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POVZETEK 

V magistrski nalogi je predstavljen model razvoja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v 

osnovni šoli. V študiji primera je bil proučen model izbrane šole. Raziskava je pokazala, da 

njihove šolske aktivnosti izkazujejo celovit pristop k razvoju ustvarjalnosti, inovativnosti in 

podjetnosti. Aktivnosti izkazujejo inovacijsko klimo in kulturo. Fizični prostor podpira učni 

proces s predmetno in personalizirano vabljivostjo. Najpomembnejši inovacijski osebnostni 

lastnosti sta po mnenju učiteljev pogum in samozavest za izpeljavo invencijsko-inovacijskega 

procesa in podporo učencem pri pridobivanju inovacijskih znanj. V okviru inovativnega 

poučevanja učitelji razvijajo ustvarjalno in kritično mišljenje, uporabljajo sodobno tehnologijo, 

razvijajo vidik samoregulativne prakse ter organizirajo timsko delo učencev in 

interdisciplinarno timsko delo učiteljev za ustvarjalno reševanje kompleksnih problemov. V 

zaključku so predstavljene smernice za praktično delo v šoli, ki imajo ključen poudarek na 

celovitosti pristopa k razvoju ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v šoli.  

Ključne besede: ustvarjalnost, inovativnost, podjetnost, inovacijska kultura in klima, fizično 

učno okolje, inovacijske osebnostne lastnosti, invencijsko-inovacijski proces, inovativno 

poučevanje. 

SUMMARY 

In this Master’s thesis, a complex education model is presented. It aims to aid the development 

of creativity, innovativity and entrepreneurship in primary schools. A case study of the selected 

school model is displayed and analysed. In the survey, we found that their school activities 

reflect a comprehensive approach to the development of creativity, innovation and 

entrepreneurship. Moreover, the activities reflect an innovative climate and culture. The 

physical space supports the learning process with subject related and personalised appeal. 

According to the teachers, the most important innovative personality traits are courage and 

confidence for carrying out the invention-innovation process and supporting students in 

acquiring knowledge on innovation. As part of innovative teaching, teachers develop creative 

and critical thinking, use modern technology, develop an aspect of self-regulatory practice 

(which would be sensible to systematically deepen), organise student teamwork and 

interdisciplinary teamwork of teachers to creatively solve complex problems. In the concluding 

chapter, practical work guidelines are presented. They focus primarily on the integrity of the 

approach to creativity, innovativity and entrepreneurship development in schools. 

Key words: development of creativity, innovation, entrepreneurship, innovation culture and 

climate, physical learning environment, innovative personality traits, invention-innovation 

process, innovative teaching.  
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1 UVOD  

Številne tehnološke spremembe vplivajo na spremembe v družbi. Spremembe ponujajo vrsto 

izzivov in priložnosti za uresničevanje mnogih zamisli, ki jih posamezniki bolj ali manj uspešno 

pretvarjajo v novo vrednost za družbo in okolje. Vrednost, ki jo ustvarjajo, ima lahko poslovni, 

kulturni ali socialni učinek. Z izzivom razvijanja podjetnosti se soočajo vse članice Evropske 

skupnosti. V okviru različnih pobud se na področju vzgoje in izobraževanja razvijajo 

spodbudna učna okolja, v katerih učenci razvijajo ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost. 

Prilagajanje novim izzivom postaja ključnega pomena. Učenje novih znanj, razvijanje novih 

spretnosti in odnosov so postali stalnica vseživljenjskega učenja v trajnostni družbi. 

V magistrski nalogi smo se poglobili v iskanje načinov, kako v osnovni šoli razvijati 

ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost, ki so potrebne, da učenci znajo zaznati priložnosti, 

timsko delati, iskati kreativne rešitve, vrednotiti ideje, biti samoiniciativni, motivirani, pogumni 

in samoregulativni pri razvijanju svojih zamisli na poti od invencije do inovacije.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema 

Spremembe v tehnološkem svetu narekujejo nenehno prilagajanje novim izzivom in iskanje 

odgovorov na nove družbene potrebe, kar se odraža v spreminjanju in razvijanju družbe. Ena 

najglobljih družbenih sprememb v zadnjih desetletjih je prehod od industrijske družbe k družbi 

znanja. Znanje in inovacije postajajo osrednja sila razvoja in napredka gospodarstva ter celotne 

družbe (Dumont in Istance 2010, 25).  

Na področju izobraževanja se vedno bolj kaže potreba po razvijanju specifičnih kompetenc 

učečih se, ki odpirajo možnosti uspešnega vstopa na trg dela. Dyer (2015) meni, da je v uspešnih 

organizacijah ustvarjalnost lastnost, ki se iz želene spreminja v zahtevano. Gray (2016) pravi, 

da so med najbolj iskanimi veščinami ustvarjalnost, reševanje problemov, kritično mišljenje, 

prilagodljivost, timsko delo in druge, ki se razvijajo v okoljih, ki podpirajo ustvarjalnost in 

inovativnost. Razvoj družbe narekuje nova znanja in veščine, zato je potrebno formalno znanje 

in veščine skozi nadaljnje delovno obdobje poglabljati in širiti preko formalnih in neformalnih 

oblik izobraževanj in usposabljanj. Komljanc (2015, 2) meni, da je potreba po vseživljenjskem 

učenju postala družbena stalnica in pomeni inovativni razvoj človeka v družbi v daljšem 

življenjskem obdobju.  

Šola postaja prostor, v katerem se aktivno iščejo odgovori in rešitve na potrebe sodobne družbe. 

V Priporočilu 2006/962/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o 

ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (Priporočilo 2006/962/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje, 

Uradni list EU, letnik 49 št. L 394) je opredeljeno razvijanje kompetence inovativnosti in 

podjetnosti v okviru osmih ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja. V Priporočilu 2018/C 
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189/01 Sveta z dne 22. maja 2018 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (Priporočilo 

2018/C 189/01 Sveta z dne 22. maja 2018 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje, 

Uradni list EU, letnik 61 št. C 189/01) je opredeljeno, da je podjetnostna kompetenca zmožnost 

posameznika, da izkorišča priložnosti za uresničevanje zamisli in jih pretvarja v kulturno, 

socialno ali poslovno vrednost za druge, pri čemer je pri razvijanju podjetnostne kompetence, 

ustvarjalnosti in samoiniciativnosti treba posebno pozornost nameniti razvijanju učencev in 

dijakov na način, da ti med šolanjem pridobijo vsaj eno praktično podjetniško izkušnjo. V 

slovenski šolski praksi je bila v preteklosti vrsta pobud, konkretnih projektov in poskusov 

sistemskega pristopa v okvirih nacionalnega podpornega okolja, inovacijskih aktivnosti in 

raziskovalnih prispevkov (Likar 2015, 102–119).  

Eden zadnjih projektov je bil InnoTeach »Let's be innovative!«, ki je potekal v okviru Evropske 

unije Erasmus+. Glavni namen projekta je bil razviti podjetnostne kompetence učiteljev, uvajati 

inovativne metode poučevanja, interdisciplinarnost reševanja problemov, izdelati 

certifikacijski sistem, vzpostaviti mednarodno partnerstvo ter posredno ustvariti inovativno 

učno okolje in podjetniško izkušnjo za učence. V projektu so sodelovali učitelji iz Slovenije, 

Madžarske in Avstrije; vključeni sta bili slovenski šoli Osnovna šola Trnovo in Osnovna šola 

Luisa Adamiča Grosuplje. Učitelji so podjetnostno kompetenco razvijali s kombiniranim 

učenjem preko izobraževalnih vsebin, ki so zajele področje razvoja novosti in inovacij, 

inovativnega poučevanja in konkretne izpeljave inovacij (Likar 2018, 3–41). 

Ugodne pogoje za preizkušanje in vnašanje novih pristopov v vzgojno-izobraževalni proces 

ustvarja učeča se skupnost, ki se jo načrtno razvija ob uvajanju sprememb v šolo. S podporo 

zunanjih institucij učeči se pridobivajo, razvijajo in prenašajo novo pridobljena znanja v svoje 

delovno okolje. Ob dosegu kritične mase učiteljev, ki sodelujejo v učeči se skupnosti, se razvije 

procesno-razvojna in sodelovalna šolska kultura, ki je značilna za transformativno šolo (Bečaj 

2011, 18). Učitelji ob tem uvajajo nove strategije poučevanja in sprejemajo odgovornost za 

doseganje ciljev. Sodelovanje in medsebojno zaupanje sta pomembna za razvoj inovacijske 

kulture in klime v šoli. Fatur in Likar (2009, 46) menita, da so pomembni identifikacija 

posameznika s cilji organizacije, sprejemanje odgovornosti za doseganje ciljev in odprta 

participativna kultura, v kateri vladajo obojestransko zaupanje, odprto komuniciranje, 

skupinsko reševanje problemov, avtonomija zaposlenih, deljenje informacij in visoki cilji. 

Uporaba inovativnih učnih metod spodbuja učitelja, da postane moderator učnega procesa. 

Kadar lahko učenci svoje učenje sami nadzirajo in ga uravnavajo, so pri učenju bolj motivirani 

in vztrajni, še posebej, kadar prihajajo ideje za učne situacije iz njih samih. Za uspešno 

realizacijo invencijsko-inovacijskega procesa potrebujejo mladi širok nabor znanj in podpore, 

česar pogosto nimajo, zato obetavne ideje ostanejo le ideje (Likar 2003). Marentič Požarnik 

(2018) pravi, da je »učenje tem bolj uspešno, čim bolj je aktivno, življenjsko in vpeto v 

reševanje za učenca pomembnih problemov«. Reševanje problemov je pogosto vezano na 

znanja in spretnosti različnih strok, kar narekuje interdisciplinarni pristop, sodelovanje učiteljev 
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različnih predmetov in vključevanje zunanjih strokovnjakov iz lokalnega in širšega okolja. 

Uspešnost reševanja problema z obetavno idejo je tako odvisna od podjetnosti učitelja, njegove 

pripravljenosti, da se uči in sodeluje, osebnih mrež in zmožnosti vodenja skupinskih procesov. 

Za reševanje problemov je potrebno razvijati kompleksne strukture znanja, kar pa je dolgotrajno 

in naporno delo za učitelja in učenca (Schneider in Strern 2010, 78). 

Podjetnost v osnovni šoli nagovarja ustvarjalne potenciale otroka, zato je obetavne zamisli 

potrebno podpreti in usmeriti k uresničitvi. Ustvarjalnost je pomembna, da najdemo nove 

izdelke in poti, da izboljšamo in poenostavimo postopke ter rešimo probleme. Pečjak (1989) 

opredeljuje ustvarjalnost kot odprtost do dražljajev iz okolja in izvirno spajanje oddaljenih 

asociacij v uporabne cilje. De Bono (2012) pravi, da se ustvarjalnosti lahko naučimo z 

obvladovanjem posebnih miselnih tehnik ustvarjalnega mišljenja. Ustvarjalnost v šoli 

razvijamo z različnimi učnimi metodami. Otroke spodbujamo k iskanju raznolikih rešitev enega 

problema skozi igro, pogovor ali drugo metodo (Likar idr. 2004, 4–6). Glede na način uporabe 

lahko skoraj vsaka učna metoda razvija ustvarjalnost, če je učitelj prilagodljiv in dopušča 

nenavadne ideje, domišljijo in radovednost (Cencič 2014, 5–7). Inovativnost pomeni uspešno 

apliciranje ideje na nekaj novega, drugačnega z uporabno vrednostjo. Invencija je zamisel, ki 

obeta, in inovacija je razvita ideja z uporabno vrednostjo (Likar, Fatur in Kristan 2004, 7). Za 

izpeljavo invencijsko-inovacijskega procesa je potreben ustvarjalen, inovativen učitelj, ki ima 

dovolj znanj in spretnosti, da otroka podpre pri iskanju različnih zamisli, novih poti in izvirnih 

rešitev (Likar idr. 2004, 6). Ustvarjalni učitelj je odprt za novosti, raziskuje in preizkuša ideje, 

pripravljen se je učiti, ima smisel za humor, uporablja tehnike za spodbujanje idej, spodbuja 

učence k iskanju odgovorov na lastna vprašanja in ceni izkustveno učenje. Marentič Požarnik 

(2018, 5) poudarja, da učitelj ni le prenašalec znanja, ampak je njegova naloga spodbujati razvoj 

učenčevih potencialov v okolju, ki omogoča ustvarjalnost in inovativnost. 

Podjetnosti se otroci učijo v inovativnem učnem okolju z uporabo inovativnih načel pri 

reševanju problemov. V usmerjenih učnih situacijah otroci izgrajujejo področna specifična 

znanja, hevristične metode, metaznanja, samoregulacijske veščine, pozitivno prepričanje o sebi 

in usvajajo kognitivno prilagodljivost za posamezno področje. To omogoča, da se naučeno in 

osmišljeno znanje ter razvite veščine uporabijo v različnih situacijah na prožen in ustvarjalen 

način (Dumont, Istance in Benavides 2010, 13–14).  

Podjetnostna kompetenca je kompetenca vsakega človeka, da zmore udejanjati zamisli in 

ustvarjati vrednost za druge ljudi. Omogoča osebni razvoj, aktivno prispevanje k družbenemu 

razvoju ter vstop na trg dela kot zaposlena ali samozaposlena oseba v podjetju, ki je lahko 

kulturne, socialne ali komercialne narave (Bacigalupo idr. 2016, 5). Zato je toliko bolj 

pomembno, da se z razvitimi modeli prikaže možne strategije pristopa k razvijanju podjetnostne 

kompetence, ustvarjalnosti in inovativnosti v šolskem prostoru. 
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1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen magistrske naloge je pridobiti poglobljen vpogled v celovito razvijanje ustvarjalnosti, 

inovativnosti in podjetnosti v izbrani osnovni šoli. Na izbrani šoli so načrtno razvijali omenjena 

področja v okviru InnoTeach projekta Erasmus+. Za uspešno implementiranje novosti v prakso 

so potrebni motiviran in usposobljen učitelj, ustvarjalno učno okolje in inovacijska kultura šole, 

ki se odpira v lokalno in širše okolje. Ob tem je ključna podpora vodstva. V nalogi želimo 

proučiti model celovitega razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti na izbrani 

osnovni šoli, pojasniti inovacijsko klimo in kulturo šole, ustvarjalno fizično učno okolje, 

inovacijske osebnostne lastnosti, invencijsko-inovacijski proces in inovativno poučevanje pri 

razvoju ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti. Pripravili smo smernice za celovito 

razvijanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v šolskem sistemu, ki so pripravljene na 

podlagi projekta InnoTeach, izkušenj iz izbrane šole ter dolgoletnih izkušenj raziskovalke na 

razvojnem delu pedagoške prakse. 

Cilji: 

 pregledati relevantno slovensko in tujo literaturo s področja ustvarjalnosti, inovativnosti in 

podjetnosti, inovacijske klime in kulture, ustvarjalnega učnega okolja, inovacijskih 

osebnostnih lastnosti, inovativnega poučevanja in pobude v okviru projekta InnoTeach ter 

opredeliti pojme;  

 analizirati model razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v izbrani šoli s 

pomočjo metode analize vsebine dokumentov, metode opazovanja fizičnega okolja in 

metode poglobljenega polstrukturiranega intervjuja ter polstrukturiranega skupinskega 

intervjuja;  

 prepoznati pogoje za razvoj inovacijske klime in kulture na izbrani osnovni šoli; 

 prepoznati načine razvijanja znanj s področja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti 

pri učiteljih; 

 prepoznati elemente ustvarjalnega učnega okolja na izbrani osnovni šoli; 

 prepoznati osebnostne lastnosti učiteljev, potrebne za uspešno razvijanje ustvarjalnosti, 

inovativnosti in podjetnosti pri učencih; 

 proučiti učiteljevo vodenje invencijsko-inovacijskega procesa; 

 proučiti strategije učiteljev za ustvarjalno ter inovativno poučevanje in učenje v razredu; 

 pripraviti smernice za praktično delo v šoli za razvijanje ustvarjalnosti, inovativnosti in 

podjetnosti.  

V teoretičnih izhodiščih smo sledili prvemu cilju in predstavili pregled literature, pobud in 

pojmov raziskovalnega področja.  

V empiričnem delu smo predstavili zbrane podatke raziskovalnih področij, ki smo jih obdelali 

z metodo analize vsebine (kategoriziranjem, kodiranjem, analiziranjem in interpretacijo): 
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 analizo pogojev za razvoj inovacijske klime in kulture na šoli smo naredili z metodo analize 

vsebine podatkov intervjuja z ravnateljico;  

 načine razvijanja znanj raziskovanega področja pri učiteljih smo proučili z metodo analize 

vsebine dokumentov, intervjuja z ravnateljico in skupinskega intervjuja z učiteljema;  

 v skupinskem intervjuju z učiteljema smo z metodo analize vsebine obdelali podatke o 

osebnostnih inovacijskih lastnosti učitelja ter njegovih sposobnostih vodenja invencijsko-

inovacijskega procesa, uporabo strategij za ustvarjalno, inovativno poučevanje in učenje v 

razredu;  

 elemente ustvarjalnega učnega okolja smo analizirali z metodo analize vsebine 

pridobljenih podatkov z opazovanjem fizičnega okolja osnovne šole, z metodo analize 

vsebine šolskih dokumentov ter z intervjujem z ravnateljico in skupinskim intervjujem z 

učiteljema.  

V zaključku smo predstavili sklepne ugotovitve in smernice za praktično delo, ki smo jih 

zapisali na podlagi projekta InnoTeach, izkušenj izbrane osnovne šole, dolgoletnih izkušenj 

raziskovalke na razvojnem delu pedagoške prakse ter s tem dosegli tudi zadnji cilj, ki smo si ga 

zastavili v raziskovalni nalogi. 

1.3 Raziskovalna vprašanja 

Raziskava obsega osrednje raziskovalno vprašanje in šest raziskovalnih podvprašanj s šestih 

področij raziskovanja: področja šolske aktivnosti za razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti in 

podjetnosti, inovacijske klime in kulture, ustvarjalnega okolja, inovacijskih osebnostnih 

lastnosti, invencijsko-inovacijskega procesa in inovativnega poučevanja.  

Osrednje raziskovalno vprašanje je: Kako uspešno in celovito razvijati ustvarjalnost, 

inovativnost in podjetnost v osnovni šoli? Nanj smo odgovorili preko šestih raziskovalnih 

podvprašanj in ugotovitve predstavili v zaključku, tj. v smernicah za razvoj ustvarjalnosti, 

inovativnosti in podjetnosti v šoli. 

Prvo raziskovalno podvprašanje: Kakšne aktivnosti so izvajali oz. jih izvajajo na šoli za 

spodbujanje razvoja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti? smo za področje šolskih 

aktivnosti za razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti proučili predvsem z analizo 

vsebine dokumentov.  

Drugo raziskovalno podvprašanje: Kako vodstvo spodbuja razvoj inovacijske klime in kulture 

v osnovni šoli ter s kakšnimi pristopi vodstvo vzpostavi uspešno sodelovanje s starši, lokalno 

in širšo skupnostjo? smo za področje inovacijske klime in kulture proučili predvsem z analizo 

vsebine intervjuja z ravnateljico.  

Tretje raziskovalno podvprašanje: S katerimi elementi prostora fizično okolje izbrane šole 

spodbuja ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost? smo za področje ustvarjalnega okolja 
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proučili z opazovanjem fizičnega okolja, intervjujem z ravnateljico in skupinskim intervjujem 

z učiteljema.  

Četrto raziskovalno podvprašanje: Katerim osebnostnim značilnostim učitelja pripisujejo 

učitelji največji pomen za uspešnost pri razvijanju ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti? 

smo za področje inovacijskih osebnostnih lastnosti proučili predvsem s skupinskim intervjujem 

z učiteljema.  

Peto raziskovalno podvprašanje: Kako učitelji zaznajo dobro priložnost in jo z učenci 

spreminjajo v smeri inovacije ter kako pri tem povežejo interdisciplinarna znanja, da lahko 

udejanjijo obetavne ideje? smo za področje invencijsko-inovacijskega procesa raziskali 

predvsem v intervjuju z učiteljema.  

Šesto raziskovalno podvprašanje: Na kakšen način učitelji v učni proces vključujejo reševanje 

problemov, timsko delo, sodobno tehnologijo, ustvarjalno mišljenje, kritično mišljenje in 

samoregulacijo? smo za področje inovativnega poučevanja proučili predvsem z intervjujem z 

učiteljema. 

1.4 Predvidene metode raziskovanja 

V magistrski nalogi smo raziskali, kako na izbrani osnovni šoli razvijajo ustvarjalnost, 

inovativnost in podjetnost. V družboslovnih disciplinah omogoča kvalitativno raziskovanje 

raziskovalcu, da se vživi v raziskovalno okolje. Ragin (2007, 107) meni, da je cilj kvalitativnega 

pristopa »prizadevanje, da raziskovalec odkrije pomen in pomembnost družbenih pojavov za 

ljudi v teh okoljih«. Raziskavo smo izpeljali v naravnem okolju raziskovane teme, ki upošteva 

kontekst in daje stvarnejša spoznanja. Lofland idr. (2006, 15) menijo, da raziskava v naravnem 

okolju temelji na interpretativni paradigmi, s poudarkom na razumevanju in interpretaciji 

raziskovanih situacij, ravnanj in dogodkov z vidika njihovih udeležencev.  

V teoretičnem delu smo pregledali relevantno slovensko in tujo literaturo z vidika ključnih 

dejavnikov za razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v šoli. Raziskali smo področja 

ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti ter vidike inovacijske klime in kulture, ustvarjalnega 

učnega okolja, inovacijskih osebnostnih lastnosti, invencijsko-inovacijskega procesa, 

inovativnega poučevanja in pobud v okviru projekta InnoTeach. Za opis raziskovane vsebine 

smo pridobili podatke in informacije z vsebinsko analizo literature, ki je uporaben način za 

prikaz proučevane teme. Pri opredelitvi obravnavanih pojmov je uporabljena metoda 

kompilacije. Vogrinc (2008, 58) pravi, da je to metoda integracije izpiskov, citatov in navedb 

drugih avtorjev. 

