po Kalin 2010).  

 

Craft (1996, 37) omenja naslednja dejstva, ki se jih je potrebno zavedati za učinkovit razvoj 

učiteljev in šol: 

– Posamezniki se težko razvijajo v šolah, ki so statične (ki se ne razvijajo). 

– Če učitelji ne bodo spremenili tega, kar delajo, se šole ne bodo spremenile. 

– Če se učitelji profesionalno razvijajo le individualno, morda ne bodo sposobni spremeniti 

šole. 

– Včasih se šole spremenijo, vendar se učitelji ne spremenijo z njimi. 

– Izobraževanje učiteljev ali njihov razvoj poteka kot neprekinjen proces skozi vso 

poklicno kariero od učiteljevih zgodnjih do poznih obdobij poklicnega sodelovanja. 

– Spreminjanje je stalen proces, ne enkratni dogodek. 

 

Tako šola kot profesionalni razvoj sta odvisna od posameznih učiteljev in kulture šole (Day in 

drugi 2007, 29). Učinkovit profesionalni razvoj v šolah temelji na sodelovanju in skupnem 

delu vseh ter se osredotoča na učenje učencev, zajema pa širok koncept, ki vključuje 

mentorstvo oz. interakcijo s sodelavci, kritične prijatelje, in različne aktivnosti, kot so npr. 

opazovanje, skupno opravljanje nalog, izmenjave izkušenj in diskusije (prav tam, 33). Tudi 

Koren (1999, 89) meni, da medsebojno sodelovanje učiteljev (sodelovalno učenje učiteljev, 

sodelovanje in kolegialnost, prevzemanje znanj drug od drugega, izmenjava dobre prakse) 

gradi most med razvojem učiteljev in razvojem šole kot organizacije. 

 

Profesionalni razvoj organizacije se lahko uresničuje le ob profesionalnem razvoju 

zaposlenih, z vodenjem, ki spodbuja delovno okolje, ki posameznika nenehno usmerja, da 

prilagaja svoje vedenje ter oblikuje odnose do drugih in sebe (Urh 2006, 84–85). Učenje je 

pomembno tako za izboljševanje šol kot za strokovni razvoj učiteljev (Harris 2002, 35–36), 
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saj izboljševanje šol zahteva strokovni razvoj v obliki učenja. Vodstvo šole naj bi vnaprej 

načrtovalo in postopoma razvijalo profesionalni razvoj zaposlenih, saj je le tako možna večja 

skladnost med posameznikovimi potrebami in željami ter potrebami in zahtevami delovnega 

mesta in vzgojno-izobraževalne institucije, kar poudarjata Day (1999, 63) in Cenčič (2007, 

77–78).  

 

Vloga povezovanja učiteljevega profesionalnega razvoja s potrebami šole je temeljnega 

pomena za ploden skupni razvoj (Earley in Bubb 2004, 48; Craft 2000, 218). Verbiest (2004, 

33) ključno vlogo v razvoju šol pripisuje skupnemu učenju, saj je le to pomembno tako za 

izboljševanje šol kot tudi za strokovni razvoj učiteljev. Ključno vlogo pri tem ima ravnatelj, ki 

mora »med učitelji spodbujati strokovne razprave o ciljih, procesih učenja in poučevanja in 

metodah, ki jih uporabljajo pri svojem delu, da bi izboljšali dosežke učencev« (prav tam, 39).   

 

Valenčič Zuljan (2001, 131–136) navaja šest načel, ki so pomembna pri oblikovanju ugodnih 

okoliščin za spodbujanje profesionalnega razvoja učiteljev:  

– učitelj je aktivni oblikovalec in usmerjevalec svojega poklicnega razvoja;  

– upoštevati je potrebno celostnost, ki naj zajema in povezuje osebno, socialno ter ožje 

poklicno raven; 

– učiteljev poklicni razvoj je proces sodelovanja in kooperativnega učenja ter obsega razvoj 

posameznika in institucije; 

– poklicni razvoj poteka v povezovanju učiteljevih pojmovanj in spretnosti ravnanja; 

– profesionalizacija je vseživljenjski proces učenja; 

– učitelj je kritičen in avtonomni profesionalec. 

 

Ravnateljevo podporo profesionalnemu razvoju lahko strnemo v nekaj točk (Erčulj 2011, 8):  

– Pričakovanja o tem, kako naj učitelji delajo, se morajo jasno videti v vsakdanjem 

delovanju šole. 

– Ta pričakovanja se morajo jasno povezati s cilji šole. 

– Skupna definicija dobrega poučevanja se mora oblikovati v razpravah z učitelji, pri 

opazovanju učnih ur, ob analizi in v kritičnem mišljenju. 

– V šolah se je treba zavedati moči pravega profesionalizma ter ga nenehno razvijati. 

– Program strokovnega razvoja je treba oblikovati in voditi tako, da se ustrezno povezujejo 

potrebe posameznikov in šole kot organizacije. 

– Cilje posameznikov, skupin in šole je treba oblikovati zavestno, tako da so skladni in se 

med seboj dopolnjujejo. 

– Organizacija mora vlagati v sodelovanje med zaposlenimi, povečati možnost za 

sinergično delovanje in ceniti prispevek skupnih dejavnosti k razvoju posameznikov in 

šole kot celote. 
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Če želimo izboljšati šolo, moramo vlagati v profesionalni razvoj, pri čemer moramo učiteljev 

profesionalni razvoj določiti v okviru razvoja šole kot celote. Učiteljev profesionalni razvoj 

moramo začeti, ohranjati in spodbujati od zunaj. Razumeti ga moramo kot proces 

samorazvoja posameznika na številnih področjih. Je dvosmerni proces, kjer organizacija 

socializira posameznika, hkrati pa posameznik spreminja organizacijo, saj vanjo vnaša 

inovacije (Cvetko 2002). 

 

2.7 Načrtovanje profesionalnega razvoja zaposlenih  

 

Razvoj posameznika, njegovih spretnosti, sposobnosti in znanja, je ključnega pomena za 

napredovanje organizacije, zato se mora vodja čim bolj sistematično posvetiti razvoju 

zaposlenih (Merkač Skok 2005, 137–138). Razvoj zaposlenih v organizaciji tako vključuje 

sistematičen pristop k razvoju karier, ustvarjanju možnosti za napredovanje in usposabljanje 

posameznikov (prav tam, 164).  

 

Namen razvoja in usposabljanja je izboljšanje posameznikovega izvajanja oz. opravljanja dela 

in učinkovitosti. Pri odločanju o nadaljnjem izobraževanju je lahko posameznikom v veliko 

pomoč individualni razvojni načrt (Merkač Skok 2005, 138). Pri oblikovanju 

posameznikovega razvoja imajo poseben pomen tudi vodje, ki ne zastopajo samo razvojne 

poti organizacije, temveč skrbijo tudi za posameznikov in lasten razvoj.  

 

Naloga vodij v organizacijah je med drugim tudi, da z načrtovanjem, organiziranjem, 

usmerjanjem in nadziranjem zagotavljajo učinkovito izvajanje dejavnosti v organizaciji, kar je 

pogoj, da je organizacija uspešna pri doseganju svojih smotrov in ciljev (Tavčar in Trunk 

Širca 1998, 24). Pri čemer naj načrtovanje izhaja iz interesov udeležencev in vizije 

organizacije ter na podlagi opravljene analize notranjega in zunanjega okolja (prav tam, 132). 

Vendar je vsak posameznik v organizaciji odgovoren za osebni razvoj tudi sam – dolžan se je 

usposabljati in spremljati napredek v stroki in v zahtevah dela ter se odzivati na možnosti, ki 

mu jih ponuja sistem – znotraj sistema (prav tam, 24).  

 

V prejšnjih poglavjih smo predstavili profesionalni razvoj učiteljev kot vseživljenjski proces, 

sestavljen iz več medsebojno povezanih faz. Ciklični razvojni model je sestavljen iz šestih 

medsebojno povezanih stopenj (Bubb in Earley 2007, 33): 

– prepoznavanje izobraževalnih potreb, 

– analiza izobraževalnih potreb, 

– načrtovanje, 

– priprava, vpeljava in prestavitev izobraževanja, 

– nadzor, 

– evalvacija in ugotavljanje učinkovitosti. 
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V nadaljevanju pa podrobneje predstavljamo le načrtovanje profesionalnega razvoja. Še 

preden pa pogledamo, kaj obsega faza načrtovanja profesionalnega razvoja učiteljev, je 

smiselno odgovoriti na vprašanji Kaj obsega načrtovanje razvoja zaposlenih in čemu je sploh 

potrebno. 

 

K načrtovanju razvoja zaposlenih prištevamo: analizo obstoječega števila in kakovosti 

zaposlenih, načrtovanje potrebnega števila zaposlenih, stalno spremljanje ustreznosti 

zaposlenih, izobraževanje in usposabljanje. Načrtovanje razvoja zaposlenih je temelj za 

izdelavo načrta izobraževanja in usposabljanja ter za sistem napredovanja in razvoj zaposlenih 

v organizaciji (Merkač Skok 2005, 104). Načrtovanje omogoča izdelavo ogrodja v smislu, kaj 

in kako je potrebno narediti (Možina 2002, 271). Kaj se nanaša na postavitev vsebinskih 

ciljev, kako pa na metode za njihovo uresničevanje, ki se včasih sklicujejo na delovne načrte 

ali korake.  

 

Načrtovanje profesionalnega razvoja je odvisno od dveh dejavnikov (Merkač Skok 2005, 

144–145): 

– od osebnih ambicij in 

– potreb v organizaciji. 

 

Zato je tako za organizacijo kot za posameznika koristno, da se med njima razvije 

konstruktiven dialog. Posameznik se mora zavedati pomembnosti profesionalnega razvoja za 

kvaliteto svojega življenja, zato skrbi zanj ne more v celoti prenesti na organizacijo. Prav tako 

pa se organizacija mora zavedati pomembnosti človeških virov in zato ne more biti odvisna le 

od subjektivnih odločitev posameznikov (prav tam). 

 

Pri vodenju razvoja Merkač Skokova (2005) piše o sintezi med individualnim in 

organizacijskim pristopom. Meni (prav tam, 145–146), da mora biti na dolgi rok samorazvoj 

povezan z individualnim načrtom razvoja posameznika, vendar je potrebno upoštevati tudi 

okoliščine, v katerih se nahaja organizacija, saj v nasprotnem primeru v isti organizaciji ne 

more računati na svoj nadaljnji razvoj. Po drugi strani pa se je potrebno vprašati, kdo je sploh 

odgovoren za postavljanje ciljev v organizaciji. Vodstvo šole pri tem ni avtonomno, saj mora 

upoštevati vpliv tako notranjih kot zunanjih dejavnikov. Neusklajenost osebnih in 

organizacijskih ciljev vodi k nizki produktivnosti in nezadovoljstvu zaposlenih, zato je 

potrebno analizirati in raziskati cilje organizacije in posameznikov ter jih medsebojno čim 

bolje uskladiti (prav tam). Naloga vodilnega je, da posameznika spodbuja k razvoju vseh 

njegovih sposobnosti, sprejemanju ustreznih odločitev in prevzemanju odgovornosti za 

morebitna odstopanja med zastavljenimi in doseženimi cilji. Posameznik pa mora svoje cilje 

prilagajati vnaprej zastavljenim ciljem organizacije in hkrati s svojim delovanjem vplivati 

nanje.  
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Tudi Cvetko (2002, 83) poudarja pomen spodbujanja zaposlenih v smer, v katero se namerava 

razvijati organizacija, tj. v smeri zastavljene vizije. Hkrati pa mora posameznik svoje vnaprej 

zastavljene cilje prilagajati ciljem organizacije in s svojim delovanjem vplivati nanje, naloga 

vodilnega pa je, da posameznika spodbuja k razvoju vseh njegovih sposobnosti, sprejemanju 

ustreznih odločitev in prevzemanju odgovornosti za svoje delovanje (Merkač Skok 2005, 147 

in 148). 

 

Za uspešne in k razvoju svojih kadrovskih potencialov usmerjene organizacije velja, da imajo 

v veliki meri že uvedene kompleksne sisteme načrtovanja profesionalnega razvoja. 

Načrtovanje razvoja zaposlenih je načrtna in organizirana presoja zaposlenih glede na njihove 

sposobnosti in dosežke (prav tam, 149–150), ki med drugim določa način spremljanja in 

usposabljanja ter redne letne razgovore z zaposlenimi.  

 

Načrtovanje individualnega profesionalnega razvoja obsega (Tavčar 1999, 273–174): 

– kritično presojo lastnih zmožnosti (opredelitev interesov, zmožnosti, vrednot 

posameznika med lastnim razvojem, saj le tako vemo, kaj zmoremo in kaj hočemo); 

– ugotavljanje možnih smeri in priložnosti za osebni razvoj (s pomočjo neformalnih 

razgovorov z dobro poučenimi sodelavci ter drugih virov – npr. publikacije, priročniki 

organizacij); 

– postavljanje ciljev lastnega osebnega razvoja (pri tem izhajamo iz presojanja lastnih 

zmožnosti, tj. iz lastnih prednosti in slabosti ter priložnosti iz okolja); 

– načrt za doseganje osebnostnega razvoja (načrt obsega dejavnosti in roke, upoštevati pa 

mora interese organizacije ter vseh, ki pri načrtu sodelujejo). 

 

Pomembno je, da se načrta držimo in da ga prilagajamo spremenjenim okoliščinam. Med 

zahtevnejše odločitve pri načrtovanju osebnega razvoja spada tudi usklajevanje osebnega 

razvoja z zasebnim življenjem (prav tam). Posamezniku je profesionalni razvojni načrt v 

pomoč pri odločanju o nadaljnjem izobraževanju. Za organizacijo pa posameznikove 

sposobnosti in zmožnosti predstavljajo pomembne konkurenčne elemente, ki jih po potrebi 

tudi oblikujejo, načrtujejo in spreminjajo s pomočjo razvojnega načrta (Merkač Skok 2005, 

138). 

 

Cvetko (2002, 75–83) meni, da je model načrtovanja profesionalnega razvoja sestavljen iz 

treh medsebojno povezanih korakov, in sicer: 

– pogled v notranjost (določitev lastnih vrednot, osebnostnih sposobnosti in kompetenc; le 

to posameznikom omogoča odgovoriti na vprašanje, kaj si sploh želijo; samooceno pa 

ovrednoti s pomočjo ocene skupine, pri čemer so bistvenega pomena letni razgovori med 

zaposlenim in vodjo, saj le tako dobi odgovore na vprašanja o prihodnjih priložnostih ter 

doseganju ciljev); 
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– pogled v zunanjost (vključuje prepoznavanje potreb in priložnosti v organizaciji – s 

pomočjo teh informacij si posameznik zastavi realne cilje in se razvija v smeri, ki jo bo 

potrebovala organizacija) in  

– pogled naprej (posameznik na podlagi samoocenjevanja najprej uskladi svoje potrebe z 

organizacijskimi, nato pa zapiše svoje razvojne cilje ter označi mere za uspeh in časovni 

okvir – tj. izdela strategijo za svoj profesionalni razvoj in izbere pot do cilja).    

 

Model načrtovanja profesionalnega razvoja se torej začne pri posamezniku – vsak zase oceni 

lastne sposobnosti in priložnosti v organizaciji ter si zastavi razvojne cilje. Osebni razvoj terja 

veliko časa in ima velik pomen, saj se na njegovi podlagi načrtuje kariero. Pri načrtovanju 

profesionalnega razvoja se mora posameznik zavedati vzorca organizacijske kulture, saj mora 

posameznik pri svojem načrtovanju izhajati tudi iz poslovnih potreb organizacije. Pri 

pretvorbi organizacijskih potreb v razvojne načrte pa posamezniki potrebujejo pomoč vodij. 

Cilje v letnem razvojnem načrtu je torej potrebno povezati z organizacijskimi potrebami ter 

jih redno pregledovati, posameznikov napredek pa meriti. In ravno zaradi prilagajanja tako 

ciljem organizacije kot interesom zaposlenih, si mora vsaka organizacija zgraditi sebi lasten 

sistem razvoja zaposlenih (Merkač Skok 2005, 142–143).  

 

Spremljanje in usmerjanje učiteljevega dela sta temelja za oblikovanje politike strokovnega 

razvoja zaposlenih (Erčulj in Širec 2006b, 61–62). S pomočjo t. i. razvojne spremljave (Erčulj 

in Širec 2006a, 14), ki je povezana z odkrivanjem sposobnosti učiteljev in s tem povezanim 

načrtovanjem osebnega razvoja, lahko posameznik ugotavlja, kaj lahko drugače počne v 

naslednji fazi svojega poklica. Tudi Poster (1993, po  Erčulj in Širec 2006a, 14–15) govori o 

spremljavi v funkciji strokovnega razvoja, ki se osredotoča na izboljšanje sposobnosti 

zaposlenih za opravljanje trenutnih oziroma bodočih nalog. S pomočjo spremljave lahko 

identificiramo potrebe posameznika in s tem povezanim programom izobraževanja 

posameznika. Spremljava omogoča vpogled v učiteljevo delo, s tem pa omogoča tudi 

definiranje usposabljanja, potrebnega za strokovni razvoj učiteljev. Tudi Day (1999) opozarja 

na nujnost povezave spremljave in strokovnega razvoja, pri čemer pravi, da morata 

spremljava pouka in strokovni razvoj temeljiti na kulturi medsebojnega zaupanja, sodelovanja 

in partnerstva vseh učiteljev, osebne razvojne potrebe posameznika pa morajo sočasno biti 

povezane z dolgoročnimi profesionalnimi potrebami učiteljskega poklica. 

 

Day (1999, 103) vidi največji problem pri načrtovanju profesionalnega razvoja v zastavljanju 

kratkoročnih in problemsko naravnanih ciljev. Načrtovanje profesionalnega razvoja mora 

temeljiti na dolgoročnem načrtovanju, za katerega so odgovorni vsi – šola in učitelji, in v 

katerem bodo vsi – vodstvo in kultura šole, imeli posredne in neposredne koristi.  
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Pomanjkljivosti, ki so jih izpostavili udeleženci v projektu Sofinanciranje profesionalnega  

usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, pri načrtovanju profesionalnega 

razvoja so: 

– nesistematičnost in neusklajenost: dolgoročnejše načrtovanje, z uvedbo letnih 

razgovorov, bi pripomoglo k večji sistematičnosti in usklajenosti profesionalnega razvoja 

zaposlenih; 

– pridobljeno znanje ostaja last posameznikov oziroma pomanjkljivo spremljanje prenosa 

pridobljenega znanja v prakso: na nekaterih šolah za to poskrbijo s predstavitvami za 

aktive, na konferencah ali z medsebojnimi hospitacijami; 

– odsotnost analize in evalvacije usposabljanja na ravni zavoda; tudi Day opozarja na 

pomembno vlogo ravnatelja pri tem (1999, 105). 

 

Individualno načrtovanje razvoja učitelja mora biti vpeto v načrtovanje razvoja šole kot 

celote. Pri tem je potrebno upoštevati, da profesionalni razvoj ne sme biti stvar prisile, saj se 

učitelji aktivno razvijajo, zato morajo spremembe ponotranjiti, za kar je včasih potrebna tudi 

sprememba vrednot, obnašanj, čustev in zaznavanj (Day 1999, 98).  

 

2.8 Priporočila za načrtovanje profesionalnega razvoja strokovnih delavcev  

 

Načrtovanje izobraževanja zaposlenih je le segment načrtovanja na ravni šole. V procesu 

načrtovanja strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih moramo najprej ugotoviti vplive, ki 

bodisi zvišujejo bodisi znižujejo motivacijo zaposlenih za izobraževanje. Sledi usklajenost 

politike in vidika zaposlenih v šoli z namenom razvoja modela izobraževanja, ki bo podpiral 

posameznike in cilje šole kot celote.  

 

Bistvenega pomena pri načrtovanju profesionalnega razvoja je ugotoviti šibka in močna 

področja zaposlenih. To lahko ugotavljamo z refleksijo, samoevalvacijo, posnetki stanj 

(SPIN
6
 analiza), spremljanjem vzgojno izobraževalnega procesa (hospitacije), letnimi 

pogovori in kvalitativno analizo dela ob koncu šolskega leta. Na podlagi tega naredi vsak 

posameznik individualni razmislek in pisni predlog profesionalnega razvoja, v katerem so 

zapisana tudi načrtovana izobraževanja. Poleg tega naj bi posameznik vodil listovnik kot 

obliko dokumentirane spremljave profesionalnega razvoja. Na ravni šole torej ravnatelj 

oblikuje okvirni načrt, ki je podlaga za razgovor s strokovnimi delavci in na osnovi tega 

nastane končni načrt profesionalnega razvoja, ki vključuje tudi načrt izobraževanj (Erčulj in 

Peček 2011, 85–86). 

 

                                                 
6
 SPIN oziroma angleško SWOT analiza je opredeljena kot celovito ocenjevanje slabosti – S, prednosti – P, 

izzivov oz. priložnosti – I, ter nevarnosti – N, za določeno organizacijo (Pučko 2002, 279). 
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Ravnatelj na podlagi pogovorov in načrtov strokovnega usposabljanja posameznih učiteljev 

naredi program strokovnega izpopolnjevanja zavoda. Pri tem upošteva7
: 

– potrebe zavoda 

– interese in želje delavcev, 

– sredstva, ki jih ima na razpolago. 

 

Nato učiteljski zbor najmanj enkrat letno obravnava načrt in poročilo o strokovnem 

izpopolnjevanju delavcev in svoje mnenje posreduje svetu zavoda. Individualni načrti so del 

akcijskega načrta razvoja celotne šole, zato morajo biti zastavljeni tako, da sovpadajo s cilji 

šole kot celote, obenem pa obsegajo tudi potrebe stalnega profesionalnega razvoja 

posameznikov. 

 

Pri načrtovanju profesionalnega razvoja so pomembna naslednja priporočila8
 (Erčulj idr. 

2008, 71–84; Erčulj 2011, 28–31): 

– Najpomembnejši cilj vsake šole so dosežki in napredek učencev, kar mora biti jasno 

izraženo v razvojnem in/ali letnem načrtu šole; 

– Vzpostaviti je treba tesno povezavo med razvojnim načrtom šole, načrtom nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja ter posameznikovim načrtom izobraževanja in 

usposabljanja; 

– V procesu nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja je ključna učinkovita in stalna 

analiza potreb posameznikov, zato sta letni razgovor
9
 in vodenje listovnika tako 

pomembni orodji; 

– Učinke nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja je treba spremljati in vrednotiti 

(evalvacija in refleksija), da bi lahko kompetentno razvijali sistem sam. Tudi Trunk Širca  

(2001, 11) kot enega izmed pogojev za uspešno načrtovanje navaja evalvacijo, ki ni le 

spremljanje in ocenjevanje, temveč gre za ocenjevanje z vrednotenjem, ki mu sledi načrt 

za izboljševanje delovanja; 

– Ravnatelj ne more sam skrbeti za razvoj sodelavcev, če ti ne sodelujejo v celotnem 

procesu in če ne prevzamejo odgovornosti zanj; 

– Pomembna je tudi vloga države, pri čemer bi namesto zbiranja točk za napredovanje 

imela večje učinke, če bi učiteljem in ravnateljem priporočila ali celo naložila, da morajo 

spremljati učinke profesionalnega razvoja na kakovost dela z učenci, s tem pa bi 

omogočila sistematično spremljanje profesionalnega razvoja.  

 

                                                 
7
 Povzeto po študijskem gradivu Šole za ravnatelje 2005/2006 z naslovom Usposabljanje ravnateljev za uspešno 

vodenje profesionalnega razvoja učiteljev – ravnatelji in profesionalizem učiteljev, ur. Polona Peček. 
8
 Na podlagi zgoraj naštetih izhodišč oziroma podmen so oblikovali projekt Sofinanciranje profesionalnega 

usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009, 2010 in 2011, v katerega se je 
vključilo 567 udeležencev, od tega 81 ravnateljev in 62 pomočnikov (urednica J. Erčulj, Šola za ravnatelje). 
9
 S pomočjo letnega razgovora ravnatelji uzavestijo nujnost usklajevanja izobraževalnih potreb posameznika in 

razvojnih potreb šole, pri učiteljih pa nujnost refleksije na uspešnost svojega dela in na vlogo v organizaciji 

(Erčulj 2011, 29). 
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2.9 Orodja za vzpostavitev sistematičnega načrtovanja profesionalnega razvoja 

 

Profesionalni razvoj zaposlenih lahko spremljamo in načrtujemo s pomočjo naslednjih orodij 

(Peček 2008, 3; Erčulj 2011, 29):  

– listovnik (porfolio),  

– letni razgovor z zaposlenim,  

– razgovor po hospitacijah,  

– medsebojne hospitacije in  

– individualni načrt razvoja zaposlenega. 

 

 

Listovnik  

 

V literaturi se poleg slovenskega izraza listovnik uporablja predvsem izraz portfolio, tudi 

portfelj, nekateri avtorji pa uporabljajo tudi izraze, kot so profesionalna mapa (npr. Peček 

2008) ali mapa dosežkov. V nadaljevanju uporabljamo slovenski izraz listovnik. 

 

Listovnik je avtentični instrument za dokumentiranje posameznikovega procesa učenja in 

njegovih rezultatov (Sentočnik 2006, 26). Zajema pogled na celoten napredek posameznika, 

saj poleg dokazil na področju znanja, spretnosti in veščin posameznik vanj vlaga tudi lastna 

razmišljanja (prav tam). V njem posameznik zbira dokaze o svojem razvoju in napredku v 

nekem časovnem obdobju, služi mu kot uvid v lastni napredek, zato naj bi ga uporabljal vsak 

učitelj z namenom spodbujanja strokovnega in osebnostnega razvoja in rasti (Bevc, Fošnarič 

in Sentočnik 2002, 61–62).  

 

Listovnik omogoča sistematično zbiranje in evidentiranje dokumentov, ki odražajo 

profesionalno rast posameznika, hkrati pa predstavlja izbrani nabor posameznikovih 

dokumentov in refleksij ter prikazuje najpomembnejše mejnike posameznikovega 

profesionalnega razvoja (Zavašnik Arčnik 2009, 15). Day in Sachs (2004, 49) izpostavita 

pomen listovnika za učitelje pri globljem razumevanju in izboljševanju učnega procesa. S tem 

pa učitelj prevzema odgovornost za lastni razvoj in izboljšanje svojega dela (Erčulj 2011, 30). 

 

Proces vodenja listovnika služi spremljavi profesionalnega razvoja, »posamezniku pomaga 

pridobivati uvid v kakovost lastnega dela in ga navaja na reflektiranje o njem« (Sentočnik 

2006, 26). Pomaga mu k boljši organizaciji lastnih misli in izkušenj ter zapisovanju le teh. 

Listovnik naj bi bila pripomoček za profesionalni razvoj vsakega učitelja, zato mora zanj 

prevzeti odgovornost posameznik in ne organizacija. V njem morajo biti zabeleženi cilji in/ali 

pričakovanja učiteljev ter preverjena njihova skladnost s cilji šole. Tako naj bi vseboval tudi 

vizijo šole, učiteljevo lastno pojmovanje znanja, poučevanja in poslanstva (prav tam). 

Realizacijo ciljev morata preveriti tako učitelj kot tudi ravnatelj. Po mnenju Erčuljeva (2011, 
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30) je listovnik potrebno »primerno umestiti v šolo, učitelje podpirati in spodbujati k njegovi 

uporabi in ga ustrezno nadgraditi s strokovnimi razpravami.« S tem pa bi spodbujali 

prevzemanje odgovornosti učiteljev za lasten razvoj (prav tam, 31). 

 

Namen listovnika je (Peček 2008, 51): 

– spodbujanje, načrtovanje in evalviranje profesionalnega razvoja in/ali  

– formativno ocenjevanje (dokazila in različne oblike razgovorov med učiteljem in 

ravnateljem npr. o hospitaciji, letnem razgovoru ipd.), 

– sumativno ocenjevanje. 

 

Tudi Rupnik Vecova (2011, 55) govori o večplastni vlogi listovnika, saj »[p]odpira učiteljev 

načrtni in sistematični profesionalni razvoj in ima pozitivne učinke na učiteljevo sposobnost 

samorefleksije, razvoj veščin in kompetenc, ustvarjalnosti, motivacijo za strokovno delo ter 

profesionalno zavest in razvoj.« Listovnik
10

 opredeli kot (Rupnik Vec in Stanojev 2013, 44) 

»… okolje, ki spodbuja sistematično samorefleksijo razmišljanja, doživljanja in ravnanja v 

poklicnih situacijah z namenom, da bi posameznik utrdil svoja močna področja, presegel 

šibkosti ter deloval in se razvijal v smeri jasno opredeljenih kratkoročnih razvojnih ciljev ter 

lastne razvojne vizije.«  Listovnik po mnenju Rupnik Vecove (prav tam, 56) ne predstavlja le 

zakladnice učiteljevih izdelkov, saj ga spodbuja k načrtnemu in sistematičnemu uravnavanju 

profesionalnega razvoja, temveč tudi prispeva k razvoju samorefleksivnosti, 

metakognitivnega mišljenja, samokritičnosti in samovrednotenja, hkrati pa omogoča izražanje 

ustvarjalnosti. 

 

Funkcije tako poimenovanega razvojnega listovnika so (Rupnik Vec in Stanojev 2013, 44): 

– vodenje in usmerjanje lastnega učenja (načrtno in sistematično uravnavanje lastnega 

strokovnega razvoja preko natančno oblikovanih razvojnih ciljev in načrtovanja strategij 

za dosego le teh); 

– načrtno in sistematično premišljevanje premišljevanje o temeljnih predpostavkah, ki nas 

usmerjajo pri našem delu; 

– sistematična samorefleksija o izkušnjah, ki posameznika postavljajo pred strokovni izziv; 

– spremljanje in uravnavanje lastnega napredka v smeri zastavljenih razvojnih ciljev; 

– razvoj samorefleksivnosti, metakognitivnega mišljenja ter samoregulativnosti in 

– zbiranje in evidentiranje poti strokovnega razvoja skozi najraznovrstnejše zapise, gradiva, 

izdelke, potrdila itd.    

 

Pomemben del listovnika je zapis refleksije, ki je sestavni del profesionalnega razvoja. S 

pomočjo refleksije učitelj o svojem razvoju in delu kritično razmišlja, pridobiva povratne 

informacije – spremlja kakovost lastnega dela (Sentočnik 2006, 26), s tem pa povezuje svoj 

                                                 
10

 Tanja Rupnik Vec govori o razvojnem elektronskem listovniku – t.j. listovnik v elektronski obliki (Rupnik 

Vec in Stanojev 2013, 41). 
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profesionalni razvoj z razvojem šole. Sentočnik (prav tam, 23) piše o koristnosti zapisovanja 

novih spoznanj in refleksij v listovnik, saj tako posameznik prepozna lasten proces učenja, 

svoje uspehe in težave, kar mu je v pomoč pri načrtovanju in usmerjanju lastnega 

profesionalnega razvoja. Posameznika spodbuja k nenehnemu samopreverjanju, pridobivanju 

povratnih informacij in samoregulacij (prav tam, 20). Glavni namen listovnika je torej 

ozaveščanje posameznikovega učenja in razvoja, saj poleg zbirke dokumentov vsebuje tudi 

obrazložene in utemeljene refleksije, katerih namen je prikazati, česa se je posameznik 

sčasoma naučil in kakšen je njegov odnos do lastnega dela. Tudi Day in Sachsova (2004, 49) 

posebej poudarjata zapis refleksij kot pomembno sestavino profesionalnega razvoja, saj 

učitelju omogoča globlje razumeti učni proces in ga izboljševati.  

 

S pomočjo listovnika posameznik dokazuje svojo razvojno pot in izkazuje svoj napredek, zato 

je za učitelja bolj kot končni izdelek pomemben proces nastajanja listovnika, saj ga usmerja k 

reflektivnemu načinu razmišljanja in dela (Sentočnik 2006, 26). Sentočnik (prav tam) zato 

opozarja, da je potrebno v procesu izobraževanja zagotavljati pogoje za izkustveno učenje in 

refleksijo. Izpostavi (prav tam, 27) ravnateljevo pomembno vlogo pri ustvarjanju pogojev –  

kot so čas, občutek varnosti, medsebojno spoštovanje in zaupanje, pri omogočanju pogojev za 

naravnanost učiteljev k refleksiji ter vodenju in uporabi listovnika. Navaja tudi (prav tam), da 

mora učitelj razumeti, da je listovnik namenjen njemu samemu – spremljanju lastnega 

profesionalnega razvoja, in da se ga le ob pripravljenosti učitelja lahko uporabi tudi za 

pogovore s kritičnim prijateljem ali z ravnateljem.     

 

 

Letni razgovor 

 

Letni razgovor je vnaprej načrtovano srečanje, poglobljen pogovor med vodjo in sodelavcem, 

na katerem si med drugim predstavita svoja razmišljanja o sodelavčevem preteklem in 

dosedanjem delu, o pričakovanjih, načrtih in željah, možnostih napredovanja ter osebnem in 

profesionalnem razvoju (Majcen 2004). Je pomemben korak v procesu spremljanja 

posameznika na njegovem delovnem mestu pred dogovorom o nadaljnji razvojni poti v skladu 

z njegovimi cilji in cilji šole. 

 

Letni razgovori prispevajo k izboljšanju dela, saj omogočajo redno medsebojno 

komuniciranje vodje z zaposlenim, so priložnost za pridobivanje povratnih informacij o 

kakovosti dela, o pričakovanjih v zvezi s prihodnjim delom in možnostmi izboljšav (Merkač 

Skok 2005, 153). Glavni namen je analiza preteklega, sedanjega in predvsem prihodnjega 

stanja dela zaposlenih.  

 

Erčuljeva (2009, 6) meni, da je pri usklajevanju različnih potreb in prednostnih nalog (in sicer 

tistih, ki jih postavlja država, prednostne naloge organizacije in še potrebe zaposlenih) letni 
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razgovor v procesu profesionalnega razvoja zelo pomemben korak, zato mu je potrebno 

nameniti veliko pozornosti.  

 

Majcnova (2004, 9–11) ga opredeli kot vsebinsko premišljeno in sistematično vodeno 

komunikacijo, ki naj bi ga vodja izvajal z vsemi zaposlenimi vsaj enkrat letno. Le tako lahko 

načrt profesionalnega razvoja smiselno dopolnjuje razvojne usmeritve organizacije (Erčulj 

2009, 6). Redni letni razgovori so tako za vodja kot za zaposlene dober vir informacij, s 

pomočjo katerih si lahko pomagajo – na primer pri odpravljanju problemov in napak, za 

izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti tako zaposlenih kot vodij ter rezultatov dela, za 

kakovostnejše vodenje in za načrtovanje profesionalnega razvoja zaposlenih in organizacije 

kot celote (Ivanuša-Bezjak 2006, 77).  

 

Redni letni razgovori so tudi priložnost za izboljšanje medsebojnih odnosov. Za vodjo so 

priložnost, da sodelavce pohvali za pretekla prizadevanja in ga spodbudi za nadaljnje 

rezultate, zaposlenim pa omogočajo povratno informacijo o njihovem delu in spodbude za 

načrtovanje svojega razvoja v skladu z razvojem organizacije (Majcen 2004, 17). Pomembna 

tema letnih razgovorov je pogovor o delavnih ciljih (Majcen 2004, 54; Ivanuša-Bezjak 2006, 

77). Na njem vodja zaposlene seznani z vlogo zaposlenega znotraj organizacijskih ciljev in 

vizije ter tako skupaj uskladita njegove cilje z organizacijskimi (Majcen 2004, 56). Rezultat 

letnega razgovora naj bo individualni načrt izobraževanja in usposabljanja zaposlenega (prav 

tam, 61). Letni razgovori imajo zato pomembno vlogo pri povezovanju razvoja posameznikov 

z razvojem organizacije, posledično pa tudi na uspešnost organizacije, saj prispevajo k 

izboljšanju rezultatov dela (Cvetko 2002, 83–86). »Poglavitni namen letnih razgovorov je 

analiza preteklega, sedanjega in predvsem prihodnjega stanja dela zaposlenih » (Merkač Skok 

2005, 153). 

 

Cilji rednega letnega razgovora so (Kamšek 2005, 51):  

– motivirati zaposlene, 

– vzpostaviti komunikacijo med vodjem in zaposlenimi, 

– omogočiti vodenje s cilji. 

 

Med najpomembnejše pogoje za uspešno izvedbo rednih letnih razgovorov je stališče vodstva, 

da so pogovori primerno orodje za razvoj organizacije in njenih zaposlenih (prav tam, 52). 

Prav tako je pomembna priprava načrta za njihovo izvedbo. Vodstvo šole mora najprej 

določiti namen, cilje in način izvedbe  razgovorov ter o tem obvestiti zaposlene (prav tam, 

53). 
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Razgovor po hospitacijah  

 

Hospitacije predstavljajo pomemben vir profesionalnega razvoja za vsakega učitelja, a le, če 

so sistematično načrtovane, izvedene in analizirane (Erčulj 2013, 48). Šele pogovor po 

hospitacijah predstavlja priložnost prihodnjega razvoja, uvajanje sprememb ali utrjevanje 

doseženih spretnosti. Za posameznika je pogovor po hospitacijah priložnost za sistematično 

samorefleksijo lastnega dela. Hospitacija je – kot najbolj neposreden način spremljanja pouka 

– »metoda pridobivanja podatkov za usmerjanje učiteljevega profesionalnega ra na razvoja in 

načrtovanja izboljšav na ravni šole« (prav tam).  

 

»Povratna informacija je konstruktivni dialog, ki učiteljem omogoča, da ocenijo svoje delo ter 

odkrijejo potrebe po strokovnem razvoju in naredijo načrt zanj« (Erčulj in Širec 2006a, 25). 

Posamezniku omogoča širši pogled in refleksijo o lastnem delu. Temeljni namen pogovora po 

hospitaciji je spodbujati učitelja k razmisleku o njegovem delu in skupno iskanje ustreznih 

poti za učiteljev strokovni razvoj (Erčulj in Širec 2004, 20). Zato Erčulj in Širec (2006a, 45) 

predlagata, naj bo rezultat pogovora po hospitaciji tudi načrt učiteljeva strokovnega razvoja. 

Oblikovanje in posredovanje povratnih informacij je ena najpomembnejših veščin, ki jo mora  

imeti vodja (Tomić 2002, 147), saj le na podlagi konstruktivne povratne informacije gradimo 

in načrtujemo nadaljnje delo in razvoj. 

 

Pri pogovoru po hospitaciji moramo upoštevati naslednja izhodišča (Erčulj in Širec 2006a, 

25): 

– analiza dela mora biti poštena in objektivna, temelji naj na opaženih dejstvih; 

– kritika bo konstruktivna in naj učitelja opogumlja za iskanje novih, učinkovitejših 

načinov dela; 

–  kritična analiza naj se nanaša na oceno ustreznosti načrtovanja ciljev in njihove 

realizacije; 

– predlogi za izboljšave naj bodo konstruktivni in stvarni. 

 

Namen opazovanja pouka ni le opozarjanje na pomanjkljiva znanja in spretnosti, temveč mora 

biti osnovno izhodišče za pogovor po opazovanju pouka učitelju omogočiti razmislek o 

lastnem delu in konstruiranje novih znanj in spoznanj o sebi in procesih v šoli (Erčulj in Širec 

2004, 20). 

 

»Spodbujati je treba profesionalni dialog, v katerem ravnatelj in učitelj izmenjujeta poglede in 

ugotovitve tako o opazovani uri kot o širših vidikih učenja na šoli oziroma učiteljevi vlogi« 

(Erčulj 2013, 62). Prav tako je pri vodenju pogovora potrebno upoštevati temeljna 

komunikacijska načela, med drugim (prav tam, 63 in 64):  

– z ustrezno izbiro prostora, časa, odpravo motenj … moramo ustvariti ustrezno ozračje 

zaupanja; 
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– ravnateljeva povratna informacija mora temeljiti na dejstvih, nanašati se mora na 

poučevanje oziroma na učiteljevo delo in ne na učitelja; 

– pogovor po hospitaciji je dialog, v katerem mora imeti učitelj dovolj priložnosti, da 

spregovori o svojem delu, svoji vlogi in načrtih za prihodnost; 

– zaključi naj se s sklepi, ki naj bodo usmerjeni v dosežke učencev in učiteljevo vlogo pri 

tem. Oblikuje naj jih učitelj, ravnatelj ga pri tem usmerja in mu pomaga razumeti 

prednosti in slabosti, poiskati možne oblike podpore in smernice za spremljanje in 

evalvacijo postavljenih ciljev. 

 

Pogovor, ki spodbuja refleksijo, je sam po sebi že metoda profesionalnega razvoja. Erčuljeva 

(prav tam, 64) še svetuje, naj skupne ugotovitve iz spremljanja učiteljevega dela ravnatelj 

izkoristi kot osnovo za nadaljnje strokovne razprave o učenju in poučevanju in skladno s tem 

gradi politiko profesionalnega razvoja. 

 

 

Medsebojne hospitacije 

 

Tudi medsebojne hospitacije predstavljajo priložnost za profesionalni razvoj, saj omogočajo 

učenje od bolj izkušenih kolegov oz. zaznavanje novih situacij. Predstavljajo obliko 

sistematičnega in načrtnega učenja drug od drugega, razvijajo sposobnost reflektiranja 

vzgojno-izobraževalnega dela in načrtovanja prihodnjega razvoja. Medsebojne hospitacije 

učitelju pomagajo izboljševati svoje delo in odnose v šoli, s tem pa pomembno vplivajo na 

kakovost poučevanja in učenja učencev (Širec idr. 2013, 77).  

 

Medsebojna (tudi kolegialna) hospitacija pomeni opazovanje, pri katerem učitelja opazuje 

drug učitelj, s takim opazovanjem pa učitelj dobi čustveno podporo ter zelo prožne 

informacije (Tomić 2002, 123). Tomićeva (prav tam) meni, da se učitelji največ naučijo drug 

od drugega, poleg tega pa od kolegov učiteljev lažje sprejemajo kritične pripombe. Pri tej 

vrsti hospitacij Tomićeva (prav tam) poudarja tudi pomembnost menjave vlog, kar je na 

primer pri ravnateljevi hospitaciji nemogoče. Poglavitna prednost takega opazovanja je 

globlja osvetlitev učiteljevega problema in omogočanje nepristranskega in objektivnega 

zbiranja podatkov (Tomićeva 2002, prav tam). 

 

Medsebojne hospitacije so priložnost za širjenje primerov dobre prakse znotraj šole, 

spodbujajo medpredmetno povezovanje in ustvarjanje sodelovalne klime in medsebojnega 

učenja (kritično prijateljevanje). Velik pomen t. i. kritičnega prijatelja za promocijo 

profesionalnega razvoja učiteljev pripisuje tudi Day (1999, 102), saj se učitelji s pomočjo 

medsebojnih pogovorov pozitivno odzivajo na spremembe. V takih organizacijah učitelji ne 

delujejo v osami svojih učilnic, poleg tega pa spodbujajo refleksijo in aktivno vlogo učiteljev 

pri načrtovanju razvoja.  
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Medsebojne hospitacije naj bi potekale po naslednjem načrtu (Tomić 2002, 123): 

– načrtovanje (postavitev ciljev opazovanja in priprava opomnika za spremljanje); 

– opazovanje v razredu (zbiranje podatkov); 

– povratna informacija (ugotavljanje potreb in načrtovanje profesionalnega razvoja). 

 

Medsebojne hospitacije spodbujajo učiteljevo samoevalvacijo, timsko delo in medsebojno 

učenje, uvajajo sodelovanje po načelu kritičnega prijateljevanja kot načina dela v šoli 

(Debeljak in drugi 2012, 63). Primeri iz prakse
11

 – pozitivne izkušnje z medsebojnimi 

hospitacijami, kažejo na to, da je največji prispevek medsebojnih hospitacij pedagoški 

razgovor vseh udeležencev, saj ravno zaradi velikega števila udeležencev prav vsi sodelujoči 

odkrijejo nov pogled na opazovano učno uro (prav tam, 66). Tudi ravnatelji, ki so sodelovali 

na hospitacijah, ocenjujejo, da je glavna prednost medsebojnih hospitacij učenje iz izkušenj 

sodelavcev (prav tam).  

 

 

Individualni načrt razvoja zaposlenega 

  

Individualni načrti razvoja učiteljev so nujen element (ne pa tudi obvezni), če želimo voditi 

profesionalni razvoj zaposlenih v smeri večje učinkovitosti in kakovosti dela ter razvoja 

kariere. Individualen načrt razvoja je logična posledica rednih letnih razgovorov in 

sodelovanja med posameznim učiteljem in vodjo šole ter usklajevanja ciljev posameznika in 

šole (Majcen 2004, 61). Predstavljajo kažipot učiteljem pri nadaljnji izgradnji njihove kariere, 

zato naj bi vseboval (Peček 2008, 52): 

– pregled in/ali analizo doseženega v dosedanji karieri, 

– ugotovitev trenutnega stanja, 

– zadovoljstvo z dosedanjo kariero, 

– pomembne vrednote in norme posameznika, 

– lastne cilje sedaj in v prihodnosti ter 

– akcijski načrt razvoja zaposlenega. 

 

Individualni načrt razvoja zaposlenega
12

 je skupek dejanskih, želenih in zahtevanih možnosti 

posameznika, na podlagi katerih so izvedeni nadaljnji ukrepi ter načrti razvoja posameznika. 

Individualni razvojni načrti so vir za načrtovanje in organiziranje izobraževanja zaposlenih. Z 

oblikovanje le teh lahko v organizaciji zagotovijo možnosti za doseganje zastavljenih ključnih 

ciljev organizacije. Mihalič in Nahtigal (2002, 35–36) menita, da mora biti celoten koncept 

                                                 
11

 V letu 2011/2012 je pet ravnateljic in en ravnatelj v okviru programa Vodenja za učenje izvedlo projekt 
medšolskih medsebojnih hospitacij. Pri pripravi vsebine projekta in načrtovanju njegove izvedbe so se 
osredotočili na predstavitev dobre prakse in uvajanje konstruktivnega pogovora po hospitacijah (Debeljak in 
drugi 2012, 61–63).  
12

 Nekateri avtorji – npr. Mihalič in Nahtigal (2002) in Merkač Skok (2005) uporabljajo pojem karierni načrt. 
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individualnih razvojnih načrtov zasnovan tako, »da omogoča usklajevanje samouresničevanja 

in osebnega razvoja v lastno korist in v korist družbe.« 

 

Individualni razvojni načrt (»personal development planning« kot ga imenuje Day 1999, 105, 

106 in 111) priznava aktivno vlogo učitelju pri procesu spreminjanja in omogoča podporo 

tako osebnim potrebam kot tudi potrebam organizacije, v kateri dela. Učinkovit profesionalni 

razvoj mora temeljiti na modelu, ki podpira vseživljenjsko izobraževanje – individualno in 

skupinsko učenje, in je v interesu posameznika in šole kot celote (Day 1999, 111). 

 

Z oblikovanjem individualnih razvojnih načrtov v organizacijah zagotavljajo možnosti za 

doseganje ključnih dolgoročnih ciljev organizacije. Poglavitni namen individualnih razvojnih 

načrtov je zagotavljanje ustreznih kadrov, ki bodo v prihodnosti v skladu z vizijo dosegli 

zastavljene cilje (prav tam, 153–154). V njih je potrebno upoštevati interese zaposlenega, 

potrebe delavnega mesta in njegovo dolgoročnejšo razvojno usmeritev (Majcen 2004, 61).  

 

2.10 Vloga ravnatelja pri načrtovanju profesionalnega razvoja 

  

Profesionalni razvoj se ne dogaja preprosto sam od sebe, potrebno ga je učinkovito voditi in 

usmerjati, saj le tako lahko doseže pozitivne učinek in doseže dobre rezultate glede na vložena 

sredstva (Bubb 2013, 16–17).  

 

Vlogo ravnatelja pri razvijanju učiteljevega profesionalizma povezujejo s pedagoškim 

vodenjem oziroma z vodenjem za učenje. Pedagoško vodenje ni samo delo z ljudmi, temveč 

tudi zagotavljanje pogojev za izvajanje poučevanja in učenja ter uspešno načrtovanje, kamor 

sodi tudi načrtovanje razvoja sodelavcev (Erčulj 2001, 90).  

 

Koncept vodenja za učenje označuje vodenje različnih ravni učenja v šoli z namenom 

izboljšanja priložnosti učencev za učenje in za njihove dosežke (Erčulj 2014, 84). Temeljna 

ideja koncepta vodenja za učenje je, da ravnatelj s svojim vodenjem lahko vpliva na učenje 

vseh udeležencev in na dosežke učencev – gre za posreden vpliv, ki ga ravnatelj udejanja 

predvsem z motiviranjem učiteljev ter ustvarjanjem ustreznih razmer za njihovo profesionalno 

rast in razvoj (prav tam, 83). 

 

Vodenje za učenje opredeljujejo različni dejavniki – spodbujanje strokovnih razprav o učenju, 

spremljanje učiteljevega dela, ustvarjanje ustreznih razmer za učenje učiteljev in učencev pa 

tudi lastni zgled učenja (prav tam, 84). Vsem pa je skupna kultura in vizija učenja ter 

spodbujanje profesionalnega razvoja, vedenja in prakse zaposlenih, pri čemer mora ravnatelj 

zagotavljati ustrezne strukture, ki omogočajo uresničevanje kulture učenja, ter s svojimi 

besedami in dejanji sporočati, da je učenje na vseh ravneh najpomembnejši proces v šoli (prav 

tam, 85).  
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Erčuljeva (2001, 88) opredeli ravnateljevo vlogo s pomočjo temeljnega procesa, ki poteka v 

šoli – učenja vseh udeležencev šole. Meni (prav tam), da je ravnateljeva vloga »zagotavljanje 

vseh pogojev, ki učenje omogočajo in ga spodbujajo«. Pri tem se mora sam nenehno 

izpopolnjevati ter hkrati sodelavcem omogočiti, da se učijo s sodelovanjem pri različnih 

oblikah izobraževanja in usposabljanja, pa tudi z izmenjavo izkušenj in s prenašanjem znanj 

med sodelavci (prav tam, 112).  

 

Če ravnatelji želijo uspešno voditi šole, se morajo najprej sami učiti in sebe ter druge povabiti 

k učenju tako osebno kot strokovno (Stoll, Fink in Earl 2003, 109), saj neposredno lahko 

spremenijo le sebe. Vodje morajo ustvariti tako okolje, ki bo za druge spodbujajoče in se 

bodo sami pripravljeni spremeniti. Tudi Fullan in Hargreaves (2000, 94) pri razvoju učiteljev 

izpostavita ravnateljevo vlogo spodbujevalca strokovnega sodelovanja. Menita (prav tam, 99), 

da je ravnatelj kot simbol sodelovanja eden najpomembnejših dejavnikov pri oblikovanju in 

spreminjanju kulture šole. Ljudje potrebujejo vodjo, ki prevzame odgovornost za svoj 

profesionalni razvoj in ki je s svojimi dejanji zgled drugim. Ustvariti mora tako delovno 

okolje, ki spodbuja učenje vseh zaposlenih in učencev, pri tem pa so pomembna njegova 

visoka pričakovanja, dobra organizacija, mentorstvo in nadzor učenja (prav tam, 112–116). 

Le tisti ravnatelji, ki spodbujajo sodelovanje, lahko dosežejo bistvene izboljšave šol in 

vplivajo na učinkovitost učenja učencev, zato se mora ravnatelj dobro zavedati povezanosti 

med lastnim učenjem in učenjem drugih (Lambert 2003, 21 in 43).  

 

Profesionalni razvoj morajo torej zagotoviti vodje. Ena izmed šibkih točk profesionalnega 

razvoja je, da ga pogosto vodijo osebe, ki načrtovanju namenjajo premalo časa zaradi 

preobremenjenosti s številnimi drugimi vlogami (Bubb 2013, 17), zato Earley in Bubb (2004, 

po Bubb, prav tam) predlagata, da morajo vodje paziti na deset pomembnih dejavnikov: 

– Vodenje in upravljanje strokovnega razvoja morata biti učinkovita; 

– Ljudje potrebujejo jasno in skupno razumevanje profesionalnega razvoja; 

– Šola mora razviti kulturo usmerjenosti v učenje; 

– Razvoj posameznikov mora biti povezan z analizo potreb za upravljanje uspešnosti in 

kariernega razvoja, pa tudi s samoevalvacijo in izboljšanjem šole; 

– Cilj in razlogi za profesionalni razvoj morajo biti jasni in morajo imeti pozitiven vpliv na 

učence; 

– Izbrati je potrebno najhitrejše, najučinkovitejše in stroškovno najbolj sprejemljive oblike 

profesionalnega razvoja glede na potrebe posameznikov; 

– Učinkovit profesionalni razvoj vključuje diskusije, »coaching« (kovčing), mentorstvo, 

opazovanje in razvoj drugih; 

– Za profesionalni razvoj je potrebno določiti čas; 

– Profesionalni razvoj je potrebno spremljati in ovrednotiti njegove učinke; 

– Za doseganje trajnega izboljšanja morata biti učenje in razvoj skupna, priznana in 

cenjena. 
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Ravnateljeva vloga pri profesionalnem razvoju je večplastna (Erčulj 2014, 86–87): »zajema 

logistično plat (načrtovan čas, dobro opredeljena strategija komuniciranja) pa tudi oblikovanje 

vrednote sodelovanja in pripravljanje priložnosti, ki to omogočajo in spodbujajo, pri čeme se 

poudarja pomen skupnega učenja.«  

 

Erčuljeva (2011, 22) ravnateljevo vlogo v procesu profesionalnega razvoja opredeli na treh 

ravneh: 

– zagotavljanje pogojev, 

– vzor in 

– ustvarjanje pogojev. 

 

 

Zagotavljanje pogojev za profesionalni razvoj 

 

Sem uvrščamo čas in sredstva, ki jih ravnatelj namenja profesionalnem razvoju ter 

načrtovanju profesionalnega razvoja. Erčuljeva (prav tam, 22) pri tem izpostavlja, da se ji zdi 

pomembneje od zakonsko določenega števila dni, ki jih učitelj lahko koristi za nadaljnje 

izobraževanje glede na Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju, kako načrtuje čas za oblike profesionalnega razvoja, ki se 

dogaja v šoli.  

 

Ravnatelji imajo na razpolago različne možnosti/oblike od opazovanja pouka do skupinskih 

usposabljanj. Nekateri ravnatelji že uspešno spremljajo učiteljevo delo tudi s pomočjo 

opazovanja pouka, pri čemer pa jim izpolnjevanje z zakonom določenih nalog ni glavno 

vodilo.  

 

Čas, namenjen opazovanju pouka, ima tudi simbolno vloga, saj ravnatelji s tem sporočajo, kaj 

je v šoli pomembno – koliko ga torej zanima ključni proces vsake šole, tj. učenje učencev, in 

koliko ceni učiteljevo delo (prav tam), kar Day in Gu (2010, 29) uvrščata med prve pogoje za 

uspešno učenje v organizaciji. Poleg zagotavljanja osnovnih pogojev ima simbolno vlogo čas 

usposabljanj, saj je pomembno, ali se usposabljanja dogajajo v za to posebej odmerjenem 

času ali pa je del pedagoških konferenc in drugih sestankov (Erčulj 2011, 23).  

 

 

Vzor 

 

Vodja mora delovati kot vzor učenja, pričakovati mora učenje vseh, ki so vključeni v učenje 

učencev, in si prizadevati za čim boljše dosežke učencev (Stoll, Fink in Earl 2003, 117). 

Pomembna dejavnika ravnateljevega vzora sta zavzetost za učenje in lastno učenje 

ravnateljev. Ravnatelj mora prevzeti odgovornost, da je kot prvi med enakimi vzor vrednot, 
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besed in dejanj (Sergiovanni 1998, 42).  Sem spada tudi ravnateljevo razumevanje učenja, saj 

raziskave kažejo (Koren 2007, 102), da se učenje izboljšuje le v primeru zavzetosti ravnatelja 

za učenje. Ravnateljevo razumevanje učiteljevega profesionalizma in njegov odnos do 

profesionalnega razvoja sodelavcev sta ključna dejavnika.  

 

Za razvijanje profesionalnega razvoja je namreč pomembno, da ne temelji zgolj ali predvsem 

na izpopolnjevanju učenja s predmetnega področja, didaktike in metodike. Poudarek mora biti 

tudi na področjih, kot so: vodenje razreda, komuniciranje, sodelovanje znotraj in zunaj šole, 

soodločanje pri oblikovanju politike šole, učenje učenja, vodenje za učenje in razvijanje 

drugih vidikov profesionalizma. Zelo pomemben je ravnateljev odnos do lastnega 

izobraževanja (t. i. profesionalna odgovornost), saj ravno njegove vrednote in prepričanja na 

tem področju vplivajo na odnos do učenja učiteljev (Stoll, Fink in Earl 2003, 38), kar se 

posredno ali neposredno odraža tudi v zbornicah (Erčulj 2011, 25) 

 

Pomemben cilj usposabljanj, namenjenih celotnemu učiteljskemu zboru, je spodbuditi 

sodelovanje med učitelji in oblikovanje učeče se skupnosti, zato je pomembno, da ravnatelji 

na njih sodelujejo. Prav od vodje je odvisna uspešnost skupnega učenja  (Stoll, Fink in Earl 

2003; Erčulj 2014). 