V empiričnem delu smo pridobili odgovore na osrednje raziskovalno vprašanje in raziskovalna 

podvprašanja s pomočjo sekundarnih podatkov, z metodo analize vsebine šolskih dokumentov, 

ki se nanašajo na izbrano osnovno šolo; primarne podatke smo pridobili z metodo opazovanja 
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fizičnega okolja izbrane osnovne šole, poglobljenega polstrukturiranega intervjuja z 

ravnateljico in skupinskega polstrukturiranega intervjuja z izbranimi učitelji izbrane osnovne 

šole, ki smo jih obdelali z metodo analize vsebine. 

1.4.1 Šolske aktivnosti za razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti  

Vpogled v aktivnosti na področju razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti izbrane 

šole in povezovanje z lokalnim in širšim okoljem smo pridobili primarno s pomočjo metode 

pregleda sekundarnih virov podatkov, zbrane podatke smo obdelali z metodo analize vsebine 

dokumentov. V raziskavo smo vključili različne vrste dokumentov, ki pričajo o prizadevanjih 

šole za razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti pri mladih. Vogrinc (2008, 127) 

razvršča dokumente na osebne dokumente, osebne uradne dokumente, državne uradne 

dokumente, avdio-vizualna gradiva in sporočila masovnih in virtualnih medijev. Iz izbranih 

dokumentov smo iskali odgovore na raziskovalno podvprašanje: Kakšne aktivnosti so izvajali 

oz. jih izvajajo na šoli za razvijanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti? Analizirani 

dokumenti, ki se nanašajo na izbrano osnovno šolo, so avtentično gradivo, za katero je značilno, 

da je nastalo že pred raziskavo in se zato proučevana situacija ne spremeni. Po aktivnostih za 

razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti, ki so v izvajanju oz. so načrtovane, smo 

povprašali tudi v okviru poglobljenega polstrukturiranega intervjuja z ravnateljico in 

skupinskega polstrukturiranega intervjuja z izbranimi učitelji izbrane šole.  

1.4.2 Ustvarjalno učno okolje 

Za proučevanje ustvarjalnega učnega okolja izbrane šole smo primarno uporabili metodo 

opazovanja fizičnega okolja. Mulhall (2003, 307) pravi, da je uporaba opazovalnih metod 

pogosto preveritev skladnosti govorjenja, vedenja ljudi ali vpliva fizičnega okolja, s čimer se 

pojasni kontekst opazovanega pojava. Z opazovanjem smo iskali odgovore na raziskovalno 

podvprašanje: S katerimi elementi prostora fizično okolje spodbuja ustvarjalnost, inovativnost 

in podjetnost na izbrani šoli? Z obliko delnega strukturiranja smo v naravnem okolju zbrali 

podatke po vnaprej pripravljenem strukturnem listu za opazovanje. Pri oblikovanju končnega 

poročila o izsledkih opazovanja smo si pomagali tudi z refleksivnimi zapisi, ki jih omogoča 

polstrukturirano opazovanje. Vogrinc (2008, 85) poudari, da polstrukturirano opazovanje 

omogoča opazovanje nečesa, kar ni bilo vnaprej natančno določeno, a pritegne raziskovalčevo 

pozornost. Po mnenju o vplivu okolja na ustvarjalnost pri učencih smo povprašali tudi v 

poglobljenem polstrukturiranem intervjuju z ravnateljico in skupinskem polstrukturiranem 

intervjuju z izbranimi učitelji izbrane šole. 
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1.4.3 Inovacijska klima in kultura  

Za pridobitev primarnih podatkov smo uporabili metodo polstrukturiranega poglobljenega 

intervjuja. Sagadin (1995, 315–316) meni, da omogoča poglobitev proučevanja raziskovalnih 

problemov. V odprtem pogovoru med izpraševalcem in intervjuvancem lahko zastavimo 

podvprašanja, ki pomagajo razjasniti temo raziskave. Vogrinc (2008, 100) pravi, da med 

pogovorom ustvarimo zaupno ozračje, v katerem intervjuvanec sproščeno izraža svoja 

razmišljanja. Z intervjujem ravnateljice smo iskali odgovore na raziskovalno podvprašanje: 

Kako vodstvo spodbuja razvoj inovacijske klime in kulture v osnovni šoli ter s kakšnimi pristopi 

vodstvo vzpostavi uspešno sodelovanje s starši, lokalno in širšo skupnostjo? Polstrukturirani 

poglobljeni intervju je vseboval pripravljena usmeritvena vprašanja za proučitev področja 

inovacijske kulture izbrane šole. Pri intervjuju smo uporabili nenaključno vzorčenje z 

namenskim vzorcem intervjuvanca; izbrali smo ravnateljico šole, ki ve največ o raziskovani 

problematiki. Zbrane podatke smo obdelali s pomočjo metode analize vsebine ter jih predstavili. 

1.4.4 Inovacijske osebnostne lastnosti 

Za pridobitev primarnih podatkov smo uporabili skupinski polstrukturirani intervju. Z 

intervjujem izbranih učiteljev izbrane osnovne šole smo iskali odgovore na raziskovalno 

podvprašanje: Katerim osebnostnim značilnostim učitelja pripisujejo učitelji največji pomen za 

uspešnost pri razvijanju ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti? Pri skupinskem 

polstrukturiranem intervjuju smo uporabili nenaključno vzorčenje z namenskim vzorcem 

intervjuvancev, in sicer izbranih učiteljev izbrane šole, ki so vedeli o raziskovalni problematiki 

povedati največ. Vogrinc (2008, 99) poudari, da raziskovalec z intervjujem ugotavlja misli, 

čustva, namere in tudi pomene, ki jih ljudje pripisujejo raziskovani temi. Polstrukturirani 

intervju je vseboval pripravljena usmeritvena vprašanja, ki so naravnana na področja 

raziskovane teme. Zbrane podatke smo obdelali s pomočjo metode analize vsebine ter jih 

predstavili. 

1.4.5 Invencijsko-inovacijski proces  

S skupinskim polstrukturiranim intervjujem izbranih učiteljev izbrane osnovne šole smo zbrali 

tudi primarne podatke za raziskovalno podvprašanje Kako učitelji zaznajo dobro priložnost in 

jo z učenci spreminjajo v smeri inovacije in kako pri tem povežejo interdisciplinarna znanja, da 

lahko udejanjijo obetavne ideje? Patton (1990 po Vogrinc 2008, 455) opozori, da z intervjujem 

spoznamo vidike, ki jih ne moremo zaznati s pomočjo opazovanja raziskovane problematike. 

Uporabili smo nenaključno vzorčenje z namenskim vzorcem intervjuvancev, izbranih učiteljev 

izbrane šole, ki so vedeli o raziskovalni problematiki povedati največ. Zbrane podatke smo 

obdelali s pomočjo metode analize vsebine ter jih predstavili. 
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1.4.6 Inovativno poučevanje 

Z zbranimi primarnimi podatki skupinskega polstrukturiranega intervjuja izbranih učiteljev 

izbrane osnovne šole smo iskali odgovore tudi na raziskovalno podvprašanje: Na kakšen način 

učitelji v učni proces vključujejo reševanje problemov, timsko delo, sodobno tehnologijo, 

ustvarjalno mišljenje, kritično mišljenje in samoregulacijo? Kot pravi Vogrinc (2008, 101) je 

intervju tehnika zbiranja podatkov, pri čemer lahko raziskovalec prosi vpraševanca tudi za 

dodatno razlago ali pojasnilo zastavljenega vprašanja raziskovane problematike. Uporabili smo 

nenaključno vzorčenje z namenskim vzorcem intervjuvancev, izbranih učiteljev izbrane šole, 

ki so vedeli o raziskovalni problematiki povedati največ. Zbrane podatke smo obdelali s 

pomočjo metode analize vsebine ter jih predstavili.  

V zaključku naloge smo na podlagi delnih izsledkov raziskovalnih podvprašanj predstavili 

sklepne ugotovitve raziskave. V sklepnih ugotovitvah smo odgovorili na osrednje vprašanje 

raziskave: Kako uspešno razvijati ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost v šoli? Z odgovori 

na raziskovalna podvprašanja smo dosegli vse zastavljene cilje naloge in jih teoretično 

utemeljili. Prikazali smo oblikovani model in razmišljali, ali in na kakšen način je prenosljiv v 

šolski sistem. Na podlagi ugotovljenega smo predstavili smernice za praktično delo v šoli za 

razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti. Iz ugotovitev raziskave smo predstavili 

predloge za nadaljnje raziskovanje.   

1.5  Zanesljivost in etika v raziskovanju 

Etičnost upoštevamo pri načrtovanju, izvajanju ter zaključevanju raziskovanja. Cencičeva 

(2002, 13) meni, da se etika nanaša na odnos do raziskovanja, do udeležencev in raziskovalca, 

ki se pri proučevanju vključi v kontekst raziskovanja. Alvesson in Sköldeberg (2000, 150) 

menita, da se pri kvalitativnem raziskovanju družboslovja ne da izogniti dejstvu, da je 

raziskovalec del družbe, v kateri raziskuje družbene pojave. S to vključenostjo postane 

soustvarjalec interpretacije rezultatov raziskovanja. Specifika družboslovnega raziskovanja je 

refleksivnost, ki se največkrat nanaša na okoliščine in procese nastajanja znanja ter raziskovalca 

prakse. Alvesson in Sköldeberg (2000, 148) opredelita koncept raziskovanja kot refleksijo 

povezanih elementov jezika, socialnega okolja, politike in teoretičnih spoznanj. Vogrinc (2008, 

62) meni, da se v kvalitativnem raziskovanju s kategoriziranjem natančno določi kategorije, 

zato  različni raziskovalci dobijo enake ali primerljive rezultate, kar omogoča pridobiti veljavne, 

zanesljive in primerljive rezultate raziskovanja in zagotoviti zanesljivost. Kodiranje je glavna 

povezava med zbiranjem podatkov in oblikovanjem teorije, ki razlaga zbrane podatke. 

Zavedanje tega vpliva na interpretacijo rezultatov kvalitativnega raziskovanja.  

Etiko je potrebno upoštevati pri vključevanju udeležencev v raziskavo, pisanju poročila o 

raziskavi in seznanjanju zainteresirane javnosti z izsledki raziskave. Pri raziskovanju se držimo 

petih etičnih načel (Vogrinc 2008, 71):  
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 prostovoljnost sodelovanja v raziskavi, ki narekuje, da moramo udeležence seznaniti z 

namenom in potekom raziskave. Prav tako jih moramo seznaniti s tem, da lahko kadarkoli 

iz raziskave izstopijo in odvzamejo posredovane podatke; 

 informiranje o raziskavi, ki pravi, da osebe verjetneje privolijo v sodelovanje v raziskavi, 

če raziskovalca poznajo, razumejo namen, svojo vlogo in korist od sodelovanja; 

 varovanje identitete posameznika moramo načrtovati že od začetka raziskave in skrbno 

varovati identiteto oseb, vključenih v raziskavo; 

 zaupnost in zasebnost narekuje, da varujemo identiteto posameznika s psevdonimom pri 

obdelavi, hrambi in interpretaciji podatkov. Prav tako velja varovanje identitete pri javni 

predstavitvi izsledkov raziskave;  

 spoštovanje resnice temelji na poštenosti in prizadevanjih za korekten in spoštljiv odnos 

raziskovalca do udeležencev raziskave. Raziskovalec nikoli ne sme zlorabiti zaupanja, zato 

je smiselno, da imajo udeleženci možnost podati pripombe, kritike, pomisleke o poteku 

raziskave in končnih ugotovitvah ter verificirajo zbrano gradivo.  

Z vidika etičnega ravnanja v raziskovanju je potrebno upoštevanje etičnih načel v vseh korakih 

raziskovanja, prav tako je koristno strinjanje vseh udeležencev raziskave z rezultati in z objavo 

izsledkov raziskave. 

1.6  Zasnova naloge  

Raziskovalna naloga je sestavljena iz štirih poglavij, v katerih predstavimo pristop k izdelavi 

naloge: uvod, teoretična izhodišča, empirično raziskavo in zaključne ugotovitve.  

V uvodnem poglavju opredelimo obravnavani problem, namen in cilje raziskave, raziskovalna 

vprašanja in predvidene metode raziskovanja.  

V teoretičnih izhodiščih opredelimo osnovne pojme raziskovalnih področij, opredelimo razvoj 

ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovni šoli skozi ustvarjalno mišljenje, 

kompetenco inovativnosti in podjetnostno kompetenco. V nadaljevanju pojasnimo inovacijsko 

kulturo in klimo, ustvarjalno fizično učno okolje, inovacijske osebnostne lastnosti, invencijsko-

inovacijski proces z vidika invencije, inovacije in procesa. V nadaljevanju predstavimo 

inovativno poučevanje z vidika reševanja problemov, timskega dela, uporabe sodobne 

tehnologije pri pouku, razvijanja ustvarjalnega mišljenja, razvijanja kritičnega mišljenja in 

samoregulacije. V zaključku teoretičnega izhodišča predstavimo spodbujanje razvoja 

kompetence inovativnosti in podjetnosti v okviru projekta InnoTeach z vidika strukture 

projekta, izobraževalnih tem, usposabljanja učiteljev, ECQA certifikacijskega sistema in 

šolskih aktivnosti.  

V empiričnem delu predstavimo uporabljene raziskovalne metode in predstavitev podatkov 

raziskovalnih področij: šolske aktivnosti za razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti, 
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inovacijsko klimo in kulturo, ustvarjalno okolje, inovacijske osebnostne lastnosti, invencijsko-

inovacijski proces in inovativno poučevanje. 

V zaključku predstavimo sklepne ugotovitve z interpretacijo rezultatov, model in smernice za 

praktično delo v šoli na področju razvoja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti, prispevek 

k stroki in predloge za nadaljnje raziskovanje s sklepno mislijo.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

V teoretičnih izhodiščih pregledamo relevantno domačo in tujo literaturo s področja razvijanja 

ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti. V nadaljevanju opredelimo temeljne pojme 

raziskovanega področja: fizično učno okolje, inovacijsko klimo in kulturo, inovacijske 

osebnostne lastnosti, invencijsko-inovacijski proces in inovativno poučevanje. Poglavje 

zaključimo z razvijanjem kompetence inovativnosti in podjetnosti v okviru projekta InnoTeach 

ter s pregledom dosedanjih pobud za razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v 

osnovni šoli. 

2.1 Razvijanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovni šoli  

Ustvarjalnost je dandanes ena najbolj iskanih lastnosti v družbi. Je lastnost oz. veščina mnogih 

uspešnih ljudi in omogoča uspešno premagovanje različnih izzivov v življenju. Skozi 

zgodovino se je pojmovanje ustvarjalnosti močno spreminjalo. V antični Grčiji so razumeli 

ustvarjalnost kot danost od boga, dar, ki so ga prejeli redki izbranci. Tako so pojmovali 

ustvarjalnost tudi v srednjem veku, pripisovali so jo božjemu ustvarjanju, človek pa je bil 

podrejen božji usodi. V času razsvetljenstva se je odnos do ustvarjalnosti spreminjal in 

ustvarjalnost je postajala človeška lastnost, kar je spremenilo pogled na sposobnost ustvarjanja 

kot ustvarjanje izvirnih izdelkov posameznika. V času industrijske revolucije je koncept 

ustvarjalnosti individualnih stvaritev prešel v splošno rabo. Veliko zanimanje za ustvarjalnost 

se razvije ob koncu 20. in v začetku 21. stoletja, tako na teoretičnem utemeljevanju kot na 

prikazovanju družbene ustvarjalnosti. Po mnenju antropologov je zanimanje za ustvarjalnost 

povezano predvsem z gospodarskimi spremembami in zanimanjem za inovacijske učinke 

ustvarjalnega procesa. Koncept modernega življenja ceni inovacije predvsem z vidika izdelave 

novih izdelkov, ki omogočajo lažje in lagodnejše življenje družbe. Prav tako skušamo doseči 

izboljšave na vseh drugih področjih življenja, zato se je zanimanje za spodbujanje 

ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti povečalo (Hallam in Ingold 2007, 45).  

2.1.1 Definicija ustvarjalnosti in ustvarjalnega mišljenja 

Ustvarjalnosti se še vedno drži starodaven mit, da je ustvarjalnost človeku dana. Ta 

zakoreninjen družbeni pogled se počasi spreminja skozi uvajanje različnih sodobnih pristopov 

in tehnik, s katerimi se spodbuja razvoj ustvarjalnosti človeka na področju negospodarstva in 

gospodarstva, z izjemo kulture in umetnosti, ki je bila vedno podrejena ustvarjalnosti in 

individualnosti posameznikovega izraza. Sodobni pogled na ustvarjalnost je večperspektiven, 

ustvarjalnost obravnava kot kognitivno zmožnost, osebnostno lastnost, kontekst 

psihosocialnega vpliva okolja in genetiko. Za posameznika in družbo postaja ustvarjalnost vse 

bolj zanimiva zaradi intenzivnih družbenih sprememb (Sainte 2019). Spodbujanje 

ustvarjalnosti se v zadnjih desetletjih širi v vzgojo in izobraževanje, sicer počasi, a zanesljivo.  



 

13 

Sistematična raziskava ustvarjalnosti se začne z Guilfordom (1967 po Trstenjak 1981, 26), ki 

loči ustvarjalnost od konstrukta inteligentnosti in jo opredeli kot: »Divergentno mišljenje z 

vrsto konvergentnih miselnih funkcij.« Torrance (1974 po Trstenjaku 1981, 28) opredeli 

ustvarjalnost kot: »Proces zaznavanja manjkajočih elementov, spreminjanje in ponovno 

preizkušanje hipotez.« De Bono (1973) meni, da je: »Ustvarjalnost nekaj, česar še ni bilo in 

ima uporabno vrednost.« Pečjak (1989) opredeli: »Ustvarjalnost kot odprtost do prihajajočih 

dražljajev iz okolja, nov način povezovanja različnih informacij in idej, sestavljanje oddaljenih 

asociacij in njihovo izvirno spajanje v uporabne cilje.« Marentič Požarnikova (2003, 90) 

opredeli: »Ustvarjalnost z dosežki, ki so odvisni od osebnostnih značilnosti in okolja; ti dosežki, 

ideje ali iznajdbe so izvirni in koristni.« Plucker in Beghetto (2004, 156) sta na podlagi analize 

številnih raziskovalnih prispevkov opredelila, da je: »Ustvarjalnost odvisna od procesa in 

osebnosti posameznika ali ljudi v timu pri iskanju rešitve z novo uporabno vrednostjo.« Likar 

idr. (2013) menijo, da je: »Ustvarjalnost človekova (pretežno) naravna lastnost, da zmore pri 

svojem ravnanju opustiti kaj utečenega in napraviti nekaj drugačnega.«  

Wallas (2014) opredeli ustvarjalnost s štirimi fazami, ki potekajo zaporedno: prva faza je 

preparacija, v kateri zbiramo informacije in opredelimo problem; v drugi fazi je inkubacija, v 

kateri pride do odmika od problema, o katerem navidezno ne razmišljamo; v tretji fazi je 

iluminacija, ko se pojavi rešitev, če je bila faza inkubacije uspešna, se razsvetli situacija in pride 

do »aha efekta«; v četrti fazi je verifikacija, ko poteka preverjanje rešitev. 

Za učinkovito razvijanje ustvarjalnosti v osnovni šoli je potrebno poznavanje različnih vidikov 

mišljenja. Sharma (2017) pravi, da z delovanjem spoznavnih procesov delovnega spomina 

mislimo na: upodabljanje, pomnjenje, presojanje, sklepanje, odločanje, sanjarjenje … Med 

obdelavo novih podatkov možgani odkrivajo nove povezave med informacijami in ustvarjajo 

nove predstave in razumevanje sveta. Z vidika smeri razmišljanja ločimo konvergentno in 

divergentno mišljenje. Pri konvergentnem mišljenju razmišljamo v isti smeri proti cilju, 

rešujemo zaprta vprašanja in zaprte probleme. Iskanje rešitve je odvisno od predznanja in 

logičnega mišljenja. Pri divergentnem mišljenju razmišljamo v več smeri in ustvarjamo različne 

ideje ter povezujemo oddaljene asociacije, ki pripeljejo do novih, nenavadnih rešitev in sestave 

novega razumevanja, ki nadgradi predhodno znanje. Rešujemo odprta vprašanja in odprte 

probleme, ki zahtevajo več rešitev (Nielsen, Pickett in Simonton 2008, 131–138).  

Pojem divergentnega mišljenja je vpeljal Hudson (1966, 171), ko je ob preučevanju angleških 

šolarjev ugotovil, da se izkazane sposobnosti otrok ne ujemajo s testom inteligentnosti. 

Ugotovil je, da ne meri izkazane ustvarjalnosti. Testi inteligentnosti temeljijo na 

konvergentnem mišljenju, ustvarjalnost pa na divergentnem mišljenju. Divergentnega mišljenja 

se lahko naučimo oz. ga ponovno obudimo. Vygotskij (1983, 74) poudarja, da je za celovit 

razvoj posameznika v otroštvu pomembno odprto, interaktivno okolje. Montessorijeva (1995, 

185) meni, da pri razvoju otroka spodbudi ustvarjalnost in kakovostnejše znanje okolje, vzdušje 

in aktivno učenje, s katerim uporablja zbrane podatke na nov način v drugačnih okoliščinah. 
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Zupan (2015, 285–295) poudarja, da je pri reševanju neznanih problemov pomembna šolska 

klima, ki spodbuja razvoj divergentnega mišljenja in akcijskega učenja na napakah.  

De Bono (2006, 21) pravi, da je ustvarjalno razmišljanje spretnost  in ni povezano z inteligenco 

– je potencial ustvarjalne osebe. Zato so človeški možgani z leti vse bolj rutinski, lahko pa jih 

ohranjamo z načrtnim razvijanjem ustvarjalnega mišljenja. Likar (2006, 285–295) podobno 

meni, da so možgani po naravi namenjeni stabilnosti, rutini in ne ustvarjalnosti in jih je zato 

potrebno razvijati.  

Kim Kyung (2011, 285–295) je raziskovala inteligentnost in ustvarjalnost na populaciji 272.599 

oseb, od vrtca do odraslosti, med letoma 1974–2008. Ugotovila je, da se inteligentnost skozi 

daljši čas povečuje, ustvarjalnost pa je po letu 1990 začela upadati. Rast inteligentnosti 

pripisujejo izboljševanju življenja in življenjskemu okolju. Rezultati raziskav so pokazali, da 

začne po letu 1984 elaboracija padati. Po letu 1990 padajo tudi fleksibilnost, fluentnost in 

izvirnost. Slednja se začne izboljševati po letu 1998. V svoji raziskavi ugotavlja, da so mladi 

postali skozi leta manj motivirani za ustvarjalnost, nove izzive, manj so klepetavi in družabni, 

vse manj reflektirajo, manj sodelujejo osebno drug z drugim in vse več komunicirajo in 

sodelujejo s pomočjo tehnologije. Spremembe v življenju mladih in družbe se odsevajo tudi na 

drugačnih odzivih in pristopih mladih k življenjskim izzivom. 