 

 

Ustvarjanje pogojev 

 

Ravnateljeva odgovornost je ustvarjanje pogojev, ki omogočajo profesionalni razvoj. Hardy 

(2010, 433, po Erčulj 2011, 26) govori o ustvarjanju zmožnosti za učenje tako, da ravnatelj 

podpira tiste oblike profesionalnega razvoja, ki učiteljem omogočajo upoštevati potrebe 

učencev. V praksi ustvarjanje pogojev povezujejo z načrtovanjem priložnosti za timsko delo, 

s skupnim načrtovanjem, medsebojnimi hospitacijami in organizacijo strokovnih razprav 

(Erčulj 2011, 28). 

 

Ravnateljeva vloga je oblikovati tako organizacijsko kulturo, ki kot osrednjo vrednoto 

postavlja učenje učencev in sodelovanje kot način razvijanja in oblikovanja novega znanja. 

Tako vzdušje v šoli spodbuja občutek pomembnosti, sposobnosti in odgovornosti za svoj 

razvoj (Gordon 2004, 13). Pri tem se morajo te vrednote odražati v artefaktih (npr. v šolski 

publikaciji, razvojnih in letnih načrtih, v strokovnih razpravah ter ravnateljevih nastopih pred 

vsemi deležniki šole), prav tako pa jih morajo izražati pri vsakdanjem delu učitelji. 

Dogovorjena prepričanja se morajo odražati pri načrtovanju dela, oblikovanju internih 

pravilnikov, predvsem pa v vedenju strokovnih delavcev, ravnatelj pa jih z vzorom jasno 

sporoča (Hargreaves in Fullan 2000). 
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Ravnateljeva vloga je poleg spremljanja in ugotavljanja uresničevanje teh vrednost v praksi 

tudi spodbujanje odločitev o tem (Erčulj 2011, 26–27): 

– kakšne dosežke učencev si želimo na šoli; 

– kako si bo šola prizadevala za odličnost; 

– kateri standardi so za šolo primerni oziroma kateri manjkajo.  

 

Govorimo o ravnateljevi vlogi pri razvijanju sodelovalne kulture, pri čemer je pomembno, da 

ravnatelj verjame v sodelovanje, to sporoča sodelavcem in ravna v skladu s svojimi 

izraženimi vrednotami (Erčulj 2011, 27), ter v t. i. skupno sposobnost, kar pomeni, da le v 

skupnosti lahko naredimo pozitivne spremembe pri učenju učencev (Woolfolk Hoy in Hoy 

2009, 327, po prav tam). 

 

Ravnateljeva vloga pri prekultiviranju šole (pri spreminjanju kulture individualizma v kulturo 

sodelovanja) se odraža v dveh vrednotah, in sicer v naklonjenosti sodelovanju ter tveganju, ki 

je po mnenju Stolla, Finka in Earla (2003, 150), ključno za učenje. Ravnatelj torej mora 

poosebiti skupne vrednote in ustvariti pogoje za sodelovanje, hkrati pa oblikovati varno 

okolje, v katerem si bodo učitelji upali preizkušati novo in opuščati staro prakso (Erčulj 2011, 

28). 

 

Načrtovanje in vodenje profesionalnega razvoja spada med pomembne dejavnosti 

ravnateljevega vodenja za izboljševanje dosežkov učencev (Hopkins 2003, po Erčulj 2014, 

86). Pri načrtovanju strokovnega razvoja je pomembno, da ravnatelj vzpostavi tesnejše 

sodelovanje med učitelji in da pomoč zelo jasno loči od nadzora (Fullan in Hargreaves 2000, 

53). Pri tem se mora sam nenehno izpopolnjevati ter hkrati sodelavcem omogočiti, da se učijo 

s sodelovanjem pri različnih oblikah izobraževanja in usposabljanja, pa tudi z izmenjavo 

izkušenj in s prenašanjem znanj med sodelavci. Le tak ravnatelj bo sposoben spodbujati 

profesionalen razvoj in oblikovati ustrezne odgovore v skladu z vizijo in poslanstvom (Kalin 

2002, 165).  

 

Ravnatelj naj bi pri načrtovanju izobraževanja zaposlenih upošteval tudi posameznikovo 

izobraževalno biografijo (spremljanje in analiza posameznikovega izobraževanja po formalni 

in neformalni poti). Naloga ravnateljev je, da nudijo podporo zaposlenim, da spoznajo in 

prepoznajo svoj potencial skozi razvoj veščin in znanja ter da znajo le te uskladiti s sodobnimi 

potrebami. Zato morajo ravnatelji imeti znanje, s katerim lahko spodbujajo svoje zaposlene 

pri izobraževanju in osebnosti ter strokovni rasti. Posameznik skupaj z ravnateljem v letnem 

razgovoru oceni svoje interese, vrednote, stališča, osebne lastnosti in ugotavlja, katera znanja 

zna dobro uporabljati pri svojem delu in česa še ni načrtoval, vendar bi rad dosegel, pa tudi 
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kaj pričakuje od svojega izobraževanja. ugotovil, kakšna je njihova stopnja motiviranosti za 

izobraževanje13
.  

 

Cilj vsake šole so dosežki in napredek učencev in »če želimo izboljšati dosežke učencev, se 

mora kakovost učiteljevega dela nenehno razvijati, pri čemer ima odločilno vlogo prav 

ravnateljevo vodenje« (Erčulj 2014, 97). Vodja se mora nenehno spraševati, kako še lahko 

izboljšamo poučevanje in kaj lahko storimo, da se bodo učenci lažje in bolje učili (prav tam, 

85). In ravno zato mora ravnatelj poskrbeti za povezovanje in usklajevanje načrta 

profesionalnega razvoja na ravni šole z individualnimi načrti zaposlenih, kar lahko doseže le s 

stalno analizo potreb posameznikov ter spremljanjem in vrednotenjem učinkov 

profesionalnega razvoja na delo strokovnih delavcev z učenci in učenje učencev.    

 

 

 

 

                                                 
13

 Povzeto po študijskem gradivu Šole za ravnatelje 2005/2006 z naslovom Usposabljanje ravnateljev za uspešno 
vodenje profesionalnega razvoja učiteljev – ravnatelji in profesionalizem učiteljev, ur. Polona Peček. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

V skladu s teoretičnim delom naloge, kjer smo opredelili pojme, povezane z načrtovanjem 

profesionalnega razvoja strokovnih delavcev in vlogo ravnateljev pri načrtovanju le tega, smo 

v empiričnem delu preučili prakso načrtovanja profesionalnega razvoja v slovenskih osnovnih 

šolah. 

 

3.1 Metodologija raziskovanja  

 

 »Metodologija ali pristop k raziskavi je skupek strategij, metod in tehnik, za katere smo se 

odločili v procesu raziskovanja teme ali problema« (Tratnik 2002, 23). Kuhn (1970, po 

Tratnik prav tam) jo opredeljuje kot vsesplošno priznano znanstveno dognanje, ki ponuja 

model razumevanja in reševanja problemov. V družboslovnem raziskovanju se uporabljata 

dve paradigmi, pozitivistična in fenomenološka. Tudi teoretiki se zavedajo, da čistega 

pristopa v praksi ni mogoče izvesti (Tratnik 2002, 26), zato se v managementu pogosto 

dogaja, da raziskovalci kombinirajo oba pristopa (prav tam, 24). 

 

Raziskavo – Načrtovanje profesionalnega razvoja strokovnih delavcev v osnovnih šolah, smo 

zasnovali kot pregledno študijo (ang. survey). Pregledna študija je raziskava, pri kateri s 

pomočjo anketnega vprašalnika, zajamemo čim večje število populacije, podatke pa lahko 

pridobimo tudi s pomočjo spletnih orodij za anketiranje (Somekh in Lewin 2005, 348). 

 

Naša raziskava zaradi uporabe statističnih metod, postavljanja hipotez in njihovega 

preverjanja s pomočjo statistike spada med kvantitativne pristope raziskovanja. Obenem pa 

predvsem zaradi narave problema, ki smo ga proučevali – tj. načrtovanje profesionalnega 

razvoja, ki je problem, pomemben za udeležence v raziskavi (Mesec 1998), lahko govorimo o 

kombiniranju metod, s katerimi smo zbrali in analizirali pretežno nenumerične podatke, poleg 

tega sta nas zanimala predvsem način in praksa načrtovanja profesionalnega razvoja, zato smo 

uporabili tudi intervju in analizo dokumentov, s katerimi smo dopolnili vprašalnik. 

 

Pomembna značilnost kvantitativnih tehnik je, da proces zbiranja podatkov poteka ločeno od 

analize (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 163). Gre za tri medsebojno nepovezane 

stopnje raziskovalnega procesa, in sicer je prva zbiranje podatkov, sledi statistična analiza 

podatkov in nazadnje še proces poročanja, ki razlaga pridobljene izsledke (prav tam, 109). 

Metode zbiranja kvalitativnih podatkov pa so povsem drugačne. Tu med zgoraj naštetimi 

stopnjami ni jasne ločitve, na podlagi pridobljenih podatkov lahko povsem legitimno 

spremenimo vnaprej pripravljena vprašanja ali pa nova spoznanja vključimo v prihodnje 

intervjuje, z namenom preverjanja nastajajočih spoznanj (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 
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2007, 109). Kljub temu pa razlika med kvantitativnimi in kvalitativnimi tehnikami ni vselej 

očitna. 

 

Nekateri strokovnjaki menijo, da obstajajo dobri razlogi za uporabo več različnih metod v isti 

študiji. Tako na primer Abrahamson (1983, po Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 181) 

poudarja, da tak pristop preprečuje, da bi bila raziskava omejena z metodo in zato meni, da 

lahko raziskovalni pristop ter strategije izravnamo s prenosom dobre strani z ene na drugo. 

Uporaba več različnih, a neodvisnih merjenj je znana kot triangulacija (prav tam, 181). Todd 

(1979, po prav tam) govori o triangulaciji metodologij, kjer gre za uporabo tako kvantitativnih 

kot kvalitativnih metod zbiranja podatkov. Pri čemer nekateri strokovnjaki (Easterby-Smith, 

Thorpe in Lowe 2007, 182) raziskovalcu svetujejo uporabo različnih metod v isti paradigmi, 

nekateri pa kombinacijo obeh pristopov v eni raziskavi (Tratnik 2002, 27), saj se pristopa ne 

izključujeta (prav tam, 32).  

 

Tratnikova (2002, 28) meni, da na izbiro pristopa vplivata predvsem tema ali problem, ki ga 

raziskujemo, in viri, ki o njej/njem obstajajo, ter izkušnje, znanja in nagnjenje raziskovalca –

njegov pogled na svet in temeljna prepričanja ter stališča, ki definirajo njegovo naravo sveta 

(Trnavčevič 2001, 28).  

 

Raziskava z integracijo metod je poimenovana kot samostojna vrsta raziskave, v kateri 

raziskovalec ali skupina raziskovalcev združuje elemente kvantitativnega in kvalitativnega 

raziskovalnega pristopa v pogledih na raziskovalni problem, zbiranje in analizo podatkov ter 

zaključevanje ugotovitev z namenom širjenja in poglobitve razumevanja ter podkrepitve 

raziskovalnih ugotovitev. »Tako imamo raziskave, ki so jih poimenovali mešane metode 

(angl. mixed methods design), kjer vprašanje paradigm ni primarno« (Trnavčevič 2010, 72). 

Tudi Lobetova (2006, 58) piše, da združevanje raziskovalnih tehnik v enem projektu odpre 

velike možnosti za vzajemne koristi v vsaki od treh glavnih faz raziskovanja – načrtu, 

zbiranju podatkov in analizi. Raziskovalci pogosto s pragmatičnih vidikov zasnujejo 

raziskave na podlagi kvantitativne metodologije in za dopolnitev predlagajo še kvalitativno 

metodo, na primer izvedbo intervjuja (Trnavčevič 2010, 76).  

 

3.2 Zbiranje podatkov 

 

Za  namene raziskave smo najprej podatke zbirali s pomočjo anketnega vprašalnika, ki nam je 

predstavljal okvir raziskovanja. Uporabili pa smo tudi tehnike, ki so predvsem povezane s 

kvalitativnimi metodami – delno strukturirani intervju, saj smo želeli razumeti konstrukte 

intervjuvancev o določeni zadevi ter dobiti poglobljen vpogled v načrtovanje profesionalnega 

razvoja strokovnih delavcev, ter metodo analize dokumentov.  
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Še preden si omislimo katerokoli metodo zbiranja podatkov, moramo dobro poznati splošne 

raziskovalne cilje (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 111), tako smo glede na 

zastavljene cilje raziskovanja, uporabili naslednje tehnike zbiranja podatkov: 

– anketni vprašalnik, 

– intervju in 

– analiza dokumentov. 

 

3.2.1 Anketni vprašalnik 

 

Za potrebe kvantitativnega dela raziskave smo izdelali štiridelni vprašalnik v spletnem okolju 

1KA (Priloga 1). Vprašalnik smo oblikovali na podlagi študije literature; povzetka raziskave 

ESS študije, z naslovom Razvoj kazalnikov profesionalnega razvoja zaposlenih, v okviru 

katere je bila izvedena pilotska raziskava na treh OŠ v Sloveniji (n = 66); ter s pomočjo 

podatkov, zbranih na delavnicah ŠR, na katerih je sodelovalo okoli 380 strokovnih delavcev, 

kjer so v skupinah od 6 do 8 strokovnih delavcev različnih profilov oblikovali plakate na temo 

profesionalnega razvoja. 

 

Z vprašalnikom smo zbirali podatke, ki jih ni mogoče najti v obstoječih virih (Tratnik 2002, 

47), pridobljene informacije smo uporabili za opisovanje, razlago in testiranje zastavljenih 

hipotez. Najprej smo s pomočjo študija strokovne literature in prej omenjenih raziskav 

sestavili poskusni vprašalnik in izvedli pilotsko študijo. Vprašalnik je natančno pregledala 

skupina 5 ravnateljev (3 osnovnošolski in 2 srednješolska ravnatelja) – v okviru programa 

Vodenja za učenje Šole za ravnatelje. Ocenili so ga kot vsebinsko primernega. Na podlagi 

njihovih priporočil (poenotenje terminologije, zmanjšanje števila trditev v posameznem 

sklopu in poenotenje ter skrčenje petstopenjske Likertove ocenjevalne lestvice na 

štiristopenjsko) smo kasneje vprašalnik preoblikovali in izdelali končno verzijo v spletnem 

okolju ter ga s pomočjo brezplačnega spletnega orodja 1KA prek elektronske pošte skupaj z 

uradnim dopisom (Priloga 1), v katerem smo nagovorili ravnatelje osnovnih šol in jim 

razložili namen in cilje raziskave, razposlali vsem 450 ravnateljem osnovnih šol v Sloveniji 

ter s tem zagotovili popolno anonimnost anketirancev. Elektronske naslove vseh 450 

osnovnih šol smo pridobili s pomočjo spletne strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport (http://www.mizs.gov.si/), kjer je objavljen seznam osnovnih šol v Sloveniji. 

 

Anketni vprašalnik14
 je sestavljen iz štirih sklopov vprašanj. V prvem delu so navedena 

anketna vprašanja o splošnih podatkih anketirancev – to so t. i. neodvisne spremenljivke 

(spol, starost, dokončana izobrazba in strokovni naziv, doba ravnateljevanja ter velikost šole). 

Drugi del se nanaša na vlogo ravnatelja pri načrtovanju profesionalnega razvoja, tretji del na 

znanja in veščine ravnatelja, zadnji del pa na način načrtovanja profesionalnega razvoja 

                                                 
14

 V anketnem vprašalniku so nedoslednosti, na katere pilotni vzorec ni opozoril. 
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strokovnih delavcev. V prvem delu so vprašanja zaprtega tipa, v ostalih delih so štiri 

vprašanja z ocenjevalno lestvico, eno vprašanje zaprtega ter dve vprašanji odprtega tipa 

(Priloga 1).  

 

3.2.2 Delno strukturirani intervju 

 

Kot drugo metodo zbiranja podatkov smo uporabili delno strukturiran intervju, s katerim smo 

želeli dodatno osvetliti tematiko in dobiti poglobljen vpogled v načrtovanje profesionalnega 

razvoja, s tem pa možnost dodatne razlage podatkov, pridobljenih s pomočjo vprašalnika.  

 

Strukturirani intervjuji temeljijo na skrbno pripravljenem seznamu vprašanj, ki jih 

raziskovalec pretresa in prečiščuje, dokler ni prepričan o njihovi veljavnosti (Easterby-Smith, 

Thorpe in Lowe 2007, 112). Predpostavlja se, da bo spraševalec vsakemu intervjuvancu 

zastavil enaka vprašanja. Za potrebe raziskovanja smo se odločili za tip intervjuja, ki sicer 

sledi dokaj standardiziranemu seznamu vprašanj, a hkrati nudi fleksibilnost in s tem dopušča 

poznavanje stališč intervjuvancev. Ta tip intervjuja je primeren za vprašanja, ki zahtevajo 

veliko razmišljanja in ko morajo intervjuvanci odgovore proučiti in pojasniti, s tem pa »ta 

proces pogosto daje dodatno stopnjo zaupanja v odgovore, ki niso dosegljivi z vprašalniki« 

(prav tam). Poleg tega pa raziskovalec lahko razvije sekundarna vprašanja. Jones (1985, 45, 

po prav tam, 113) razlaga, da je glavni razlog za izvajanje kvalitativnih intervjujev razumeti, 

kako posamezniki zgradijo resničnost svojih okoliščin, oblikovanih iz kompleksnih osebnih 

okvirov prepričanj in vrednot ter si tako pomaga razložiti in predvideti dogodke v svojem 

svetu. Pri tem je pomembno, da je raziskovalec dovolj občutljiv in vešč, da ne samo razume 

stališča druge osebe, ampak tudi občasno pomaga posameznikom raziskovati njihova lastna 

prepričanja (prav tam, 117).  

 

Za potrebe delno strukturiranega intervjuja smo vnaprej pripravili seznam šestih vprašanj 

odprtega tipa, ki vprašanemu omogočijo, da odgovarja, kakor želi (Tratnik 2002, 54). Pri tem 

smo že v naprej predvidevali, da ni nujno, da bodo vsi vprašani dobili enaka vprašanja, saj ta 

metoda dopušča tako izpuščanje kot tudi dodajanje vprašanj in podvprašanj, kar je odvisno od 

tega, kaj vprašani o temi že vedo in kakšne so njihove izkušnje (prav tam, 53).  

 

Izbranim ravnateljem smo postavili spodaj našteta izhodiščna vprašanja, ki smo jih glede na 

raziskovalni vprašanji, cilje raziskave ter po obdelavi anketnega vprašalnika pripravili v 

naprej in s katerimi smo izzvali pogovore:  

1. Kaj je na vaši šoli osnova za načrtovanje profesionalnega razvoja? 

2. Kako načrtujete profesionalni razvoj strokovnih delavcev?  

3. Kako ugotavljate potrebe po profesionalnem razvoju?  

4. Katere oblike profesionalnega razvoja razvijate na vaši šoli? 

5. Kako spremljate profesionalni razvoj strokovnih delavcev? 
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6. Kaj vam najbolj pomaga pri načrtovanju profesionalnega razvoja strokovnih delavcev? 

 

Med samimi intervjuji smo po potrebi zastavljali tudi dopolnilna podvprašanja, s katerimi 

smo razjasnili morebitne dvoumne ali nejasne odgovore ali pa obrnili pogovor na pomembne 

podteme. 

 

Pomemben dejavnik v okviru kvalitativnega intervjuja je pridobitev zaupanja med 

intervjuvancem in raziskovalcem (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 117). Zaupanje smo 

gradili s skrbnim izborom 5 ravnateljev za intervjuje. Pri izbiri posameznih ravnateljev – 

intervjuvancev, smo upoštevali:   

– profesionalno presojo nekaterih strokovnjakov Šole za ravnatelje in Zavoda RS za 

šolstvo, ki sodelujejo s temi šolami in jih prepoznajo kot uspešne; 

– osebno poznanstvo in dobro seznanjenost s šolo (pregled spletne strani, seznanjenost z 

LDN-ji šol).  

 

Zaupanje smo gradili tudi z začetnim osebnim telefonskim pogovorom, v katerem smo jih 

prosili za sodelovanje in razložili izbor intervjuvancev. Prvemu pogovoru je sledil uradni 

elektronski dopis, s čimer smo povečali kredibilnost in podrobneje razložili vse potrebno za 

raziskavo (Priloga 2), kasneje pa smo v soglasju z intervjuvanci določili še datume 

posameznih intervjujev.  

 

Pri intervjuju so pomembni tudi lokacija, okolje in čas (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 

2007, 118). Zaradi različnih lokacij šol, iz katerih prihajajo izbrani ravnatelji – intervjuvanci, 

smo se odločili, da bomo intervjuje izvedli prek telefona in jih s pomočjo aplikacije InCall 

Record tudi posneli, saj uporaba posnetkov intervjujev omogoča nepopačen zapis pogovora in 

aktivno poslušanje raziskovalca (Tratnik 2002, 56), poleg tega pa raziskovalcu omogoča 

ponovno poslušanje intervjuja (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 120). S snemanjem so 

se vsi intervjuvanci strinjali. Posamezni intervjuji so trajali približno 25 minut. Po končanem 

intervjuju smo posnetke dobesedno zapisali. Prepise in tonske zapise zaradi možne 

prepoznave intervjuvancev hrani raziskovalec. Intervjuvancem smo ponudili možnost, da 

komentirajo prepise posnetkov in s tem omogočili preverjanje veljavnosti podatkov in 

pridobivanje novih vpogledov (prav tam). Vsem intervjuvancem je bila vnaprej zagotovljena 

zaupnost osebnih podatkov in uporaba podatkov le v namene te raziskave. Tako smo 

intervjuvance v nadaljevanju raziskave – v poglavju Analiza in interpretacija podatkov, 

zbranih na podlagi intervjujev, poimenovali z drugimi, neresničnimi imeni, in sicer tako, da 

smo ravnateljice poimenovali z imeni na črko A, ravnatelja pa z imenoma na črko B. 
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3.2.3 Analiza dokumentov 

 

Med raziskovanjem imamo opravka z različnimi dokumenti, saj so vir mnogih podatkov in 

informacij (Tratnik 2002, 63–64). Raziskovalec se glede na naravo raziskave in potrebe po 

podatkih odloči za analizo sekundarnih podatkov – tj. podatki, ki jih je zbral nekdo drug (prav 

tam), iz več razlogov. Za analizo letnih delovnih načrtov izbranih osnovnih šol – pregledali in 

analizirali smo pet letnih delovnih načrtov šol, iz katerih prihajajo intervjuvani ravnatelji, smo 

se odločili iz naslednjih razlogov (prav tam, 64): 

– ker je smiselno uporabiti že zbrane podatke, 

– ker ti podatki osvetlijo ali dopolnijo primarne podatke in 

– ker lahko potrdijo ali spremenijo rezultate primarnih podatkov ali pa jim nasprotujejo. 

 

Vseh pet letnih delovnih načrtov (v nadaljevanju LDN) izbranih osnovnih šol je javno 

dostopnih na spletnih straneh šol. Pri postopku zbiranja podatkov s pomočjo metode analize 

dokumentov moramo najprej točno vedeti, katere podatke potrebujemo in v kakšni obliki 

(prav tam, 65). Pri analizi smo si pomagali s posebej za to izdelanimi kriteriji. Pri pregledu 

letnih delovnih načrtov šol smo preučili, ali vsebujejo naslednja vsebinska področja: 

– zapis prednostne naloge šole; 

– načrtovanje profesionalnega razvoja strokovnih delavcev; 

– povezovanje med razvojem šole in razvojem strokovnih delavcev šole; 

– načrt spremljanja profesionalnega razvoja strokovnih delavcev. 

 

3.3 Vzorčenje 

 

Vzorčenje je metoda, ki skrajšuje postopek zbiranja podatkov, saj večinoma ne moremo 

opazovati celotne populacije (Flere 2000). Vzorčenje je povezano z metodami zbiranja 

podatkov (Tratnik 2002, 67), tako pri vprašalnikih kot tudi intervjujih imamo dve možnosti: 

ali zbiramo podatke iz cele populacije, ki jo proučujemo, ali pa iz vzorca populacije. Kadar v 

raziskavi kombiniramo metode zbiranja podatkov, lahko izbiramo različne vzorce – t. i. 

triangulacija, ki prispeva h kredibilnosti našega raziskovanja (prav tam, 71). Izbira vzorca je 

zlasti pomembna pri pozitivističnem raziskovanju, saj na podlagi reprezentativnega vzorca 

lahko rezultate raziskave posplošimo na populacijo (prav tam). 

 

V raziskavi smo se za potrebe anketnega vprašalnika odločili za zbiranje podatkov iz celotne 

ciljne populacije raziskave, torej za reprezentativni vzorec. Tako smo v raziskavo zajeli vseh 

450 ravnateljev osnovnih šol v Sloveniji. Odziv ravnateljev je bil dober, saj je anketni 

vprašalnik izpolnilo 160 ravnateljev, kar je 35,6 % celotne populacije naše raziskave.  

 

Pri metodi intervjuja smo se odločili za namenski vzorec, saj smo za namene raziskave 

potrebovali posameznike, ki nam bodo o proučevanem problemu dali kar največ podatkov, 
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poleg tega je ta tehnika posebej primerna za poglobljeno raziskovanje fenomena (prav tam, 

70). Število udeležencev v intervjujih je po mnenju Merriam (1998) vedno težko določiti, je 

pa odvisno od namena intervjuja in vprašanj. Postopek izbire namenskega vzorca je opisan v 

prejšnjem poglavju. 

 

Enak tip vzorčenja smo uporabili tudi pri metodi analize dokumentov.  

 

3.4 Etika v raziskovanju 

 

Razprave o raziskovalni etiki so pogosto povezane s kvalitativnimi metodami, saj so 

kvalitativni raziskovalci bolj sočutni in dojemljivi za človeška čustva in odgovornosti, poleg 

tega pa ima raziskovalec ob uporabi kvalitativnih metod, kot je na primer intervju, mnogo 

boljši nadzor nad tem, kakšne informacije zbira, kako so shranjene in kako so interpretirane 

(Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 102). S kvantitativnimi tehnikami se informacije 

običajno zbirajo z izpolnjevanjem anonimnih vprašalnikov (prav tam). Raziskovalec ima 

nadzor in lastništvo nad uporabo podatkov, zato je pomembno vprašanje etične odgovornosti 

raziskovalca, da ne objavlja ali pošilja naokrog katerekoli informacije, ki bi utegnile škoditi 

interesom posameznikov (prav tam, 103). Kljub množici podatkov in šifriranim, 

spremenjenim imenom pri intervjuvancih ni mogoče pričakovati, da se iz nekaterih izjav 

posameznikov ne bo dalo prepoznati (Merriam 1998). 

 

Anonimni anketni vprašalnik so ravnatelji reševali v elektronski obliki. Izpolnjeni vprašalniki 

so v spletnem okolju 1KA dostopni le raziskovalcu, prav tako je prenos vseh podatkov v 

statistične programe dostopen le raziskovalcu.  

 

Vse udeležence raziskave smo z uradnimi dopisi (Priloga 1 in 2) prek elektronske pošte, 

intervjuvance pa tudi ustno prek telefona, seznanili z namenom in cilji raziskave ter jim 

zagotovili anonimnost osebnih podatkov in zbiranje podatkov le za namene te raziskave. 

   

3.5 Analiza podatkov 

 

Metode analize podatkov podajamo ločeno glede na to, ali smo z metodami zbiranja podatkov 

pridobili numerične podatke ali nenumerične oziroma besedne podatke.  