 

15 

 

Slika 1: Rezultati fluentnosti, izvirnosti, fleksibilnosti in elaboracije za leta 1974, 1984, 

1990, 1998 in 2008  

Vir: Kim Kyung 2011.  

2.1.2 Definicija inovativnosti in kompetenca inovativnosti 

V sodobnem času potrebuje posameznik za življenje vrsto znanj, veščin in odnosov, ki so zajeti 

v kompetenci inovativnosti. Bastiaens idr. (2002, 349) pravijo, da se termin kompetence prvič 

omenja v letu 1596. Običajno se veže na podjetništvo in ravnanje s človeškimi viri. Ko so 

raziskovalci ugotavljali, da inteligenčni testi ne dajo dovolj podatkov o posamezniku za delovno 

uspešnost pri delu, so predlagali ocenjevanje kompetentnosti, ki zajame tudi druga znanja in 

veščine, ki jih ima posameznik razvite.  

OECD (2013a, 15) opredeli inovativnost kot izboljšanje izdelka, stanja, procesa ali 

organizacijskih metod, ki prinesejo prepoznavno izboljšanje za posameznika in družbo. Gre za 

izboljšano poslovno prakso, proces novih organizacijskih ali marketinških metod, organizacije 

dela ali zunanjih relacij. Kompetenco kot celovitost znanj, ravnanja, sposobnosti in veščin 

posameznika opredeljuje Kohont (2005, 40), ki meni, da kompetence inovativnosti pomagajo 
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posamezniku v različnih situacijah uspešno opraviti izbrano nalogo. Likar idr. (2002) opredelijo 

inovacijsko kompetenco kot celoto dveh sestavnih delov, ki sta medsebojno povezana in 

odvisna od socialnega in kulturnega okolja posameznika. Prvi del obsega znanje, sposobnosti 

in veščine, drugi del pa zadeva proaktivnost posameznika, da uporabi znanja, sposobnosti in 

veščine v inovativne namene. 

2.1.3 Definicija podjetnosti in kompetenca podjetnosti  

Pojem podjetnosti je v praksi razumljen pogosto kot podjetništvo. Cankar idr. (2015, 29–42) 

menijo, da je potrebno ločevati kompetenco podjetnosti od pojma podjetništvo, ki je širši pojem. 

Podjetnost opredelijo kot človeško lastnost, podjetništvo pa kot poklic. Razvoj podjetništva je 

pomemben za gospodarski razvoj družbe in poleg podjetnega ravnanja vključuje tudi znanja in 

spretnosti ustanavljanja in vodenja malega podjetja. Podjetnost je lastnost posameznika oz. 

kompetenca, ki jo potrebuje vsakdo v življenju. Skozi življenje je potrebno reševati izzive, ki 

potrebujejo dobre rešitve. Posameznik mora verjeti vase, da zmore reševati izzive, izbirati dobre 

rešitve in ustvariti koristno vrednost zase, za družino in za družbo.  

Bacigalupo idr. (2016, 20) opredelijo podjetnostno kompetenco kot sposobnost reševanja 

kompleksnih problemov določenega področja, kjer so za uspešno reševanje potrebni strokovno 

znanje področja, spretnosti in osebnostne lastnosti. Reševanje kompleksnih problemov poteka 

v avtentičnih in nepredvidljivih situacijah (Rychen in Salganik 2003).  

Vsebine s področja inoviranja in podjetnosti v vzgojno-izobraževalnem procesu v osnovnih 

šolah spodbujajo razvoj kompetence inovativnosti, samoiniciativnosti in podjetnosti. Pri 

učencih spodbujajo razvoj ustvarjalnih in podjetnih ljudi, ki znajo opazovati in zaznati 

priložnosti, ustvarjalno reševati probleme, nesoglasja, sprejemati odgovorne, tvegane odločitve, 

biti proaktivni, se odzivati na pobude ter se znali prilagajati raznolikim okoliščinam (Likar idr. 

2013).  

V Priporočilu 2006/962/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o 

ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje je bila v okviru evropskega referenčnega okvira 

ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja opredeljena kompetenca inovativnosti in 

podjetnosti. Opredelila je znanja, spretnosti in odnose posameznika, ki jih ta potrebuje, da 

spreminja dobre ideje v koristna dejanja. Kompetenca inovativnosti in podjetnosti vključuje 

ustvarjalnost, inovativnost, prevzemanje odgovornosti in sposobnost načrtovanja in upravljanja 

projektov za dosego zastavljenih ciljev doma, v službi in v družbi. Kompetenten posameznik je 

sposoben prepoznati priložnosti in si pridobiti potrebna podjetniška znanja za ustvarjanje 

ekonomskih in družbenih vrednosti. Poudarja tudi sposobnost posameznika, da uresničuje svoje 

zamisli. V Priporočilu 2018/C 189/01 Sveta z dne 22. maja 2018 o ključnih kompetencah za 

vseživljenjsko učenje je podjetnostna kompetenca opredeljena kot zavedanje in razumevanje 

obstoječih okoliščin in priložnosti za uresničitev zamisli z osebnimi, službenimi ali družbenimi 
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dejavnostmi. V Okviru podjetnostne kompetence (Bacigalupo idr. 2016, 6) je podjetnost 

opredeljena kot kompetenca za življenje, ki je prisotna v skrbi za osebni razvoj in participaciji 

k družbenemu razvoju. Podjetnost opredeli kot zmožnost posameznika, da izkoristi priložnosti 

in ideje, ki jih pretvori v vrednost za druge in je lahko kulturne, socialne ali ekonomske narave.  

2.2 Inovacijska klima in kultura 

Vzgojno-izobraževalni zavod je kompleksen sistem, v katerem je vodstvu zaupana celostna 

odgovornost za dvig standardov kakovosti izobraževanja. Standardi kakovosti so opredeljeni 

na podlagi mnogih raziskav, priporočil in smernic, saj je vloga in pomen vodenja v 

izobraževanju za razvoj konkurenčne družbe v ospredju prizadevanj za družbeno blaginjo 

(OECD 2013a, 185). Številne države skušajo opredeliti, kaj se od ravnateljev v šolah pričakuje, 

v smislu, kako lahko ravnatelj vpliva na učenje in uspešnost učencev (Hattie 2018; Robinson 

2011). Robinson (2011, 128) meni, da je najpomembnejša vloga vodje, da pedagoško usmerja 

strokovne delavce, zagotavlja njihovo profesionalno ravnanje in učenje ter ustvarja varno in 

spodbudno okolje za delo in učenje. Sergiovanni (2001, 24) pripisuje vodstvu nalogo 

podpiranja in iskanja poti učenja zaposlenih, da le-ti zmorejo in znajo kakovostno voditi 

vzgojno-izobraževalni proces. Pomemben vidik razvijanja dobre prakse med zaposlenimi je 

vzpostavitev sistema za predstavljanje idej in širjenje dobre prakse na področju razvijanja 

ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti. 

Fatur in Likar (2009, 45) opredelita organizacijsko kulturo kot globoko zakoreninjene vrednote 

in prepričanja zaposlenih, ki oblikujejo vedenja v organizaciji kot sprejemljiva, in se kažejo v 

odzivih na pobude okolja. Organizacijsko klimo opredelita kot način delovanja organizacije v 

vsakodnevnih razmerah, ki izkazuje prioritete organizacije v postopkih in delovanju zaposlenih 

v organizaciji. V procesu nastajanja inovacijske kulture je pomembno, da je v začetku jasno, 

kakšna so pričakovanja, nato pa sledi podpiranje inovativnosti, priznavanje in nagrajevanje 

inovativnih sodelavcev ter zmanjševanje nezadovoljstva zaradi prisotnega birokratizma. Fatur 

in Tsaggaris (2006, 15–41) navajata, da so značilnosti inovacijske kulture vidne v vodjih z jasno 

vizijo, ki so navdušeni za spremembe in dopuščajo drugačne načine razmišljanja ter vedenja, s 

podporo vodilnega kadra ter učinkovito komunikacijo v kolektivu.  

Fatur in Likar (2009, 46) za razvoj inovacijske klime priporočata stil vodenja tipa Y, ki temelji 

na McGregorjevi teoriji Y. Tip vodenja Y temelji na zaupanju vodje, da so zaposleni vedno 

ustvarjalni ter iznajdljivi in samoiniciativno sledijo ciljem organizacije, s katerimi se 

identificirajo. S tem stilom vodenja se oblikuje odprta, participativna kultura. Vodja jo lahko 

doseže z obojestranskim zaupanjem nadrejenih in podrejenih, prenosom informacij in odprtim 

komuniciranjem, sodelovanjem, skupinskim reševanjem problemov, visokimi cilji in 

avtonomijo zaposlenih. 
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Vodenje vzgojno-izobraževalnega zavoda pomeni iskanje načinov, kako razvijati inovativno 

klimo in kulturo v zavodu ter kako razvijati motiviranost in zavzetost vseh zaposlenih za 

izboljšave. Pri razvoju tega področja organizira ravnatelj sodelovanje s starši, lokalnim in širšim 

okoljem ter strokovno javnostjo. Pri skupinskem reševanju pomembnih vprašanj in odločitvah 

spodbuja strokovno sodelovanje zaposlenih, ki sledi sodobnim konceptom vodenja (Brejc in 

Čagran 2019, 6–7). 

2.3 Ustvarjalno učno okolje 

Razumevanje učnega okolja z vidika fizičnega prostora v vlogi podpore vzgojno-

izobraževalnemu procesu se v našem pedagoškem prostoru začne z letom 1959, ko so v iskanju 

čim boljše rešitve spodbudnega učnega okolja skupaj stopile tri stroke, arhitektura, medicina in 

pedagogika in na posvetu z naslovom »Od stare k novi šoli« so razmišljali o podpornih vidikih 

fizičnega šolskega prostora (Bregar Golobič 2012, 54). Walden (2009) ugotavlja, da je pomen 

fizičnega okolja v javnih vzgojno-varstvenih in izobraževalnih ustanovah podcenjen, da 

prevladujejo birokratski predpisi in nizka finančno-ekonomska merila. Problematika je redko 

vsebina diskusij o izboljševanju izobraževanja, saj je vedno v ospredju tema, »kaj« in »kako« 

poučevati mlade v nacionalnem kurikulu. Navadno je tema prisotna z vidika prostorskih 

pogojev in normativov v šolah.  

Šolski prostor in oprema sta del prikritega kurikula šole. Apple (1990, 85) meni, da je vpliv 

prikritega kurikula lahko močnejši od formalnega, kar ugotavljajo tudi številni znanstveniki. 

Bregar Golobič (2012, 57) pravi, da je šolski prostor samoumeven in v terminologiji ostaja 

zvest staremu izročilu, kar kaže na trdoživost prikritega kurikula šole, npr. šolsko klop je že 

dolgo nazaj zamenjala miza, a otroci še danes sedijo v klopeh. Cuban (1993, 279) poudari, da 

je pri pojasnjevanju učnega procesa nujen sestavni del tudi opazovanje fizičnega prostora, 

ureditev šole in učilnice. Na podlagi obširne raziskave je razdelil učilnice glede na ureditev na 

t. i. »na učitelja osredotočene učilnice« in »na učenca osredotočene učilnice«.  

Področje arhitekture vrtcev in šol naj sledi trajnostnim načelom in išče rešitve, ki podpirajo 

pedagoške procese in vključujejo elemente sodobnih učnih okolij. Kotnik (2017) pravi, da je 

pomembno vprašanje, »kaj« spremeniti, in ne, »kako« spremeniti. Pri zasnovi ali prenovi 

šolskega prostora meni, da je potrebno upoštevati vidik večuporabnosti (elemente lahko 

uporabljamo na več načinov, funkcionalno in pedagoško), mobilnosti (notranja oprema je 

prestavljiva, na kolesih), fleksibilnosti (elementi omogočajo enostavno uporabo in 

pospravljanje), inovativnosti (kreativni elementi za alternativne oblike pouka), 

avtodidaktičnosti (elementi za samoučenje ali oblikovanje lastnega učnega okolja), 

povezovalnosti (odpiranje med prostori omogoča sodelovanje), raznovrstnosti (različnost 

učnega okolja in opreme) in neformalnosti (okolje ni strogo definirano). 
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Slika 2: Primer ustvarjalnega fizičnega prostora, ki ima elemente večuporabnosti, 

mobilnosti, fleksibilnosti, inovativnosti, samodidaktičnosti in raznovrstnosti 

Vir:  ALK3R 2016. 

Z vidika uporabe barvne palete lahko izboljšamo ustvarjalnost v prostorih. Primerno 

temperaturo prostora, namizne potrebščine in opremljenost prostora lahko izberemo z vidika 

pohištva in barv. Študija Taskworld je pokazala, da imajo barve, ki jih uporabimo za barvanje 

sten delovnega okolja, različne učinke. Modra barva umirja in sprošča delovno ozračje. Zelene 

barve spodbujajo sodelovalno delo in ustvarjalnost in dolgo ohranjajo delovno moč. Rdeče 

barve ohranjajo intenzivnost in energičnost pri delu (Cerdeira 2018).  

Ustvarjalno učno okolje, fizično in didaktično, omogoča postaviti učenje v središče 

personaliziranega vzgojno-izobraževalnega procesa. Učenje poteka v socialnem kontekstu, v 

katerem lahko učenec sledi svojim interesom, notranji motivaciji, svojemu učnemu tempu in 

zahtevnosti. Učne vsebine naj se medpredmetno povezujejo in ustvarjajo življenjsko znanje. 

Armstrong (2000) meni, da ustvarjalna šola spodbuja učenca kot aktivnega raziskovalca, 

spodbuja otrokovo notranjo motivacijo in vedoželjnost, pri čemer so učne vsebine življenjske 

in v učilnici so predmeti iz resničnega življenja, zato spodbuja otrokovo samostojno 

razmišljanje in dialog ter sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. Spodbudno fizično okolje 

vključuje uporabo sodobne tehnologije (stacionarnih naprav, mobilnih naprav in aplikacij ter 

družbenih omrežij) pri pouku (OECD 2013b).   
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Slika 3: Fizični prostor naj izkazuje dokaze o učenju in povratni informaciji o učenju 

Vir: Room 213 2015. 

Raznoliki prostori omogočajo vzgojno-izobraževalni proces, ki lahko poteka v prostorih zavoda 

ali zunaj. Arhitekturna postavitev prostora omogoča odprto učenje in učenje v skupinah, 

dvojicah ali individualno, kar je vidno iz možnosti prehajanja med prostori in znotraj prostora 

iz postavitve miz in stolov v prostorih, pa tudi v postavitvi učil in dekoracij. Učni prostori 

morajo biti vznemirljivi in omogočati učno doživetje (OECD 2013b). 

 

Slika 4: Razporeditev v prostoru omogoča različne sodobne oblike učenja in poučevanja 

Vir: Balarezo Bachmann 2008. 

Šola je fizični prostor, ki je namenjen bivanju otrok in odraslih. Pri oblikovanju prostorov je 

potrebno upoštevati ergonomski vidik obeh skupin. Likar, Križaj in Fatur (2006, 19) pravijo, 
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da je delovno okolje, ki spodbuja inovativnost, prepleteno s kulturo podjetja. Inovativno okolje 

vključuje prostore in opremo prostorov, ki omogočajo informiranost, druženje v različnih 

delovnih oblikah, sproščeno druženje v razgovorih, delovne površine različnih višin in oblik, 

razgibavanje, udejstvovanje v umetnosti, družabne igre, počitek z razmislekom in druženje. 

Burmester (2019) meni, da sodobni prostori izkazujejo skrb za zdravje in dobro počutje 

zaposlenih, spodbujajo ustvarjalnost in sodelovanje posameznikov. Klasični delovni prostori so 

naravnani storilnostno, odprti prostori pa spodbujajo sodelovanje in interdisciplinarno delo. 

Ustvarjalno učno in delovno okolje podpira sodobne oblike poučevanja in učenja, ki potrebujejo 

fleksibilnost, odprtost, inovativnosti, podjetnost in inkluzivnost vzgojno-izobraževalnega 

procesa.  

2.4 Inovacijske osebnostne lastnosti 

V nadaljevanju se usmerimo v širši pogled na inovacijske osebnostne lastnosti. Pečjak (1986) 

pravi, da so značilnosti ustvarjalnih ljudi fluentnost, izvirnost, motiviranost, čustvena 

občutljivost, prilagodljivost, odprtost in nekonformizem. Kleysen in Street (2001, 284–296) sta 

opredelila inovacijska vedenja s petimi področji, ki vključujejo značilna vedenja: iskanje 

priložnosti, ustvarjanje, oblikovanje raziskovalnih idej, zavzemanje za uresničitev idej in 

njihova uporaba. Drewniany in Jewler (2005, 27) sta v raziskavi ugotovila, da je za inovativne 

ljudi značilno, da so vztrajni, samodisciplinirani, neodvisni, se ne ozirajo na pravila in mnenja 

drugih, dvomijo, so radovedni, tvegajo, so samozavestni in samozadostni. Likar (2004, 239–

246) opredeli raznolike osebnostne lastnosti, ki jih inovator potrebuje za uspešno delovanje. 

Pravi, da je ena pomembnejših lastnosti miselna prožnost, ki omogoča vstop novih idej. 

Pomembni sta tako zmožnost generiranja idej, presojanja in vrednotenja kot notranja 

motivacija, ki ob upoštevanju realnega sveta vleče inovatorja k čustveni zavzetosti za rešitev 

problema. Za inoviranje so potrebni tudi intuitivnost, strokovno znanje, sodelovanje z drugimi 

strokovnjaki, organiziranje dela ter sposobnost uveljavljanja novosti in trženja ustvarjene 

rešitve. Hero, Lindfors in Taatila  (2017, 102–121) opredelijo inovacijske kompetence 

posameznika s kreativnostjo, prožnostjo, usmerjenostjo k dosežkom, motivacijo, zagnanostjo, 

samozavestjo, samouravnavanjem, vizijo, socialnimi veščinami, znanjem vodenja projektov ter 

strokovnim znanjem in spretnostjo. 

Plestenjakova (2014, 93) je v svoji raziskavi proučila vpliv dejavnikov na razvoj osebnostnih 

inovacijskih lastnosti pri mladostnikih. Rezultati raziskave so pokazali, da imajo na razvoj 

osebnostnih inovacijskih lastnosti pri mladih največji vpliv mediji, za njimi starši, vrstniki in 

nato učitelji. Mediji v največji meri vplivajo na radovednost, ustvarjalnost, navdušenost, 

podjetnost in zaznavanje problemov. Starši imajo največji vpliv na odgovornost, vztrajnost, 

sprejemanje in obvladovanje tveganj in samostojnost mišljenja. Vrstniki vplivajo na razvoj 

timskega dela in prilagodljivosti. Učitelji v manjšem deležu vplivajo na podjetnost in timsko 

delo. De Corte (2010, 35–70) poroča o podobnih ugotovitvah na Ameriškem državnem svetu 

za raziskovanje. V raziskavi so ugotovili, da učenci porabijo 21 % svojega časa v šoli, 79 % pa 
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na obšolskih aktivnostih, kjer poteka interakcija z vrstniki in odraslimi v neformalnem učenju 

z različnimi dražljaji in informacijami. Ugotovili so, da je formalno šolanje ena od mnogih 

priložnosti za učenje v družbi, v kateri so postali mediji in sodobna tehnologija vseprisotni in 

močno vplivni. Privlačnost najrazličnejših aktivnosti v svetu odraščajočih je konkurenca 

šolskemu učenju. Na podlagi rezultatov ugotavljajo, da je za kakovostne rezultate ključno 

povezovanje formalnega in neformalnega znanja in okolja v vzgojno-izobraževalnem procesu. 

2.5 Invencijsko-inovacijski proces 

Śledzik (2013, 89–95) razdeli invencijsko-inovacijski proces na fazo invencije, v kateri poteka 

generiranje novih idej, na fazo inovacije, v kateri se dobra ideja pretvori v storitev, izdelek ali 

proces z vrednostjo, in na fazo difuzije, ko se inovacija kot tržno uspešna rešitev implementira 

v družbo. Fagerberg (2018, 983) pravi, da je inovacija lahko rezultat dolgotrajnega procesa, ki 

vključuje več med seboj povezanih inovacij. Za uspeh inovacijskega dela je potrebno zagotoviti 

sistemski pristop, ki podpira inovacijsko klimo in kulturo v kolektivu, finančno, tehnološko in 

informacijsko podporo. Likar, Križaj in Fatur (2006, 123–128) opozorijo, da je potrebno 

poskrbeti za zaščito industrijske lastnine in za zagotovitev človeških virov, saj se pri 

inovacijskem delu v praksi pogosto srečamo z odporom in organizacijsko administrativnimi 

ovirami. Likar idr. (2004, 128) menijo, da je inoviranje v procesu poučevanja in učenja 

zahtevno, saj je izboljšanje kakovosti znanj in spretnosti usmerjeno v učenca. Uvedba je 

zahtevna, ker je potrebno spremeniti pedagoško prakso in vrednotiti učinke inoviranja. Marsh 

(2014, 34) glede na obseg inovacije loči praktični in tehnični model inoviranja v šolskem 

prostoru ter emancipatorni model, ki je primeren za uvajanje sistemskih sprememb. Inovacije 

na področju vzgoje in izobraževanja so raznolike in usmerjene v izboljšanje kakovosti 

izobraževanja. Komljanc (2015, 3) meni, da inoviranje poteka pri uvajanju sodobnih pristopov 

k poučevanju in učenju ob podpori strokovnjakov. Za uspešno izpeljavo inoviranja potrebujejo 

vodstveni in strokovni delavci šol raznolika znanja in spretnosti s področja inovacijskih znanj.  

Mentorjem v šolah pri inovacijskih procesih primanjkuje znanja za izdelavo tržnih raziskav, 

poslovnega načrta in zaščito intelektualne lastnine. Za izpeljavo invencijsko-inovacijskega 

procesa so potrebne osebnostne lastnosti, kot so ustvarjalnost, domišljija, samozavest, 

navdušenje, drznost, obvladovanje tveganja, vztrajnost in timsko delo. Le-te je potrebno 

razvijati pri učencih. Učitelji potrebujejo izobraževalne vsebine s področja razvijanja 

inoviranja, da lahko prenašajo potrebno znanje na učence pri inovacijskem delovanju. Pri 

inovacijskem delu je ključno, da učitelj spodbuja učence k podajanju in deljenju izvirnih idej, 

k uresničevanju svojih idej, preizkušanju in vrednotenju, k sodelovanju v delovnem timu ter k 

izboljševanju in implementiranju rešitve zainteresirani javnosti (Likar 2003, 288). Učenci 

cenijo odprte, prilagodljive, vztrajne in zanesljive učitelje. Učitelj naj inovacijsko delo 

organizira z aktivnimi oblikami in metodami dela ter podpira medsebojno spodbujanje in 

podpiranje. Likar idr. (2013) pravijo, da je v invencijsko-inovacijski proces potrebno 

vključevati tudi zunanje strokovnjake in lokalno skupnost. Za kakovosten razvoj inovacijsko-
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podjetniškega procesa v šoli je potrebno razvijati pedagoški trikotnik šola, dom in lokalno 

okolje, pri čemer je učenec v središču pozornosti razvijanja inovacijskih kompetenc.  

Proces inoviranja je proces spreminjanja starega v novo z obnavljanjem, posodabljanjem 

vsebin, oblik in metod dela z vidika časa, z aktualiziranjem predhodnega, z odkritjem novega 

elementa ali s kombinacijo različnih že znanih elementov, ki dobijo enako ali novo vlogo v 

vzgojno-izobraževalnem procesu. Komljančeva (2006, 24) meni, da inovativna šola išče 

priložnosti za ustvarjalne izzive v učečem se okolju. Inovativni učitelji vodijo učenje s principi, 

mehanizmi ocenjevanja in miselnimi procesi posameznika. Inovativni učenci čutijo učni prostor 

in čas, v katerem lahko premišljujejo in sodelujejo z drugimi učenci, kar poveča intenzivnost 

učenja in rezultatov. 

Nove zamisli, invencije in inovacije nastanejo zaradi ustvarjalnih posameznikov. Vsaka 

invencija še ne postane inovacija. Z izborom se izbere najboljša, ki jo v invencijsko-

inovacijskem procesu razvijemo v uporabno rešitev z vrednostjo. Prepoznan problem začnemo 

reševati s procesom iskanja rešitve. Prične se z generiranjem idej, nadaljuje z izborom, 

razvojno-raziskovalnim delom, preizkušanjem idej, prototipiranjem, poslovnim načrtom, 

raziskavo trga, pridobivanjem sredstev in konča s predstavljanjem rešitve potencialnim 

uporabnikom ali kupcem, pri čemer se ustvari vrednost, ki je lahko kulturna, socialna ali 

ekonomska. 

2.5.1 Invencija  

Likar (2004, 239–246) pravi, da je invencija dobra ideja s potencialom, ki obeta, da postane 

inovacija. Lahko je dobra zamisel, kako ustvariti nov izdelek, storitev ali proces ali kako jih 

izboljšati. Śledzik (2013, 89–95) opredeli invencijo kot generiranje novih idej. Fagerberg 

(2018, 983) opredeli invencijo kot prvi pojav ideje za nov izdelek ali postopek, inovacija pa je 

prvi poskus uresničitve. Mulej in Ženko (2003, 273–281) sta invencijo definirala kot obetajočo 

zamisel, ki je lahko izum, druge rešitve ali domislek, ki kasneje pride prav pri realizaciji rešitve. 

Pravita, da se pri malih inovacijah uresniči sedem odstotkov invencij, pri velikih pa manj kot 

en odstotek invencij. Zmožnost za realizacijo invencij Likar (2006, 54–56) definira z 

inventivnostjo. Slovar (SSKJ 2008) opredeli inventivnost kot iznajdljivost in domiselnost.  

Invencija je povezana z ustvarjalnostjo in ustvarjanjem idej, med katerimi so tudi ideje s 

potencialom za inovacijo. Invencija nastane kot skupek znanja, stališč, prepričanj, izkušenj, 

sposobnosti in potreb posameznika. Brez znanja ostane še tako dobra ideja brez uresničitve 

(Halilović 2013, 62). 

Pri izboru invencij si pomagamo z ocenjevanjem, pri čemer upoštevamo več vidikov. Za 

uresničitev invencije je potrebno pripraviti poslovni načrt s finančnim predračunom odhodkov 

in prihodkov, načrt človeških virov, vključiti predpostavke in izbrati strategijo vrednotenja. 
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Izbor lahko temelji na numerični občutljivostni analizi, oceni tveganja, presojanju uspešnosti 

glavnih postavk ali oceni uspešnosti s pomočjo vprašanj (Likar 2006, 54–56).  

2.5.2 Inovacija 

Fagerberg (2018, 985) pravi, da je za spremembo invencije v inovacijo običajno potrebno 

združiti več različnih vrst znanja, zmožnosti, spretnosti in virov. Inovacija je realizirana rešitev, 

ki jo uvajamo v prakso in lahko ima kulturno, socialno ali ekonomsko vrednost. OECD (2005, 

40) opredeli inovacijo kot implementacijo prepoznavno izboljšane obstoječe rešitve ali novo 

rešitev, ki je lahko storitev, izdelek ali delovni/tehnološki proces v praksi. Śledzik (2013, 89–

95) opredeli inovacijo kot pretvorbo dobre ideje v uporabno storitev, izdelek ali proces z 

vrednostjo. Inovacije razdeli na več področij, lahko so uvajanje novih izdelkov, uvajanje nove 

tehnologije, odpiranje novih trgov, osvajanje novih virov surovin in nove organizacijske 

rešitve. OECD (2005, 43) v strategiji opredeli inovacijske dejavnosti na raziskovalno-razvojno 

dejavnost; nakup potrebnih proizvodnih naprav za proizvajanje novih in izboljšanih rešitev; 

nakup licence, patenta, blagovne znamke, strategije dela; znanje in izkušnje oz. »know-how«; 

industrijski inženiring; izobraževanje kolektiva za uporabo nove ali izboljšane rešitve in trženje 

novih izdelkov. Likar (2006) opredeli inovacijo kot nov ali bistveno izboljšan izdelek, postopek 

ali storitev, ki se implementira na trg, v tehnološki postopek ali se izkaže za uporabno in 

koristno. Likar (2004, 239–246) govori o inovaciji takrat, ko je ideja postala koristno 

uporabljena.  

Likar idr. (2004, 127) pravijo, da se pojem inovacije nanaša na vsa področja življenja, med 

drugim na področje vzgoje in izobraževanja, kjer predstavlja prenos uporabe novih znanj in 

uvajanje novih metod poučevanja. Komljančeva (2006, 12) meni, da z razvojem pedagoške 

tradicije posodabljamo tudi oblike inoviranja, ki temeljijo na učitelju – raziskovalcu lastne 

prakse in teoretični podpori s stalno skupno regulacijo, refleksijo in evalvacijo. Namen uvajanja 

inovacij v šolski prostor je izboljšanje kakovosti izobraževanja. 

Inovacija je torej novost, ki je nastala iz ideje, ki je imela potencial. Novost je lahko prava 

novost ali bistvena izboljšava na področju družbenega, kulturnega, socialnega, poslovnega ali 

zasebnega življenja. Inovacija prinese korist uporabniku in avtorju inovacije – inovatorju.  

2.6 Inovativno poučevanje  

Z vidika razumevanja narave učenja se inovativna načela poučevanja začnejo z učencem, ki je 

v središču učenja, sodelovalnim učenjem, izhajanjem iz učenčevih interesov, s primerno 

zahtevnostjo za vsakega učenca, medpredmetno povezanostjo, reševanjem problemov in 

formativno povratno informacijo, ki učencu omogoča usmerjanje lastnega procesa učenja 

(Dumont, Istance in Benavides 2010, 13–14). Komljančeva (2015, 3) pojasni inovativno 

poučevanje in učenje kot samostojno, svobodno in odprto obliko, ki temelji na 
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samouravnavanju delovanja z namenom izboljševanja posameznika. Heick (2019) opredeli 

deset značilnosti visoko učinkovitih učnih okolij, v katerih učenci postavljajo več vprašanj kot 

učitelj, pomembnejše od pravilnih odgovorov je postavljanje vprašanj, znanje pridobivajo 

učenci iz različnih virov, učitelj uporablja različne učne pristope, pridobljeno znanje je 

prenosljivo v življenje, učenje je personalizirano, pri ocenjevanju znanja so v ospredju 

razumevanje, učenje in pridobivanje znanja/veščin, učenci so vključeni v oblikovanje 

raznolikih kriterijev uspešnosti, učne navade se razvijajo z zgledi in v učnem okolju imajo 

učenci priložnosti za rast, razvoj, napredek in izboljševanje dosežkov ali izdelkov. Inovativno 

učenje je v Education at a Glance (OECD 2013a, 21) opredeljeno s sedmimi načeli uspešnega 

inovativnega učenja z učencem v učnem središču, v socialnem kontekstu, čustvenem 

usmerjanju, povezovanju znanja, interdisciplinarnosti in referenčnih merilih s povratno 

informacijo. Dylan (2018, 171) pravi, da je treba ustvariti šolsko kulturo, v kateri vsak učitelj 

verjame, da lahko izboljša svoje znanje in spretnosti poučevanja, da z inovativnim poučevanjem 

soustvarja inovativno šolo. Komljančeva (2015, 2) pravi, da inovativen učni proces omogoča 

učencu izgradnjo lastne podobe o učni snovi ter primerjavo s podobami, ki so jih razvili drugi 

učenci, kakovostno povratno informacijo, večsmerno komunikacijo, empatijo ter usklajevanje 

misli in videnj. Da je za učitelja učenčevo učenje vidno Hattie (2018, 26) priporoča učitelju, da 

»stopi v čevlje« svojih učencev. Pristop k oblikovanju učnega okolja in procesa razdeli na štiri 

področja: miselne okvire, premišljeno načrtovanje v sodelovanju z drugimi, prilagodljivost 

strokovnjaka in prejemanje povratnih informacij. Učitelj je dejavnik sprememb, ki išče izzive 

in povratne informacije v dialogu, visokih pričakovanjih in razmislekih ob napakah. Vzpostavi 

zaupno učno okolje, vključuje vrstniško učenje, sodobno tehnologijo, razvija kritično mišljenje 

ter spodbuja osredotočenost in zaupanje vseh v uspeh. 

Za uspešno inovativno poučevanje v šoli potrebuje učitelj poznavanje značilnosti otrokovega 

spoznavnega in psihosocialnega razvoja, da zna izbirati in prilagajati vsebine učencem po 

njihovih individualnih zmožnostih. Spoznavni razvoj je Piaget (1954) opredelil na stopnje: 

senzomotorično stopnjo, predoperativno stopnjo, stopnjo konkretno logičnega mišljenja in 

stopnjo formalno logičnega mišljenja. Spoznavni razvoj otroka se nenehno usklajuje z 

uravnavanjem lastnih potreb in mišljenja s potrebami okolja. Psihosocialni razvoj otroka je 

Erikson (1959) opredelil v osmih fazah: potreba po varnosti; potreba po začetni avtonomiji in 

socialnih odnosih, potreba po lastni aktivnosti in samoiniciativnosti, potreba po delavnosti, 

potreba po lastni identiteti pred puberteto in po njej, potreba po sprejemanju, potreba po 

ustvarjalnosti, uresničevanju lastnih zmožnosti in potreba po uveljavljanju lastnih potencialov.  

2.6.1 Reševanje problemov  

Reševanje problemov je spretnost, ki je danes zelo zaželena v življenju in iskana na trgu dela. 

Marentič Požarnik (2018, 8) opredeli reševanje problemov kot »Iskanje novih rešitev in poti, 

preseganje uporabe prej naučenih pravil, postopkov in strategij za doseganje ciljev«. Komljanc 

(2012, 2) meni, da smo po Sternbergovi teoriji pri reševanju problemov usmerjeni v ustvarjalni, 
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analitični in praktični proces. Na uspešnost reševanja vplivajo izkušnje ter zunanji in notranji 

svet učenca. Spoznavni razvoj otroka vpliva na uspešnost reševanja problemov, zato je pri 

načrtovanju potrebno upoštevati območje bližnjega razvoja in postavljati probleme na stopnjo, 

na kateri jih lahko učenci rešijo na podlagi izkušenj in ob podpori učitelja.  

Jaušovec (1987) opredeli otrokovo reševanje problemov po fazah, ki se prekrivajo s stopnjami 

Piageta (1954, 23). Prva faza je senzomotorična in poteka od rojstva do drugega leta. Druga 

faza je predoperativna, ki poteka od drugega do sedmega leta. V tem času je otrok zmožen 

klasifikacije, združevanja predmetov na podlagi podobnosti in po različnih kriterijih. Tretja faza 

je faza konkretnih operacij in traja od sedmega do dvanajstega leta. Sedemletnik lahko 

razporedi elemente glede na dve značilnosti, osemletnik in devetletnik že usvoji pojem celote 

in delov ob konkretnih predstavah, težko pa razume odnose med abstraktnimi pojmi in 

konkretnimi predmeti. Četrta faza je faza formalnih operacij in traja od dvanajstega do 

petnajstega leta. Na tej stopnji že abstraktno razvršča predmete, brez potrebe po konkretnem 

nivoju. Lahko razmišlja o abstraktnih pojmih, primerja razvrstitve in jih vrednoti, ali so 

smiselne za reševanje problemov. V tem obdobju postane zmožen tudi sestaviti celovito 

klasifikacijo sistemov. Učenci pri spremembah najprej usvojijo količinske spremembe in nato 

kakovostne spremembe. Prehajanje med fazami je odvisno od posameznikovega individualnega 

razvoja.  

V prvih razredih učence učimo reševanja preprostih problemov iz življenja ob konkretnem 

materialu, slikovnih prezentacijah in kasneje na simbolnem nivoju. Ob upoštevanju območja 

bližnjega razvoja učenca stopnjujemo zahtevnost problemskih situacij. Pri tem pazimo na 

razmerje med vodenim in samostojnim reševanjem problema. Začnemo z igrivimi problemi, ki 

učence motivirajo za iskanje poti in rešitev. Glaze (2014, 7) pravi, da probleme odpiramo s 

pogovorom, ogledovanjem, poslušanjem, okušanjem ali vonjanjem. Uporabljamo različne učne 

oblike dela, v skupinah, dvojicah, samostojno ali frontalno. Učence spodbujamo k problemski 

občutljivosti, zanimanju za problem, postavljanju problemskih vprašanj in analiziranju 

konteksta. Pri delu opazujemo, kako se lotevajo reševanja, kako razmišljajo, rešujejo ter 

preverjajo svoje delo. Spodbujamo jih, da pokažejo razmišljanje, vrednotijo strategije, 

ustvarjajo ideje, sprejemajo več poti reševanja in nepredvidene rezultate. Kompare (2006, 251–

312) pravi, da ob spodbujanju ustvarjanja idej uvajamo že preprostejše tehnike reševanja 

problemov, kot so igre z besedami, naključne povezave, seznam (angl. »check list«), 

morfološka analiza, miselni vzorci, miselne sheme, možganska nevihta, zapisovanje idej, vhod 

– izhod in sinektika. Po Marzanovem modelu dimenzij učenja lahko probleme odpiramo in 

iščemo rešitve ob analizi filmov in s tehnikami učinkovitega reševanja divergentnih problemov: 

možgansko nevihto, tehniko šestih klobukov, tehniko izmenjave problemov in tehniko PMI. V 

višjih razredih se učenci lahko srečajo z zahtevnejšimi tehnikami, kot so »design thinking«, 

»Sprint« ali TRIZ. Ineta (2014, 63–74) opredeli dizajnersko razmišljanje (angl. design thinking) 

kot pristop k sodelovalnemu učenju in ustvarjalnemu reševanju problemov. Proces poteka v 

petih fazah. Keong idr. (2017, 249) navajajo, da je ustvarjalno reševanje problemov po metodi 
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TRIZ namenjeno reševanju kompleksnih problemov in se izvede v štirih fazah. Pri učencih z 

uporabo tehnik za reševanje problemov razvijamo senzibilnost za odkrivanje priložnosti in 

uspešno reševanje izzivov v vsakdanjem življenju. Kompleksni problemi so rešljivi z znanji 

različnih strok, zato je potreben interdisciplinarni timski pristop. V interdisciplinarnem timu 

vsak učitelj prispeva znanje svoje stroke za rešitev problema. To omogoča pridobitev širokega 

vpogleda v reševanje kompleksnega problema in širitev strokovnih znanj učiteljev.  

2.6.2 Timsko delo 

Hauschildt in Kirchmann (2002, 41–49) menita, da je timsko delo sodelovanje posameznikov 

pri skupnih nalogah in strokovnih debatah, pri katerih poteka izmenjevanje mnenj, stališč in 

strokovnih pogledov. To krepi povezanost, naravnanost za sodelovanje in pripadnost kolektivu, 

ki izgrajuje sodelovalno kulturo. Člani tima se povezujejo v skupno nalogo, pri kateri morajo 

zastaviti realne cilje, načrtovati delo, aktivno sodelovati, se podpirati, spodbujati, premišljevati 

in vrednotiti rezultate zadane naloge. De Bono (2006, 7) meni, da je pri timskem delu potrebno 

namenjati skrb sodelovalnemu razmišljanju v skupini in zamenjati nasprotovalno razmišljanje 

s sodelovalnim ali paralelnim razmišljanjem. Primer razvijanja sodelovalnega razmišljanja je 

njegova tehnika šestih klobukov.  

Kobolt in Žižak (2010, 151–188) opredelita timsko delo kot specifično delovno skupino, ki 

rešuje zahtevnejše probleme, pri katerih znanje ene stroke ne zadostuje. Reševanje kompleksnih 

problemov zahteva vedno več timskega dela učiteljev in interdisciplinarnosti. Timskega 

interdisciplinarnega dela se je potrebno naučiti, saj se od članov pričakuje sodelovanje, deljenje 

in izmenjevanje mnenj, spoštovanje in razumevanje. Tim različnih strokovnjakov prinaša v 

skupino znanja različnih strok, kar omogoča reševanje kompleksnejših raziskovalnih nalog.  

Sodelovanje strokovnjakov različnih strok pomeni osebno obogatitev znanja in komunikacije, 

lahko je izziv za raziskovalce ali sprožilec novih idej. Pri timskem delu v interdisciplinarni 

skupini lahko nastopi tudi občutek nekompetentnosti zaradi širine problema. Za razumevanje 

širših raziskovalnih tem je potrebno več časa, več komunikacije in fleksibilnosti. Učinkovitost 

interdisciplinarnega tima je odvisna od jasnega namena tima, primerne sestave tima in dobro 

definiranih ciljev. Kredibilnost vodje tima in dobro znanje moderatorskih veščin podpirata in 

ohranjata učinkovitost delovne skupine. Vodja mora preklapljati med vlogo vodje in člane tima 

in deliti vodenje članom. Za uspešno raziskovanje in dobro motivacijo so potrebne kakovostne 

povratne informacije in refleksija. V interdisciplinarnem timu so potrebni odprta komunikacija, 

izmenjevanje informacij, interakcija, zaupanje, empatija in integracija znanja. S povezovanjem 

članov med skupnim raziskovanjem se razvija sodelovalno učenje ter ustvarja domačnost, 

zaupanje in spoštovanje med člani tima, ki ustvarjajo ustvarjalno delovno klimo (Kovačević 

2016).  
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Pri pouku prenašamo model timskega dela na učence. Timsko delo temelji na skupnem 

načrtovanju dela v timu, partnerskem odnosu in podpori učiteljev. Ustvarja spodbudno okolje, 

v katerem je delo učencev ustvarjalnejše, saj se z idejami bogatijo, jih razvijajo, sodelujejo, se 

podpirajo in skupaj pridejo do rešitve (Likar idr. 2004, 47). Pri izbiri nalog tima v razredu je 

potrebno določiti skupna pravila in razdeliti vloge v timu. Vygotsky (1983) pravi, da pri 

zahtevnejših nalogah, ki so v drugi ravni bližnjega razvoja, potrebuje učenec podpiranje učitelja 

ali vrstnika, da uspešno doseže cilj. Pri timskem delu učencev so pomemben vidik razvoja tudi 

socialne interakcije, ki spodbujajo otroka k aktivnemu sodelovanju ter razvoju socialnih in 

komunikacijskih spretnosti, kar je pomembno za čustveni in miselni razvoj otroka. 

2.6.3 Uporaba sodobne tehnologije pri pouku 

Hitre tehnološke spremembe v vsakdanjem življenju nas ženejo k pridobivanju novih znanj in 

razvijanju spretnosti, ki jih potrebujemo za družbeno vključujoče življenje. Andretta (2007, 12) 

meni, da je potrebno smiselno uporabo sodobne tehnologije razvijati preko učnih dejavnosti, v 

katerih se učeči učijo ustvarjati, etično sodelovati, kritično vrednotiti izobraževalne vire in 

reševati kompleksne probleme. Interdisciplinarni pristop k reševanju kompleksnih problemov 

podpira uporaba digitalne tehnologije. Poleg računalnikov, pametnih telefonov, aplikacij in 

programov je potrebno za uspešno reševanje uporabljati tudi tehnologijo področnih in 

predmetnih strok v osnovni šoli.  

Martin in Grudziecki (2006, 33) menita, da uporaba digitalne tehnologije v ustvarjalni in 

inovativni namen pomeni najvišjo raven uporabe digitalne tehnologije. Dolinar (2017, 28–29) 

meni, da ustvarjalno raven dosežemo s postopnim razvijanjem digitalnih spretnosti, konceptov 

in uporabe v različnih okoljih. Ustvarjalnost in inovativnost spodbujamo na področju 

ustvarjanja digitalnih vsebin predstavitev, prikazov, filmov, stripov, animiranih filmov, blogov, 

vlogov, striminga, sodelovanja, komuniciranja in programiranja lastnih programčkov in 

aplikacij. Pri reševanju kompleksnejših problemov je potrebno združiti raznolika znanja, 

spretnosti in izkušnje različnih ljudi, ki pomagajo razrešiti tehnične težave in zadrege pri 

uporabi in ustvarjanju z digitalno tehnologijo. Vzgoja otrok v šoli temelji na varni in etični rabi 

tehnologije, skrbi za zdravje, okolje in razvoju digitalne ustvarjalnosti. Carretero, Vuorikari in 

Punie (2017, 18) v referenčnem okvirju digitalnih kompetenc opredeljujejo ravni razvoja znanj 

z različnih področij življenja sodobnega državljana v sodobnem svetu.  