 

S podatki, pridobljenimi na podlagi anketnega vprašalnika, smo v raziskavi preverjali in 

potrjevali hipoteze z ustreznimi statističnimi postopki. Pri metodi intervjuja in analize 

dokumentov pa smo odgovarjali na raziskovalna vprašanja in dobili poglobljen vpogled v 

raziskano problematiko.  
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Analiza podatkov, zbranih s pomočjo anketnega vprašalnika  

 

Podatke, zbrane z anketnim vprašalnikom, smo obdelali računalniško s pomočjo statističnega 

programa SPSS (angl. Statistical Package for the social Science). Za vprašanja zaprtega tipa 

smo določili absolutne (f) frekvence in odstotne (f %) frekvence. Tako pridobljene podatke 

smo prikazali tabelarično in grafično. Deskriptivno oziroma opisno statistiko smo uporabili za 

povzemanje značilnosti vzorca. Ključne značilnosti podatkov smo opisali  s parametrično 

statistiko, in sicer s povprečjem, standardnim odklonom in varianco (Easterby-Smith, Thorpe 

in Lowe 2007, 173). Posamezne trditve smo na podlagi aritmetičnih sredin rangirali in med 

seboj primerjali.  

 

Hipoteze smo preverjali tudi s pomočjo naslednjih statističnih postopkov: 

– ker je distribucija podatkov normalno porazdeljena, smo uporabili t-test enakosti 

povprečij za neodvisne vzorce in Levenov test enakosti varianc ter 

– analizo variance oz. anova.  

 

Analiza podatkov, zbranih s pomočjo intervjujev in analize dokumentov 

 

Podatke, pridobljene na podlagi intervjujev, analize dokumentov in odprtih vprašanj 

anketnega vprašalnika, smo analizirali s t. i. utemeljitveno analizo (angl. grounded analysis), 

pri kateri »se raziskovalec ravna po občutku in intuiciji in si za cilj postavi izluščiti iz 

podatkov običajne ali kontradiktorne teme ali vzorce, ki jih lahko uporabi kot temelj za 

interpretacijo« (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 148). V ta namen smo podatke, 

pridobljene na podlagi intervjujev sistematično analizirali in tako iz njih izluščili teme, vzorce 

in kategorije (prav tam, 153). 
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4 ANALIZA IN INTERPRETACIJA PODATKOV  

 

Najprej predstavljamo analizo in interpretacijo podatkov, pridobljenih na podlagi anketnega 

vprašalnika, na podlagi katerega smo preverjali zastavljene hipoteze. Sledi predstavitev 

rezultatov, pridobljenih na podlagi delno strukturiranega intervjuja, z delnimi ugotovitvami, 

na koncu pa so predstavljeni še rezultati analize dokumentov. Na podlagi vseh pridobljenih 

podatkov na koncu podajamo sklepne ugotovitve z zaključki. 

 

4.1 Analiza in interpretacija podatkov, zbranih z anketnim vprašalnikom 

 

V raziskavi je sodelovalo 160 ravnateljev osnovnih šol, a na posamezna vprašanja nekaj 

ravnateljev ni odgovorilo, zato skupno število anketirancev od vprašanja do vprašanja variira, 

kar je razvidno tudi s spodnje zaslonske slike anketnega vprašalnika (slika 4). Tako je na prvi 

del anketnega vprašalnika, s pomočjo katerega v nadaljevanju predstavljamo raziskovalni 

vzorec, saj so tu zajeta vprašanja za neodvisne spremenljivke, odgovorilo 160 ravnateljev (n = 

160), kar predstavlja 35,6 % celotne populacije – vseh osnovnošolskih ravnateljev v Sloveniji, 

na vsa vprašanja pa je skupno odgovorilo 139 anketirancev, torej 31 % celotne populacije. 

Upad števila odgovorov se začne takoj po prvem delu anketnega vprašalnika, in sicer že pri 

prvem sklopu vprašanj, narejenih na podlagi Likertove lestvice, in se nato do zadnjega sklopa 

vprašanj še zmanjša.  

 

 

 

Slika 4: Zaslonska slika statistike anketnega vprašalnika 

 

4.1.1 Analiza vzorca s pomočjo opisne statistike za neodvisne spremenljivke 

 

Na podlagi šestih neodvisnih spremenljivk, in sicer: spol, starost, dosežena najvišja stopnja 

izobrazbe, strokovni naziv, doba ravnateljevanja in velikost osnovne šole, lahko opišemo 

raziskovalni vzorec našega anketnega vprašalnika.    

 

 



57 

 

Spol ravnateljev  

 

Iz preglednice 1 je razvidno, da je bilo v raziskavo zajetih 56 (35 %)  ravnateljev moškega 

spola in 104 (65 %) ravnateljic.  

 

Preglednica 1: Spol ravnateljev, frekvence 

Spol Frekvenca Odstotek 

Moški 56 35,0 

Ženski 104 65,0 

Skupaj 160 100,0 

 

 

Starost ravnateljev 

 

Iz preglednice 2 je razvidno, da je več kot polovica, in sicer kar 55,6 %, v raziskavo zajetih 

osnovnošolskih ravnateljev starejših od 51 let. Med 41 in 50 letom starosti je 36,9 % 

ravnateljev in le 7,5 % v raziskavo zajetih ravnateljev je mlajših od 41 let. Nihče pa ni mlajši 

od 30 let.  

 

Preglednica 2: Starost ravnateljev 

Starost Frekvenca Odstotek 

31–40 let 12 7,5 

41–50 let 59 36,9 

51 let in več 89 55,6 

Skupaj 160 100,0 

 

 

Dosežena najvišja stopnja izobrazbe in pridobljeni strokovni naziv ravnateljev 

 

Velika večina ravnateljev vključenih v raziskavo ima končano visokošolsko ali univerzitetno 

izobrazbo, teh je 78,8 %. Visok delež ravnateljev – tj. 21,3 %  oziroma 34 ravnateljev, pa ima 

končano tudi podiplomsko izobraževanje, specializacijo ali magisterij. Nihče izmed 

anketiranih ravnateljev nima le višješolske izobrazbe, pa tudi doktorata ne.  

 

Preglednica 3: Dosežena najvišja stopnja izobrazbe 

Izobrazba Frekvenca Odstotek 

Visoka ali univerzitetna 126 78,8 

Specializacija ali magisterij 34 21,3 

Skupaj 160 100,0 
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Iz preglednice 4 pa je razvidno, da je večina v raziskavo vključenih  ravnateljev svetovalcev – 

skoraj 70 % (111 ravnateljev). 27,5 % odstotkov jih ima naziv svetnik, 4 mentor (skupno le 

2,5 %) in le eden je brez naziva. 

 

Preglednica 4: Strokovni naziv ravnateljev 

Naziv Frekvenca Odstotek 

Brez naziva 1 0,6 

Mentor 4 2,5 

Svetovalec 111 69,4 

Svetnik 44 27,5 

Skupaj 160 100,0 

 

 

Doba ravnateljevanja 

 

Preglednica 5: Doba ravnateljevanja 

 Frekvenca Odstotek 

Do 5 let 60 37,5 

Od 6 do 10 let  48 30,0 

Od 11 do 15 let 25 15,6 

Od 16 do 20 let 14 8,8 

Več kot 20 let 13 8,1 

Skupaj 160 100,0 

 

Preglednica 5 prikazuje leta ravnateljevanja. Največ ravnateljev, ki so sodelovali v raziskavi, 

opravlja prvi mandat ravnateljevanja. Kar 60 sodelujočih ravnateljev (37, 5 %) ima manj kot 5 

let delovnih izkušenj z ravnateljevanjem. Za naslednjih 30 % je to drugi mandat, skupno 48 

ravnateljev. Odstotek respondentov pada s številom let ravnateljevanja, tako jih tretji mandat 

opravlja 15,6 % (25 ravnateljev), četrtega oziroma petega ali več pa le še 8,8 % oziroma 8 %.  

 

 

Velikost osnovne šole 

 

Iz preglednice 6 je razvidno, da je najpogostejša velikost v raziskavo zajetih osnovnih šol 

glede na število učencev šola, ki ima od 301 do 500 učencev – takih šol je 58, kar predstavlja 

39 %. Sledijo šole, ki imajo od 101 do 300 učencev, teh je 52 oziroma 32 % odstotkov. V 

raziskavo smo zajeli tudi 40 (25 %) šol, na katerih je več kot 500 učencev ter 6 (3,8 %) šol z 

manj kot 100 učenci. 
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Preglednica 6: Velikost osnovnih šol glede na število vpisanih učencev 

 Frekvenca Odstotek 

Do 100 učencev  6 3,8 

Od 101 do 300 učencev  52 32,5 

Od 301 do 500 učencev  62 38,8 

Več kot 500 učencev 40 25,0 

Skupaj 160 100,0 

 

 

4.1.2 Ravnateljeva vloga pri načrtovanju profesionalnega razvoja strokovnih delavcev 

 

Drugi del anketnega vprašalnika se je nanašal na vlogo ravnatelja pri načrtovanju 

profesionalnega razvoja strokovnih delavcev. Anketiranci so označevali, v kolikšni meri se 

strinjajo z naštetimi 12 trditvami. Izbirali so med vrednostmi na štiristopenjski lestvici, in 

sicer med: sploh se ne strinjam, delno se strinjam, večinoma se strinjam in popolnoma se 

strinjam.  
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Preglednica 7: Ravnateljeva vloga pri načrtovanju profesionalnega razvoja strokovnih 

delavcev, povprečja in standardni odkloni 

Trditev Povprečje Standardni 

odklon  

Sistematično načrtujem profesionalni razvoj strokovnih 

delavcev. 

2,96 0,63 

Izobraževalne potrebe strokovnih delavcev ugotavljam 

vsako leto. 

3,32 0,67 

Profesionalni razvoj strokovnih delavcev načrtujem glede 

na prednostne naloge šole. 

3,40 0,67 

Načrt profesionalnega razvoja strokovnih delavcev je 

usklajen z drugimi dejavnostmi v letnem delovnem 

načrtu. 

3,19 0,75 

Profesionalni razvoj strokovnih delavcev načrtujem 

skupaj z njimi (na aktivih oziroma konferencah). 

3,25 0,74 

Za profesionalni razvoj strokovnih delavcev zagotavljam 

ustrezen čas. 

3,33 0,68 

Za profesionalni razvoj strokovnih delavcev zagotavljam 

ustrezna sredstva. 

3,25 0,77 

Načrtujem priložnosti za profesionalni razvoj strokovnih 

delavcev v šoli (npr. medsebojne hospitacije, timsko 

delo, skupno načrtovanje). 

3,34 0,76 

Profesionalni razvoj strokovnih delavcev redno 

evalviramo. 

2,84 0,67 

Spremljam učinke profesionalnega razvoja strokovnih 

delavcev na njihovo delo z učenci. 

2,82 0,68 

Strokovnim delavcem dajem kakovostne povratne 

informacije o njihovem delu. 

3,08 0,60 

Spodbujam samoevalvacijo strokovnih delavcev. 3,34 0,75 

Opomba: minimum = 1, maksimum = 4, N = 146 
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Preglednica 8: Ravnateljeva vloga pri načrtovanju profesionalnega razvoja strokovnih 

delavcev, frekvence in odstotki 

Trditev 
Sploh se ne 

strinjam  

Delno se  

strinjam  

Večinoma se 

strinjam  

Popolnoma se 

strinjam  

Sistematično načrtujem 

profesionalni razvoj strokovnih 

delavcev. 

1  

1 % 

29  

20 % 

91  

62 % 

25  

17 % 

Izobraževalne potrebe strokovnih 

delavcev ugotavljam vsako leto. 

1  

1 % 

14  

10 % 

69  

47 % 

62  

42 % 

Profesionalni razvoj strokovnih 

delavcev načrtujem glede na 

prednostne naloge šole.  

2  

1 % 

9  

6 % 

63  

43 % 

72  

49 % 

Načrt profesionalnega razvoja 

strokovnih delavcev je usklajen z 

drugimi dejavnostmi v letnem 

delovnem načrtu. 

1  

1 % 

20  

14 % 

79  

54 % 

47  

32 % 

Profesionalni razvoj strokovnih 

delavcev načrtujem skupaj z njimi 

(na aktivih oziroma konferencah). 

3  

2 % 

17 

12 % 

67 

 46 % 

59  

40 % 

Za profesionalni razvoj strokovnih 

delavcev zagotavljam ustrezen čas. 

0  

0 % 

17 

 12 % 

64  

44 % 

65  

45 % 

Za profesionalni razvoj strokovnih 

delavcev zagotavljam ustrezna 

sredstva. 

3 

2 % 

20  

14 % 

61 

 42 % 

62  

42 % 

Načrtujem priložnosti za 

profesionalni razvoj strokovnih 

delavcev v šoli (npr. medsebojne 

hospitacije, timsko delo, skupno 

načrtovanje). 

2 

 1 % 

13 

 9 % 

68 

 47 % 

64  

44 % 

Profesionalni razvoj strokovnih 

delavcev redno evalviramo. 

1  

1 % 

44 

 30 % 

79 

 54 % 

22 

 15 % 

Spremljam učinke profesionalnega 

razvoja strokovnih delavcev na 

njihovo delo z učenci. 

2  

1 % 

43  

29 % 

84 

 58 % 

18  

12 % 

Strokovnim delavcem dajem 

kakovostne povratne informacije o 

njihovem delu. 

0  

0 % 

21  

14 % 

93  

64 % 

32  

22 % 

Spodbujam samoevalvacijo 

strokovnih delavcev. 

2  

1 % 

12  

8 % 

71  

49 % 

62  

42 % 

Opombe: N = 146 
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Iz podatkov, ki so prikazani v preglednicah 7 in 8, je razvidno, da se ravnatelji v povprečju 

večinoma oziroma popolnoma strinjajo z večino zgoraj naštetimi trditvami, kar dokazujejo 

visoke povprečne vrednosti pri posameznih trditvah – od 2,82 do 3,4, ter nizki standardni 

odkloni – od 0,60 do 0,77. Kar 49 % (če upoštevamo le zadnjo vrednost na lestvici strinjanja, 

torej popolnoma se strinjam) vseh anketiranih ravnateljev zase ocenjuje oziroma meni, da 

profesionalni razvoj strokovnih delavcev načrtuje glede na prednostne naloge šole, kar 

potrjujeta tudi visoka povprečna vrednost (3,4) in nizki standardni odklon (0,67) pri tej trditvi. 

45 oziroma 42 % se jih popolnoma strinja s trditvama, da za profesionalni razvoj strokovnih 

delavcev zagotavljajo ustrezen čas in sredstva – aritmetični sredini pri teh trditvah sta 3,33 in 

3,25; standardna odklona pa 0,68 oziroma 0,77. V veliki večini (tj. 44 % se jih popolnoma 

strinja) ravnatelji prav tako trdijo, da načrtujejo priložnosti za razvoj strokovnih delavcev v 

šoli – med drugim tudi z medsebojnimi hospitacijami (aritmetična sredina pri tej trditvi je 

3,34; standardni odklon pa 0,76). Visoke povprečne vrednosti (3,34; 3,32; 3,25 in 3,19) ter 

nizki standardni odkloni (0,75; 0,67; 0,74 in 0,75) potrjujejo tudi strinjanje z naslednjimi 

trditvami: da spodbujajo samoevalvacijo strokovnih delavcev (42 % se jih popolnoma strinja s 

to trditvijo); da izobraževalne potrebe strokovnih delavcev ugotavljajo vsakoletno (42 %); da 

strokovni razvoj delavcev načrtujejo skupaj z njimi (40 %) ter da so individualni načrti 

razvoja usklajeni z drugimi dejavnostmi v letnem delovnem načrtu (32 %). Prav tako jih 

večina meni, da svojim delavcem dajejo kakovostne povratne informacije o njihovem delu 

(aritmetična sredina je 3,08; standardni odklon pa 06). 

 

Nekoliko manjši delež strinjanja so pokazali le pri trditvah o evalvacijo profesionalnega 

razvoja in spremljanju njegovega učinka na delo strokovnih delavcev z učenci. Kar 30 % se 

jih le delno strinja s trditvama, da profesionalni razvoj strokovnih delavcev redno evalvirajo 

ter da spremljajo učinke profesionalnega razvoja strokovnih delavcev na njihovo delo z 

učenci. A vseeno je delež tistih, ki se večinoma ali popolnoma strinjajo s tema trditvama, 

visok. S prvo trditvijo se jih popolnoma ali večinoma strinja 69 %, z drugo pa 70 %, zato sta 

tudi tu visoki povprečni vrednosti (pri prvi 2,84, pri drugi pa 2,82) ter nizka standardna 

odklona (0,67 in 0,68). 

 

4.1.3 Znanja in veščine ravnatelja 

 

Tretji del anketnega vprašalnika sta sestavljala dva sklopa vprašanj, in sicer so anketiranci 

najprej štiristopenjsko označevali strinjanje z 10 trditvami, s pomočjo katerih smo ugotavljali, 

kakšna znanja in veščine glede načrtovanja profesionalnega razvoja strokovnih delavcev 

imajo ravnatelji in kje so še njihove neizkoriščene priložnosti oziroma na katerih področjih bi 

lahko izboljšali prakso načrtovanja. Pri drugem sklopu pa smo ravnatelje vprašali, ali menijo, 

da imajo dovolj znanj in spretnosti s področja načrtovanja profesionalnega razvoja za 

vzpostavitev sistematičnega razvoja strokovnih delavcev. 
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Preglednica 9: Znanja in veščine ravnateljev, povprečja in standardni odkloni 

Trditev Povprečje Standardni 

odklon  

Poznam ustrezno zakonodajo s področja načrtovanja 

profesionalnega razvoja. 

3,02 0,64 

Načrtujem lastni strokovni razvoj. 3,37 0,62 

Evalviram svoje delo. 3,37 0,65 

Prepoznavam priložnosti za lastni strokovni razvoj. 3,40 0,59 

Imam dovolj možnosti za izpopolnjevanje znanj in 

spretnosti za sistematično načrtovanje 

profesionalnega razvoja strokovnih delavcev. 

2,90 0,75 

Redno se izobražujem in pridobivam kompetence s 

področja načrtovanja profesionalnega razvoja 

strokovnih delavcev. 

2,97 0,75 

Uporabljam pridobljena znanja in spretnosti za 

izboljševanje načrtovanja šole. 

3,40 0,64 

Povezujem se z drugimi ravnatelji. 3,59 0,60 

S svojim znanjem spodbujam zaposlene k 

izobraževanju in osebni ter strokovni rasti. 

3,48 0,60 

Zavedam se povezanosti med lastnim učenjem in 

učenjem drugih. 

3,64 0,54 

Opomba: minimum = 1, maksimum = 4, N = 145 

 

Visoke povprečne vrednosti (od 2,9 do 3,64) in nizki standardni odkloni (od 0,54 do 0,75), ki 

so prikazani v preglednici 9, kažejo na to, da ravnatelji ocenjujejo, da imajo ustrezna znanja in 

veščine, potrebne za načrtovanje profesionalnega razvoja strokovnih delavcev.  

 

Iz preglednice 9 in slike 5 (Znanja in veščine ravnateljev) je razvidno, da se v veliki meri 

anketirani ravnatelji večinoma oziroma popolnoma strinjajo z vsemi zgoraj naštetimi 

trditvami. Kar 66 oziroma 64 % (če upoštevamo le zadnjo vrednost na lestvici strinjanja, torej 

popolnoma se strinjam) vseh anketiranih ravnateljev zase ocenjuje oziroma meni, da se 

zavedajo povezanosti med lastnim učenjem in učenjem drugih ter da se povezujejo z drugimi 

ravnatelji, kar potrjujejo tudi visoki povprečni vrednosti (3,64 in 3,59) ter nizka standardna 

odklona (0,54 in 0,6) pri teh dveh trditvah. Prav tako se večinoma popolnoma strinjajo tudi z 

naslednjimi trditvami: da s svojim znanjem spodbujajo strokovne delavce k izobraževanju in 

osebni ter profesionalni rasti (aritmetična sredina je 3,48; standardni odklon pa 0,6); da 

prepoznavajo priložnosti za lasten razvoj (aritmetična sredina je 3,4; standardni odklon pa 

0,59); da uporabljajo pridobljena znanja in spretnosti za izboljševanje načrtovanja šole 

(aritmetična sredina je 3,4; standardni odklon pa 0,64) ter da načrtujejo svoj profesionalni 
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razvoj in evalvirajo svoje delo (aritmetična sredina je 3,37; standardna odklona pa 0,62 

oziroma 0,67). 

 

Nekoliko manj so se strinjali le z dvema trditvama, in sicer se jih 25 oziroma 26 % le delno 

strinja in 3 oziroma 2 % ne strinja s trditvama, da imajo dovolj možnosti za izpopolnjevanje 

znanj in spretnosti za sistematično načrtovanje profesionalnega razvoja ter da se redno 

izobražuje in pridobiva kompetence s tega področja. Visoki aritmetični sredini (2,9 in 2,97) 

ter razmeroma nizka standardna odklona (0,75) vseeno dokazujejo visoko strinjanje tudi s 

tema trditvama. 

 

 

Slika 5: Znanja in veščine ravnateljev, odstotki 
 

Ravnatelje smo še vprašali, ali menijo, da imajo dovolj znanj in spretnosti s področja 

načrtovanja profesionalnega razvoja za vzpostavitev sistematičnega razvoja strokovnih 

delavcev. Slika 6 prikazuje, da jih le 27 % meni, da imajo dovolj znanj in spretnosti, 65 % jih 

je ocenilo, da jih imajo le deloma dovolj, 8 % pa jih meni, da nimajo dovolj znanj in 

spretnosti s tega področja.  

 

 

Slika 6: Znanja in spretnosti s področja načrtovanja profesionalnega razvoja za 

vzpostavitev sistematičnega razvoja strokovnih delavcev 
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4.1.4 Praksa načrtovanja profesionalnega razvoja strokovnih delavcev 

 

Četrti del anketnega vprašalnika so sestavljali štirje sklopi vprašanj. Najprej smo ravnatelje 

prosili, naj izmed 8 v naprej naštetih različnih praks načrtovanja profesionalnega razvoja 

strokovnih delavcev izberejo 3 načine, ki se jih najpogosteje poslužujejo na svoji šoli, dodali 

pa smo jim tudi možnost, da zapišejo svojega. 

 

 

Slika 7: Praksa načrtovanja profesionalnega razvoja 

 

S pomočjo podatkov, ki jih prikazuje slika 7, lahko sklepamo o načinu načrtovanja 

profesionalnega razvoja strokovnih delavcev. Anketirani ravnatelji se najpogosteje 

poslužujejo naslednje prakse načrtovanja profesionalnega razvoja strokovnih delavcev: 

– 103 anketirani ravnatelji (72 % vseh anketirancev) politiko profesionalnega razvoja šole 

oblikuje skupaj s strokovnimi delavci; 

– v 40 % načrtovanje profesionalnega razvoja temelji na dolgoročnem načrtovanju; 

– z 38 % sledita odgovora: da je načrtovanje profesionalnega razvoja prepuščeno 

strokovnim delavcem glede na ponudbo ali pa na podlagi evidence letnih razgovorov 

skupaj s strokovnimi delavci ravnatelji načrtujejo profesionalni razvoj delavcev; 

– 33 % jih trdi, da na podlagi zbranih in analiziranih podatkov o delu oblikujejo strategije 

profesionalnega razvoja; 

– 32 % oziroma 31 % anketiranih trdi, da so individualni načrti vir za načrtovanje in 

organiziranje profesionalnega razvoja strokovnih delavcev, oziroma da je načrt 

učiteljevega profesionalnega razvoja rezultat pogovora po hospitacijah. 

 

Samo v 8 % ravnatelji načrtujejo sami, strokovni delavci pa imajo možnost izbire določenega 

med ponujenim. Trije ravnatelji pa so zapisali drug način načrtovanja profesionalnega razvoja 

strokovnih delavcev. Navedli so, da glede na želje zaposlenih organizirajo skupinska 

izobraževanja in da je marsikaj odvisno od finančnih sredstev. 
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Pri drugem sklopu vprašanj so ravnatelji označevali, kako pogosto se za vzpostavitev 

sistematičnega razvoja strokovnih delavcev na šoli, poslužujejo šestih naštetih orodij, in sicer: 

listovnika, letnega razgovora s strokovnim delavcem, razgovora po hospitacijah, medsebojnih 

kolegialnih hospitacij, načrta profesionalnega razvoja strokovnih delavcev in razvojnega 

načrta šole. Pri tem vprašanju smo uporabili naslednjo petstopenjsko lestvico: nikoli, redko, 

včasih, pogosto, vedno.  

 

Preglednica 10: Orodja za vzpostavitev profesionalnega razvoja  

Orodje Povprečje Standardni 

odklon  

listovnik (portfolio) strokovnega delavca 2,23 1,11 

letni razgovor s strokovnim delavcem 4,10 0,93 

razgovor po hospitacijah 4,53 0,64 

medsebojne kolegialne hospitacije 3,11 1,05 

načrt profesionalnega razvoja strokovnega 

delavca 

3,46 1,06 

razvojni načrt šole 4,11 0,95 

Opomba: minimum = 1, maksimum = 5, N = 139 

 

Glede na visoke aritmetične sredine, ki so prikazane v preglednici 10, lahko sklepamo, da se 

za vzpostavitev sistematičnega razvoja strokovnih delavcev na šoli ravnatelji najpogosteje 

poslužujejo naslednjih orodij: razgovora po hospitacijah (aritmetična sredina je 4,53; 

standardni odklon pa 0,64); razvojnega načrta šole (aritmetična sredina je 4,11; standardni 

odklon pa 0,95) ter letnega razgovora s strokovnim delavcem (aritmetična sredina je 4,10; 

standardni odklon pa 0,93). Prav vsi anketirani ravnatelji vsaj včasih opravljajo razgovore po 

hospitacijah, kar 61 % (slika 8 – Orodja za vzpostavitev profesionalnega razvoja) pa jih je pri 

tem orodju na petstopenjski lestvici označilo vrednost vedno. 39 oziroma 38 % anketiranih 

ravnateljev za vzpostavitev sistematičnega razvoja vedno uporablja letne razgovore in 

razvojni načrt šole. Po drugi strani pa izstopata predvsem podatka o neizkoriščeni možnosti 

uporabe listovnika (portfolia) pri načrtovanju profesionalnega razvoja strokovnih delavcev, 

saj ga 29 % v anketo zajetih ravnateljev nikoli ne uporablja – tudi aritmetična sredina je pri 

tem orodju nizka (le 2,23), standardni odklon pa visok (1,11). Tudi medsebojne kolegialne 

hospitacije (aritmetična sredina je 3,11; standardni odklon pa 1,05) še niso stalnica pri večini 

anketiranih ravnateljev, saj jih le včasih izvajajo v 37 % (slika 8).  
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Slika 8: Orodja za vzpostavitev profesionalnega razvoja, odstotki 

 

 

4.1.5 Ovire pri načrtovanju profesionalnega razvoja strokovnih delavcev 

 

Sledili sta dve odprti vprašanji. Najprej smo ravnateljem ponudili možnost, da sami naštejejo 

do tri ovire, s katerimi se srečujejo pri načrtovanju profesionalnega razvoja strokovnih 

delavcev.  