Na področnih in predmetnih strokah uporaba tehnologije za raziskovanje in reševanje 

kompleksnih problemov sledi filozofiji predmeta oz. področja. V prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju so za raziskovanje in reševanje preprostejših problemov potrebni 

preprostejši pripomočki, kot so opazovalne posode, mikroskop, termometer, tehtnice, modeli 

teles in likov, enotske kocke, merilni trakovi, računala, zbirka materialov za nizanje in 

razvrščanje, ure, mali Orffovi inštrumenti, slikarski pripomočki, grafična preša, peskovnik in 

konstrukcijske zbirke. V drugem vzgojo-izobraževalnem obdobju je za raziskovanje in 
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reševanje problemov priporočljivo uporabljati mikroskop, termometer, manometer, spirometer, 

barometer, higrometer, električni krog, tehtnice, kompas, magnete, modele gonil, slikarske 

pripomočke, Orffov inštrumentarij in metronom. Na predmetni stopnji so za potrebe 

raziskovanja in reševanja problemov priporočeni predmetni pripomočki. Pri biologiji so 

potrebni mikroskop, stereolupe, trajni mikroskopski preparati, tehtnice, pH-metri, termometer, 

indikatorji, opazovalniki za živali, akvarijska in akvaterarijska oprema, modeli in zbirke 

fosilov. Pri fiziki so za raziskovanje potrebna merila, dinamometer, aneroid, manometer, 

areometer, higrometer, merilnik naboja, elektrometer, tehtnice, Van de Graafov generator, 

kondenzator, malonapetostni in visokonapetostni izvir, mehanika, kalorika, magneti, 

hidrostatične stiskalnice, modeli, tuljave in daljnogled. Pri kemiji so potrebni aerometer, 

termometer, Hoffmanov aparat, gorilniki, magnetna mešala, žarilniki, pH-meter, 

konduktometer in oksimeter. Pri tehniki in tehnologiji so potrebne mehanske konstrukcije in 

gonila, električni krog, elektronika, robotika, metri, lok za rezbarjenje, lotalnik, preizkuševalec 

napetosti, rezalnik stiropora, brusilnik, vrtalni stroj, vijačni stroj, skobeljnik, modeli in makete. 

Pri gospodinjstvu so potrebne tehtnice, kuhinjski robot, mešalnik, sokovnik, likalnik, kuhalnik 

in pečice. Pri zgodovini so potrebni fotoaparat, kamera, kompas, daljnogled, modeli in makete. 

Pri geografiji so potrebni kompas, naklonomer, mikroskop, daljnogledi, pH-meter, dežemer, 

vetromer, vlagomer, termometer, barometer, altimeter, peskovnik in geološka zbirka. Pri športu 

so potrebne štoparica, Polar merilec srčnega utripa in kompas. Pri likovni umetnosti so potrebne 

grafična stiskalnica, keramična peč, kiparsko stojalo in konstrukcijske zbirke. Pri glasbeni 

umetnosti so potrebni Orffovi inštrumenti, glasbila Edgarja Willemsa, ljudska glasbila, klavir 

in metronom (Varšek, Skulj in Filipčič 2011, 4–256).  

Raznolika sodobna tehnologija podpira interdisciplinarni pristop in uspešno reševanje 

kompleksnih problemov v okviru vzgojno-izobraževalnega procesa. 

2.6.4 Razvijanje ustvarjalnega mišljenja  

Ustvarjalnost in ustvarjalno mišljenje smo v enem od predhodnih podpoglavij predstavili z 

vidika mišljenja in delovanja spoznavnih procesov delovnega spomina. Zanimalo nas je 

definiranje konvergentnega in divergentnega mišljenja ter inteligentnosti in ustvarjalnosti. V 

nadaljevanju pogledamo razvijanje ustvarjalnega mišljenja. Za večjo intelektualno aktivnost je 

bilo v preteklosti razvitih veliko tehnik, ki jih delimo na tehnike učenja in tehnike mišljenja. 

Tehnike učenja so namenjene izboljšanju učnega uspeha in so v šoli dobro uporabljene (Pečjak 

1989). Tehnike mišljenja so namenjene razvijanju uporabnih strategij mišljenja. De Bono 

(2006) navaja, da se pri tehnikah ustvarjalnega mišljenja ukvarjamo s spreminjanjem vzorcev, 

razumevanjem odnosa med informacijami in različno uporabo. Gregory idr. (2013, 43–50) 

menijo, da z uporabo različnih tehnik razvijamo pri učencih ustvarjalno mišljenje, ki se ob 

manipuliranju z dejavniki razvijajo v različne smeri. Učenje je organizirano s posrednimi 

učnimi oblikami, ki omogočajo vključevanje učencev v razredno interakcijo, npr. skupinsko 

delo učencev, delo v parih ali individualno učenje. Izbor oblik in metod dela naj podpira 
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večsmerno komunikacijo in umesti podajanje predlogov, idej in rešitev v vzgojno-izobraževalni 

proces. Black in Dylan (1998, 7–74) poudarita, da naj učitelj izhaja iz učenčevih interesov, ki 

krepijo notranjo motivacijo za delo in krepijo vztrajnost in natančnost pri delu. Na slednje 

vpliva tudi izražanje pričakovanj in oblikovanje kakovostnih povratnih informacij, ki učenca 

podpirajo pri napredovanju.  

Razvoj ustvarjalnosti pri učencih podpirajo didaktični pristopi, ki v ospredje postavijo učenca 

kot aktivnega raziskovalca. Aktivno vlogo učenca poudarja sodelovalno učenje, projektno 

učenje, problemsko učenje, izkustveno učenje, učenje z raziskovanjem in zvrnjeno učenje. Pri 

načrtovanju dejavnosti pri pouku izbirajmo med ustvarjalnimi metodami dela, kot so pogovor 

kot ustvarjalna metoda, ustvarjalno pripovedovanje, ustvarjalne metode pisnega dela, 

ustvarjalne igre in vizualizacija (Cencič 2014, 5–7).  

Tehnike za razvijanje ustvarjalnega mišljenja razdelimo v analitične in celostne. Za razvoj idej 

in izvirnosti pri učencih uporabljamo obe. Pri analitičnih tehnikah se vsebina razgradi na 

elemente in se iz njih sestavlja na različne načine v nove kombinacije. Pri tem sta potrebni 

analiza in sinteza konvergentnega mišljenja, ob kreiranju idej pa intuitivno in divergentno 

mišljenje. Izvirnost je omejena na nove kombinacije znotraj vsebine, zato lahko dobimo izvirne 

ideje, izjemnih pa ne. Analitične tehnike ustvarjalnega mišljenja so: seznam (angl. check list), 

tehnika prisilnih povezav, seznam atributov, morfološka analiza in tehnika vhod–izhod. 

Celostne tehnike pri učencih razvijajo fleksibilnost in iskanje raznolikih rešitev. Spodbujajo 

ustvarjanje kompleksnih idej, ki nastajajo v paralelnih miselnih procesih in povzročijo ponovno 

združevanje, nove odnose med sestavnimi deli in novo razumevanje problema, ki nastane kot 

rezultat intuitivnega spoznanja divergentnega in lateralnega mišljenja. K celostnim tehnikam 

sodijo: možganska nevihta, možgansko zapisovanje, zapisovanje idej, delfi in sinektika (Pečjak 

1989).  

2.6.5 Razvijanje kritičnega mišljenja 

Pojmovanje kritičnega mišljenja je zelo široko, nekateri raziskovalci ga pojmujejo kot 

družbenorefleksivno prakso. V prostor vzgojno-izobraževalnega procesa vstopa ob koncu 20. 

in v začetku 21. stoletja. S kritičnim mišljenjem razvijamo vrsto veščin: postavljanje vprašanj, 

reševanje problemov, natančno in jasno raba jezika, sklepanje in argumentacijo (Kompare 

2006, 251–312).  

Kritično mišljenje je racionalno mišljenje, pri katerem s pomočjo logike presojamo in 

sklepamo. Jasnost in natančnost rabe jezika dosežemo z ustrezno rabo jezika in opredeljenimi 

kriteriji, s katerimi spodbujamo vrednotenje. Namen razvijanja veščine kritičnega mišljenja je 

zmožnost zavestnega uravnavanja lastnega mišljenja, tako da o procesu razmišljamo, 

samoreflektiramo in samokorigiramo delovanje (Cokan 2011, 10). 
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Na podlagi raziskav s področju kognitivne znanosti Stanovich in West (2000, 645–665) 

razlagata o novejšem modelu kognitivnega procesiranja informacij in sistemu dveh načinov 

mišljenja, intuitivnem in racionalnem, ki vplivata na napako v dojemanju informacij zaradi 

subjektivne pristranskosti. Kadar se informacije skladajo z našim sistemom vrednot, jih hitreje 

sprejmemo, pri tem pa tudi hitreje spregledamo napako. Zato spodbujamo učence pri pouku k 

postavljanju vprašanj za jasno razumevanje problema, kar storimo z različnimi iztočnicami k 

iskanju podobnosti, razlik, pojasnitev s kriteriji, napovedovanju, večperspektivnosti, sklepanju 

in empatiji. Razumevanje problema omogoči kakovostnejše odločanje in iskanje pravilnih 

rešitev. 

Kritično mišljenje razvijamo pri pouku z različnimi metodami. Z metodo razprave vadimo 

argumentacijo in raziskovanje različnih perspektiv obravnavane vsebine. Metoda igre vlog 

izzove raznolike miselne procese, metakognicijo in novo razumevanje vsebine. Metoda 

eksperimentalne podpore trditvam spodbuja udeležence v samostojno iskanje dokazov za svoje 

trditve. Metoda vrednotenja publikacij spodbuja vrednotenje raznovrstnih virov po vnaprej 

pripravljenih kriterijih. Metoda sodelovalnega učenja je primerna za reševanje problemov. 

Metoda pisanja polemičnih besedil je pisanje besedil z argumenti. Metoda dela z besedilom je 

kritično branje avtentičnih besedil z udeleženci (Kompare 2006, 251–312). 

2.6.6 Samoregulacija 

Razvoj samoregulacije je spretnost, ki jo razvijamo celo življenje. Peklaj (2010, 5–11) pravi, 

da je namen samoregulacijskega učenja razvoj posameznika, da zna voditi svoje vedenje za 

dosego zastavljenega cilja. Zimmerman (2001, 1–37) pravi, da v procesu razvoja 

samoregulacije delamo na razvijanju mišljenja, čustev in vedenja s preizkušanjem kognitivnih 

strategij učenja, spreminjanjem motiva učenja, prepričanj, ciljne naravnanosti, čustev, afektov 

in različnih virov z vidika časa, okolja in socialnih virov pomoči. Samoregulacija je zavestno 

uravnavanje lastnega delovanja ali učnega procesa. Ko se posameznik seznani s situacijo, si 

postavi svoje cilje, načrtuje dejavnosti, spremlja svoje napredovanje, sodeluje, razmišlja o 

svojem delovanju in ga usmerja k doseganju cilja. V procesu se oblikuje samoregulativni 

posameznik, ki občuti moč uravnavanja svojega ravnanja in uspeh prevzemanja odgovornosti 

za lastno ravnanje, znanje in spretnosti.  

Florezova (2011, 46–51) pravi, da motivacijsko regulacijo odrasli razvijamo z zgledom, 

motivacija otrok se dvigne, če smo sami motivirani in navdušeni nad aktivnostjo. Odrasli lahko 

otroka peljejo z vprašanji skozi regulacijo, lahko pa jih podpirajo, tako da so najprej zgled, nato 

pa sledijo namigi in umik zunanje pomoči odraslega. Ko otrok avtomatizirano izvaja 

samoregulacijo, govorimo o ponotranjeni samoregulaciji. Florezova (2011, 46–51) poudarja, 

da je samoregulacija veščina, ki se je otroci naučijo. Svoje doživljaje se naučijo prevajati v 

informacije, s katerimi lahko uravnavajo svoje vedenje, čustvovanje in mišljenje. Razvoj 

samoregulacije uspešno poteka s pristopom formativnega spremljanja, ki ustvarja celostno in 
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avtentično učno izkušnjo z raznovrstnimi dokazi o uspešnosti učenja. Black in Dylan (1998, 7–

74) sta osnovala didaktično inovacijo formativnega pristopa, s katerim se izboljša učenje s 

smiselnimi koraki, ki so sklenjeni v krog. To vplivno delo je sprožilo razmišljanje številnih vlad 

in učiteljev, ki so pozitivno sprejeli inovacijo. Dolinar, Mršnik in Novak (2018, 113–114) 

pravijo, da učitelj formativno načrtuje proces dela z vključitvijo učenca v načrtovanje svoje 

učne poti tako, da učenec razmišlja o namenu učenja, o tem, kaj že ve o učni temi, si zastavlja 

cilje, si oblikuje kriterije, s katerimi ve, da je uspešno dosegel cilj, sodeluje pri izbiri ali sam 

predlaga dejavnosti, zbira dokaze o prehojeni poti in jih interpretira. V tem procesu aktivno 

sodeluje z vrstniki in učiteljem, kritično prijateljuje, prejema in daje povratno informacijo, ki 

temelji na oblikovanih kriterijih. Svoje ravnanje tudi reflektira in evalvira, z namenom 

izboljševanja svojih strategij ravnanja in odzivanja. Formativno spremljanje je prenosljivo na 

vse didaktične sisteme učenja. Dylan (2013, 15–20) pravi, da je za učinkovitost formativnega 

pristopa potrebno poučevanje reorganizirati. Hayward (2019, 15–21) ugotavlja, da so učitelji, 

ki so ponotranjili paradigmo formativnega spremljanja, spremembe svojega dela doživljali kot 

izziv, o katerem je potrebno razmisliti in ga premagati. To naravnanost so učitelji občutili kot 

večjo avtonomijo, ki jim je omogočala oblikovati učno okolje po meri učenca in narediti odmik 

od omejitev šolske kulture, ocenjevalnega sistema in sposobnosti učencev. Komljančeva (2015, 

3) pravi, da pedagoško prakso reformira formativno spremljanje in v ospredje vse bolj prihajata 

kvalitativno izboljševanje poučevanja in učni dosežek učenca, ki zanesljivo izpodrivata 

zakoreninjene teste. Formativno spremljanje je unikatno in usmerjeno v vsakodnevno učno 

prakso, kar zagotavlja kakovostnejše učenje in poučevanje.  

2.7 Spodbujanje razvoja kompetence inovativnosti in podjetnosti v okviru projekta 

InnoTeach 

InnoTeach je evropski projekt Erasmus+, ki je trajal od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018. V projektu 

so sodelovale Slovenija, Avstrija in Madžarska. Najboljše inovacijske prakse iz industrije je 

prenesel v izobraževanje in uvedel transparentno certificiranje šolskih učiteljev z opredelitvijo 

kompetenc in ECQA (European certification and qualification association) sistemom izpitov 

(Likar 2018, 1). 

Namen projekta je bil motivirati in usposobiti učitelje za razvijanje inovativnosti učencev v 

osnovnih šolah. Poleg znanj in motivacije učiteljev je bil namen prikazati priložnosti za razvoj 

inovativnosti v vsakdanjih življenjskih okoliščinah šole. Ciljna skupina so bili učitelji drugega 

in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, posredna skupina so bili učenci, stari od devet do 

štirinajst let. Cilji projekta so bili: spodbuditi drugačen način razmišljanja in poudariti, da je 

inovativnost ključna za uspeh; opolnomočiti učitelje s kreativnimi pristopi in inovativnim 

načinom dela; razvijati inovacijske osebnostne lastnosti (ustvarjalnost, samozavest, navdušenje, 

pogum, obvladovanje tveganj, timsko delo, vztrajnost, domišljijo in empatijo); spodbujati 

inovativne metode poučevanja; vzpostaviti sistem potrjevanja in priznavanja spretnosti in 

kvalifikacij, pridobljenih z neformalnim izobraževanjem na podlagi smernic Europass in 
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standardov ECQA ter predstaviti posebnosti države in možnosti za sodelovanje (Likar 2018, 

2). 

V projektu InnoTeach so bila vzpostavljena inovativna učna okolja, v katerih so učitelji razvijali 

inovacijska znanja v svoji praksi z učenci. Pri reševanju problemov so spoznavali podjetniške 

koncepte in uporabljali inovacijska znanja. Spodbujali so sodelovanje v inovacijskih skupinah 

in invencijsko-inovacijskih procesih. Inovativni proces se je začel z nastankom idej in se 

zaključil z izvedbo inovacijskih projektov (Likar 2018, 4).  

2.7.1 Struktura projekta 

Projekt InnoTeach je vodil in koordiniral Inštitut za inovacije in tehnologijo – Korona plus. V 

projektu je sodelovalo sedem vzgojno-izobraževalnih zavodov. Iz Slovenije sta v projektu 

sodelovali: Osnovna šola Trnovo in Osnovna šola Luisa Adamiča Grosuplje, iz Avstrije sta 

sodelovali: ORG Grazer Schulschwestern in I. S. C. N. GesmbH, iz Mardžarske so sodelovali: 

Kerepesi Szechenyi Istvan Altalános Iskola es Alapfoku Muveszeti Iskola, Turai Hevesy 

György Általános Iskola in iTStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft. 

Za usklajeno delo s šolami ter za kakovostno in časovno ustrezno izvajanje aktivnosti v projektu 

so skrbeli imenovani nacionalni koordinatorji (Likar 2018, 17–20). 

Projekt InnoTeach je bil zastavljen z vidika opredelitve profila kompetenc, strategije dela, 

priprave gradiv za usposabljanje, kombiniranega učenja, e-portfolia, mednarodnih usposabljanj 

in nacionalnih e-izobraževanj ter izpitnega sistema ECQA. Delo je potekalo po korakih. V 

začetku projekta so bile opredeljene kompetence inovativnosti za sodelujoče učitelje. Sistem 

znanj je bil opredeljen na dveh nivojih, znanja, potrebna za mentorje, in znanja za učitelje. 

Vloga mentorja je, da zna pripraviti učitelje na svoji šoli, da znajo uporabiti nova znanja v 

razredu. Model usposabljanja je temeljil na treh glavnih področjih, to so: razvoj inovacij, 

inovativno poučevanje in od ideje do inovacije v praksi. Nato je bila izdelana strategija, ki je 

vključevala motivacijske delavnice za vodstva šol, podlage za izbiro učiteljev in njihovo 

usposabljanje in certificiranje, mednarodno sodelovanje in smernice za uvajanje inovativnih 

projektov. Za izobraževanja učiteljev so bila pripravljena gradiva za učitelje, ki so temeljila na 

definiranih področjih: razvoju inovacije, inovativno poučevanje in inovativno delo v praksi. 

Pripravljen je bil e-portofolio usposabljanja s predstavitvami, pojasnili, primeri, video posnetki, 

uporabnimi povezavami, podpornimi materiali in konkretnimi nalogami za izvedbo v praksi. 

Sledila je organizacija mednarodne delavnice za usposabljanje učiteljev mentorjev, ki so 

prenesli znanje v svoje šole. Usposabljanja so se udeležili učitelji različnih predmetov, ki so 

prejeli pripravljeno izobraževalno gradivo v e-portoliu. E-porfolio usposabljanja je bil 

pripravljen v spletnem okolju Moodle. Učitelji so dobili v spletni učilnici na voljo Power Point 

predstavitve, dodatna pojasnila, primere, video posnetke, uporabne povezave, druge podporne 

materiale in nalogo za izvedbo v praksi. Razvito je bilo virtualno učno okolje, v katerem je 

potekalo kombinirano učenje. Sodelovali so mednarodno usposobljeni mentorji in sodelavci v 
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projektu. Organizirana so bila nacionalna e-izobraževanja za nove učitelje, ki so pridobili 

znanja in veščine s področja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti. Za udeležene učitelje 

v projektu InnoTeach je bil izdelan mednarodni certifikacijski sistem ECQA. Učiteljeve 

kompetence, ki jih je pridobil v okviru projekta, so bile certificirane z izpitno strategijo ECQA 

(Evropskega združenja za certificiranje in akreditiranje). V projektu je nastalo spodbudno 

sodelovalno okolje ravnateljev, učiteljev, mentorjev, učencev in drugih deležnikov lokalnega 

okolja (Likar 2018, 47).  

2.7.2 Izobraževalne teme 

Strategija usposabljanja učiteljev v projektu InnoTeach je bila pripravljena za posamična 

področja kompetenc. Za vsako področje je bilo pripravljeno gradivo, osnovni pristop k 

poučevanju in strategija dela.  

Izobraževalne teme za učitelje v projektu so temeljile na opredeljenih kompetencah InnoTeach 

(Messnarz idr. 2017, 294–301):  

 razvoj inovacij (prepoznava priložnosti in problemov; ustvarjanje in vrednotenje idej in 

raziskovalno-razvojno delo, prototipiranje in predstavitev rešitve zainteresirani javnosti); 

 inovativno poučevanje (inovativni učitelj in inovativne metode poučevanja; inovativna 

učna raba IKT in praktično poučevanje);  

 od ideje do inovacije v praksi (smernice za vodenje inovativnih projektov in podporno 

okolje). 

V prvem področju so se učitelji naučili sestaviti skupine učencev, uporabiti ustvarjalne metode 

za prepoznavo problema in priložnosti. Nato so se učili metod za ustvarjanje in vrednotenje idej 

za reševanje definiranega problema, ki so jih uporabili pri delu z učenci. V zadnjem delu prvega 

področja so se učitelji učili, kako raziskati izbrane ideje in jih razvijati ter jih na koncu tudi 

predstaviti. V drugem področju so se učitelji najprej poučili o uporabi inovativnih metod 

poučevanja, ki temeljijo na uporabi IKT orodij za poučevanje in sodelovalno delo. Nato se 

poučijo o nalogah, v katerih morajo učenci rešitve nalog naložiti v dogovorjeno spletno okolje, 

kjer jih učitelji ovrednotijo in so osnova za nadaljnje delo. V tretjem področju se učitelje 

usposobi za vodenje inovacijskih projektov. Ko se delo prvega in drugega področja zaključi, je 

inovacija pripravljena za implementacijo. Učitelje se seznani, kako so inovacijskih projekti 

podprti v Evropski skupnosti. Učitelji so na izobraževanjih prejeli pripravljena izobraževalna 

gradiva v skladu z opredeljenimi znanji in spretnostmi projekta InnoTeach. Pripravljen je bil e-

portofolio usposabljanja s predstavitvami, pojasnili, primeri, video posnetki, uporabnimi 

povezavami, podpornimi materiali in konkretnimi nalogami za izvedbo v praksi (Messnarz idr. 

2017, 294–301). 
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2.7.3 Usposabljanje učiteljev 

Učitelji so v projektu InnoTeach izboljšali svoje poklicne inovacijske kompetence in krepili 

učiteljski profesionalizem. V procesu izobraževanja so bili deležni kombiniranega inovativnega 

učenja in usposabljanja. Spodbujani so bili k uporabi podjetniških izkušenj v izobraževanju, 

usposabljanju in praksi. Učitelji so se usposobili za vsebinska področja: razvijanje inovacij, 

inovativno poučevanje in inovativno delo (Likar 2018, 24).  

Prvo mednarodno srečanje v projektu InnoTeach je bilo 3. in 4. 10. 2016 v Ljubljani, v 

Sloveniji. Drugo mednarodno srečanje je bilo 31. in 30. 1. 2017 v Gradcu, v Avstriji. Tretje 

mednarodno srečanje je bilo 21. in 22. septembra 2017 v Gödöllő, na Madžarskem. Četrto 

mednarodno srečanje v projektu je bilo 17. in 18. maja 2018 v Grosuplju, v Sloveniji. V okviru 

projekta InnoTeach so bile izpeljane tri nacionalne konference: 9. 3. 2018 – Ljubljana, 

Slovenija, 7. 3. 2018 – Gödöllő, Madžarska in 23. aprila 2018 – Krems, Avstrija; VII. 

znanstveni posvet vodenje v vzgoji in izobraževanju: vzgojno-izobraževalni zavodi kot 

skupnosti učenja 10., 11. 4. 2018 – Portorož, Slovenija. Projekt InnoTeach je bil predstavljen 

na EuroSPI 6.–8. 9. 2018 v Ostravi, Češka republika (Likar 2018, 22–24).  

Učitelji so z uporabo inovativnih metod razvijali v učni praksi pri delu z učenci splošne in 

prečne veščine. Izboljšali so uporabo sodobne tehnologije za namene učenja, poučevanja, 

usposabljanja in pri delu z učenci. Razvijali so veščine in kompetence inovativnosti. V projektu 

je bilo za učitelje urejeno pregledno priznavanje spretnosti in kvalifikacij. Mentorji in učitelji 

so prejeli nacionalna potrdila za delo v projektu, in sicer za eno ali dve leti dela v projektu, 

imeli so 32-urno usposabljanje za učitelje in 32-urno usposabljanje za mentorje, prejeli so 

potrdilo za aktivno ali pasivno udeležbo in predstavitev plakata na nacionalni konferenci. Poleg 

nacionalnega potrdila so usvojili tudi ECQA certifikat inovatorskih znanj učitelja. Mentorji 

InnoTeach učiteljev, ki so bili na mednarodnem izobraževanju v Join International Trainings 

for Teacher, so pridobili Europass mobilnost (Likar 2018, 43). 

2.7.4 ECQA certifikacijski sistem 

ECQA je evropsko združenje za certificiranje in kvalifikacije, ki zagotavlja enotno svetovno 

shemo za certificiranje, določa in potrjuje kriterije kakovosti izobraževalnih organizacij in 

predavateljev in tako zagotavlja enako kakovost usposabljanj po vsem svetu (ECQA b. l.).  

V okviru ECQA testiranja in certificiranja sta na voljo dva tipa preverjanja. Prvi tip preverjanja 

je osnovan na izpitu z vprašanji po vsebinskih področjih, pri čemer mora testiranec opraviti 

najmanj 67 % vsakega učnega področja (ECQA b. l.). Drugi tip preverjanja je osnovan na 

dokazih testirančevega dela na vseh vsebinskih področjih. Izkazano znanje in spretnosti 

ocenjevalec ocenjuje z lestvico slabo, boljše, dobro ali odlično. ECQA izda certifikat učitelju, 

ko je ocena vseh znanj in spretnosti dobro ali odlično (ECQA b. l.).  V projektu InnoTeach je 
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bil uporabljen drugi tip preverjanja znanja in spretnosti. Preverjanje za InnoTeach učitelje je 

bilo osnovano na dokazih in strategiji Europassa in smernic. Mentorji InnoTeach učiteljev, ki 

so bili na mednarodnem izobraževanju v Join International Trainings for Teacher, so pridobili 

Europass mobilnost. Skupaj je bilo v projektu usposobljenih 83 InnoTeach mentorjev, 212 

InnoTeach učiteljev, 2111 učencev in 52 drugih deležnikov (Likar 2018, 54).  

2.7.5 Šolske aktivnosti  

Šole v projektu so vzpostavile učna okolja, v katerih so mladi lahko uporabljali inovacijska 

načela in spoznavali koncepte podjetništva pri reševanju problemov. Inovacijska načela so 

prenosljiva v vsakodnevno šolsko delo in omogočajo uspešno reševanje resničnih izzivov. 

Učitelji so z aktivno udeležbo na izobraževanju postali mentorji kolegom v svojih šolah. Na 

izobraževanju so prejeli portfolio e-izobraževanja s sodobnimi andragoškimi pristopi in 

digitalnimi rešitvami. S pridobljenimi znanji in kompetencami so na svojih šolah izpeljali 

pilotne inovacijske projekte. V projektih so delovali interdiciplinarno z vključevanjem učiteljev 

drugih predmetov in drugih strokovnjakov ter lokalne skupnosti. Inovativno učno okolje so v 

pilotnih projektih učiteljev soustvarjali tudi učenci (Likar 2018, 25). 

V projektu InnoTeach je bilo izdelanih 16 inovativnih projektov:  Sloveniji: Bralci dobre volje, 

Šolski vrt kot oaza miru, Vključeni v tihi oblak, Aktivni odmor, Inovativna učna pot – Lov na 

zaklad v Ljubljani, Zmanjševanje hrupa med odmori, Od kreativnih učiteljev do kreativnih 

učencev; v Avstriji: Vaje za izboljšanje pozornosti učencev, Stran Facebooka za prepoznavnost 

ORG Schulschwestern, Družabna soba za učitelje; in v Madžarski: Zabavajmo se skupaj, Dan 

karierne orientacije v šoli Hevesy, Tura Tour, “Čebela Skywalker”, Beri in piši, Državni prazni 

– na nov način. Šolski projekti so predstavljeni na spletni strani projekta InnoTeach 

http://innoteach.itstudy.hu/ (Likar 2018, 34–36). 

V projektu InnoTeach je bilo vključenih 40 % več učiteljev, kot je bilo načrtovano v začetku 

projekta. Z interdisciplinarnim pristopom so učitelji izdelali 16 inovativnih projektov. V delo 

so vključili 212 učiteljev, 2111 učencev in 52 drugih deležnikov. Med številnimi mednarodnimi 

dejavnostmi je bilo tudi pet mednarodnih konferenc in štiri nacionalne konference, na katerih 

so sodelovali raznoliki raziskovalci in predstavniki sekundarne in univerzitetne ravni, lokalnega 

okolja, gospodarstva in oblikovalcev politik (Likar 2018, 8).  

V okviru raziskovalne naloge iščemo odgovor na raziskovalno vprašanje: Kako razvijati 

ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost v osnovni šoli? Na modelu izbrane šole in projekta 

InnoTeach. Učitelji so v okviru različnih projektnih aktivnosti preizkušali pridobljena znanja 

pri delu v kolektivu z učenci in različnimi strokovnjaki. V študiji primera smo pogledali, kako 

sta se razvili inovacijska kultura in klima v kolektivu ob podpori vodstva šole. Pregledali smo 

različne dejavnosti za učence na šoli, ki so bile izvedene ali so v teku. Zanima nas organiziranost 

timskega dela, še posebno interdisciplinarni timi. V pregledu literature je interdisciplinarni 
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timski pristop k reševanju kompleksnih problemov premalo poudarjen. Pogledali smo 

ustvarjalni učni prostor z vidika elementov, ki podpirajo in omogočajo ustvarjalno delo. V 

pregledu literature je poudarek na spodbudnem učnem okolju z vidika vzgojno-izobraževalnega 

procesa, redko pa je poudarjen z vidika fizičnega prostora. V projektu so bili učitelji spodbujani 

k razvoju inovativne pedagoške prakse. Pogledali smo inovacijske osebnostne lastnosti pri 

učitelju, inovativne metode poučevanja, rabo sodobne tehnologije pri pouku in praktično 

poučevanje. Zanima nas vidik samoregulacije, ki je redko povezan z vidikom formativnega 

spremljanja. V okviru praktičnega poučevanja smo pogledali vidik razvoja inovacij, kar je bil 

eden temeljnih poudarkov projekta. Pogledali smo vodenje invencijsko-inovacijskega procesa 

z učenci. Kompleksno strukturo motiviranja učiteljev in razvijanja potrebnih védenj, znanj s 

področja razvoja inovacij, inovativnega poučevanja in razvoja ideje do izvedbe inovacije v 

praksi, smo skušali zajeti v raziskovalni nalogi kot celovit pristop, ki ga v literaturi in šolski 

praksi skoraj ne zasledimo. 

2.8 Pregled pobud za razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v šoli 

Razvijanje podjetnostnih sposobnosti državljanov in organizacij je danes eden glavnih ciljev 

politike Evropske skupnosti v programu za nova znanja in spretnosti za Evropo. Kompetenca 

inovativnosti in podjetnosti je opredeljena z znanji, spretnostmi in odnosi posameznika, ki je 

zmožen spreminjati dobre ideje v dejanja. V prilogi Priporočil 2018/C 189/01 Sveta z dne 22. 

maja 2018 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje je podjetnostna kompetenca 

opredeljena natančneje kot zavedanje in razumevanje obstoječih okoliščin in priložnosti za 

uresničitev zamisli z osebnimi, službenimi ali družbenimi dejavnostmi.  

V Analizi stanja in uporabljenih orodij ter aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, 

inovativnosti in podjetnosti mladih, ki so vključeni v osnovnošolsko izobraževanje je bilo 

ugotovljeno, da več kot 85 % šol sodeluje z lokalnim okoljem. Z okoljem, ki podpira razvoj 

podjetništva, sodeluje le 20–40 % šol. V sodelovanju s poslovnim okoljem se mladi spoznavajo 

z resničnim življenjem in načini prispevanja k razvoju skupnosti. Najpomembnejši dejavniki 

razvoja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti na šoli so: usposobljenost učiteljev, 

avtonomija šole, lokalno okolje, ustanove, ki podpirajo razvoj podjetnosti, državne ustanove s 

področja šolstva, materialni pogoji in osnovnošolski program. Med zaviralnimi dejavniki so 

administrativni postopki, zakoni in pravilniki (Cankar, Deutsch in Trampuš 2011, 74). 

V šolskem prostoru je bilo podanih mnogo pobud, projektov in sistemski pristop k razvijanju 

inovacijsko-podjetniških vsebin in izobraževalnega procesa. V okviru Nacionalnega 

podpornega okolja na področju osnovnošolskih aktivnosti so delovali ali še delujejo Javna 

agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij 

in tehnologije (SPIRIT), Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA), Javna 

agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) in Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo (ZRSŠ). V okviru delovanja agencije SPIRIT potekajo oz. so potekale 
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različne aktivnosti za osnovnošolce, krožki, testno izvajanje izbirnega predmeta s področja 

spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti v sodelovanju z ZRSŠ, izobraževanja 

za učitelje s podjetniškimi vsebinami in aktivnosti Mladim se dogaja. V okviru SPIRIT-a od 

leta 2012 delujeta tudi Javna agencija TIA, ki je izvajala aktivnosti za mlade v sodelovanju z 

MVZT (zdaj MIZŠ) s podporo nacionalnemu sistemu inovacij, in Javna agencija JAPTI, ki je 

spodbujala razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetniške miselnosti med mladimi. V okviru 

Nacionalnega podpornega okolja deluje tudi Zavod RS za šolstvo s posodabljanjem izvedbenih 

kurikulov v sodelovanju z MIZŠ, inovacijskimi projekti, testnim izvajanjem izbirnega predmeta 

s področja spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti v sodelovanju z agencijo 

SPIRIT, projektom podjetnosti YouStart in projektom Krepitev kompetence podjetnosti in 

spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah. V okviru 

Inovacijskih aktivnosti deluje Eureka, ki je v okviru Inštituta za inovativnosti in tehnologijo oz. 

Korone plus razvila holistični koncept »od množičnosti proti odličnosti«, ki je prilagojen 

kulturnozgodovinskemu in družbenoekonomskemu slovenskemu prostoru. Projekt je podpirala 

vrsta institucij – MOL, PCMG, GZS, MIZŠ, TIA, JAPTI, SPIRIT … Med inovacijskimi 

aktivnostmi so delovali tudi podjetniški krožki, ki so delovali po prirejenem programu 

Enterprise – Durham University iz Velike Britanije; Mlade ideje za Evropo v obliki projektnih 

tednov, Delo z mladimi v Srcu Slovenije, Gibanje InCo, Ker znanje ni samo v učbenikih, 

Aktivni slovenski izumitelji, Podporne aktivnosti za mlade ZOTKS, Projekt UPI, ki ga je 

podprla JAPTI in v katerem je sodelovala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, CPI, Inštitut 

za inovativnost in tehnologijo – Korona plus d.o.o., ZRSŠ, SUN Gornja Radgona, d. o. o., in 

Dvojezična zvezna trgovska Akademija iz Avstrije. V preteklosti je bilo izvedenih mnogo 

pobud, projektov in sistemskih pristopov na področju vzgoje in izobraževanja (Likar 2015, 

102–119).  

Likar (2015, 103) meni, da je cilj vseh prizadevanj v vzgojno-izobraževalnem prostoru 

spodbujanje razvoja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti in s tem ustvarjalnih, 

inovativnih in podjetnih mladih, ki znajo prepoznati priložnosti in dobre ideje spremeniti v 

inovacije, z rezultatom, ki je v dobrobit na kulturnem, socialnem ali gospodarskem področju 

družbe. Za izzive, ki jih prinaša prihodnost, je potrebna dolgoročna strategija izobraževanja 

mladih. V izobraževanje mladih je potrebno vključiti inovacijsko-podjetniška znanja in 

optimističen odnos do življenjskih izzivov. To opredeljuje način delovanja posameznika, zato 

so pomembne vrednote spoštovanje, poštenost in družbena odgovornost. McDonnell (2014, 3) 

pravi, da je v raznolikih talentih mladih ljudi potrebno spodbuditi iznajdljivost in ustvarjalnost 

z odgovornostjo do družbe, saj si poslovni svet ne želi odličnih ustvarjalnih ljudi z veliko 

znanja, ki so nepošteni, neodgovorni in brez zanimanja za druge. Naloga družbe in 

izobraževanja je vzgajanje ljudi z dobrim značajem, ki so spoštljivi, odgovorni, pošteni, 

prijazni, sočutni, prilagodljivi, proaktivni, pogumni in optimistični v življenjskih izzivih. Likar 

(2015, 103) meni, da je za globlje razumevanje inovativnosti in podjetništva potrebno gledati 

širše:  
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Ta znanja ne pomenijo samo ustvarjanje podjetnikov in novih podjetij, ampak ima za cilj razvijanje 

ključnih osebnostnih lastnosti, kot so npr. krepitev intelektualne radovednosti in s tem želje po 

raziskovanju in eksperimentiranju ter navdušenje za lastne, izvirne ideje. To je tesno povezano z 

razvojem močnega osebnega značaja, vztrajnostjo ter sposobnostjo soočenja z neuspehi in 

ponovnega poizkušanja.  

V okviru predlaganih sistemskih rešitev je bil koncept Od množičnosti proti odličnosti 

zasnovan na podlagi analize stanja inovacijskih postopkov med mladimi v Sloveniji z namenom 

dviga stopnje inovativnosti med mladimi, učitelji mentorji in v širšem družbenem okolju (Likar 

2004, 239–246). Projekt je bil zasnovan na podpornih projektih, ki so potekali, in je usmeril 

aktivnosti v inovativne projekte, ki so jih mladi razvijali s podporo mentorjev in lokalnega 

okolja. Inovativni projekti so bili zasnovani na lastni obetajoči ideji ali kot rešitev problema v 

kontekstu. Namen je bil ustvarjanje naklonjenosti do inovativnosti med mladimi, učitelji 

mentorji in družbi z informiranjem o inovativnem poučevanju in spodbujanjem inovativnosti z 

reševanjem izbranih problemov. Izbrane probleme so mladi reševali interdisciplinarno med 

ključnimi dejavniki v okolju (gospodarskem in negospodarskem) in tekmovali na državnem 

tekmovanju za najbolj inovativne podjetniško usmerjene projekte. Izveden je bil tudi festival 

inovativnosti in podjetnosti, vzpostavljeno je bilo mednarodno povezovanje in nudena 

strokovna in podjetniška podpora. Projekt je bil voden na državni ravni, delovanje je potekalo 

preko mreže učiteljev in v sodelovanju z lokalnim in regionalnim okoljem. Ključno je bilo 

povezovanje aktivnosti v invencijsko-inovacijski verigi od dobre ideje do konkretnega 

rezultata. Kot primer dobre prakse je bil koncept Od množičnosti do odličnosti predstavljen 

tudi na sedežu Združenih narodov v Ženevi, v Evropskem parlamentu in na sklepni konferenci 

evropskega leta ustvarjalnosti in inovativnosti v Stockholmu (Likar 2015, 102–119). 

Koncept razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti, ki je nastal v okviru projekta 

Izvedba celovitega programa spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti mladih z 

integracijo programa v aktivnosti lokalnih skupnosti, temelji na razvoju znanj in veščin, 

povezanih z inovacijsko-podjetniškim procesom in razvojem osebnostih kompetenc za uspešno 

izvedbo idej. Koncept je namenjal pozornost tudi inovacijsko-podjetniškim zaviralnim 

dejavnikom, kot so npr. nezdrava tekmovalnost, strah pred nastopanjem, strah pred neuspehom, 

šablonski preizkusi znanja, stres, zadrega, dolgočasje šoli (Likar idr. 2013, 5). Ustvarjalno-

inovacijske oz. podjetniške vsebine so smiselno združene v izobraževalnem delu, ki se kot 

smiselna povezava vseh lastnosti zaključijo s končnimi projekti vsake triade v osnovni šoli.  

Izobraževalni model za spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti v osnovnih šolah  trajnostno 

spodbuja ustvarjalnost, inovativnost in podjetništvo med osnovnošolci. Za razvoj je potrebno 

ustvariti spodbudno učno okolje, ki temelji na vključujočem učenju in reševanju avtentičnih 

problemov ter je povezano v lokalnem okolju z negospodarstvom in gospodarstvom. Temelji 

na več konceptih: koncept ustvarjalnega mišljenja, koncept »design thinking« in koncept od 

množičnosti k odličnosti (Likar, Cankar in Zupan 2014, 205–213).  
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Model za spodbujanje inovativnosti učencev v osnovnih šolah se je preizkušalo v okviru 

projekta Razvoj, implementacija in evalvacija na osnovnih šolah. Temeljil je na razvijanju znanj 

in veščin ustvarjalno-inovacijskega procesa za reševanje poljubnih izzivov, razvijanje 

osebnostnih lastnosti, ki so potrebne za dosego rezultata, npr. ustvarjalnost, samozavest, 

navdušenje in gorečnost, vztrajnost, pogum, obvladovanje tveganja in timsko delo. Model so 

šole preizkušale v obliki organizacije pouka izbirnega predmeta. Pri tem so samostojno izbirale 

vključevanje učiteljev v razvojno-raziskovalno delo in drugih zunanjih strokovnjakov z 

različnih področij (Likar 2015, 102–119). 

Z avstrijskim modelom TRIO se je v projektu Youthstart uvajalo razvijanje samoiniciativnosti 

in podjetnosti v pouk osnovne in srednje šole. Model je temeljil na temeljnem izobraževanju za 

podjetnost, podjetnostni kulturi in podjetnostni državljanski vzgoji. Temeljno izobraževanje je 

bilo usmerjeno v spodbujanje inovativnosti, fleksibilnosti in vodenje projektov (ZRSŠ b. l.b). 

Razvit je bil model kompetence podjetnosti, ki je temeljil na razvoju idej z odnosom in 

prepoznavanjem priložnosti, izvedbi idej z organiziranjem, sodelovanjem ter trajnostnim 

razmišljanjem, z usmerjenostjo v prihodnost in finančno pismenostjo (Jambor  in Lindner   

2018, 5).  

Model razvoja podjetnostne kompetence v projektu Krepitev kompetence podjetnosti in 

spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah je potekal 

z razvojem podjetnostnih veščin, opredeljenih v ogrodju EntreComp. Evropski referenčni okvir 

podjetnostne kompetence (Bacigalupo idr. 2016, 13) zaobseže invencijsko-inovacijski proces, 

ki temelji na trajnostnem in etičnem načelu. Model je temeljil na razvoju ustvarjalnosti, 

inovativnosti in proaktivnosti mladih na področjih okolja, sociale, kulture in gospodarstva. 

Poudarek je bil na uporabi didaktičnih strategij za spodbujanju kompetence podjetnosti in 

inovativnosti v učeči se skupnosti. V okviru razvoja podjetnostne kompetence na osnovnih 

šolah so se razvijali različni modeli, in sicer kombinirano ali samostojno v okviru rednega 

programa, razširjenega programa in izven pouka,  ter v podpornih mrežah razvojnih in 

implementacijskih šol (ZRSŠ b. l.a).  

V okviru razvijanja inovativnosti v osnovnih šolah je potekal projekt InnoTeach, ki je temeljil 

na vzpostavitvi učnih okolij za spodbujanje uporabe inovativnih načel pri reševanju problemov 

ob hkratnem učenju podjetniških konceptov. Program usposabljanja s kombiniranim učenjem 

je zajemal tri področja kompetenčnega okvira podjetnostne kompetence: razvoj inovacij, 

inovativno poučevanje in izpeljavo konkretne inovacije. V projektu je bila ustvarjena platforma 

in mreža učiteljev za podporo učiteljem pri izobraževanju mladih. Projekt je imel tudi 

certificiranje učiteljev po mednarodnih standardih ECQA za njihove dosežke na področju 

razvijanja inovativnosti pri mladih. (Likar 2018, 54).  