 

Ovire, ki jih je naštelo kar 127 anketiranih ravnateljev, smo kategorizirali in tako oblikovali 

naslednje vsebinske kategorije:  

1. Notranje (tj. znotraj zavoda, šole) 

1.1 Posameznik 

– strokovni delavec 

– ravnatelj 

1.2 Organizacijske 

2. Zunanje (tj. zunaj šole, odvisno od države) 
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Preglednica 11: Notranje ovire pri načrtovanju profesionalnega razvoja 

 
P
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– nemotiviranost strokovnih delavcev (22) 

– nezainteresiranost posameznikov,  pomanjkanje volje (19) 

– miselnost, da se nič ne bo spremenilo (10) 

– preobremenjenost učitelja, s poučevanjem, z administracijo (6) 

– individualne želje, različni interesi (4) 

– premalo se zavedajo pomembnosti načrtovanja profesionalnega razvoja 

(2) 

– nepripravljenost posameznikov za lasten razvoj (2) 

– izgovori 

– samozadostnost posameznikov (niso timski delavci) 

– nezmožnost posameznikov (bolezen) 

– neambicioznost posameznikov 

R
A

V
N

A
T

E
L

J 

 

– nedoslednost, nesistematičnost pri načrtovanju (4) 

– prešibka usposobljenost, neustrezno znanje (2) 

– neizkušenost, kratka doba ravnateljevanja (2) 

– pogosto menjavanje ravnateljev (3) 

– preobremenjenost ravnatelja  

– premalo časa za delo z zaposlenimi  

– čas za načrtovanje in vzdrževanje kakovosti aktivnosti 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IJ
A

 

– nadomeščanje odsotnih učiteljev (17) 

– odpor zaposlenih, nesodelovanje delavcev, motivacija manjšine, ki noče 

izstopiti iz svojih starih, ustaljenih navad, nemotiviranost starejših delavcev 

(13) 

– velikost/majhnost zavoda, veliko število zaposlenih (10) 

– usklajevanje individualnih potreb s potrebami šole, neusklajenost znotraj 

strokovnih aktivov, različni interesi, nezdružljivost želja z realnim stanjem, 

specializirane izobraževalne potrebe posameznikov, manj potreb po širših 

znanjih (7) 

– nezainteresiranost za medsebojne hospitacije, premalo izmenjav medsebojnih 

izkušenj, nepripravljenost sprejemanja kritike (6) 

– veščine načrtovanja razvoja, nedoslednost pri načrtovanju, vedno novi 

problemi pri načrtovanju (3) 

– klima, kultura organizacije, medsebojna komunikacija (3) 

– preobremenjenost učiteljev z administrativnim delom 

– premalo znanja o evalvaciji in refleksiji 

– pomanjkanje stimulacije 

– menjava kadra  
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V preglednici 11 so razvrščene notranje ovire, ki so jih navedli ravnatelji v anketi. Pri ovirah, 

ki so bile naštete večkrat, smo v oklepaj poleg naštete ovire zapisali frekvenco – tj. kolikokrat 

je bila določena ovira zapisana. Iz zgornje preglednice je razvidno, da ravnatelji večino 

notranjih ovir za profesionalni razvoj pripisujejo strokovnim delavcem, bodisi posameznikom 

bodisi kolektivu. Tako sta bili najpogosteje navedeni notranji oviri ravno nemotiviranost (22) 

in nezainteresiranost posameznih strokovnih delavcev (15). Tudi med organizacijskimi 

ovirami je med prvimi ovirami izpostavljeno nadomeščanje odsotnih strokovnih delavcev 

(17), sledi pa mu odpor zaposlenih (13). Med pogoste ovire so zapisali še miselnost 

strokovnih delavcev, da se nič ne bo spremenilo (10), velikost zavoda (10), usklajevanje 

individualnih potreb s potrebami šole (7) in nezainteresiranost za medsebojne hospitacije (6).   

 

 

Zunanje ovire pri načrtovanju profesionalnega razvoja 

 

Ravnatelji so navedli naslednje zunanje ovire, s katerimi se srečujejo pri načrtovanju 

profesionalnega razvoja strokovnih delavcev: 

– finance: denar, materialni pogoji, omejena sredstva s strani ministrstva (92); 

– čas: neustrezno v času pouka, pomanjkanje časa, usklajevanje časa, terminska 

neusklajenost, časovno neustrezna razporeditev izobraževanj (37); 

– ponudba izobraževanj: neustrezni programi, premalo kakovostni predavatelji, predavanja, 

ki izkušenim delavcem ne nudijo novitet/nekvalitetna predavanja, slaba 

ponudba/neustreznost/kakovost/preveč teorije/neažurna ponudba, preveč ponudbe, veliko 

izzivov/novosti na področju učenja, dobre ponudbe pridejo med letom (29); 

– geografska oddaljenost (7); 

– zamrznitev/onemogočanje napredovanj (3); 

– odpoved izobraževanja zaradi premalo prijav; 

– togost sistema. 

 

Med zunanjimi ovirami, ki so jih ravnatelji številčnejše navajali v primerjavi z notranjimi, so 

najpogosteje, kar 92 krat, navedli finančna sredstva. 37 krat je bil izpostavljen tudi neustrezen 

časovni termin izobraževanj, 29 ravnateljev pa meni, da ponudba izobraževanj ni ustrezna.  

 

Na koncu vprašalnika smo ravnateljem ponudili tudi možnost, da v zvezi z načrtovanjem 

profesionalnega razvoja zapišejo, če so želeli še kaj dodati. 43 ravnateljev je zapisalo lastne 

misli, nasvete in težave v zvezi z načrtovanjem profesionalnega razvoja strokovnih delavcev.  

 

Njihovih odgovorov nismo vsebinsko združevali v kategorije, saj se medsebojno vsebinsko 

preveč razlikujejo ali pa vključujejo več različnih področij. Spodaj navajamo nekatere 

vsebinsko zanimive odgovore, na podlagi nekaterih zapisov pa smo v zaključku raziskovalne 

naloge predlagali nekatere smernice za nadaljnje raziskovanje profesionalnega razvoja. 
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Anketirani ravnatelji so o načrtovanju profesionalnega razvoja med drugim zapisali: 

– Vsak posameznik je sam odgovoren za lasten profesionalen razvoj in v skladu s to 

odgovornostjo ga je dolžan tudi načrtovati sam. 

– Učitelji se niso pripravljeni dodatno izobraževati, za kar je kriv tudi sistem napredovanj. 

– Zelo dobrodošle bi bile smernice za načrtovanje profesionalnega razvoja z opredeljeno 

vsebinsko strukturo načrta. 

– Nujen pogoj za zagotavljanje kakovostnih izobraževanj za strokovne delavce je 

zagotovitev namenskih sredstev za izobraževanje. 

– Sistemsko bi morali urediti nujnost samoizobraževanja strokovnih delavcev in tako 

povečati motiviranost za razvoj. 

– Potrebujemo organizacijske rešitve in možnosti za izvajanje medsebojnih hospitacij in 

posledično nadomeščanj. 

– Vsak učitelj bi moral voditi listovnik, svojo osebno mapo profesionalnega razvoja, ki naj 

se upošteva tudi pri napredovanju oziroma šteje kot del obvezne licence za poučevanje. 

 

Iz zgoraj naštetih trditev je razvidno, da ravnatelji opozarjajo na nujnost sistemske urejenosti 

področja profesionalnega razvoja strokovnih delavcev. Poleg tega pa so ponovno poudarili, da 

največ ovir izvira iz zunanjih dejavnikov, kot sta na primer čas in sredstva namenjena za 

izobraževanje, kar sovpada tudi s prej naštetimi ovirami.  

 

Povzamemo lahko, da ravnatelji v glavnem ovire profesionalnemu razvoju pripisujejo 

zunanjim dejavnikom in učiteljem, ne pa tudi sebi, kar je skladno z visokimi vrednostmi 

strinjanja, ki se jih da razbrati iz ostalih podatkov, zbranih z anketnim vprašalnikom.  

 

4.2 Hipoteze: rezultati in razprava 

 

Glede na namen in cilje raziskave, ki so predstavljeni v uvodu magistrske naloge, ter na 

podlagi študija strokovne literature in lastnega razmišljanja smo z raziskavo preverjali 

naslednje domneve oziroma hipoteze: 

 

 

Hipoteza 1: Načrtovanje profesionalnega razvoja v šolah ni sistematična dejavnost. 

 

V hipotezi ena domnevamo, da načrtovanje profesionalnega razvoja v šolah ni sistematična 

dejavnost. Hipotezo smo med drugim preverjali z podvprašanjem iz drugega sklopa anketnega 

vprašalnika z naslovom Ravnateljeva vloga pri načrtovanju profesionalnega razvoja 

strokovnih delavcev. Ta sklop vprašanj je zajemal oceno lastnega dela ravnateljev. 

 

Rezultati, predstavljeni v preglednici 8 (Ravnateljeva vloga pri načrtovanju profesionalnega 

razvoja, frekvence in odstotki), kažejo, da večina ravnateljev zase ocenjuje oziroma meni, da 
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sistematično načrtujejo profesionalni razvoj strokovnih delavcev (62 % jih je označilo, da se 

strinjajo, 17 % pa da se popolnoma strinjajo s to trditvijo). Poleg tega večina (več kot 

polovica) anketiranih ravnateljev ocenjuje (slika 5 – Znanja in veščine ravnateljev), da imajo 

dovolj možnosti za izpopolnjevanje znanj in spretnosti za sistematično načrtovanje 

profesionalnega razvoja strokovnih delavcev, skoraj vsi pa pridobljena znanja in spretnosti 

uporabljajo za izboljševanje načrtovanja šole (94 % se jih večinoma oziroma popolnoma 

strinja s to trditvijo).  

 

Ob pregledu in primerjavi zgoraj opisanih rezultatov z drugimi podatki, pridobljenimi 

predvsem z zadnjim sklopom vprašanj anketnega vprašalnika, kjer smo ravnatelje spraševali o 

praksi oziroma načinu načrtovanja profesionalnega razvoja strokovnih delavcev, ter 

vprašanjem o orodjih, ki se jih poslužujejo za vzpostavljanje sistematičnega razvoja 

strokovnih delavcev, pa ugotavljamo, da se nekatere izjave anketirancev ne dopolnjujejo. S 

slike 7 (Praksa načrtovanja profesionalnega razvoja) je razvidno, da le tretjina anketiranih 

ravnateljev (od 31 do 33 %) načrtuje profesionalni razvoja strokovnih delavcev na podlagi 

pogovorov po hospitacijah, individualnih načrtov ali drugih analiziranih in zbranih podatkih o 

delu. Rezultati, prikazani na sliki 8 (Orodja za vzpostavitev profesionalnega razvoja), kažejo 

na to, da se velika večina anketiranih ravnateljev – tj. kar 61 %, za vzpostavitev 

sistematičnega razvoja strokovnih delavcev vedno poslužuje pogovorov po hospitacijah. V ta 

namen se jih dobra tretjina (tj. 38 oziroma 39 %) vedno poslužuje letnega razgovora s 

strokovnim delavcem in razvojnega načrta šole, po drugi strani pa sta uporaba listovnika in 

individualnega načrta profesionalnega razvoja strokovnih delavcev premalokrat uporabljeni 

orodji za sistematično načrtovanje profesionalnega razvoja – glede na rezultate npr. listovnik 

nikoli oziroma redko uporabljajo v 29 oziroma 36 %. Čeprav rezultati kažejo, da se na 

osnovnih šolah poslužujejo različnih orodij za načrtovanje profesionalnega razvoja, ravnatelji 

sami ugotavljajo, da nimajo dovolj znanj in spretnosti za vzpostavitev sistematičnega razvoja 

(z ne oziroma le deloma jih je na to vprašanje odgovorilo kar 67 % – slika 5: Znanja in 

veščine ravnateljev). Pridobljeni rezultati kažejo, da ne obstajajo natančne smernice oziroma 

usmeritve, ki bi bile ravnateljem v pomoč pri sistematičnemu načrtovanju le tega. Na to so 

opozorili tudi anketirani ravnatelji, saj so pri naštevanju ovir za vzpostavitev profesionalnega 

razvoja sami izpostavili željo oziroma nujnost izdelave smernic, saj se pogosto morajo znajti 

sami.  

 

Na podlagi vsega zgoraj naštetega lahko zavrnemo hipotezo 1 in trdimo, da je načrtovanje 

profesionalnega razvoja kljub številnim oviram, ki so jih ravnatelji sami izpostavili, 

sistematična dejavnost.   
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Hipoteza 2: Načrtovanje profesionalnega razvoja strokovnih delavcev ni usklajeno s 

prednostnimi nalogami šole. 

 

Pri potrjevanju druge hipoteze smo si pomagali predvsem z rezultati pri nekaterih trditvah, ki 

so prikazane v preglednici 8 (Ravnateljeva vloga pri načrtovanju profesionalnega razvoja 

strokovnih delavcev) ter na slikah 7 (Praksa načrtovanja profesionalnega razvoja) in 8 (Orodja 

za vzpostavitev profesionalnega razvoja). Glede na rezultate prikazane v preglednici 8 bi 

lahko hipotezo 2 ovrgli, saj se kar 92 % anketirancev večinoma oziroma popolnoma strinja s 

trditvijo, da profesionalni razvoj strokovnih delavcev načrtujejo glede na prednostne naloge 

šole; 86 % pa se jih večinoma oziroma popolnoma strinjajo s trditvijo, da so načrti 

profesionalnega razvoja strokovnih delavcev usklajeni z drugimi dejavnostmi v letnem 

delovnem načrtu. Poleg tega se jih 86 % večinoma oziroma popolnoma strinja tudi s trditvijo, 

da strokovni razvoj delavcev načrtujejo skupaj z njimi. V prid temu so tudi podatki na sliki 7, 

ki kažejo na to, da ravnatelji politiko profesionalnega razvoja šole oblikuje skupaj s 

strokovnimi delavci (72 % vseh anketirancev) in da načrtovanje profesionalnega razvoja 

temelji na dolgoročnem načrtovanju (40 % anketirancev). Prav tako pogosto ali vedno za 

vzpostavitev sistematičnega razvoja strokovnih delavcev večina anketiranih ravnateljev 

uporablja razvojni načrt šole (vrednost pogosto ali vedno je označilo 93 % – slika 8). 

 

Pridobljeni rezultati kažejo na to, da ravnatelji sicer dajejo velik pomen skupnemu 

načrtovanju – v smislu razvoja šole kot celote, vzporedno pa načrtujejo tudi individualni 

profesionalni razvoj strokovnih delavcev – bodisi sami, bodisi skupaj s strokovnimi delavci 

ali pa je načrtovanje prepuščeno učiteljem samim, zato le ti niso vedno usklajeni s 

prednostnimi nalogami šole kot celote. To je na primer razvidno tudi s slike 7, kjer je kar 38 

% anketiranih ravnateljev kot prakso načrtovanja profesionalnega razvoja navedlo odgovor, 

da je načrtovanje tega prepuščeno strokovnim delavcem glede na ponudbo, 32 % pa, da so 

individualni načrti vir za načrtovanje in organiziranje njihovega profesionalnega razvoja.  

 

Iz zgoraj povedanega lahko sklepamo, da je načrtovanje profesionalnega razvoja strokovnih 

delavcev večinoma usklajeno s prednostnimi nalogami šole, zato lahko hipotezo 2 zavrnemo. 

 

 

Hipoteza 3: Ravnatelji načrtovanje profesionalnega razvoja prepuščajo strokovnim delavcem. 

 

Iz preglednice 8 (Ravnateljev vloga pri načrtovanju profesionalnega razvoja strokovnih 

delavcev) je razvidno, da se 86 % ravnateljev večinoma oziroma popolnoma strinjajo s 

trditvijo, da skupaj s strokovnimi delavci načrtujejo njihov profesionalni razvoj. Tudi s slike 8 

(Orodja za vzpostavitev profesionalnega razvoja) je razvidno, da ravnatelji najpogosteje – tj. 

kar v 92 % (ob upoštevanju zadnjih dveh trditev na lestvici pogostosti, torej pogosto in 
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vedno), načrtujejo profesionalni razvoj strokovnih delavcev s pomočjo pogovora po 

hospitacijah.  

 

Nekoliko bolj v prid naši izhodiščni domnevi so le podatki, prikazani na sliki 7 (Praksa 

načrtovanja profesionalnega razvoja). Čeprav se je tudi tu izkazalo, da ravnatelji največkrat na 

podlagi evidence letnih razgovor in razgovorov po hospitacijah skupaj s strokovnimi delavci 

načrtujejo profesionalni razvoj, moramo izpostaviti, da je kar 38 % anketiranih kot prakso 

načrtovanja profesionalnega razvoja strokovnih delavcev označilo trditev, da je načrtovanje 

profesionalnega razvoja prepuščeno strokovnim delavcem glede na ponudbo. Poleg tega se 

pogosto (v 32 %) kot vir za načrtovanje in organiziranje profesionalnega razvoja poslužujejo 

tudi individualnih načrtov strokovnih delavcev.   

 

Na podlagi zgornjih podatkov lahko zavrnemo hipotezo 3 in trdimo, da ravnatelji pri 

načrtovanju profesionalnega razvoja strokovnih delavcev večinoma sodelujejo s strokovnimi 

delavci. 

 

 

Hipoteza 4: Ravnatelji potrebujejo več znanj in spretnosti s področja načrtovanja 

profesionalnega razvoja. 

 

S slike 5 (Znanja in veščine ravnateljev) je razvidno, da anketirani ravnatelji ocenjujejo, da 

imajo ustrezna znanja in veščine, potrebne za načrtovanje profesionalnega razvoja strokovnih 

delavcev. Le 26 % oziroma 25 % anketiranih ravnateljev se delno strinja s trditvama, da se 

redno izobražuje in pridobiva kompetence s tega področja in da imajo dovolj možnosti za 

izpopolnjevanje znanj in spretnosti za sistematično načrtovanje profesionalnega razvoja. 

Malce drugačno sliko dobimo ob primerjavi teh odgovorov z analizo odgovorov na vprašanje, 

ali menijo, da imajo dovolj znanj in spretnosti s področja načrtovanja profesionalnega razvoja 

za vzpostavitev sistematičnega razvoja strokovnih delavcev. Slika 6 (Znanja in spretnosti s 

področja načrtovanja profesionalnega razvoja za vzpostavitev sistematičnega razvoja 

strokovnih delavcev) prikazuje, da jih le 27 % meni, da imajo dovolj znanj in spretnosti, 65 % 

jih je ocenilo, da jih imajo le deloma dovolj, 8 % pa jih meni, da nimajo dovolj znanj in 

spretnosti s tega področja. Pri tem odgovoru smo preverili še povezavo z neodvisno 

spremenljivko doba ravnateljevanja. Rezultati so prikazani spodaj v preglednici 12 (Doba 

ravnateljevanja in ocena znanj in spretnosti s področja ravnateljevanja). Aritmetične sredine 

kažejo na to, da ravnatelji z izkušnjami z ravnateljevanjem menijo, da imajo več znanj in 

spretnosti s področja načrtovanja profesionalnega razvoja (povprečne vrednosti z leti 

ravnateljevanja padajo: od 1,7 pri več kot 20 let do 2,8 do 5 let). Če navedemo za primerjavo 

le podatke za tiste s prvim mandatom in tiste z več kot četrtim mandatom, vidimo, da je z ne 

odgovorilo kar 17 % vseh ravnateljev s prvim mandatom, pri tistih z večletnimi izkušnjami 

ravnateljevanja pa nihče ni odgovoril z ne. Prav tako vidimo, da 45 % ravnateljev s četrtim 
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mandatom meni, da imajo dovolj znanj in spretnosti, za razliko od tistih na začetku mandata, 

kjer sta enakega mnenja le 2 %. 

 

Preglednica 12: Doba ravnateljevanja in ocena znanj in spretnosti s področja 

ravnateljevanja 

Doba 

ravnateljevanja 

Ali menite, da imate dovolj znanj in spretnosti s področja 

načrtovanja profesionalnega razvoja za vzpostavitev 

sistematičnega razvoja strokovnih delavcev?  

 Da. Ne. Deloma. Povprečje 

do 5 let 2 % 17 % 81 % 2.8 

od 6 do 10 let 33 % 4 % 62 % 2.3 

od 11 do 15 let 43 % 4 % 52 % 2.1 

od 16 do 20 let 45 % 0 % 55 % 2.1 

več kot 20 let 67 % 0 % 33 % 1.7 

 

Tako lahko našo hipotezo le deloma potrdimo in trdimo, da velja predvsem za ravnatelje na 

začetku svoje karierne poti.  

 

Za namene preverjanja hipotez 5 in 6 smo združili spremenljivke iz sklopa q1 in dobili novo 

spremenljivko – poimenovano Načrtovanje profesionalnega razvoja, zato so v spodnjih grafih 

in tabelah tako velika povprečja, saj so spremenljivke seštete. Nova spremenljivka tako 

vsebuje naslednjih osem trditev: 

– Načrtovanje profesionalnega razvoja je prepuščeno strokovnim delavcem glede na 

ponudbo; 

– Načrtujem sam, strokovni delavci pa imajo možnost izbire določenega med ponujenim; 

– Politiko profesionalnega razvoja šole oblikujem skupaj s strokovnimi delavci; 

– Individualni načrti so vir za načrtovanje in organiziranje profesionalnega razvoja 

strokovnih delavcev; 

– Načrt učiteljevega profesionalnega razvoja je rezultat pogovora po hospitacijah; 

– Na podlagi evidence letnih razgovorov skupaj s strokovnimi delavci načrtujem njihov 

profesionalni razvoj; 

– Načrtovanje profesionalnega razvoja temelji na dolgoročnem načrtovanju; 

– Na podlagi zbranih in analiziranih podatkov o delu oblikujemo strategije profesionalnega 

razvoja. 
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Hipoteza 5: Načrtovanje profesionalnega razvoja na osnovnih šolah se statistično pomembno 

razlikuje glede na profil ravnatelja – tj. glede na spol, starost, pridobljeni strokovni naziv in 

delovne izkušnje z ravnateljevanjem. 

 

Distribucija podatkov anketnega vprašalnika je normalna, zato smo za preverjanje hipoteze 5 

uporabili t-test za neodvisne vzorce. Zraven t-testa program SPSS izračuna tudi Levenov test 

enakosti varianc, ki nam prav tako da sig. (significance – statistična pomembnost). Če je sig. 

pod vrednostjo 0,05, potem variance niso enake, če je nad to vrednostjo, potem so enake in 

gledamo temu primeren sig. pri t-testu (t. i. test s predvidevanjem o enaki oz. neenaki 

varianci). Če je sig. t-testa manjši od 0,05, potem obstajajo statistično pomembne razlike med 

skupinama, če je večji, tega ne moremo trditi, ker je tveganje za napako preveliko.  

 

Preglednica 13: Vpliv spola ravnateljev na načrtovanje profesionalnega razvoja, t-test 

  Levenov test 

enakosti varianc 

t-test enakosti povprečij 

 F Sig. t df Sig.  

(2-stranski) 

 Predvidevane enake 

variance 

1,491 ,224 -1,908 144 ,058 

Predvidevane neenake 

variance 

    -2,018 108,261 ,046 

 

Glede na vrednost statistične pomembnosti, ki nam da podatek, kako zelo prepričani smo 

lahko, da razlike med skupinami zares obstajajo v populaciji, iz katere je bil vzorec vzet – 

pove nam, ali lahko razlike posplošimo iz vzorca na populacijo, lahko sprejmemo oziroma 

zavrnemo določeno hipotezo. Če je sig. manj kot 0,05, to pomeni, da lahko na nivoju 5 % 

tveganja trdimo, da statistično pomembne razlike obstajajo. Iz preglednice 13 je razvidno, da 

je sig. le malenkost večja od 0,05, kar pomeni, da statistično pomembne razlike med spoloma 

ne obstajajo, zato lahko trdimo, da načrtovanje profesionalnega razvoja ni odvisno od spola 

ravnateljev.  

 

Preglednica 14: Spol ravnateljev in načrtovanje profesionalnega razvoja 

Spol N Povprečje Standardni 

odklon 

 Moški 48 36,98 4,44 

Ženski 98 38,65 5,22 

 

Povprečni vrednosti pri neodvisni spremenljivki spol sta 36,98 za moške in 38,65 za ženske, 

standardna odklona pa 4,44 in 5,22 kar kaže na to, da malenkostne razlike med skupinama 

obstajajo. To je razvidno tudi na sliki 9 (Načrtovanje profesionalnega razvoja glede na spol 
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anketirancev), kjer so prikazane razlike med spoloma in načrtovanjem profesionalnega 

razvoja. Odstopanja – razlike med spoloma in načrtovanjem profesionalnega razvoja, so 

opazna le pri nekaterih odgovorih. Tako na primer več moških ravnateljev (7 % več kot 

ženskih ravnateljic) pogosteje načrtovanje profesionalnega razvoja prepušča strokovnim 

delavcem, po drugi strani pa se ženske ravnateljice pogosteje odločajo na podlagi letnih 

razgovorov in skupaj z zaposlenimi načrtujejo njihov profesionalni razvoj (7 % pogosteje kot 

moški ravnatelji) ali pa na podlagi zbranih in analiziranih podatkov o delu oblikujejo 

strategije profesionalnega razvoja (2,8 % pogosteje kot moški). Oboji pa najpogosteje politiko 

profesionalnega razvoja šole oblikujejo skupaj s strokovnimi delavci (ženske v 24 %, moški 

pa v 25 %). Prav tako za oboje velja, da redko (2 % žensk in 3,7 % moških) načrtujejo sami. 

 

 

Slika 9: Načrtovanje profesionalnega razvoja glede na spol anketirancev 

 

Preglednica 15: Vpliv starosti ravnateljev na načrtovanje profesionalnega razvoja, 

anova 

  Vsota 

kvadratov 

df Povprečje 

kvadratov 

F Sig. 

Med 

skupinami 

31,578 2 15,789 ,622 ,538 

Skupaj 3659,459 145       

 

S pomočjo testa anova oz. analiza variance preverimo ali se skupine v povprečju med seboj 

statistično pomembno razlikujejo. Če je sig. manjši kot 0,05, potem lahko trdimo, da se 

skupine med seboj statistično pomembno razlikujejo, če pa je večji, potem tega ne moremo 
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trditi. Glede na statistično pomembnost, ki je v zgornjem primeru 0,538 (torej večja od 0,05), 

lahko trdimo, da razlike med skupinami v populaciji, iz katere je bil vzet vzorec, ne obstajajo, 

saj ne moremo na nivoju 5 % tveganja trditi, da statistično pomembne razlike obstajajo, zato 

lahko trdimo, da načrtovanje profesionalnega razvoja ni odvisno od starosti ravnateljev.  

 

Preglednica 16: Načrtovanje profesionalnega razvoja in starost ravnateljev 

  N Povprečje Standardni 

odklon 

Minimum Maximum 

31–40 let 10 36,80 1,75 34,00 39,00 

41–50 let 55 37,82 5,18 25,00 46,00 

51 let in več 81 38,46 5,19 20,00 48,00 

Skupaj 146 38,10 5,02 20,00 48,00 

 

Povprečne vrednosti različnih starostnih skupin anketiranih ravnateljev – od 36,80 pri 

najmlajši skupini do 38,46 pri najstarejši skupini ravnateljev, ter standardni odkloni – med 

5,18 in 5,19 pri starejših od 41 let ter le 1,75 pri ravnateljih, starih do 40 let, prikazani v 

preglednici 16, dokazujejo, da so razlike med skupinami ravnateljev glede na starost 

statistično nepomembne.    

 

 

Slika 10: Vpliv starosti ravnateljev na načrtovanje profesionalnega razvoja 

 

Slika 10 prikazuje vpliv starosti ravnateljev na načrtovanje profesionalnega razvoja. Čeprav 

starost ravnateljev bistveno ne vpliva na načrtovanje, so opazna nekatera odstopanja. Tako na 

primer mlajši ravnatelji profesionalni razvoj zaposlenih pogosteje – tj. v 10 %, načrtujejo 
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sami, za razliko od starejših (nad 40 let), ko je takih le 2 %. Odstopa tudi podatek, da se 

ravnatelji starejši od 40 let pogosteje pri načrtovanju in organiziranju profesionalnega razvoja 

poslužujejo individualnih načrtov (več kot 11 %), mlajšim le ti služijo kot vir načrtovanja 

samo v 3 %. Poleg tega se ravnatelji, starejši nad 50 let, pri oblikovanju strategije 

profesionalnega razvoja pogosteje poslužujejo zbranih in analiziranih podatkov o delu (13,7 

%; za razliko od mlajših, ki se za to prakso odločajo le v 10 oziroma 8,3 %). Po drugi strani 

pa ravnatelji, stari do 50 let, pogosto načrtovanje profesionalnega razvoja prepuščajo 

strokovnim delavcem glede na ponudbo (17,2 oz 13,3 %; za razliko od starejših, ki tako 

načrtujejo le v 9,8 %). 

 

Preglednica 17: Načrtovanje profesionalnega razvoja in pridobljeni naziv ravnateljev 

  N Povprečje Standardni 

odklon 

Minimum Maximum 

brez naziva 1 36,00   36,00 36,00 

mentor 2 40,00 1,41 39,00 41,00 

svetovalec 101 38,06 5,03 25,00 48,00 

svetnik 42 38,17 5,22 20,00 46,00 

Skupaj 146 38,10 5,02 20,00 48,00 

 

Skoraj identični aritmetični sredini – 38,06 in 38,17, ter standardna odklona – 5,03 in 5,22, pri 

ravnateljih s pridobljenim nazivom svetnik in svetovalec (kar zajema skoraj vse anketirane 

ravnatelje) kažejo na to, da pridobljeni naziv ravnateljev ne vpliva na način načrtovanja 

profesionalnega razvoja strokovnih delavcev.  

 

Preglednica 18: Vpliv pridobljenega naziva ravnateljev na načrtovanje profesionalnega 

razvoja, anova 

  Vsota 

kvadratov 

df Povprečje 

kvadratov 

F Sig. 

Med 

skupinami 

11,982 3 3,994 ,155 ,926 

Skupaj 3659,459 145       

 

Glede na statistično pomembnost, ki je v zgornjem primeru 0,926 (torej večja od 0,05), lahko 

trdimo, da načrtovanje profesionalnega razvoja ni odvisno od strokovnega naziva ravnateljev.  