V strokovni javnosti sta se uveljavili dve smeri razumevanja podjetništva, usmerjenost v 

podjetništvo kot pridobitveno družbeno dejavnost in usmerjenost v vzgojno-izobraževalni 

proces. Antropološka smer v vzgojno-izobraževalnem procesu spodbuja razvoj splošnih 
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lastnosti človeka, kompetenc ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti. Spoznanja številnih 

raziskav so pokazala, da klasični administrativno-podjetniški prijemi in uporaba poslovnih 

načrtov predvsem pri osnovnošolski mladini ne dajejo zadovoljivih rezultatov, ki bi podpirali 

ta pristop k poučevanju podjetništva. Sodobna paradigma pristopa v izobraževalni prostor je 

bila oblikovana na podlagi številnih raziskav (Cankar idr. 2015, 29–42). Fayolle (2013) poudari 

ustvarjalno reševanje problemov, zaznavanje konkretnih potreb v družbi in iskanje rešitve 

zanje. Sodobna paradigma poučevanja podjetništva sledi sodobni paradigmi učenja 

sociokonstruktivizma, ki se je začela uveljavljati pozno v 20. stoletju. Učenje in kognicija 

potekata interaktivno med posameznikom in situacijo, znanje je deloma konstrukt dejavnosti, 

konteksta in kulture, v kateri se vzgojno-izobraževalni proces odvija (Dumont, Istance in 

Benavides 2010, 13–14) .  

Cankar idr. (2015, 29–42) menijo, da se inovativnost in podjetnost lahko razvijata v vzgojno-

izobraževalnem procesu, kadar učno okolje ustvarja razmere, v katerih se posameznik nauči, 

kako uresničevati svoje zamisli, kar zbudi notranjo motivacijo za delo. Likar (2004, 239–246) 

meni, da učitelji potrebujejo za svoje delo znanje, kako se razvija in spodbuja ustvarjalnost in 

inovativnost, da znajo in zmorejo podpreti mlade. Poleg razvijanja ustvarjalnosti Likar (2008) 

poudarja tudi razvoj osebnostnih lastnosti, ki jih potrebujemo v življenju: vztrajnost, 

neodvisnost razmišljanja, kritično presojo ter sprejemanje odgovornosti za svoje ravnanje in 

prevzemanje tveganja.  

Iz zgornjih zapisov je razvidno, da je v šolskem prostoru potekala vrsta pobud, projektov in 

sistemski pristop k razvijanju ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti. Kljub številnim 

pobudam je razvoj pri učencih še vedno premalo poudarjen v šolskem prostoru. V nadaljevanju 

smo raziskovalni problem proučili v praksi izbrane šole s kvalitativno raziskavo. Na podlagi 

projekta InnoTeach, ugotovitev ter dolgoletnih izkušenj raziskovalke na razvojnem delu 

pedagoške prakse smo zapisali smernice za celovit pristop k razvijanju ustvarjalnosti, 

inovativnosti in podjetnosti v šoli. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

V teoretičnih izhodiščih smo poglobljeno analizirali tujo in domačo literaturo, ki opisuje in 

pojasnjuje obravnavane pojme raziskovalnega dela v znanstvenih in strokovnih delih. V analizi 

smo se poglobili v izhodišča in razvoj področij ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti pri 

mladih. Raziskali smo povezanost teh področij z inovacijsko klimo in kulturo, vplivom 

fizičnega okolja, osebnostnimi inovacijskimi lastnostmi, invencijsko-inovacijskim procesom, 

inovativnim poučevanjem in z aktivnostmi v projektu InnoTeach. V empiričnem delu smo 

raziskali obravnavano področje s kvalitativno raziskavo. 

3.1 Raziskovalne metode  

Za poglobljeno razumevanje kompleksnosti raziskovanega problema smo uporabili študijo 

primera na izbrani šoli, pri čemer smo uporabili različne metode. Z metodo analize vsebine 

dokumentov smo pridobili predvsem vpogled v aktivnosti, ki potekajo na šoli z namenom 

razvoja raziskovanega področja. Podporno fizično okolje smo pojasnili predvsem z opazovalno 

metodo fizičnega okolja. Inovacijsko klimo in kulturo smo proučili predvsem v poglobljenem 

polstrukturiranem intervjuju z ravnateljico. V poglobljenem polstrukturiranem skupinskem 

intervjuju z učitelji smo proučili  inovacijske osebnostne lastnosti učitelja, vodenje invencijsko-

inovacijskega procesa in inovativno poučevanje. Pri tem nas je v intervjujih zanimalo tudi 

fizično okolje in aktivnosti, ki jih na šoli izvajajo za razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti in 

podjetnosti. S temi raziskovalnimi metodami smo izpeljali triangulacijo, s katero smo zaznali 

potencialne probleme in povečali verodostojnost kvalitativne raziskave. 

3.1.1 Predstavitev vzorca 

V okviru raziskovalne naloge smo proučili model razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in 

podjetnosti na izbrani osnovni šoli. Šola je bila ustanovljena z odlokom Marije Terezije leta 

1788. Ko je začela desetletje pozneje delovati, je imela 100 učencev. V letu 1962 so zgradili 

novo šolo, ki jo danes obiskuje okoli 700 otrok. Šola si s svojim delovanjem prizadeva k razvoju 

celovite osebnosti posameznika, ki se zna in zmore odzivati na izzive sodobnega sveta. 

Izbrana osnovna šola je bila vključena v InnoTeach projekt in predstavlja v okviru empiričnega 

dela naloge v študiji primera zaključeno celoto. Pridobivanje podatkov je bilo omejeno z 

dokumenti, fizičnim okoljem, vprašanji, časom in ljudmi. Sekundarne podatke smo pridobili s 

proučitvijo različnih dokumentov, ki pričajo o aktivnostih izbrane šole na področju razvijanja 

ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti pri učencih. Primarne podatke smo pridobili z 

opazovanjem v fizičnem okolju izbrane šole in v intervjujih z majhnim, nenaključnim vzorcem 

zaposlenih na izbrani šoli: ravnateljice v poglobljenem polstrukturiranem intervjuju in učitelja 

ter učiteljice po izboru ravnateljice v skupinskem polstrukturiranem intervjuju. Izbrani 

udeleženci: ravnateljica, učitelj tehnike in tehnologije ter učiteljica slovenščine na šoli so o 
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izbrani temi znali povedati največ, saj so oz. vodijo ali sodelujejo v različnih inovativnih 

aktivnostih (projekt InnoTeach, Novoletno druženje, ustvarjalne delavnice, modelarski krožek 

in start up vikend). Pred raziskavo smo po telefonu, osebno, e-pošti pridobili soglasje za 

sodelovanje in snemanje ter se dogovorili za izpeljavo opazovanja in intervjujev. Pri raziskavi 

smo upoštevali etična načela: prostovoljnost sodelovanja v raziskavi, informiranje o raziskavi, 

varovanje identitete posameznika, zaupnost, zasebnost in spoštovanje resnice. 

3.1.2 Metoda analize vsebine dokumentov  

Vpogled v aktivnosti za razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti smo v največji meri 

pridobili z metodo analize vsebine šolskih dokumentov. Dokumenti izkazujejo prizadevanja za 

razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti pri učencih izbrane šole in povezovanju šole 

z lokalnim in širšim okoljem. Z metodo analize vsebine smo zapise kategorizirali v smiselne 

pomenske sklope. Po določitvi kategorij smo kodirali citate in jih zapisali v analizi ter jih 

interpretirali.  

3.1.3 Opazovalna metoda fizičnega okolja 

Podporno okolje za razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti smo v največji meri 

proučili z opazovalno metodo fizičnega okolja v prostorih izbrane šole. Opazovanje je bilo 

neposredno, aktivno, javno in brez udeležbe z razkrito vlogo raziskovalca. Z opazovanjem smo 

zbrali primarne podatke o elementih fizičnega prostora. Uporabili smo obliko 

polstrukturiranega opazovanja, ki je potekalo po vnaprej pripravljeni opazovalni shemi in 

možnostjo zapisa nepredvidenih opažanj (Priloga 3). Fizični prostor smo opazovali z vidika 

elementov prostora: razporeditve pohištva, možnosti raznolike uporabe pohištva, mobilnosti, 

fleksibilnosti, inovativnosti, autodidaktičnosti, povezovalnosti, sodobne tehnologije, delovnih 

kotičkov, barv in neformalnosti. Zatemnitev prostora smo kot pomembno zaznali ob 

opazovanju, saj omogoča uspešno uporabo sodobne tehnologije pri pouku. Pri oblikovanju 

končnega poročila o izsledkih opazovanja smo uporabili tudi refleksivne zapise iz procesa 

opazovanja. Raziskali smo skladnost povedanega in kontekst raziskovalnega pojava.  

3.1.4 Poglobljen polstrukturirani intervju 

Inovacijsko klimo in kulturo na šoli smo v največji meri proučili s pomočjo polstrukturiranega 

intervjuja ravnateljice izbrane šole, ki je bil izpeljan v prostorih izbrane šole. Z metodo 

poglobljenega polstrukturiranega intervjuja smo pridobili primarne podatke o področju 

inovacijske kulture, vplivu fizičnega okolja in aktivnostih na šoli za razvoj ustvarjalnosti, 

inovativnosti in podjetnosti. V individualnem poglobljenem polstrukturiranem intervjuju smo 

z nekaj vnaprej pripravljenimi vprašanji proučili raziskovano področje (Priloga 1). Glavno 

vodilo pri oblikovanju vprašanj so bila zastavljena raziskovalna vprašanja. Postavili smo odprta 
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vprašanja, ki omogočajo opisne odgovore spraševanega (Kavčič 2006). Oblikovana vprašanja 

smo preizkusili z ravnateljico šole izbranega kraja in se prepričali, da so jasna in omogočajo 

pridobitev potrebnih podatkov za našo raziskavo. Ravnateljici izbrane šole smo zastavili najprej 

splošna vprašanja in nato vnaprej oblikovana vsebinska vprašanja: Katere aktivnosti izvajate 

na šoli za spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti? S katerimi elementi prostora 

fizično okolje spodbuja ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost? Kako se vizija šole prepozna 

v ciljih, strategijah dela, dejavnostih na šoli? Kako vzpostavljate uspešno sodelovanje s starši, 

lokalnim in širšim okoljem? Kakšna so vaša pričakovanja do ustvarjalnosti in inovativnosti 

zaposlenih; Na katerih področjih delovanja šole je največ izzivov in potreba po akciji? Kako 

spodbujate razvoj znanj in spretnosti zaposlenih na področju ustvarjalnosti, inovativnosti in 

podjetnosti? Kako poteka komunikacija med zaposlenimi na šoli? Kako so zaposleni motivirani 

in spodbujani za eksperimentiranje/inoviranje? Kako zaposleni predstavljajo nove ideje, 

invencije? Kako se povezujejo pri udejanjanju dobrih zamisli? Kako so zaposleni nagrajeni za 

invencije in inovacije? Kako razširjate med zaposlenimi dobre zglede razvijanja ustvarjalnosti, 

inovativnosti in podjetnosti? Bi želeli povedati še kaj, kar je morda bilo izpuščeno in bi vplivalo 

na razjasnitev raziskovalne teme? K že oblikovanim vprašanjem, smo med intervjujem dodali 

še vprašanji: Kako razvijate sodelovanje zaposlenih? Kako sta jim omogočena samostojnost in 

sprejemanje odgovornosti? Intervju je bil posnet s snemalnikom zvoka. Intervjuvanki smo 

posredovali v pregled zapis intervjuja, na katerega je lahko podala popravke. Z metodo analize 

vsebine smo zbrane podatke obdelali in jih predstavili. 

3.1.5 Polstrukturirani skupinski intervju 

Za vpogled v podjetnostne osebnostne lastnosti učitelja, vodenje invencijsko-inovacijskega 

procesa in inovativno poučevanje smo v največji meri uporabili poglobljeni skupinski 

polstrukturirani intervju z učiteljem in učiteljico, ki smo ga izvedli videokonferenčno v skladu 

s priporočili pristojnih inštitucij. Komunikacija je v spletnem intervjuju tekla dobro, upoštevali 

smo, da bi dinamika v živo morda potekala drugače.  

Primarne podatke smo zbirali z metodo skupinskega polstrukturiranega intervjuja, v katerem 

smo z nekaj vnaprej pripravljenimi vprašanji proučili raziskovano področje (Priloga 2). 

Oblikovana vprašanja smo preizkusili z učiteljico šole izbranega kraja in se prepričali, da so 

jasna in omogočajo pridobitev potrebnih podatkov za našo raziskavo. Učitelju in učiteljici 

izbrane šole smo najprej zastavili splošna vprašanja, nato vnaprej oblikovana vsebinska 

vprašanja: Katere aktivnosti izvajate na šoli za spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in 

podjetnosti? S katerimi elementi prostora fizično okolje spodbuja ustvarjalnost, inovativnost in 

podjetnost? Katerim osebnostnim značilnostim učitelja pripisujete učitelji največji pomen za 

uspešnost pri razvijanju ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti? Kako zaznate dobro 

priložnost in jo z učenci spreminjate v smeri inovacije? Na kakšen način v učni proces 

vključujete oz. v njem razvijate reševanje problemov? Katera področja uporabe sodobne 

tehnologije razvijate pri učencih za doseganje ciljev učnega procesa? Kako spodbujate razvoj 
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ustvarjalnosti? Kako razvijate samoregulacijo učencev? Bi želeli povedati še kaj, kar je morda 

bilo izpuščeno in bi vplivalo na razjasnitev raziskovalne teme? K že oblikovanim vprašanjem, 

smo med intervjujem dodali še vprašanji: Kaj je po vašem mnenju pomembno pri timskem delu 

učencev? Kaj je po vašem mnenju pomembno razvijati pri kritičnem mišljenju? Intervju je bil 

posnet s snemalnikom zvoka. Intervjuvancema smo posredovali v pregled zapis intervjuja, na 

katerega sta podala popravke in tako sooblikovala končno poročilo. Z metodo analize vsebine 

smo zbrane podatke obdelali in jih predstavili.  

3.2 Analiza podatkov in predstavitev rezultatov raziskovalnih področij 

V empiričnem delu smo raziskali obravnavano področje s kvalitativno raziskavo, študijo 

primera na izbrani šoli. Z natančnim oblikovanjem vprašanj instrumentarija, opazovanja, 

obdelave podatkov z metodo analize vsebin smo se trudili natančno določiti kategorije 

raziskovanja in pridobiti veljavne, zanesljive, primerljive podatke ter zagotoviti zanesljivost 

raziskovanja. S kategoriziranjem smo opredelili naslednje kategorije: šolske aktivnosti, 

inovacijsko klimo in kulturo, ustvarjalno okolje, inovacijske osebnostne lastnosti, invencijsko-

inovacijski proces in inovativno poučevanje. Pri raziskavi smo upoštevali etična načela 

raziskovanja. Analize podatkov posameznih raziskovalnih kategorij so objavljene v Prilogi 4 

na koncu raziskovalne naloge.  

3.2.1 Šolske aktivnosti za razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti 

V nadaljevanju smo predstavili ugotovitve za raziskovalno podvprašanje: Kakšne aktivnosti so 

izvajali oz. jih izvajajo na šoli za razvijanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti? 

V okviru analize vsebine dokumentov smo ugotovili, da so zapisane številne aktivnosti za 

razvoj raziskovanega področja. Z delovanjem sledijo razvoju vizije šole za razvoj srčnosti, 

znanja, odgovornosti, ustvarjalnosti in varnosti. Načrtovane vzgojno-izobraževalne cilje 

uresničujejo v okviru rednega pouka, razširjenega programa in obšolskih dejavnostih, kjer 

rešujejo avtentične probleme. V dejavnostih izkazujejo inoviranje pedagoške prakse npr. z 

uvajanjem novih didaktičnih pristopov. V projektu Erasmus+ projekta InnoTeach so uvajali 

celostno poučevanje ter učenje inovativnosti in podjetnosti na šoli in izvedli inovacijske 

projekte, kot so npr. Trnbotki, Šolski vrt, Bralci dobre volje in Silent Clouds. Uspehe so 

predstavljali na različnih javnih dogodkih, npr. na konferenci Iz INOšole v INOsvet. Za razvoj 

inovacijskih osebnostnih lastnosti skrbijo z različnimi aktivnostmi, ki omogočajo krepitev 

notranjih interesov, samozaupanja, raziskovanja, odgovornosti, samostojnosti in inovativnosti 

pri učiteljih in učencih. Na šoli spodbujajo raziskovalno dejavnost, ki omogoča učencem 

razvijati in poglabljati interesna področja. Organizirano je tudi izkustveno učenje v naravi za 

celo vertikalo osnovne šole, kjer razvijajo tudi veščine sodelovanja in komunikacije. 

Invencijsko-inovacijski proces se je načrtno in poglobljeno razvijal v okviru projekta 
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InnoTeach. Razvija se tudi v okviru Novoletne prireditve ter Startup vikenda, ki potekata vsako 

leto. V okviru različnih projektnih aktivnosti sodelujejo v interdisciplinarnih timih učiteljev in 

zunanjih strokovnjakov. Manjši invencijsko-inovacijski procesi potekajo občasno v okviru 

rednih šolskih in obšolskih dejavnostih z inovativnim poučevanjem. Iz dokumentacije je 

razvidno, da redno skrbijo tudi za razvoj in vzdrževanje fizičnega prostora in ga dopolnjujejo s 

sodobno tehnologijo, ki omogoča sodobne pedagoške pristope. 

V intervjuju z ravnateljico smo ugotovili, da je na področju šolskih aktivnosti velika pestrost, 

ki omogoča učencem razvijati raznolika znanja in spretnosti. Ceni predvsem šolske aktivnosti, 

ki izkazujejo ustvarjalni pouk in razmišljanje izven ustaljenih okvirov. Projektno delo izvajajo 

zlasti za pristope s katerimi inovirajo učiteljevo prakso. Učence skušajo razvijati celovito,       

svoje interese razvijajo tudi v številnih interesnih in obšolskih dejavnostih. V mnogih šolskih 

aktivnostih sodelujejo tudi z lokalnim in širšim mednarodnim okoljem. Vidnejši šolski 

aktivnosti za razvijanje raziskovane teme sta že zgoraj omenjeni Novoletna prireditev in Startup 

vikend, kjer učenci ustanovijo podjetje, razvijejo izdelek ali storitve in jih ponudijo 

zainteresirani javnosti v sodelovanju z različnimi zunanjimi deležniki. Pri nekaterih šolskih 

dejavnostih vključujejo tudi ožje in širše okolje. V okviru profesionalnega razvoja potekajo 

različne projektne aktivnosti, samoučenje ob strokovni literaturi in individualna izobraževanja. 

Pri zaposlenih se spodbuja uresničitev obetavnih aktivnosti, ki doprinesejo k razvoju inovativne 

klime in kulture na šoli. Delovna srečanja na šoli so namenjena povezovanju, deljenju dobrih 

praks in interdisciplinarnemu delu. Na šoli so pomembne tudi aktivnosti za vzdrževanje in 

urejanje fizičnega prostora, da je le-ta privlačen in vključevalen ter da spodbuja učni proces. 

V intervjuju z učiteljema smo ugotovili, da pri rednem pouku pripravljata različne aktivnosti in 

da je poudarek predvsem na razvoju ustvarjalnosti in inovativnosti. Učence spodbujata, da 

ustvarjajo nove ideje in izdelujejo različne izdelke, individualno ali v timih, kjer je zaželena 

ustvarjalna pot razvijanja ideje. Aktivnosti izvajata tudi v okviru razširjenega programa, npr. 

pri modelarskem krožku, ter izvenšolskih dejavnosti, npr. pri dvodnevnih ustvarjalnih 

delavnicah, kjer z učenci ustanovijo podjetje, razvijejo izdelek, ga promovirajo in ponudijo 

javnosti.  

3.2.2 Inovacijska klima in kultura 

Predstavili smo ugotovitve za raziskovalno podvprašanje: Kako vodstvo spodbuja razvoj 

inovacijske klime in kulture v osnovni šoli in s kakšnimi pristopi vodstvo vzpostavi uspešno 

sodelovanje s starši, lokalno in širšo skupnostjo? 

V analizi vsebine šolskih dokumentov smo ugotovili, da poteka na šoli več aktivnosti, s katerimi 

se krepi inovacijska klima in kultura na šoli. Iz zapisov posameznikov v šolskih dokumentih se 

izraža vizija šole. Načrtovane cilje uresničujejo v različnih šolskih in obšolskih dejavnostih. Pri 

tem izkazujejo inoviranje pedagoške prakse na področju inovativnih pristopov, projektnega 
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dela in uporabe različnih aktivnih metod dela pri pouku. Prav tako je razvidno tudi vodenje 

invencijsko-inovacijskega učnega procesa pri pouku, npr. tehnike, krožkov in kreativnih 

delavnicah in vikendih izkustvenega učenja. Razvijajo skrbno sodelovanje s starši, organizirali 

so tudi nov vidik sodelovanja »starši za starše«. Dobro sodelujejo z ožjim in širšim okoljem. V 

pouk vključujejo starše in druge strokovnjake, ki lahko vnesejo nova znanja in poglede. 

Sodelovanje navezujejo tudi v mednarodnih projektih in vnašajo inoviranje v pedagoško 

prakso. Na šoli skrbijo tudi za razvoj podpornega fizičnega okolja in uporabo sodobne 

tehnologije. Prakticirajo tudi branje strokovne literature z refleksijo in implementacijo v 

pedagoško prakso. Učitelji v zapisih izražajo dobro počutje in komunikacijo v kolektivu, timsko 

sodelovanje in usmerjenost k stalnim izboljšavam. Poudarjajo pomen interdisciplinarnih 

dejavnosti, medsebojne podpore in deljenja znanja med kolegi, kjer vidijo potenciale razvoja 

pedagoške prakse.  

V intervjuju z ravnateljico smo ugotovili, da načrtno razvija inovacijsko klimo in kulturo v 

kolektivu. Šolska vizija je jasno začrtana in nanjo so naravnali cilje in dejavnosti na šoli. 