 

 

 

 

 

 



79 

 

 

Preglednica 19: Načrtovanje profesionalnega razvoja in delovne izkušnje ravnateljev 

  N Povprečje Standardni 

odklon 

Minimum Maximum 

do 5 let 54 38,22 4,50 28,00 46,00 

od 6 do 10 let 45 37,22 5,20 25,00 46,00 

od 11 do 15 let 24 38,46 4,93 30,00 48,00 

od 16 do 20 let 11 40,36 4,67 33,00 46,00 

več kot 20 let 12 38,08 6,92 20,00 47,00 

Skupaj 146 38,10 5,02 20,00 48,00 

 

Primerljive povprečne vrednosti, ki so prikazane v preglednici 19, in sicer med 38,22 in 

40,36, ter standardni odkloni – med 4,5 in 6,92, kažejo na to, da delovne izkušnje z 

ravnateljevanjem bistveno ne vplivajo na način načrtovanja profesionalnega razvoja 

strokovnih delavcev. 

 

Preglednica 20: Vpliv delovnih izkušenj ravnateljev na načrtovanje profesionalnega 

razvoja, anova 

  Vsota 

kvadratov 

df Povprečje 

kvadratov 

F Sig. 

Med 

skupinami 

94,927 4 23,732 ,939 ,443 

Skupaj 3659,459 145       

 

Glede na statistično pomembnost, ki je v zgornjem primeru 0,443 (torej večja od 0,05), lahko 

trdimo, da načrtovanje profesionalnega razvoja ni odvisno od delovnih izkušenj ravnateljev.  
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Preglednica 21: Vpliv mandata ravnateljev na načrtovanje profesionalnega razvoja, 

frekvence in odstotki 

 Doba ravnateljevanja 

 do 5 let   od 6 do 

10 let 

od 11 do  

15 let 

od 16 do  

20 let 

več kot  

20 let 

Načrtovanje profesionalnega razvoja je 

prepuščeno strokovnim delavcem glede na 

ponudbo. 

 

21 

13,5 % 

 

19 

15,0 % 

 

10 

14,5 % 

 

0 

0,0 % 

 

4 

11,1 % 

Načrtujem sam, strokovni delavci pa imajo 

možnost izbire določenega med ponujenim. 

5 

3,2 % 

3 

2,4 % 

2 

2,9 % 

1 

3,0 % 

0 

0,0 % 

Politiko profesionalnega razvoja šole 

oblikujem skupaj s strokovnimi delavci. 

37 

23,7 % 

31 

24,4 % 

15 

21,7 % 

10 

30,3 % 

10 

27,8 % 

Individualni načrti so vir za načrtovanje in 

organiziranje profesionalnega razvoja 

strokovnih delavcev. 

 

19 

12,2 % 

 

17 

13,4 % 

 

5 

7,2 % 

 

4 

12,1 % 

 

1 

2,8 % 

Načrt učiteljevega profesionalnega razvoja 

je rezultat pogovora po hospitacijah. 

16 

10,3 % 

16 

12,6 % 

6 

8,7 % 

2 

6,1% 

5 

13,9 % 

Na podlagi evidence letnih razgovorov 

skupaj s strokovnimi delavci načrtujem 

njihov profesionalni razvoj. 

 

24 

15,4 % 

 

15 

11,8 % 

 

10 

14,5 % 

 

4 

12,1 % 

 

1 

2,8 % 

Načrtovanje profesionalnega razvoja  

temelji na dolgoročnem načrtovanju. 

19 

12,2 % 

12 

9,4 % 

11 

15,9 % 

7 

21,2 % 

8 

22,2 % 

Na podlagi zbranih in analiziranih podatkov 

o delu oblikujemo strategije 

profesionalnega razvoja. 

 

14 

9,0 % 

 

12 

9,4 % 

 

10 

14,5 % 

 

5 

15,2 % 

 

7 

19,4 % 

 

Tudi delovne izkušnje z ravnateljevanjem statistično pomembno ne vplivajo na način 

načrtovanja profesionalnega razvoja. Iz preglednice 21 so opazna nekatera odstopanja. Tako 

ravnatelji v prvih mandatih glede na ravnatelje z večletnimi izkušnjami pogosteje prepuščajo 

načrtovanje profesionalnega razvoja strokovnim delavcem (13,5 oziroma 15 %), prav tako se 

pogosteje pri načrtovanju poslužujejo individualnih načrtov (12,2 oziroma 13,4 %) ter letnih 

razgovorov (15,4 oziroma 11,8 %). Medtem ko tisti z več izkušnjami z ravnateljevanjem 

pogosteje politiko profesionalnega razvoja oblikujejo skupaj s strokovnimi delavci (30,3 

oziroma 27,8 %) ali pa le ta temelji na dolgoročnem načrtovanju (21,2 oziroma 22,2 %) in 

analiziranju zbranih podatkov o delu (15,2 oziroma 19,4 %). 

 

Glede na rezultate predstavljene v preglednicah od 13 do 21 lahko hipotezo 5 zavrnemo in 

trdimo, da se načrtovanje profesionalnega razvoja glede na profil ravnatelja – tj glede na spol, 

starost, pridobljeni strokovni naziv in delovne izkušnje z ravnateljevanjem, statistično 

pomembno ne razlikuje. 
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Hipoteza 6: Načrtovanje profesionalnega razvoja na posameznih osnovnih šolah se 

statistično pomembno razlikuje glede velikost šole. 

 

Preglednica 22: Načrtovanje profesionalnega razvoja in velikost šole 

  N Povprečje Standardni 

odklon 

Minimum Maximum 

do 100 učencev 6 38,17 6,24 31,00 46,00 

od 101 do 300 učencev 46 37,59 5,56 25,00 48,00 

od 301 do 500 učencev 59 37,95 4,97 20,00 46,00 

več kot 500 učencev 35 39,03 4,19 28,00 47,00 

Skupaj 146 38,10 5,02 20,00 48,00 

 

Primerljive povprečne vrednosti, prikazane v preglednici 22 – od 37,59 do 39,03, ter 

standardni odkloni – od 4,97 do 6,24, kažejo na to, da velikost šole bistveno ne vpliva na 

način načrtovanja profesionalnega razvoja strokovnih delavcev. Kar dokazuje tudi test anova, 

prikazan v preglednici 23. 

 

Preglednica 23: Vpliv velikosti šole na načrtovanje profesionalnega razvoja, anova 

  Vsota 

kvadratov 

df Povprečje 

kvadratov 

F Sig. 

Med 

skupinami 

43,655 3 14,552 ,571 ,635 

Skupaj 3659,459 145       

 

Glede na statistično pomembnost, ki je v zgornjem primeru 0,635 (torej večja od 0,05), lahko 

trdimo, da načrtovanje profesionalnega razvoja ni odvisno od velikosti osnovne šole, zato 

lahko zavrnemo hipotezo 6. 
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Preglednica 24: Vpliv velikosti šole na načrtovanje profesionalnega razvoja, frekvence 

in odstotki 

Trditev Velikost osnovne šole – število učencev 

do 100  101–300  301–500  več kot 500  

Načrtovanje profesionalnega razvoja 
je prepuščeno strokovnim delavcem 
glede na ponudbo. 

0 19 24 11 

0,0 % 15,1 % 14,0 % 10,5 % 

Načrtujem sam, strokovni delavci pa 

imajo možnost izbire določenega med 

ponujenim. 

2 2 6 1 

11,1 % 1,6 % 3,5 % 1,0 % 

Politiko profesionalnega razvoja šole 
oblikujem skupaj s strokovnimi 

delavci. 

3 31 39 30 

16,7 % 24,6 % 22,7 % 28,6 % 

Individualni načrti so vir za 
načrtovanje in organiziranje 
profesionalnega razvoja strokovnih 

delavcev. 

4 

22,2 % 

15 

11,9 % 

18 

10,5 % 

9 

8,6 % 

Načrt učiteljevega profesionalnega 

razvoja je rezultat pogovora po 

hospitacijah. 

3 

16,7 % 

15 

11,9 % 

19 

11,0 % 

8 

7,6 % 

Na podlagi evidence letnih razgovorov 

skupaj s strokovnimi delavci 

načrtujem njihov profesionalni razvoj. 

4 

22,2 % 

17 

13,5 % 

20 

11,6 % 

13 

12,4 % 

Načrtovanje profesionalnega razvoja  

temelji na dolgoročnem načrtovanju. 

1 16 25 15 

5,6 % 12,7 % 14,5 % 14,3 % 

Na podlagi zbranih in analiziranih 

podatkov o delu oblikujemo strategije 

profesionalnega razvoja. 

1 

5,6 % 

9 

7,1 % 

21 

12,2 % 

17 

16,2 % 

Drugo: 0 2 0 1 

0,0 % 1,6 % 0,0 % 1,0 % 

 

Velikost šole prav tako statistično pomembno ne vpliva na način načrtovanja profesionalnega 

razvoja strokovnih delavcev. Iz preglednice 24 lahko opazimo le manjša odstopanja, in sicer: 

na manjših šolah ravnatelji dajejo večji poudarek na individualnem pristopu, zato se pri 

načrtovanju pogosteje naslanjajo na individualne načrte strokovnih delavcev (22,2 %), 

pogovore po hospitacijah (16,7 %) in letne razgovore (22,7 %). Na večjih šolah pa je 

poudarek na analizi podatkov (16,2 %) in dolgoročnem načrtovanju (14,3 %), pogosteje tudi 

načrtovanje prepuščajo izbiri strokovnih delavcev (10,5 %).  
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4.3 Analiza in interpretacija podatkov, zbranih z intervjuji  

 

Podatke, zbrane na podlagi petih individualnih delno strukturiranih intervjujev z ravnatelji, 

smo preko prepisov analizirali tako, da smo združili podobne odgovore in jih oblikovali v 

naslednjih šest kategorij: 

– osnova za načrtovanje profesionalnega razvoja; 

– način načrtovanja profesionalnega razvoja in povezovanje s prednostnimi nalogami šole; 

– ugotavljanje potreb po profesionalnem razvoju; 

– spremljanje profesionalnega razvoja; 

– uvajanje različnih oblik profesionalnega razvoja; 

– izkušnje in nasveti pri načrtovanju profesionalnega razvoja. 

 

Zaradi zagotavljanja anonimnosti pri nadaljnjem navajanju udeležencev intervjujev smo 

ravnateljice in ravnatelje poimenovali z naslednjimi imeni: ravnateljica Ana, ravnateljica 

Anka, ravnateljica Alja, ravnatelj Bojan in ravnatelj Borut.  

 

Preglednica 25: Opis vzorca intervjuvancev 

Ravnatelj Ana Anka Alja Bojan Borut 

Spol ženski ženski ženski moški moški 

Starost v letih 40–50 40–50 nad 50 nad 50 40–50 

Leta 

ravnateljevanja 

 

15 

 

4 

 

16 

 

več kot 15  

 

14  

Pridobljeni 

naziv 

svetovalka svetovalka svetovalka svetnik svetnik 

Izobrazba  prof. geo. in 

soc.,  

3. l. dr. 

študija 

prof. razr. 

pouka,  

prof. mat. in 

fiz.,  

spec. manag. 

prof. zgo. in 

soc.,  

spec. manag. 

prof. tehnike 

in fiz., 

magisterij 

Regija šole Goriška Gorenjska osrednje 

slovenska 

jugovzhodna Podravska 

Število 

učencev v šoli 

59 396 618 890 231 

 

V vzorec intervjuvancev, ki je prikazan v preglednici 25,  smo zajeli pet ravnateljev osnovnih 

šol iz petih različnih regij Slovenije, po eden z Gorenjske, Goriške, Dolenjske, Podravske in 

iz osrednje Slovenije. Intervjuvani ravnatelji se med seboj razlikujejo tudi glede na spol (tri 

ženske in dva moška), starost (trije so stari med 40 in 50 letom, dva nad 50 let), izobrazbo 

(študentka 3. letnika doktorskega študija, trije s končanim podiplomskim študijem – dva 

specializacijo, eden magisterij, vsi so diplomirani profesorji različnih profilov: razredni pouk, 

zgodovina in sociologija, tehnika in fizika, geografija in sociologija ter matematika in fizika), 
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pridobljeni naziv (trije svetovalci in dva svetnika) ter dobo ravnateljevanja (ena s prvim, dva s 

tretjim in dva s četrtim mandatom). 

 

4.3.1 Osnova za načrtovanje profesionalnega razvoja strokovnih delavcev 

 

Intervjuvani ravnatelji se poslužujejo različnih osnov za načrtovanje profesionalnega razvoja 

strokovnih delavcev, vsi pa izhajajo iz skupnega načrtovanja in skupnih prednostnih nalog 

zavoda. Tako ravnateljica Ana pravi, da na začetku načrtovanja za naslednje šolsko leto 

določijo eno, včasih pa tudi dve prednostni nalogi za tekoče šolsko leto, potem pa na podlagi 

tega načrtujejo tudi profesionalni razvoj strokovnih delavcev. Tudi ravnateljica Anka pravi, 

da se individualni načrti strokovnih delavcev ne razlikujejo s skupno vizijo zavoda. 

»Učiteljem je osnova prioriteta šole, nato pa po aktivih pripravijo predloge, naredijo pa tudi 

lastne, individualne načrte izobraževanj, potem pa vse to uskladimo,« ter še doda, da se pri 

tem individualni načrti medsebojno ne razlikujejo, saj učitelji začutijo potrebo tam, kjer 

potrebujejo dodatna znanja.  

 

Ravnateljica Alja kot osnovo za načrtovanje izpostavi pogovor. Pravi, da ne načrtuje sama: 

»Gre za izobraževanja za kolektiv, timsko se dogovorimo, kaj je prioriteta. Npr. pred leti smo 

se odločili za vzgojni načrt in potem so bila vsa izobraževanja za kolektiv vezana na ta cilj. 

Skupaj torej določimo eno področje, ki ga v tekočem letu želimo izboljšati. Prioritetnega cilja 

nimamo posebej zapisanega v LDN-ju, temveč kot dodatek o izobraževanju, torej v prilogi 

LDN.« Za ravnatelja Bojana so osnova potrebe, ki jih narekuje vzgojno-izobraževalno delo. 

»Imamo tri smernice, eno so splošne usmeritve, tj. naša prioriteta, drugo problemi, s katerimi 

se soočajo ljudje pri svojem delu, in tretje je potem smer, v katero se želijo razvijati.« 

Ravnatelj Borut pa pravi: »Osnova za načrtovanje profesionalnega razvoja strokovnih 

delavcev šole so novosti, ki jih vpeljujemo, na podlagi zakonskih določb,« ter SWOT oz. 

SPIN analiza, ki jo izvajajo za določitev prioritet in prednostnih nalog šole. 

 

Osnova za načrtovanje profesionalnega razvoja na vseh šolah, v katerih delajo intervjuvani 

ravnatelji, je torej medsebojni dialog, na podlagi katerega ravnatelji skupaj s strokovnimi 

delavci oblikujejo prednostno nalogo šole, ki je tudi temelj skupnega načrtovanja.  

 

4.3.2 Način načrtovanja profesionalnega razvoja in povezovanje s prednostnimi nalogami 

šole 

 

Vsi intervjuvani ravnatelji načrtujejo profesionalni razvoj strokovnih delavcev skupaj s 

sodelavci, pri čemer sledijo skupnim prednostnim ciljem, hkrati pa upoštevajo tudi 

individualne želje. Ravnateljica Ana se drži začrtane skupne poti, ki je zapisana v obliki 

kratke prednostne naloge na začetku LDN-ja, a dopušča manjše spremembe: »[…] če se 
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kasneje med letom oziroma tam nekje do avgusta ali septembra pokaže nov izziv ali 

problem.«  

 

Ravnateljica Anka načrtovanje profesionalnega razvoja strne v naslednjih povedih: »Na 

začetku šolskega leta, ko skupaj oblikujemo LDN, si glede na prednostne cilje zadamo  

izobraževanja za celotni učiteljski zbor, učitelji pa sami izberejo za svoja področja, nekaj pa 

naredimo skupaj. Npr. letošnja prioriteta so medsebojne hospitacije, zato smo dve pedagoški 

konferenci posvetili tej temi, tako smo izmenjali mnenja o tem, kaj že vemo o tem, kako naj 

bi to potekalo, kaj pričakujem jaz kot ravnateljica, kaj pričakujejo oni. Nato na vmesnih 

konferencah preverjamo, kako poteka in kaj o tem delamo. Tu gledamo celoto, delamo 

skupaj, za ta cilj pa smo se odločili tudi zato, ker so učitelji sami izrazili potrebo po tem, da se 

lahko drug od drugega učijo, na ta način lahko prenašajo izkušnje in znanja. Po navadi se vse 

skupaj lepo prekrije – to, kar si učitelji želijo, s tem, kar je potreba, in s tistim, kar si zadamo 

kot prioritetni cilj. To potem zapišemo tudi v LDN. Nekatere stvari se seveda tudi sproti 

dopolnjujejo glede na potrebe, prioritetnega cilja pa se držimo.« Tudi pri ravnateljici Alji 

poteka načrtovanje timsko. Pravi, da: »[…] vodstvo, svetovalna služba in vodje aktivov 

skupaj pregledamo, kaj je prioriteta in se glede na prioriteto usmerjamo. Poudarek je na 

izboljšavah po posameznih področjih.«  

 

Ravnatelj Bojan pravi, da so podlaga za načrtovanje letni razgovori: »[…] načrtujemo pa 

tako, da najprej sledimo prej omenjenim trem usmeritvam. Opredelimo izobraževanja in 

dejavnosti, ki jih bomo realizirali za doseganje glede na prioritete zavoda, to so skupna 

izobraževanja, potem so tudi izobraževanja posameznih zaposlenih, ko gre npr. za uvajanje 

nekih novih programov […]. Učitelji v svoje LDN-jih sami zapišejo, katerim prioritetam bodo 

sledili, lahko jih je več. Prednost dajemo temu, kar potrebuje zavod, prisluhnemo pa tudi 

tistemu, kamor se želijo ljudje razvijati. V letošnjem letu se ravno pripravljamo na naslednje 

triletje, tako smo skupaj opredelili, kaj se nam zdi na posameznih področjih pomembno in 

tako določimo tri prioritete za naslednjih 3 do 5 let. Menim pa, da si jih včasih zastavimo 

preveč, zato jih tudi prestavimo v naslednje leto, gremo pa po hierarhiji. Ko eno dosežemo, 

gremo šele k naslednji. Pomembno je tudi ločiti, npr. eno je moja prioriteta pri poučevanju 

zgodovine, drugo pa je skupna prioriteta zavoda. V skupno smer se moramo vsi skupaj 

razvijati.«  

 

Ravnatelj Borut pa se običajno posvetuje s svetovalno službo in na podlagi posvetovanja 

izbere seminar, za katerega oceni, da bi bil koristen za vse strokovne delavce šole. »To 

pomeni, da so vključeni res vsi ne glede na delovno dobo. Te seminarje organiziramo na šoli, 

po navadi v obliki tematskih konferenc. […] Enkrat letno strokovne delavce povabim na 

razgovor, v ta namen tudi izpolnijo interni obrazec, z njim mi sporočijo, katerih strokovnih 

izobraževanj bi se želeli udeležiti. Na šoli imamo nenapisan dogovor, da se lahko strokovni 

delavci udeležijo enega seminarja oz. izobraževanja v šolskem letu, ki si ga najbolj želijo. 
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Tudi izobraževanja v času pouka jim omogočimo, saj uredimo nadomeščanje.« Velik pomen 

daje tudi povratni informaciji staršev, saj vsako leto razdeli staršem anonimne ankete o 

zadovoljstvu staršev z delom šole: »Pri anketi starše prosimo, da nas pohvalijo, če menijo da 

delamo dobro, prav tako pa zapišejo kritike o našem delu ter predloge za izboljšave. Povratne 

informacije o zadovoljstvu staršev z našim delom so tudi signali in informacije, ki jih 

uporabimo za načrtovanje profesionalnega razvoja strokovnih delavcev. Zagotovo so analize 

in posnetki stanja na šoli, ki jo izvaja svetovalna služba šole v okviru evalvacije, tudi 

pokazatelj za načrtovanje profesionalnega razvoja strokovnih delavcev šole. Analize so 

namenjene ugotavljanju naših šibkih in močnih področij. Ugotovljena šibka področja želimo 

izboljšati ter jih dvigniti na višji nivo. Tako so se pokazale v zadnjem obdobju kot šibko 

področje predvsem pomanjkljivosti na IKT področju. To področje, smo kot prioriteto vnesli v 

razvojni načrt šole in ga bomo skušali s pomočjo načrtovanja profesionalnega razvoja 

strokovnih delavcev izboljšati.«  

 

Iz odgovorov intervjuvancev je razvidno, da sta profesionalni razvoj organizacije in 

individualni razvoj strokovnih delavcev na teh šolah tesno povezana. S pomočjo medsebojnih 

pogovorov pa tudi drugih analiz stanja ugotavljajo pričakovanja, potrebe in želje strokovnih 

delavcev glede njihovega nadaljnjega razvoja. Ravnatelji so še enkrat poudarili pomen 

dialoga in skupnega razvoja, ki se odraža v prioritetnih ciljih organizacije, hkrati pa so nam 

povedali, da pri tem upoštevajo tudi individualne želje vseh zaposlenih.  

 

4.3.3 Ugotavljanje potreb po profesionalnem razvoju 

 

Intervjuvani ravnatelji večinoma sami – z letnimi razgovori s strokovnimi delavci ugotavljajo 

potrebe po profesionalnem razvoju strokovnih delavcev, poslužujejo pa se tudi drugih metod. 

Nekatere so razvili sami, druge pa so povzeli iz različnih virov in jih prilagodili lastnim 

potrebam.  

 

Ravnateljica Ana v ta namen uporablja interni obrazec v elektronski obliki, ki ji služi kot 

osnova za letni razgovor in v katerega učitelji avgusta zabeležijo vsa dodatna dela, ki jih bodo 

izvajali v tekočem šolskem letu. Pove: »Tako vsak učitelj individualno izpolni obrazec, v 

katerem je zapisanih okoli 15 rubrik. Na podlagi te datoteke morajo potem učitelji na primer 

izvesti medsebojne hospitacije in že takrat povedati, pri kom jo bodo imeli in jo potem tudi 

izpeljati. Obrazce za vodenje razgovora in v namene načrtovanja profesionalnega razvoja smo 

dobili preko Šole za ravnatelje, kasneje pa sem jih prilagodila razmeram na naši šoli. Idejo za 

to sem dobila od ene izmed ravnateljic, s katero sva sodelovali preko ŠR, saj so me mi zdeli 

zelo zanimivi.«  

 

Ravnateljica Anka potrebe po profesionalnem razvoju poleg na letnih razgovorih ugotavlja 

tudi z vsemi ostalimi formalnimi in neformalnimi pogovori ter na pedagoških konferencah. 
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Pri čemer poudarja pomen osebnega stika z učitelji, izpostavi pa tudi svojo vlogo. Povedla 

nam je, da na njeni šoli ugotavljanje potreb: »[…] temelji tudi na tem, da jaz kot ravnateljica 

delavce poznam in da jih za kakšno stvar sama opogumim, saj imam kot ravnateljica širši 

pogled na to, kaj si kot šola želimo. Učitelji včasih zaradi obilice dela tega ne vidijo. Tukaj je 

moja naloga predvsem spodbuditi človeka in mu pokazati pot izobraževanja, saj se v realnosti 

največkrat pokaže, da učitelji že razmišljajo o tej poti, a potrebujejo malce spodbude in 

poguma.« Na šoli ravnateljice Alje potrebe ugotavljajo tudi po aktivih, kjer pripravijo svoje 

želje predvsem glede strokovnih področjih in tako pripravijo predlog tako za skupna 

izobraževanja kot tudi predlog izobraževanj po posameznih aktivih. Tudi ona izpostavi pomen 

osebnega stika z učitelji: »Pomembno se mi zdi, da čim bolj poznam ljudi, njihova šibka in 

močna področja, ki jih lahko posredujejo drugim. In jim tam, kjer imajo šibka področja, 

pripeljem tiste z močnimi. Pomembno je, da krepiš močna področja, saj se s tem tudi sam 

krepiš. Brez pristnih odnosov se ne bi mogli iti kakršnega koli načrtovanja. Da bi samo jaz 

načrtovala, se tudi vidim ne. Vedno morajo biti za tudi ljudje. V veliko pomoč mi je 

svetovalna služba, ki je tudi neprestano med ljudmi in mi pomaga, saj vidijo in prišepnejo, kje 

imamo še primanjkljaje. Vse pa temelji na odnosih, če tega ni, potem imamo izobraževanje le 

na papirju.« 

 

Ravnatelj Bojan poleg razgovora omenja tudi: »[…] individualni pristop načrtovanja, ko 

strokovni delavci oddajajo razna poročila in povejo, kje – na katerem področju se želijo v 

naslednjem šolskem letu izobraževati, na razgovoru lahko tudi povejo, da se želijo 

izobraževati v lastnem interesu ali pa na katerem področju imajo težave in kaj lahko še tu 

naredimo. Pristop je torej celosten in individualen, torej tisto, kar izhaja iz prioritet zavoda in 

potreb delavcev, kar jim narekuje njihovo delo.«  

 

Novosti, ki jih predpisuje zakonodaja in jih vpeljujejo v šolo, ter ugotavljanje potreb na 

podlagi SPIN analize, so osnova za ugotavljanje potreb po profesionalnem razvoju za celoten 

učiteljski kolektiv na šoli ravnatelja Boruta. Povedal nam je še: »Spremljava pouka oz. 

hospitacije so osnova za individualno ugotavljanje in načrtovanje potreb posameznega 

strokovnega delavca po profesionalnem razvoju. Ob spremljavi pouka se zazna, kaj komu 

manjka in kaj bi bilo potrebno spremeniti, da bi pouk potekal boj kakovostno. Na razgovoru 

skupaj s strokovnim delavcem ugotavljava, kje so primanjkljaji in kako bi se jih dalo 

odpraviti. Običajna področja primanjkljajev so komunikacija, pridobiti in imeti občutek za 

delo z otroki, iskanje stika s starši itd. V primeru primanjkljajev na teh področjih, iščemo 

rešitve z medsebojnimi pogovori, z osebnimi pogovori, včasih pa tudi z udeležbo na 

seminarjih.« 

 

Letni razgovori s strokovnimi delavci so – poleg evalvacijskih poročil in drugih individualnih 

obrazcev – torej glavni vir ugotavljanja potreb po profesionalnem razvoju. Izpostavili pa so 

tudi pomen dobrih medsebojnih odnosov, saj menijo, da ravnatelji, ki dobro poznajo svoje 
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sodelavce, tudi z drugimi tako formalnimi kot neformalnimi pogovori ter na pedagoških 

konferencah spodbujajo in opogumljajo sodelavce k razvoju.  

 

Iz odgovorov intervjuvancev je razvidno, da se ravnatelji načrtovanja profesionalnega razvoja 

lotevajo sistematično – načrtno. Prav vsi so nam povedali, da je osnova za načrtovanje tega 

letni pogovor s strokovnim delavcem, nekateri se pri tem poslužujejo tudi pisnih obrazcev. 

Potrebe ugotavljajo tudi skupno – po aktivih, na pedagoških konferencah ali pa s pomočjo 

individualnih načrtov strokovnih delavcev, upoštevajo tudi novosti, ki jih predpisuje 

zakonodaja ali ministrstvo, ter tako usklajujejo individualne potrebe s potrebami organizacije. 

 

4.3.4 Spremljanje profesionalnega razvoja 

 

Vsi intervjuvani ravnatelji spremljajo profesionalni razvoj strokovnih delavcev. Največkrat ga 

spremljajo s pomočjo hospitacij ali pa kako drugače prisostvujejo pri pouku, z rednimi letnimi 

razgovori in drugimi formalnimi pogovori s strokovnimi delavci, v te namene pa jim služijo 

tudi razna poročila o izobraževanjih, evalvacije in listovniki oziroma personalne mape.  

 

Ravnateljica Ana v ta namen uporablja že prej omenjeni obrazec, na katerem so zapisana tudi 

vprašanja o načrtovanju profesionalnega razvoja. Ravnateljica Alja pove, da s pomočjo 

evalvacije izve: »kaj je bilo narejeno na tem področju, katera izobraževanja so se posamezniki 

udeležili in kje so tiste izboljšave.« Izpostavila je velik pomen in problem medsebojnih 

hospitacij za spremljanje profesionalnega razvoja in pri tem povedala: »Na tem področju 

poskušamo z izmenjavami znotraj šole, saj vsi vemo, da nismo vsi za vse. So seveda še vedno 

tudi posamezniki, ki kljub prednostim še vedno ne bi medsebojno hospitirali. Mogoče je 

razlog v tem, da se še vedno bojijo hospitacij zaradi tega, ker se bojijo, da jim bomo gledali 

pod prste in jih ocenjeval. Zato sem tudi sama spremenila sistem hospitiranja, tudi učitelji so 

izrazili to željo. Nimam klasičnih napovedanih hospitacij, tudi pri pogovoru po hospitacijah 

ne govorim samo o tem, kaj je bilo slabo in kaj bi storila drugače, temveč poskušam pogledati 

bolj z vidika, kje se mi je zdela komunikacija med učenci in med učiteljem dobra in ali je 

učitelj videl ves razred ali ne. Tudi učitelji so mi povedali, da sem jih s tem razbremenila. 

Tako na primer jaz pridem v razred le deset minut na začetku in nisem prisotna celo uro, tako 

da ga s tem razbremenim, v tem času pa dobim nek vpogled v odnose v razredu.«   

 

Podobno prakso na svoji šoli uvaja tudi ravnatelj Borut: »Potrebe po profesionalnem razvoju 

spremljam tudi s prisotnostjo v razredu, ampak ne v obliki hospitacije. Kdaj pa kdaj stopim v 

razred zaradi neke zadeve, in sicer za minuto ali dve. Tudi pri tako kratkem obisku se vidi, 

kako poteka pouk in kako stvari stojijo tudi na profesionalni ravni.« V namene spremljave 

uporablja tudi neke vrste listovnik o profesionalnem razvoju, kjer so zbrana vsa potrdila o 

udeležbah na raznih seminarjih. Glede spremljave profesionalnega razvoja je dodal še: 

»Omenil bi še, da se je šola v letu 2006 in 2012 posluževala svetovalne storitve Zavoda za 
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šolstvo v Mariboru, in sicer smo povabili v šolo svetovalce zavoda za šolstvo za posamezna 

predmetna področja. Svetovalci zavoda so pri vsakem učitelju opazovali uro pouka in 

pregledali njihove letne priprave. Šola in učitelji so tako dobili kakovostne povratne 

informacije o delu v razredu. […] Opravljeno svetovalno storitev ZRSŠ vidim kot doprinos in 

pomoč pri strokovnem vodenju šole predvsem na pedagoškem področju, saj se sam ne 

spoznam na vsa področja in na didaktike posameznih predmetov. Učiteljem so svetovalci 

zavoda na podlagi spremljave v letu 2006 sami povedali, da je napredek pri izvajanju pouka 

viden in da so tudi letne priprave usklajene z novimi učnimi načrti. S tem smo tudi kot šola 

dobili strokovno močan argument, da delamo prav in dobro.« 

 

Intervjuvani ravnatelji s pomočjo hospitacij prisostvujejo pri učiteljevem delu. Pri tem 

spremljajo v glavnem zgolj oblike dela, zato ne moremo govoriti o sistematičnem spremljanju 

profesionalnega razvoja, ki bi med drugim služilo ugotavljanju uvajanja na novo usvojenega 

oz. pridobljenega znanja v okviru profesionalnega razvoja pri učiteljevem delu z učenci. 

Poleg tega na učiteljevo delo poleg usposabljanj vpliva še veliko drugih dejavnikov, zato 

neposredno opazovanje ni dovolj. 

 

4.3.5 Uvajanje različnih oblik profesionalnega razvoja 

 

Na vseh omenjenih šolah izvajajo hospitacije, na nekaterih uvajajo tudi medsebojne, in redne 

letne razgovore, razvijajo pa tudi druge oblike profesionalnega razvoja strokovnih delavcev.  

 

Ravnateljica Ana nam je posredovala interni obrazec za letni razgovor, ki vključuje tudi 

individualne razvojne karierne načrte strokovnih delavcev in iz katerega so razvidne smeri 

spremljanja profesionalnega razvoja. Obrazec med drugim vsebuje tako samooceno 

preteklega dela, karierni načrt, pričakovanja za prihodnje leto in popis vseh dodatnih 

strokovnih del. Na koncu intervjuja nam je še povedala: »Na naši šoli se jih veliko izobražuje 

v lastnem interesu, npr. marsikdo je naredil tudi podiplomski magisterij. Torej tudi to zelo 

vleče, tudi sama se veliko izobražujem, zgled vleče, a po drugi strani je tako, če jaz sama ne 

bi spodbujala prednostne naloge šole in dajala prednost določenim izobraževanjem, imam 

včasih občutek, da bi strokovnim delavcem včasih ustrezalo, da bi kakšno leto ali dve glede 

strokovnega izpopolnjevanja mirovali.« 

 

Na šoli ravnateljice Anke si zadnje čase prizadevajo za prenos znanj, predvsem s strokovne 

plati. Želi, da bi bilo po aktivih več prenosa znanj (medsebojni pogovori o praksi pouka, o 

konkretnih primerih) in da bi učitelji to videli kot strokovno podporo in ne kot nujno zlo, saj 

se tako veliko naučijo. Zaupala nam je: »Tukaj, moram reči, da v praksi še nismo tako daleč, 

kot bi si jaz želela. Se še prebijamo. Pri tem je pomembno, da se zavedajo, da ta način dela – 

npr. prenos znanj, ne gre tako hitro in da se moraš zavedati, da gre pri tem za dolgotrajen 

proces, pri čemer so že najmanjši premiki dobrodošli.« Medsebojne pogovore tako znotraj kot 
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tudi med aktivi spodbuja tudi ravnateljica Alja, ki se pri profesionalnem razvoju močno opira 

tudi na pomoč svetovale službe. O njeni vlogi pri razvijanju profesionalnega razvoja nam je 

povedala: »Imamo zelo močno svetovalno službo, ki tudi sama pripravlja oz. v dogovoru z 

mano na podlagi potreb izobraževanja znotraj kolektiva. Oni delajo bolj individualno z otroki 

in nato pripravijo izobraževanja za celoten kolektiv na tistih področjih, kjer opažajo šibke 

točke. Niso samo zunanje institucije, ki izobražujejo, ampak to iščemo tudi znotraj.« Uvajajo 

pa tudi medsebojna povezovanje znotraj predmetnih področij med predmetno in razredno 

stopnjo, npr. aktiv matematike z razredno stopnjo. V povezavi s prej omenjenimi 

medsebojnimi urami jo pri profesionalnem razvoju vodi ideja o izmenjavi in prenosu znanj 

znotraj šole: »Želim zelo dobro poznati ljudi, predvsem njihova močna področja in kaj lahko 

posredujejo drugim ter njihova šibka področja, da jim potem lahko nekoga pošljem v 

»pomoč«. Če ima nekdo šibko področje, npr. slavist, potem poiščem drugo kolegico slavistko, 

ki bo izvedla izobraževanje za celoten aktiv, a izpostavim, da je udeležba prostovoljna – kdor 

želi priti.« 

 

Pri ravnatelju Bojanu si prizadevajo, da na novo pridobljena znanja aplicirajo v prakso in 

potem izvedejo tudi evalvacijo. Med oblikami profesionalnega razvoja je izpostavil razvojno 

sodelovanje z drugimi institucijami pri raziskovalnih nalogah ter sodelovanje pri raznih 

projektih: »Pri vseh teh projektih morajo sodelavci aktivno sodelovati, izdelati akcijske načrte 

in se soočati s strokovnim timom, jo organizirati in izpeljati.« Hkrati pa je dodal:« Žal pa 

nimamo medsebojnih hospitacij. Seveda sem ter tja izvedejo kakšno, a še niso sistematično 

vpeljane. V triletnem ravnateljevanju na tej šoli, pa tudi že kot ravnatelj prejšnje šole, kjer se 

je zaradi manjšega števila zaposlenih lažje dogovarjalo o tem, a tudi tam ni šlo lahko. 

Opažam, da so medsebojne hospitacije še vedno nekakšna tabu tema. O razlogih bi težko 

govoril, poskušam jih sicer spodbuditi tudi z raznimi projekti, kot je npr. sodobni pristopi k 

poučevanju, s katerim jih malce spodbudiš k razmišljanju o motivaciji, učenju, metodah. Tudi 

e-zbornica ni tako slaba. Tam notri delajo ljudje različne stvari in tudi tam rečejo, tole je pa 

dobro, a žal ne moremo govoriti o sistematičnosti.« 

 

Podobno o problemih in pomenu medsebojnih hospitacij razmišlja tudi ravnatelj Borut: »Na 

šoli kot obliko profesionalnega razvoja uvajamo medsebojne hospitacije, ki pa še niso prav 

zaživele, je pa res, da smo jih na šoli že nekaj izpeljali. Medsebojne hospitacije vidim kot 

veliko priložnost za profesionalni razvoj strokovnih delavce šole, in sicer na dveh področjih: 

po mojem mnenju zelo koristijo tistim, ki jih izvajajo na eni strani, na drugi strani pa tudi 

tistim, ki jih opazujejo, saj vidijo in slišijo ter hkrati doživijo, da se da delati tudi drugače. Na 

podlagi hospitacij, ki jih spremljam, ocenjujem, da bi moral marsikoga peljati v drugo 

učilnico, predvsem zaradi mnenja nekaterih, da se česa ne da izpeljati, zato menim, da so 

medsebojne hospitacije priložnost, da raste cel kolektiv oz. šola kot celota.« Pri tem pa že 

razmišlja v naprej in poda naslednjo rešitev: »V naslednjem šolskem letu bomo glede 

medsebojnih hospitacij naredili korak naprej, saj jih bomo začeli načrtovano izvajati. Nekaj 
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strokovnih delavcev šole je res »močnih«, zato se od njih lahko vsi naučimo marsičesa. 

Pomembno pri medsebojnih hospitacijah je, da sem prisoten tudi sam, saj so v nasprotnem 

primeru lahko same sebi namen. Tako bi se izognili praznim besedam tipa: »Super je bilo, to 

si tako krasno naredila!« in podobno.«  

 

Na teh šolah izvajajo različne oblike profesionalnega razvoja, največji pomen pa ravnatelji 

prepisujejo izmenjavi in prenosu znanj znotraj šole – izkoristijo notranje potenciale. Veliko 

priložnost za profesionalni razvoj posameznika in šole kot celote vidijo v medsebojnih 

hospitacijah, ki pa še niso sistematično uvedene.   

 

4.3.6 Izkušnje in nasveti pri načrtovanju profesionalnega razvoja 

 

Ravnateljica Ana meni, da je pri načrtovanju profesionalnega razvoja pomemben predvsem 

zgled, njej pa so v pomoč predvsem izkušnje: »Izmenjava izkušenj z drugimi ravnatelji ter 

pogovori z učiteljskim zborom ali pa mogoče kar izkušnje s tem delom. Recimo, ko vodim 

tudi naš LDN, se mi zdi pomembno, da je dovolj obsežen, ne pa tudi preobsežen, saj takega 

učitelji ne preberejo, zato je sedaj v njem manj, poleg tega pa se raje poslužujemo še drugih 

internih obrazcev.« Na medsebojne pogovore, iz katerih izve, česa si ljudje želijo, se zanaša 

ravnateljica Anka, ki meni, da je njena naloga: »predvsem spodbuditi človeka in mu pokazati 

pot do izobraževanja, saj se v realnosti pokaže, da učitelji že razmišljajo o tej poti, a 

potrebujejo malce spodbude in poguma.« Pristni medosebni odnosi so ključ do uspeha tudi za 

ravnateljico Aljo: »Vse pa temelji na odnosih, če tega ni, potem imamo izobraževanje le na 

papirju. Odnose gradiš tudi s tem, da si z njimi, torej – da preživiš čas z otroki, z učitelji in 

starši, da si prisoten na šoli.«   

 

Po drugi strani pa ravnatelja Bojan in Borut več pozornosti namenja podatkom in analizam. O 

tem nam je ravnatelj Borut povedal: »Zagotovo so analize in posnetki stanja na šoli, ki jo 

izvaja svetovalna služba šole v okviru evalvacije, tudi pokazatelj za načrtovanje 

profesionalnega razvoja strokovnih delavcev šole.« Tudi ravnatelj Bojan razmišlja podobno: 

»Najbolj si pomagam z zbranimi podatki, to je prvo, in s tem, kar ljudje raziskujejo. Podatki 

nam pripovedujejo o tem, kaj ljudje potrebujejo za svoje delo. Za načrtovanje si pomagam 

tudi s teoretičnim znanjem, a žal vsega ne morem aplicirati v prakso. Marsikaj preberem in 

tudi vem, imam narejene sheme, a gre vse zelo počasi.« Svojo vlogo pri profesionalnem 

razvoju strokovnih delavcev vidi predvsem v usmerjanju: »Jaz jim pokažem, katero obzorje 

razvijamo in kako, potem pa morajo sami nadaljevati.« Meni: »Pomembno je tudi ločiti, npr. 

eno je moja prioriteta pri poučevanju zgodovine, drugo pa je skupna prioriteta zavoda. V 

skupno smer se moramo vsi skupaj razvijati. Pomembno se mi zdi, da nato pregledamo, kaj 

smo na tem področju dosegli, ali smo se in kako smo se premaknili naprej in kam bomo šli 

naprej, z mano ali brez.« 
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Intervjuvani ravnatelji menijo, da so jim pri načrtovanju profesionalnega razvoja v veliko 

pomoč ravno izkušnje z ravnateljevanjem, tako lastne kot tudi izmenjava medsebojnih mnenj 

in izkušenj z drugimi ravnatelji. Ravnatelji so z leti pridobili različne izkušnje z načrtovanjem 

profesionalnega razvoja in tako kot so si značajno različni, takšni so tudi njihovi načini 

načrtovanja in spremljanja profesionalnega razvoja strokovnih delavcev. Vseeno pa se vsi 

strinjajo s tem, da ga je potrebno nenehno spodbujati, usmerjati in izvajati.  

 

4.4 Analiza in interpretacija podatkov, zbranih z analizo dokumentov 

 

Pri analizi zbranih dokumentov smo si za potrebe raziskovanja pomagali s posebej za to 

izdelanimi kriteriji, tako smo se osredotočili na naslednja vsebinska področja: 

– zapis prednostne naloge šole; 

– načrtovanje profesionalnega razvoja strokovnih delavcev; 

– povezovanje med razvojem šole in razvojem strokovnih delavcev šole; 

– načrt spremljanja profesionalnega razvoja strokovnih delavcev. 

 

Poleg letnih delovnih načrtov izbranih petih šol smo pregledali tudi poročila o realizaciji 

letnih delovnih načrtov ter samoevalvacijska poročila, kjer so bila prosto dostopna na spletnih 

straneh omenjenih osnovnih šol ali pa so nam jih posredovali ravnatelji. Vse skupaj smo 

pregledali in analizirali: 

– šest letnih delovnih načrtov, od tega so bili trije za šolsko leto 2013/2014 in trije za 

šolsko leto 2012/2013, ena izmed osnovnih šol pa ima na spletni strani šole namesto 

celotnega LDN-ja prosto dostopna zbrana poglavja iz LDN; 

– dve poročili o realizaciji LDN-jev ter tri samoevalvacijska poročila.    

 

Letni delovni načrt je temeljni dokument, s katerim se določijo vsebina, obseg in razporeditev 

vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom in učnim načrtom in 

obseg, vsebina in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola. Določi se 

delo šolske svetovalne službe in drugih služb, delo šolske knjižnice, aktivnosti, s katerimi se 

šola vključuje v okolje, obseg dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj učencev, 

oblike sodelovanja s starši, strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev, 

sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo učitelje, raziskovalnimi inštitucijami, 

vzgojnimi posvetovalnicami oziroma svetovalnimi centri, sodelovanje z zunanjimi sodelavci 

in druge naloge, potrebne za uresničitev programa osnovne šole (Zakon o OŠ, 31. člen, UL 

RS 81/2006).  
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4.4.1 Zapis prednostne naloge šole 

 

Iz analiziranih dokumentov je razvidno, da imajo na vseh šolah razen na eni zapisane 

prednostne naloge šole. Ravnateljica omenjene šole nam je o tem povedala: »Prioritetnega 

cilja nimamo posebej zapisanega v LDN-ju, temveč kot dodatek o izobraževanju, torej v 

prilogi LDN.« Ob pregledu dostopnih dokumentov na njihovi spletni strani priloge nismo 

našli, je pa le ta omenjena v LDN šole kot njena priloga.  

 

Iz dostopnih dokumentov drugih štirih šol pa je jasno razvidno, da šole dajejo temu velik 

pomen. Na eni izmed šol je ena izmed dveh zapisanih prioritetnih ciljev tudi v vlogi 

spremljave profesionalnega razvoja – tj. medsebojne hospitacije. Ob tem cilju imajo med 

drugim tudi zapisano: »V lanskem letu smo začeli z medsebojnimi hospitacijami v sklopu 

uvajanja aktivnih učnih metod v neposredno poučevanje. Medsebojne hospitacije letos 

uvajamo v vse strokovne aktive in bodo zajele večino strokovnih delavcev. Njihov namen je 

spodbuditi medsebojno učenje s predstavitvijo primerov dobre prakse, vertikalno povezovanje 

in čim več konstruktivnih strokovnih pogovorov, katerih rezultat bo dvig ravni vzgoje in 

izobraževanja v naši šoli.« Ob obeh prioritetnih ciljih (poleg prej omenjenega so si kot cilj 

zadali še izpopolnjenje razvojnega načrta) imajo zapisane tudi dejavnosti za doseganje le teh. 

 

Prav tako na ostalih treh šolah zasledimo, da začetni zapisani prioritetni nalogi in cilju sledijo 

zapisane aktivnosti, torej potek izpeljave oziroma aktivnosti za doseganja tega cilja, ter načini 

spremljanja njegove izvedbe. Vsebinsko se prioritetni cilji in naloge ostalih treh šol 

prekrivajo. Največ poudarka bodo tako na eni izmed šol namenili kakovostnemu učno-

vzgojnemu delu, ki omogoča pridobivanje kvalitetnega znanja na različnih predmetnih 

področjih, posvečali se bodo sodobnim pristopom k učenju. Tudi na drugi šoli bodo 

nadaljevali s stalnimi in že uveljavljenimi oblikami dela v razredu, ki temeljijo na procesnem 

pristopu izvajanja pouka in pridobivanju vseživljenjskih znanj. 

 

Izpostavili bi še šolo, ki ima v LDN-ju zapisanih kar 16 prednostnih nalog, a kasneje vseeno 

vsebinsko izpostavijo le eno, tj. pridobivanje kvalitetnega znanja. Ravnatelj nam je zgoraj 

omenjeno dodatno pojasnil: »Menim pa, da si jih včasih zastavimo preveč, zato jih tudi 

prestavimo v naslednje leto, gremo pa po hierarhiji. Ko eno dosežemo, gremo šele k 

naslednji.« 

 

Analiza izbranih dokumentov šol je pokazala, da so prednostne naloge v večini teh sicer 

zapisane in da ti vsebujejo individualne ter tudi kolektivne načrte strokovnih izpopolnjevanj – 

večinoma kot priloge, ki pa niso prosto dostopne.  
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4.4.2 Načrtovanje profesionalnega razvoja strokovnih delavcev 

 

Na vseh šolah so sestavni deli LDN individualni načrti izobraževanja in/ali drugega 

strokovnega izpopolnjevanja strokovnih delavcev. Poleg individualnih načrtov, ki so na treh 

šolah priloge LDN, na dveh pa je načrt izobraževanja strokovnih delavcev javno dostopen 

(poleg imena strokovnega delavca je zapisan tudi naslov seminarja in drugih izobraževanj), so 

v njem zapisani tudi plani kolektivnih izobraževanj. V LDN-jih šol so tako zapisane vsebine 

in predviden čas izvedbe strokovnega izpopolnjevanja za celotne kolektive. Na eni izmed šol 

so v tem poglavju zapisane tudi pravice in dolžnosti strokovnih delavcev v zvezi z 

izobraževanjem ter usmeritve. Ob tem je med drugim zapisano, da podpirajo brezplačne 

seminarje, financirane preko Evropskih socialnih skladov. Iz opisov ter naslovov 

izobraževanj, načrtovanih za celotne kolektive, je razvidno, da tudi drugi ravnatelji podpirajo 

zgoraj omenjene brezplačne seminarje. V LDN-jih je zapisan tud pomen in nujnost 

udeleževanja na tematskih konferencah šol, namenjenih strokovnemu izpopolnjevanju,  

delavnic na ravni posameznih šol ter študijskih skupinah. Pri čemer je na eni izmed šol 

posebej poudarjen tudi pomen prenosa pridobljenega znanja znotraj strokovnega aktiva. 

 

4.4.3 Povezovanje med razvojem šole in razvojem strokovnih delavcev šole 

 

V nobenem izmed pregledanih LDN-jev šol ni posebej omenjeno povezovanje med razvojem 

šole in razvojem strokovnih delavcev, je pa slednje posredno opazno prek načrtov 

izobraževanj za celotne kolektive. Vse šole organizirajo in spodbujajo skupno izobraževanje 

za celotne kolektive, ki izhaja iz zastavljenih prednostnih ciljev šole, hkrati pa večinoma 

strokovnim delavcem prepuščajo izbiro individualnih izobraževanj v sklopu organizacijskih 

možnosti (denarna sredstva in čas). Kljub temu pa v analiziranih dokumentih teh šol ni 

neposredno razvidna usklajenost individualnih načrtov in razvoja šole kot celote.   

 

Iz nekaterih LDN-jev ter drugih dokumentov šol (samoevalvacijskih poročil in letnih poročil) 

pa je razvidno, da skupaj načrtujejo prednostne naloge šole. Tako je v Poročilu LDN-ja ene 

izmed šol zapisano, da je uvodna konferenca šolskega leta potekala z izbiro prednostnega 

področja, na podlagi katerega so si nato zadali prednostne naloge.  

 

Na spletni strani druge šole pa je v okviru strateškega načrtovanja zapisano: »Ena 

najpomembnejših nalog vodje v šoli je skrb za razvoj sodelavcev. Razvoj posameznika poteka 

kot organski del skupnih prizadevanj za večjo kvaliteto šole in odnosov v njej – kot 

uresničevanje vizije sistematičnega osebnega in poklicnega razvoja slehernega posameznika.«  
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4.4.4 Načrt spremljanja profesionalnega razvoja strokovnih delavcev 

 

Večina Poročil o realizaciji LDN-jih vsebuje kratke odstavke o uresničevanju načrtovanih 

dejavnosti za preteklo leto in izvedbi posameznih izobraževanj strokovnih delavcev in 

celotnega aktiva. Eno izmed teh na primer vsebuje poglavje Izobraževanje učiteljev, v 

katerem je natančno predstavljena realizacija izobraževanj, tako kolektivnih (navedeno je, 

katera izobraževanja in kdaj so bila izvedena za celotni kolektiv – izobraževalne vsebini v 

obliki delavnic in/ali predavanj) kot tudi individualnih – ob posameznemu strokovnemu 

delavcu je/so zapisani naslovi izobraževanj in simpozijev, tj. izobraževanj s specifičnih 

strokovnih področij. Poleg tega je zapisano tudi, koliko sredstev je bilo v ta namen 

porabljenih.  

 

Del LDN-jev treh šol so tudi posebna poglavja z načrti hospitacij. V enem izmed teh LDN-jev 

je zapisan natančen načrt hospitacij, vključno z imeni izvajalcev. Tu so zapisani tudi namen in 

cilji, ki jih bodo s hospitacijami spremljali (namenjene so medsebojnemu učenju, izmenjavi 

dobre prakse in strokovni razpravi strokovnih delavcev). V drugem je zapisano, da bo letos 

vodstvo šole spremljalo delo učiteljev začetnikov in nadaljevalo s hospitacijami tudi pri 

drugih strokovnih delavcih.  

 

Poleg hospitacij so v posameznih LDN-jih v funkciji spremljave omenjena še 

samoevalvacijska poročila in akcijski načrti strokovnih delavcev in aktivov, v katerih 

strokovni delavci opisujejo uresničevanje načrtovanih dejavnosti za tekoče leto.  

 

Eden izmed ravnateljev nam je zaupal: »Posebnega poročila o profesionalnem  razvoju 

strokovnih delavcev za lansko šolsko leto nimam. V prilogi vam pošiljam samoevalvacijsko 

poročilo.« Iz slednjega je razvidno spremljanje uresničevanja LDN-ja, ki je med drugim 

zagotovljeno z opredelitvijo mesečnih nalog, s sestanki vodstva šole z vodji aktivov ter 

projektnimi timi ter drugimi delovnimi sestanki, konferencami ter načrtnim spremljanjem dela 

vseh podsistemov šole. Zapisano je še, da je za spremljanje izvajanja LDN-ja odgovoren 

ravnatelj šole, ki vodi, povezuje, usklajuje, spodbuja in nadzira življenje in delo šole, obenem 

pa ugotavlja spremembe, dopolnitve in motnje v delovanju LDN-ja.    
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5 SKLEP IN PRIPOROČILA 

 

Rezultate raziskave Načrtovanje profesionalnega razvoja strokovnih delavcev v osnovnih 

šolah smo povezali s teoretičnimi izhodišči ter zasnovali priporočila za načrtovanje 

profesionalnega razvoja ter nakazali priložnosti za nadaljnje raziskovanje. 

 

5.1 Povzetek ugotovitev 

 

Vodenje profesionalnega razvoja strokovnih delavcev je proces, ki poteka v več, medsebojno 

povezanih segmentih. Zahteva razumevanje in poznavanje različnih načinov, ki omogočajo 

učenje in načrtovanje takšnih praks, ki omogočajo učinkovito delovanje. Bubb in Earley 

(2007, 33) v okviru tega procesa poudarjata pomen poznavanja izobraževalnega in razvojnega 

kroga, ki sestoji iz šestih faz. Vsako izobraževanje se mora začeti z identifikacijo oziroma 

prepoznavanjem razvojnih potreb, ki jih je najprej potrebno analizirati. Tema fazama sledijo 

načrtovanje razvoja, vpeljevanje izobraževanja in nadzorovanje le tega, na koncu pa se proces 

zaključi z evalvacijo oziroma ocenjevanjem vplivov le tega na učenje in poučevanje.    

  

Vizija stalnega profesionalnega razvoja zahteva učitelja, ki zna kritično razmišljati, je 

usposobljen za refleksijo in evalvacijo, in ki zna poiskati in zagotoviti priložnosti za razvoj  

posameznih učencev ter spodbujati in podpirati učence v procesu učenja (Devjak in Polak 

2009, 9). Strokovni razvoj učiteljev in šole kot celote je odvisen tako od nas – učiteljev, kot 

tudi od organizacije, v kateri smo zaposleni, ter predvsem od politike šole – vodstva, ki 

sprejema glavne cilje organizacije, spodbuja in nadzira njihovo uresničevanje ter tako 

omogoča učenje strokovnih delavcev in nadaljnji razvoj šole. Temelj za razvoj celotnega 

kolektiva je profesionalni razvoj posameznika, zato je vloga ravnatelja pri razvoju šole tudi 

prepoznavanje in spremljanje potreb zaposlenih. Ravnatelj mora poznati delo vseh 

sodelavcev, mora se nenehno izpopolnjevati, hkrati pa sodelavcem omogočiti, da se učijo s 

sodelovanjem pri različnih oblikah izobraževanja in usposabljanja ter z izmenjavo izkušenj 

med sodelavci (Erčulj 2011). Ravnateljeva naloga je torej ustvariti pogoje za razvijanje 

profesionalizma svojih sodelavcev in šole kot celote.  

 

S pomočjo ciljev, ki smo si jih zastavili pred študijem literature, smo z raziskavo želeli 

odgovoriti na naslednji raziskovalni vprašanji: 

– Na kakšen način ravnatelji načrtujejo profesionalni razvoj strokovnih delavcev?  

– Kako profesionalni razvoj strokovnih delavcev povezujejo in usklajujejo s potrebami 

šole? 

 

Poleg zgoraj omenjenih raziskovalnih vprašanj, smo glede na namen in cilje raziskave ter na 

podlagi študija strokovne literature in lastnega razmišljanja z raziskavo preverili šest domnev 
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oziroma hipotez. S pomočjo anketnega vprašalnika, intervjujev in študije internih 

dokumentov šol smo prišli do naslednjih ugotovitev: 

– načrtovanje profesionalnega razvoja strokovnih delavcev je sistematična dejavnost; 

– načrtovanje profesionalnega razvoja strokovnih delavcev je večinoma usklajeno s 

prednostnimi nalogami šole; 

– ravnatelji načrtujejo profesionalni razvoj skupaj s strokovnimi delavci; 

– ravnatelji predvsem na začetku svojega ravnateljevanja potrebujejo več znanj in 

spretnosti s področja načrtovanja profesionalnega razvoja; 

– načrtovanje profesionalnega razvoja na osnovnih šolah se statistično pomembno ne 

razlikuje glede na spol, starost, pridobljeni strokovni naziv ravnateljev niti ne glede na 

čas ravnateljevanja in velikost šole. 

  

Ravnatelji slovenskih šol se zavedajo pomembnosti povezanosti profesionalnega razvoja 

strokovnih delavcev z razvojem šole, na kar opozarjajo različni strokovnjaki s tega področja 

(Early in Bubb 2004; Koren 2007; Verbiest 2004), in tudi izvajajo nekatere oblike evalvacije 

kot osnovo za načrtovanje profesionalnega razvoja – npr. hospitacije, letni razgovori. 

Rezultati raziskave kažejo, da je praksa načrtovanja profesionalnega razvoja strokovnih 

delavcev na osnovnih šolah po Sloveniji različna. Ravnatelji si pri tem pomagajo z različnimi 

metodami oziroma načini.  

 

Tako se ravnatelji v slovenskih osnovnih šolah najpogosteje poslužujejo naslednjih praks 

načrtovanja profesionalnega razvoja strokovnih delavcev:  

– politiko profesionalnega razvoja šole oblikujejo skupaj s strokovnimi delavci, pri čemer 

načrtovanje profesionalnega razvoja temelji na dolgoročnem načrtovanju; 

– načrtovanje profesionalnega razvoja je prepuščeno strokovnim delavcem glede na 

ponudbo ali pa  

– ravnatelji na podlagi evidence letnih razgovorov skupaj s strokovnimi delavci načrtujejo 

njihov profesionalni razvoj.   

 

Tudi intervjuvani ravnatelji so nam povedali, da se poslužujejo različnih osnov za načrtovanje 

profesionalnega razvoja strokovnih delavcev, vsi pa izhajajo iz skupnega načrtovanja in 

skupnih prednostnih nalog zavoda. Pravijo, da skupaj s sodelavci načrtujejo profesionalni 

razvoj strokovnih delavcev, pri čemer sledijo skupnim prednostnim ciljem, hkrati pa 

upoštevajo tudi individualne želje. Kljub temu pa so v internih dokumentih šol večinoma 

predstavljeni le oblike in časovni okvirji izobraževanj in drugih usposabljanj, povsem pa je 

zanemarjena evalvacija profesionalnega razvoja. Iz česar lahko sklepamo, da se ravnatelji 

sicer zavedajo pomena načrtovanja in izvajajo nekatere dejavnosti glede načrtovanja 

profesionalnega razvoja, spremljava le tega pa ni sistematična.  
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Pri načrtovanju profesionalnega razvoja strokovnih delavcev, predvsem pri ugotavljanju 

izobraževalnih potreb, si ravnatelji pomagajo z različnimi orodji, ki omogočajo vzpostavljanje 

sistematičnega razvoja. Listovnik in letni razgovor predstavljata vez med posameznim 

učiteljem in ravnateljem, hkrati pa omogočata učinkovito povezovanje potreb posameznikov s 

potrebami šole. Rezultati raziskave so pokazali, da se ravnatelji, ki so v njej sodelovali, v te 

namene najpogosteje poslužujejo letnega razgovora, razgovora po hospitacijah ter razvojnega 

načrta šole. Prav tako so vir za načrtovanje in organiziranje profesionalnega razvoja 

strokovnih delavcev tudi individualni načrti strokovnih delavcev, če jih šole seveda imajo. Žal 

pa listovnik (portfolio) strokovnih delavcev ter medsebojne kolegialne hospitacije ostajajo še 

vedno neizkoriščeni možnosti. Iz odgovorov intervjuvanih ravnateljev je še razvidno, da je 

spremljava osredotočena zgolj na oblike dela, manj na samo evalvacijo in učinke 

profesionalnega razvoja na delo z učenci, kar ponovno kaže na nesistematičnost spremljanja. 

  

Ena izmed pomanjkljivosti pri načrtovanju profesionalnega razvoja, ki se je nakazala z našo 

raziskavo, je pomanjkanje znanj in veščin ravnateljev s tega področja, predvsem na področju 

načinov, kako profesionalni razvoj strokovnih delavcev povezati in uskladiti s potrebami šole 

kot celote ter kako sistematično spremljati njegove učinke na delo z učenci. Ravnatelji, ki so 

sodelovali v raziskavi, sicer večinoma potrjujejo, da profesionalni razvoj strokovnih delavcev 

načrtujejo glede na prednostne naloge šole in da so individualni načrti razvoja strokovnih 

delavcev usklajeni z drugimi dejavnostmi v letnem delovnem načrtu, torej tudi s prednostnimi 

nalogami šole, prav tako profesionalni razvoj načrtujejo skupaj s strokovnimi delavci in 

največkrat je le ta rezultat nekih posnetkov in analiz stanj (pogovorov, pedagoških konferenc, 

poročil). Tako na primer vse šole organizirajo in spodbujajo skupno izobraževanje za celotne 

kolektive, ki izhaja iz zastavljenih prednostnih ciljev šole, hkrati pa večinoma strokovnim 

delavcem prepuščajo izbiro individualnih izobraževanj v sklopu organizacijskih možnosti 

(denarna sredstva in čas).  

 

Kljub temu pridobljeni podatki kažejo na to, da profesionalni razvoj strokovnih delavcev v 

celoti še vedno ni usklajen z razvojem šole kot celote, saj načrtovanje profesionalnega razvoja 

prepogosto ostaja v domeni posameznikovih interesov. Poleg tega so ravnatelji pri 

spremljanju učiteljevega dela osredotočeni bolj na oblike kot na spremljanje učinkov 

profesionalnega razvoja na neposredno delo z učenci. Tako tudi v nobenem izmed 

pregledanih internih dokumentov šol ni posebej omenjena evalvacija profesionalnega razvoja 

oziroma spremljanje njegovega učinka v praksi, kar je po mnenju strokovnjakov (Day 1999, 

103; Erčulj 2011, 23) ena izmed pomembnih podmen načrtovanja profesionalnega razvoja, saj 

se učenje vedno dogaja v kontekstu. 

 

Raziskava načrtovanje profesionalnega razvoja v slovenskih osnovnih šolah je pokazala, da se 

pozitivni premiki na tem področju sicer dogajajo, o čemer pričajo primeri dobrih praks s 

posameznih šol, a kljub temu ravnatelji še vedno niso ponotranjili svoje odgovornosti pri 
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sistematičnem razvijanju profesionalnega razvoja posameznikov, saj večino ovir za 

profesionalni razvoj še vedno pripisujejo strokovnim delavcem. Tako sta bili najpogosteje 

navedeni notranji oviri ravno nemotiviranost in nezainteresiranost posameznih strokovnih 

delavcev, pa čeprav strokovnjaki (Erčulj 2014; Stoll, Fink in Earl 2003; Koren 2007; Bubb in 

Early 2007) med najpomembnejše vplive na profesionalni razvoj strokovnih delavcev 

uvrščajo ravnateljev zgled in njegova prepričanja o tem, kaj je na šoli pomembno. Na šolah, 

kjer ravnatelji s svojim zgledom jasno sporočajo, da je profesionalno učenje pomembno, 

profesionalni razvoj ni nekaj, v kar je potrebno strokovne delavce prisiliti (Erčulj 2014, 86).  

 

In čeprav ravnatelji v raziskavi menijo, da imajo dovolj možnosti za izpopolnjevanje znanj in 

spretnosti za sistematično načrtovanje profesionalnega razvoja ter da se redno izobražujejo in 

pridobivajo kompetence s tega področja, se nam odpirajo vprašanja o nujnosti dodatnega 

usposabljanju ravnateljev na tem področju.   

 

5.2 Priporočila za prakso 

 

Načrtovanje profesionalnega razvoja strokovnih delavcev v slovenskih osnovnih šolah je 

pokazala, da se ravnatelji zavedajo pomena načrtovanja razvoja strokovnih delavcev ter ga 

povezujejo s prednostnimi nalogami šole, pri čemer v načrtovanje vključujejo tudi učitelje. 

Čeprav se zavedajo, da je profesionalni razvoj odvisen tudi od vodenja, ne prevzemajo 

odgovornosti zanj, saj večino ovir še vedno pripisujejo zunanjim dejavnikom, kot so npr. 

denarna sredstva, in učiteljem samim, predvsem njihovi nemotiviranosti in 

nezainteresiranosti. Snovalcem nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja zato priporočamo 

uvedbo takih oblik usposabljanj za ravnatelje, ki bi ozaveščala odgovornost pri ravnateljih. Na 

ravni sistemske ureditve predlagamo, da bi pri ocenjevanju uspešnosti ravnateljev poudarili 

pomen načrtovanja profesionalnega razvoja strokovnih delavcev in v okviru samoevalvacij 

spodbujali tudi evalvacijo profesionalnega razvoja.  

 

Profesionalizem vključuje dejavnike odgovornosti do vseh udeležencev izobraževanja, zato 

morajo učitelji profesionalni razvoj razumeti kot sestavino svojega poklica, ravnatelj pa jim 

mora biti pri tem vzor ter zagotavljati in ustvarjati pogoje zanj. Ravnateljem zato svetujemo, 

naj bodo s svojim lastnim izobraževanjem in usposabljanjem zgled učiteljem, učitelje pa naj 

pri razvoju spodbujajo in jim ga omogočajo, saj so ravno ravnateljeva prepričanja o tem, kaj 

je v šoli pomembno, eden izmed najpomembnejših dejavnikov profesionalnega razvoja 

strokovnih delavcev (Erčulj 2014, 97). Ravnateljeva vloga je oblikovati tako organizacijsko 

kulturo, ki kot osrednjo vrednoto postavlja učenje učencev in sodelovanje kot način razvijanja 

in oblikovanja novega znanja. Tako vzdušje v šoli spodbuja občutek pomembnosti, 

sposobnosti in odgovornosti za lasten razvoj (Gordon 2004;  Hargreaves in Fullan 2000; 

Stolla, Finka in Earla 2003; Erčulj 2011).  
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Načrtovanja profesionalnega razvoja se ravnatelji sicer lotevajo sistematično – na ravni šole 

oblikujejo okvirni načrt, spremljajo učiteljevo delo, pri čemer se poslužujejo različnih orodij, 

tudi razgovora s strokovnimi delavci, toda v praksi le ti niso osnova, na podlagi katere nastane 

končni načrt profesionalnega razvoja, ki vključuje tudi načrt izobraževanj posameznikov. 

Učenje se vedno dogaja v kontekstu, zato ima evalvacija profesionalnega razvoja oziroma 

spremljanje njegovega učinka v praksi velik pomen (Day 1999).  

 

Ravnateljem priporočamo, naj na podlagi pogovorov in načrtov strokovnega usposabljanja 

posameznih učiteljev, ki naj kot obliko dokumentirane spremljave profesionalnega razvoja, 

sami vodijo listovnik ter aktivno sodelujejo pri izdelavi individualnega razvojnega načrta, 

izdelajo program strokovnega izpopolnjevanja zavoda (Erčulj in Peček 2011). S pomočjo 

evalvacije, ki vključuje spremljanje in ocenjevanje učinkov izobraževanj in usposabljanj na 

delo z učenci, naj ravnatelji vzpostavijo tesno povezavo med razvojnim načrtom šole, načrtom 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter posameznikovim načrtom izobraževanja in 

usposabljanja. S pomočjo evalvacije bodo učinki izobraževanj in usposabljanj osmišljeni in 

vidni, ugotovili pa bomo tudi šibka in močna področja posameznih učiteljev in ustrezneje 

načrtovali nadaljnji razvoj. Svetujemo, da se evalvacija usposabljanj kot nujni del zaključnega 

poročila predstavi tudi na svetu šole. 

 

Ravnatelji so izpostavili potrebo po pripravi nacionalne strategije, ki bi sistemsko uredila 

področje profesionalnega razvoja strokovnih delavcev. Država bi z oblikovanjem smernic za 

načrtovanje profesionalnega razvoja strokovnih delavcev po eni strani vsebinsko učiteljem in 

ravnateljem priporočila spremljanje učinkov profesionalnega razvoja na kakovost dela z 

učenci in s tem omogočila sistematično spremljanje profesionalnega razvoja, hkrati pa bi s 

tem omejila ravnateljevo avtonomijo.  

 

Šola mora razviti kulturo usmerjenosti v učenje, pri čemer imajo ključno vlogo ravno 

ravnatelji in zato je tudi njim potrebno nuditi podporo in pomoč ter jih dodatno usposabljati, 

ne le na področju načrtovanja profesionalnega razvoja, temveč tudi na področju upravljanja s 

človeškimi viri. Ravnatelji se morajo izobraževati in usposabljati tudi o svoji vlogi in osmisliti 

pomen profesionalnega razvoja na izboljšanje dosežkov učencev.   

 

5.3 Prispevek k znanosti  

 

V magistrski nalogi smo s študijem in pregledom literature ter lastnim empiričnim 

raziskovanjem podrobneje raziskali načrtovanje profesionalnega razvoja strokovnih delavcev 

na osnovnih šolah v Sloveniji. Zanimali sta nas predvsem vloga ravnateljev pri načrtovanju 

razvoja strokovnih delavcev in praksa načrtovanja profesionalnega razvoja na osnovnih šolah.  

 



101 

 

Študija literature s področja načrtovanja profesionalnega razvoja strokovnih delavcev v šolah 

po Sloveniji je pokazala, da na tem področju – razen nekaterih magistrskih nalog, ni take 

raziskave, še posebej ne na tako velikem vzorcu. Ugotovili smo, da je pomanjkanje 

raziskovanja predvsem v ožjem delu tega področja, in sicer na področju načrtovanja 

profesionalnega razvoja in vloge ravnateljev pri tem, kar je bil tudi eden izmed razlogov za 

raziskovanje. 

 

Empirični del raziskave odraža stanje načrtovanja profesionalnega razvoja kot ga razumejo 

ravnatelji, ki predstavlja osnovo za načrtovanje izboljšav in sprememb na tem področju, 

posledično pa tudi na kakovost dela z učenci. Naloga odpira nova vprašanja in ugotovitve na 

področju načrtovanja profesionalnega razvoja v slovenskem šolskem prostoru ter nakazuje 

priložnosti za raziskovanje omenjenega področja. Izvirni prispevek k znanosti je med drugim 

tudi ugotovitev, da bo pri načrtovanju profesionalnega razvoja strokovnih delavcev potrebno 

veliko več pozornosti namenjati evalvaciji, tj. ocenjevanju učinkov profesionalnega razvoja 

na delo z učenci. 

 

5.4 Priporočila za nadaljnja raziskovanja 

 

Raziskava Načrtovanje profesionalnega razvoja strokovnih delavcev na osnovnih šolah v 

Sloveniji je v svoj vzorec zajela vse ravnatelje osnovnih šol v Sloveniji. Odziv nanjo je bil 

dober, saj jih je od 450 ravnateljev v anketnem vprašalniku sodelovalo kar 160. Kljub 

številčnemu odzivu se je izkazalo, da nekaterih domnev nismo mogli z gotovostjo potrditi 

oziroma zavrniti. Razlog vidimo v že prej omenjeni omejitvi, saj smo zaradi enostranskega 

profila anketirancev – sodelovali so le ravnatelji osnovnih šol, že v naprej pričakovali 

zaželene odgovore. Menimo, da bi bilo dobro podobno raziskavo opraviti tudi na 

reprezentativnem vzorcu strokovnih delavcev – tj. osnovnošolskih učiteljev, saj bi le tako 

lahko dobili primerljive podatke, ki bi jih lahko posplošili na celotno državo, hkrati pa 

primerjali učiteljeve poglede na načrtovanje profesionalnega razvoja s pogledi ravnateljev. 

Prav tako bi lahko verodostojnost podatkov, pridobljenih s to raziskavo, povečali z 

vključitvijo večjega števila intervjuvanih ravnateljev ter večjega števila pregledanih 

dokumentov šol, saj bi tako dobili širši vpogled v prakso načrtovanja profesionalnega razvoja 

na osnovnih šolah v Sloveniji. Zanimiva bi bila tudi primerjava med osnovnošolsko in 

srednješolsko prakso načrtovanja profesionalnega razvoja, na podlagi katere bi izdelali 

smernice za sistematično razvijanje profesionalnega razvoja vseh učiteljev v Sloveniji.  
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Zadeva: Prošnja za sodelovanje v raziskavi 

 

 

 

Spoštovana ga. ravnateljica,  g. ravnatelj! 

 

V okviru podiplomskega magistrskega študija Management v izobraževanju pripravljamo raziskavo z 

naslovom Načrtovanje profesionalnega razvoja v osnovnih šolah.  

 

Za raziskovanje načrtovanja profesionalnega razvoja osnovnošolskih učiteljev v Sloveniji smo se 

odločili predvsem zaradi maloštevilnih raziskav na tem področju, poleg tega pa v praksi slišimo, da so 

načrti šibki ter prepuščeni posameznim ravnateljem. Anketni vprašalnik (v vzorec bomo zajeli vse 

osnovnošolske ravnatelje) smo zasnovali na podlagi povzetka raziskave ESS študije, z naslovom 

Razvoj kazalnikov profesionalnega razvoja zaposlenih, v okviru katere je bila izvedena pilotska 

raziskava na treh OŠ v Sloveniji (n = 66); ter s pomočjo podatkov, zbranih na delavnicah Šole za 

ravnatelje v okviru projekta Sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju, pri katerem je sodelovalo okoli 380 strokovnih delavcev. 

 

Namen anketnega vprašalnika je raziskati, kako vodstvo razume in načrtuje, spremlja in uresničuje 

profesionalni razvoj učiteljev. Z raziskavo želimo tudi ugotoviti, kako je profesionalni razvoj učiteljev 

vgrajen v vizijo in cilje organizacije,  preučiti zmožnosti vodij za vzpostavljanje sistematičnega 

razvoja zaposlenih in na podlagi le tega podati priporočila za nadaljnje raziskovanje.  

 

Menimo, da imajo ključno vlogo pri razvoju profesionalnega razvoja strokovnih delavcev ravnatelji, 

saj se od njih pričakuje, da načrtno spodbujajo sodelovanje med strokovnimi delavci, usmerjajo 

refleksivno prakso ter vključujejo strokovne delavce v razvojno načrtovanje, zato se na vas obračam s 

prošnjo, da tudi vi razmislite o lastni praksi načrtovanja profesionalnega razvoja strokovnih delavcev, 

odgovorite na anketni vprašalnik ter nam s tem pomagate pri raziskavi. 

 

 

Hvala za sodelovanje. 

 

 

 

Branka Vodopivec, 

specialistka managementa v izobraževanju 

 

Priloga 1 



 

 

 

Anketni vprašalnik 

 

Prvi del: Splošni podatki 

 

Obkrožite črko pred ustreznim odgovorom.  

 

1. Spol.  

  

a) Moški.   

b) Ženski. 
 

2. Starost.  

 

a) Do 30 let.  

b) Od 31 do 40 let.  

c) Od 40 do 50 let.   

d) Več kot 51 let. 
 

3. Dokončana najvišja stopnja izobrazbe. 
 

a) Višješolska izobrazba. 
b) Visoka/univerzitetna izobrazba. 

c) Magisterij. 

d) Doktorat. 

 

4. Strokovni naziv. 

 

a) Brez naziva. 

b) Mentor. 

c) Svetovalec. 

d) Svetnik. 

  

5. Delovna doba ravnateljevanja. 

 

a) Do 5 let.  

b) Od 6 do 10 let. 

c) Od 11 do 15 let.  

d) Od 16 do 20 let. 

e) Več kot 20 let. 
 

6. Velikost osnovne šole. 
 

a) Do 100 učencev. 
b) Od 101 do 300. 

c) Od 301 do 500. 

d) Nad 500. 
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Drugi del: Ravnateljeva vloga pri načrtovanju profesionalnega razvoja strokovnih delavcev 

 

1. Označite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami, pri čemer posamezne vrednosti 

pomenijo: 

 

1 – sploh se ne strinjam/ne drži 

2 – se delno strinjam/delno drži 

3 – se večinoma strinjam/večinoma drži 

4 – popolnoma se strinjam/drži 

5 – ne morem se odločiti  

 

Ravnateljeva vloga pri načrtovanju profesionalnega razvoja 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1. Sistematično načrtujem profesionalni razvoj strokovnih 

delavcev. 

     

2. Izobraževalne potrebe strokovnih delavcev ugotavljam vsako 

leto. 

     

3. Profesionalni razvoj strokovnih delavcev načrtujem glede na 

prednostne naloge šole. 

     

4. Načrt profesionalnega razvoja strokovnih delavcev je usklajen z 

drugimi dejavnostmi v letnem delovnem načrtu.  

     

5. Profesionalni razvoj strokovnih delavcev načrtujem skupaj z 

njimi (na aktivih oziroma konferencah). 

     

6. Za profesionalni razvoj strokovnih delavcev zagotavljam 

ustrezen čas.  

     

7. Za profesionalni razvoj strokovnih delavcev zagotavljam 

potrebna sredstva. 

     

8. Načrtujem priložnosti za profesionalni razvoj strokovnih 

delavcev  v šoli (npr. medsebojne hospitacije, timsko delo, 

skupno načrtovanje).  

     

9. Profesionalni razvoj strokovnih delavcev redno evalviramo.      

10. Spremljam učinke profesionalnega razvoja strokovnih delavcev 

na njihovo delo z učenci.  

     

11. Strokovnim delavcev dajem kakovostne povratne informacije o 

njihovem delu. 

     

12. Spodbujam samoevalvacijo strokovnih delavcev.      

13. Sistematično načrtujem svoj profesionalni razvoj.       

14. Lahko rečem, da sem zgled nenehnega učenja.       
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2. Ocenite, kako zadovoljni ste s kakovostjo načrtovanja profesionalnega razvoja na vaši šoli.  

 

a) Zelo nezadovoljen.  

b) Delno zadovoljen.  

c) Zadovoljen.  

d) Precej zadovoljen.  

e) Zelo zadovoljen. 

 

 

Tretji del: Znanja in veščine ravnatelja 

 

1. Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami, pri čemer posamezne vrednosti 

pomenijo: 

1 – ne velja/se ne strinjam  

2 – delno velja/le mestoma se strinjam 

3 – niti da niti ne  

4 – pogosto velja/v veliki meri se strinjam 

5 – velja/se strinjam 

6 – ne morem odgovoriti 

 

Trditev 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

1. Poznam ustrezno zakonodajo s področja načrtovanja 

profesionalnega razvoja. 

      

2. Načrtujem lastni strokovni razvoj.       

3. Evalviram svoje delo.       

4. Prepoznavam priložnosti za lastni strokovni razvoj.       

5. Imam dovolj možnosti za izpopolnjevanje znanj in spretnosti za 

sistematično načrtovanje profesionalnega razvoja strokovnih 

delavcev. 

      

6. Redno se izobražujem in pridobivam kompetence s področja 

načrtovanja profesionalni razvoj strokovnih delavcev. 

      

7. Uporabljam pridobljena znanja in spretnosti za izboljševanje 

načrtovanja šole. 

      

8. Povezujem se z drugimi ravnatelji.       

9. S svojim znanjem spodbujam zaposlene k izobraževanju in 

osebni ter strokovni rasti. 

      

10. Zavedam se povezanosti med lastnim učenjem in učenjem 

drugih. 
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2. Ali menite, da imate dovolj znanja in spretnosti s področja načrtovanja profesionalnega 

razvoja strokovnih delavcev za vzpostavitev sistematičnega razvoja zaposlenih? 

 

a) Da.   

b) Ne.  

c) Deloma.  

č) Ne morem se odločiti.  

 

 

Četrti del: Načrtovanja profesionalnega razvoja 

 

1. Označite 3 načine načrtovanja profesionalnega razvoja, ki se jih najpogosteje poslužujete 

na vaši šoli. 

 

Način načrtovanja profesionalnega razvoja 

 

 

1. Načrtovanje profesionalnega razvoja je prepuščeno strokovnih delavcev.  

2. Strokovni delavci se samostojno odločijo glede na ponudbo v katalogu.  

3. Načrtujem sam, strokovni delavci pa imajo možnost izbire določenega med 

ponujenim. 

 

4. Politiko profesionalnega razvoja šole oblikujem skupaj s strokovnimi delavci.  

5. Strokovni delavci na podlagi stalnega raziskovanja in refleksije lastne prakse 

izdelajo individualni načrt izobraževanja. 

 

6. Individualni načrti so vir za načrtovanje in organiziranje izobraževanja 

strokovnih delavcev. 

 

7. Načrt profesionalnega razvoja strokovnih delavcev je rezultat pogovora po 

hospitacijah. 

 

8. Na podlagi evidence letnih razgovorov skupaj s strokovnim delavcem 

načrtujem njegov profesionalni razvoj. 

 

9. Načrtovanje profesionalnega razvoja temelji na dolgoročnem načrtovanju.   

10. Na podlagi zbranih in analiziranih podatkov o delu oblikujemo razvojne 

strategije. 
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2. Označite, kako pogosto se – za vzpostavitev sistematičnega razvoja strokovnih delavcev na 

vaši šoli, poslužujete spodaj naštetih orodij, pri čemer posamezne vrednosti pomenijo: 

 

1 – nikoli  

2 – redko (le pri 1/10 zaposlenih) 

3 – včasih (okoli 1/3 zaposlenih) 

4 – kakor kdaj (vsaj pri ½ zaposlenih) 

5 – pogosto (pri 3/4 zaposlenih ali več) 

6 – vedno  

7 – nimamo oz. ne izvajamo 

 

Orodje 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
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profesionalna mapa strokovnega delavca 

(listovnik) 

       

letni razgovori s strokovnim delavcem        

hospitacije          

razgovori po hospitacijah         

medsebojne kolegialne hospitacije        

individualni načrt razvoja strokovnega delavca        

razvojni načrt šole        

 

3. Kaj vas po vašem mnenju najbolj ovira pri načrtovanju profesionalnega razvoja strokovnih 

delavcev?  

 

 

 

4. Če bi želeli v zvezi z načrtovanje profesionalnega razvoja strokovnih delavcev še kaj 

dodati, vas prosimo, da to zapišete. 

 

 

 

 

 

Hvala za vaše sodelovanje! 

 

 

 

Branka Vodopivec 

Priloga 1 



 

 

 

Kamna Gorica 61 a 

4246 Kamna Gorica 

vodopivecbranka@gmail.com 

Kamna Gorica, 3. 2. 2014 

 

PROŠNJA ZA INTERVJU 

 

Spoštovan ga. ravnateljica, g. ravnatelj! 

V okviru magistrskega študija pripravljamo raziskavo z naslovom Načrtovanje profesionalnega 

razvoja strokovnih delavcev v osnovnih šolah. V zvezi z raziskavo želimo opraviti tudi delno 

strukturirane individualne intervjuje z ravnatelji osnovnih šol. V vzorec smo na podlagi profesionalne 

presoje nekaterih strokovnjakov Šole za ravnatelje in Zavoda RS za šolstvo izbrali 5 ravnateljev 

osnovnih šol. Vprašanja za intervju pa smo zasnovali na podlagi študije literature in analize anketnega 

vprašalnika, ki smo ga izvedli v 2. polovici januarja in na katerega je odgovorilo 160 od 450 

ravnateljev osnovnih šol.  

Intervjuje bomo opravili prek mobilnega telefona in jih za potrebe analize tudi posneli, saj je sprotno 

zapisovanje odgovorov moteče in zamudno. Zapise v MP3 formatu bomo hranili le za namene 

raziskave, zapise opravljenih intervjujev pa bomo intervjuvancem posredovali prek elektronske pošte 

in jim s tem omogočili vpogled ter možnost podajanja dodatnih opomb. Osebni podatki o 

intervjuvancih in njihovih šolah ne bodo javni.  

Poleg tega bomo analizirali tudi Letne delovne načrte šol, na katerih posamezni ravnatelji 

ravnateljujejo. LDN-je izbranih šol bomo  pregledali v elektronski obliki, saj so objavljeni na spletnih 

straneh izbranih šol.  

Z analizo in interpretacijo različnih informacij, ki jih bomo dobili s študijem literature, s pomočjo 

anketnega vprašalnika in intervjuja ravnateljev osnovnih šol ter analize organizacijskih dokumentov 

bomo analizirali stanje načrtovanja profesionalnega razvoja učiteljev na OŠ v Sloveniji ter podali 

priporočila in smernice za nadaljnje raziskovanje in izboljšanje prakse dela ravnateljev na tem 

področju. 

Najlepše se vam zahvaljujemo za sodelovanje in za izkazano zaupanje. 

 

Branka Vodopivec 

 

Priloga 2 