Načrtno razvijajo vrednote, najprej na posameznih dejavnostih, nato jih prenesejo na celo 

skupino. V sodelovanju s starši in okoljem iščejo nove poti sodelovanja. S starši so razvili novo 

obliko sodelovanja »starši za starše«, kjer starši ponudijo drugim staršem svoja znanja. Načrtno 

razvijajo tudi kulturo reševanja težav, komunikacijo in sodelovanje med starši in šolo. V 

kolektivu skrbijo za ustaljen prenos novih znanj in informacij v obliki rednih srečanj kolektiva, 

na aktivih in na delavnicah za manjše skupine. Ravnateljica v ravnanjih spodbuja ustvarjalnost 

pri učiteljih in učencih z lastnim vzorom. Učitelje podpira pri uresničevanju izzivov v 

moralnem, strokovnem, materialnem in finančnem smislu. Ravnateljica pravi, da sprejema in 

podpira nove ideje zaposlenih, pri čemer je veliko zaupanja. Zaposleni poglobljeno predstavijo 

idejo in če doprinese h kakovostnejšemu vzgojno-izobraževalnemu procesu, jih ravnateljica pri 

njihovi nameri podpre. Vsak teden pohvali in simbolično nagradi sodelavce, ki so naredili nekaj 

izjemnega. Spodbuja profesionalni razvoj in nove ideje, izzive. Področje razvoja ustvarjalnosti, 

inovativnosti in podjetnosti spodbuja z nalogami, ki silijo k razmišljanju, ustvarjalnemu 

razmišljanju in inovativnemu ravnanju v skupnih akcijah. Meni, da je ustvarjalnost ena od 

pomembnih spretnosti sodobnega človeka, zato spodbuja njen razvoj tako pri učiteljih kot pri 

učencih z lastnim zgledom. Meni, da je ustvarjalnost in inovativnost učiteljev pogojena z 

znanjem, pogumom, samozavestjo, navdušenjem in podporo vodstva šole pri uresničevanju 

dobrih idej. 

V intervjuju z učiteljema smo ugotovili, da učitelji na šoli izkazujejo inovativnost. Svoje ideje 

predstavljajo na ustaljenih načinih izmenjave novih znanj. Kadar imajo nove zamisli, jih 

predstavijo vodstvu in jih udejanijo. Inovativnost razvijajo tudi pri učencih, tako da učence 

nagradijo za izvirnost pri delu. Pohvala je vedno učencu in javna, da se zgledi dobrih, 

inovativnih ravnanj prenašajo na celo skupino. Učitelji skrbijo, da se vizija šole in cilji 

uresničujejo pri pouku, v razširjenem programu in na obšolskih dejavnostih. 
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3.2.3 Ustvarjalno učno okolje 

Predstavili smo ugotovitve za raziskovalno podvprašanje: S katerimi elementi prostora fizično 

okolje spodbuja ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost na izbrani šoli? 

Z metodo opazovanja smo ugotovili, da je na razredni stopnji večina prostorov osredotočenih 

na učence, na predmetni stopnji pa na učitelja. Izstopajoči sta bili dve učilnici. Na razredni 

stopnji je bila učilnica, ki je imela polkrožno postavitev, veliko izdelkov otrok, glasbila in rože 

in je kar vabila k samoorganizaciji učenja. Na predmetni stopnji je izstopala tehnična učilnica, 

v kateri je bilo veliko sodobne tehnologije, pripomočkov in izdelkov otrok, mize pa so bile 

pripravljene, da na njih pričnemo ustvarjati. Vsi prostori so bili čisti, urejeni, svetli in so vabili 

k učenju. V njih je veliko naravne svetlobe in možnost zatemnitve. Opremljene so s sodobno 

tehnologijo, ki je na voljo za enostavno uporabo. Šolske avle so prostorne in povezujejo učilnice 

v odprt prostor, ki občasno podpira odprto učenje več razredov hkrati. V razredih spodbujajo 

ustvarjalno razpoloženje stene pastelnih barv in z različnimi dodatki živih barv. Pohištvo 

omogoča organizacijo različnih učnih oblik in hitro reorganizacijo. Mize so enojne in 

omogočajo hitro postavitev učnih postaj. Vidik večuporabnosti je bolj izražen na razredni 

stopnji, kjer je več raznolikega pohištva, ki omogoča različno uporabo. Učilnice na razredni 

stopnji so imele urejene različne kotičke, na predmetni stopnji so imele učilnice večinoma 

strokovni kotiček. Neformalnost prostorov je občutna v vseh prostorih razredne stopnje, na 

predmetni stopnji pa je bila formalnost večja. 

V analizi vsebine šolskih dokumentov smo ugotovili, da na šoli skrbijo za sistematično urejanje 

fizičnega prostora za kakovostnejše vzgojno-izobraževalno delo. Skrbijo za opremljenost s 

sodobno tehnologijo in za stabilnost delovanja digitalne opreme na šoli, ki jo redno 

posodabljajo za učitelje in učence. Za varno in smiselno uporabo digitalne tehnologije se 

zaposleni tudi redno izobražujejo.  

V analizi vsebine intervjuja z ravnateljico smo ugotovili, da je pomembna urejenost, čistost in 

privlačnost učnih prostorov, da so vzdrževani in da se vidi, da nekdo skrbi zanje ter da so v njih 

razstavljene risbe in izdelki učencev. Pohištvo mora omogočati hitro prerazporeditev prostora 

glede na namen učenja pri pouku. Ravnateljica meni, da je pomembna postavitev razreda, ki  

lahko vabi ali izolira učenca pri učenju. 

V analizi vsebine intervjuja z učiteljema smo ugotovili, da pripisujeta velik pomen dražljajem 

v obliki izdelkov, knjig, tehnologije, ki spodbudijo učence k ustvarjanju in zbudijo željo v 

učencih, da tudi sami nekaj ustvarijo. Knjige in izdelke imata vidno razstavljene v razredu, da 

so na voljo ves čas. Za spodbujanje ustvarjanja uporabljata tudi formacijo miz, tako da 

preuredita prostor za učence. Učenci se v novi formaciji prostora lotijo drugače ustvarjanja. 

Menita, da so učenci ustvarjalnejši, kadar ustvarjajo v manj formalnem prostoru, npr. v 

neformalnih postavitvah pohištva v razredu, med različnimi izdelki učencev, knjigami ali na 

prostem v naravi. 
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3.2.4 Inovacijske osebnostne lastnosti 

Predstavili smo ugotovitve za raziskovalno podvprašanje Katerim osebnostnim značilnostim 

učitelja pripisujejo učitelji največji pomen za uspešnost pri razvijanju ustvarjalnosti, 

inovativnosti in podjetnosti? 

V okviru analize vsebine šolskih dokumentov smo poiskali poudarke učiteljev pri delu z učenci. 

V njih se posredno kaže katere osebnostne lastnosti cenijo učitelji. Ugotovili smo, da je 

učiteljem pomembno, da so učencem na voljo raznolike aktivnosti in pristopi, ki omogočajo, 

da razvijajo svoje interese in krepijo notranjo motivacijo za raziskovanje. Iz zapisov v 

dokumentaciji šole je razvidno, da učitelji največkrat omenjajo razvoj pozitivne samopodobe 

učencev, nato samozaupanje v svoje zmožnosti za doseganje zadanih ciljev, pogum, 

odgovornost, samostojnost, ustvarjalnost in inovativnost pri delu. Med zapisi se redkeje 

pojavijo aktivnosti, ki izkazujejo učenčevo samostojno vodenje lastnega procesa za realizacijo 

idej. Iz ugotovljenega lahko sklepamo, da učitelji z različnimi aktivnostmi razvijajo odprte in 

samostojne posameznike, ki zaupajo v svoje sposobnosti in doseganje lastnih ciljev. Ugotovitve 

iz zapisov kažejo, da bi lahko bilo več aktivnosti, pri katerih učenci samostojno prevzemajo 

odgovornost za razvoj lastne ideje do uporabne rešitve.  

V intervjuju z ravnateljico ugotavljamo, da sta najpomembnejši inovacijski osebnostni lastnosti 

učitelja proaktivnost in pogum. Ravnateljica poudari, da je pomembno, da učitelj prevzame 

tveganje in se loti novih izzivov, pri čemer se uči tudi sam. V kolektivu ustvarja priložnosti za 

izražanje idej in podpira njihov razvoj do uresničitve. Meni, da je pomembno, da je učitelj 

pripravljen sprejemati novosti in se učiti novih znanj in pristopov. 

V intervjuju z učiteljema ugotavljamo, da izpostavita pogum kot najpomembnejšo učiteljevo 

osebnostno inovacijsko lastnost. Menita, da je pogum tisti, ki podpira spopadanje z 

negotovostjo pri novem izzivu. V nadaljevanju navajata ustvarjalnost učitelja. Povezujeta jo z 

radovednostjo, ki spodbuja ustvarjalni proces. Poleg navedenega sta pomembni tudi učiteljeva 

usmerjenost v napredek ter zmožnost raziskovanja. Predvsem učenje novosti in vnašanje teh v 

učni proces.  

3.2.5 Invencijsko-inovacijski proces 

Predstavili smo ugotovitve za raziskovalno podvprašanje Kako učitelji zaznajo dobro priložnost 

in jo z učenci spreminjajo v smeri inovacije ter kako pri tem povežejo interdisciplinarna znanja, 

da lahko udejanijo obetavne ideje? 

Pri analizi vsebine šolskih dokumentov smo ugotovili, da je v šolskem letu 2017/18 med 

mnogimi aktivnostmi izstopajoče kompleksno izobraževanje učiteljev za vodenje inovacijskih 

projektov na šoli v okviru projekta InnoTeach. Iz zapisov je razvidno, da so se učitelji učili 

razvijati inovacije z učenci. Učili so se, kako prepoznavati priložnosti in probleme v 
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vsakdanjem življenju, kako ustvarjati in vrednotiti ideje, izvesti raziskovalno-razvojno delo, 

prototipirati in predstaviti rešitev. V okviru izobraževanj so razvijali inovativne metode 

poučevanja z IKT in vodili konkretno delo z učenci. V okviru razvoja inovacijskih znanj so z 

učenci razvili več projektnih aktivnosti, v katerih so razvijali ideje v inovacije. Vidnejše so 

Trnbotki ter Šolski vrt in v letu kasneje Bralci dobre volje ter Silent Clouds. Med vsemi zapisi 

v šolskih dokumentih izstopa tudi navedba Novoletne prireditve in Startup vikenda, ki potekajo 

vsako leto. Učenci v okviru obeh raziščejo priložnosti, vključijo potrebne strokovnjake v 

interdisciplinarni tim, ustanovijo svoje podjetje, razvijejo blagovno znamko in izdelajo 

konkretne rešitve ter jih implementirajo. To so najvidnejše aktivnosti, ki so bile namenjene 

razvijanju invencijsko-inovacijskih procesov pri učencih v zapisih šolskih dokumentov.  

V intervjuju z ravnateljico smo ugotovili, da na šoli poteka več projektnih aktivnosti, ki so 

namenjene razvijanju invencijsko-inovacijskega procesa. Ravnateljica navaja ustvarjalni 

vikend, ki poteka za učence 8. in 9. razredov. Učenci poiščejo idejo in jo razvijejo celovito ter 

na koncu ponudijo rešitev.  Za uresničevanje lastnih zamisli so učencem namenjeni tudi različni 

natečaji in projekti. V projektnih aktivnostih vpeljujejo razvijanje podjetnosti z invencijsko-

inovacijskim procesom. V interdiciplinarno delo vključujejo tudi zunanje strokovnjake, starše 

z ustreznimi znanji in druge iz lokalnega okolja. Na šoli poteka novoletni projekt, kjer učenci 

ustanovijo svoje podjetje. Projektne aktivnosti povežejo z dobrodelnostjo, pripravijo tržnico s 

svojimi izdelki in srečelov, za katerega zbirajo dobitke. Pripravijo tudi pravo kavarno, kjer 

strežejo čaj, kavo, sokove, sendviče in krofe. Učenci aktivnosti organizirajo in tudi izpeljejo. 

Pogosto vključijo tudi starše z znanjem gostinstva v interdisciplinaren tim in tako se učijo 

podjetnosti v življenjskih situacijah.  

V intervjuju z učiteljema smo ugotovili, da učence spodbujata k razvijanju njihovih idej, ki jih 

realizirajo v vsakdanjih dejavnostih pri pouku, v razširjenem programu ali izvenšolskih 

dejavnostih. Manjše ideje razvijata v okviru rednega pouka, pri čemer spodbujata pri učencih 

izvirnost. Učitelj poudari, da je pri mlajših potrebno paziti na majhne preboje, ki se zgodijo, in 

takrat spodbuditi učence, da jih razvijajo do rešitve. Pri doseganju namena in ciljev učenja, 

ponudi učencem izdelavo izdelka po lastnem izboru, ki ga izdelajo kot dokaz o učenju. Pri 

izstopajočih izdelkih poudarita izvirnost in pohvalita ter spodbudita učenca k nadaljnjemu 

razvoju izdelka. Spodbujata učence, da iščejo še nove poti in rešitve.  Učiteljica poudari, da je 

pri učencih potrebno razvijati ustvarjalnost pri vsakdanji rabi, da se potem razvija tudi na vseh 

drugih področjih v šoli. Učitelj pravi, da na Startup vikendu izpeljejo z učenci celovit 

invencijsko-inovacijski proces. Najprej raziščejo priložnosti, nato ustvarjajo in razvijajo ideje, 

jih preizkušajo, vrednotijo in izboljšujejo rešitev.  Pri delu sodelujejo v interdisciplinarnem 

timu.  Učenci razvijejo izdelke in jih natisnejo s pomočjo 3D tiskalnika, pripravijo spletno stran 

in celostno predstavitev za promocijo svojega izdelka in ga nato ponudijo zainteresirani 

javnosti. 
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3.2.6 Inovativno poučevanje  

Predstavili smo ugotovitve za raziskovalno podvprašanje: Na kakšen način učitelji v učni proces 

vključujejo reševanje problemov, timsko delo, sodobno tehnologijo, ustvarjalno mišljenje, 

kritično mišljenje in samoregulacijo? 

V analizi vsebine šolskih dokumentov smo ugotovili, da učitelji najpogosteje navajajo projektni 

in problemski didaktični pristop pri delu z učenci. Reševanje kompleksnih problemov je 

zastavljeno v okviru Novoletne prireditve in Startup vikenda. Pogosto se navaja razvijanje 

medvrstniškega sodelovanja in povezovanje po vertikali. Pri poučevanju pogosto navedejo 

uporabo sodobne tehnologije pri pouku. Prav tako večkrat navedejo razvijanje kreativnega 

mišljenja. Razvijanje kritičnega mišljenja je navedeno redkeje. V okviru dela svetovalne službe 

je zapisan tudi razvoj samoregulacije pri učencih.  

V intervjuju z ravnateljico smo ugotovili, da kot šola spodbujajo razvijanje inovativnega 

poučevanja. Ravnateljica pričakuje od sebe, učiteljev in učencev spodbujanje ustvarjalnosti z 

lastnim vzorom. Meni, da morajo naloge usmeriti k razmišljanju in ustvarjalnemu in 

inovativnemu ravnanju z uporabo sodobne tehnologije. Poudari, da projektno delo omogoča 

odpiranje novih vprašanj in priložnosti. V okviru Novoletne prireditve in Startup vikenda imajo 

različne priložnosti za razvijanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti. Svojo vlogo vidi v 

spodbujanju in podpori učiteljem pri inovativnem poučevanju in uresničevanju novih izzivov. 

V intervjuju z učiteljema smo ugotovili, da spodbujata reševanje problemov pri učencih, pri 

čemer najraje izhajata iz njihovih problemov. Pri timskem delu pozorno razdelita vloge 

posameznikom in vključita druge strokovnjake, če je to potrebno zaradi kompleksnosti 

problema. V pouk vključujeta uporabo različne sodobne tehnologije, pri pouku tehnike različna 

orodja za obdelavo materialov in digitalno tehnologijo z uporabo različnih spletnih aplikacij. 

Pri delu z učenci uporabljata ustvarjalne tehnike predvsem za spodbujanje ustvarjalnega 

procesa pri reševanju problema. Učitelja poudarita pomen kritičnega mišljenja, in sicer z vidika 

argumentacije in prepoznave konteksta problema. Samoregulacijo razvijata ob spodbujanju 

učenčevega napredka z jasnimi kriteriji, spodbujanjem kritičnega prijateljevanja in 

zastavljanjem lastnih ciljev učencev. 
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4 ZAKLJUČEK 

V zaključku smo predstavili sklepne ugotovitve raziskave in smernice za praktično delo v šoli. 

Model razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti smo raziskali s kvalitativno 

raziskavo, študijo primera na izbrani šoli. Na podlagi izsledkov raziskave, projekta InnoTeach  

ter dolgoletnih izkušenj raziskovalke na razvojnem delu pedagoške prakse smo zapisali 

Smernice za razvijanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v šoli. V nadaljevanju 

predstavimo prispevek k stroki in predloge za nadaljnje raziskovanje.  

4.1 Sklepne ugotovitve 

Magistrska naloga obravnava področje razvoja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v 

osnovni šoli. V prvem delu naloge smo raziskali teoretična izhodišča v obstoječih virih in 

literaturi, v empiričnem delu naloge smo proučili razvojne dejavnike v kontekstu poučevalne 

prakse v izbrani šoli. V sklepnih ugotovitvah predstavljamo izsledke naloge po posameznih 

kategorijah in skupen zaključek.  

4.1.1 Šolske aktivnosti za razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti 

Iz analize bogatega nabora aktivnosti, ki potekajo na izbrani šoli lahko povzamemo, da imajo 

učenci raznovrstne priložnosti za učenje in razvijanje različnih znanj in spretnosti s področja 

ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti. Aktivnosti potekajo v okviru rednega pouka, 

izvajajo jih tudi v izvenšolskih dejavnostih in razširjenem programu šole. V rednih in projektnih 

dejavnostih šole uporabljajo različne aktivne pristope poučevanja in učenja. Ustvarjalno 

reševanje zaznanih problemov iz življenja načrtujejo s timskim delom, občasno pa tudi z 

interdisciplinarnim timskim delom. Pri tem razvijajo inovacijska znanja ter sodelovalne in 

komunikacijske veščine. Učiteljem in učencem je omogočeno uresničevanje predstavljenih 

idej, ki kažejo potencial. V inovacijskem procesu razvijajo, ustvarjajo, presojajo in vrednotijo 

ideje, spoznanja in rešitve, ki jih razvijajo do uresničitve, predstavitve in ponudbe zainteresirani 

javnosti. Pri tem vključujejo vrsto strokovnjakov s strani staršev, lokalnega in globalnega 

okolja, ki vnašajo nove strokovne poglede in rešitve na zaznane izzive šolskega okolja. V okviru 

dejavnosti razvijajo tudi inovacijske osebnostne lastnosti. Učitelji cenijo proaktivnost in lasten 

izraz učenca. Nekatere aktivnosti so ciljno usmerjene k razvijanju podjetnostnih in podjetniških 

znanj učiteljev in učencev. Aktivnosti v okviru projekta InnoTeach so poglobljeno razvijale 

ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost. Izvedli so tudi več inovativnih projektov. Inovacijska 

znanja in pristope uporabljajo v rednih interdisciplinarnih aktivnostih na šoli, ki se izkazujejo 

v celovitem pristopu k inoviranju v projektu Novoletno druženje, Startup vikendu ter nekaterih 

drugih projektnih aktivnostih v okviru delovanja šole.  



 

53 

4.1.2 Inovacijska klima in kultura 

Iz ugotovitev lahko povzamemo, da je na šoli razvita inovacijska klima in kultura. V šolskih 

dokumentih in izraženih aktivnostih je razvidna jasna vizija, cilji in dejavnosti, ki podpirajo 

razvoj inovativne šole. Ravnateljica pravi, da se vizija razvija sama po sebi – ko veš, kaj želiš 

doseči in potem to vneseš v šolsko življenje. Fatur in Tsaggaris (2006, 15–41) pravita, da 

inovativno kulturo razvija jasna vizija, navdušenje za spremembe in podpora drugačnemu 

načinu razmišljanja, kar na šoli tudi poteka. Ravnateljica skrbi za vzpostavljanje različnih oblik 

sodelovanja s starši, ki jih vključujejo v bogatenje šolskih dejavnosti. V letošnjem letu so uvedli 

tudi novo obliko sodelovanja »starši za starše«, kjer starši med seboj delijo svoja znanja. Prav 

tako se povezujejo z bližnjim okoljem in sodelujejo pri različnih skupnih nalogah. Veliko 

pozornost namenjajo tudi sodelovanju z mednarodnim okoljem. Tako prinašajo nova znanja in 

inovativne pristope k poučevanju in učenju. Sodobni pristopi narekujejo uporabo sodobne 

tehnologije pri aktivnih oblikah učenja in funkcionalno fizično okolje, za katerega redno 

skrbijo. Na šoli razvijajo strokovno učenje in deljenje dobrih praks v ustaljenih oblikah. Kadar 

imajo zaposleni nove ideje, ki bi razvijale skupna prizadevanja, jih jasno predstavijo vodstvu. 

Ravnateljica zaposlenim zaupa izvedbo idej in jih pri tem podpira moralno, strokovno, 

materialno in finančno. S simboličnimi nagradami in pohvalami spodbuja dobro prakso. Hattie 

(2018, 211) meni, da je ravnatelj, ki podpira učitelje ključen za uspešnost učencev. Preko 

različnih projektov na šoli učitelji inovirajo svojo pedagoško prakso. Ravnateljica ustvarja 

inovativno okolje v katerem učitelji dobivajo predvsem spodbude, ki jih silijo k razmišljanju in 

ustvarjalnem, inovativnem ravnanju v pedagoški praksi, s katerimi razvijajo inovativno klimo 

in kulturo na šoli. 

4.1.3 Ustvarjalno učno okolje 

Iz ugotovitev analize lahko povzamemo, da učence k ustvarjanju vabi podoba fizičnega 

prostora. Prostori so čisti, urejeni in opremljeni s sodobno tehnologijo. Postavitev prostora je 

na razredni stopnji večinoma osredotočena na učenca in vabi k aktivnim metodam učenja. Na 

predmetni stopnji je večinoma usmerjena v učitelja. Na razredni stopnji so prostori manj 

formalni, razstavljeni so izdelki otrok, igrače, knjige, inštrumenti, didaktični pripomočki in 

rastline. Na predmetni stopnji so prostori večinoma formalni, ponekod so razstavljene knjige, 

didaktični pripomočki, rastline in redko izdelki otrok. Večuporabnost je močneje izražena na 

razredni stopnji. Pohištvo je sestavljeno iz različnih mizic in omaric, ki omogočajo različno 

uporabo, tudi v učne namene; na predmetni stopnji pa so večinoma v razredih visoke omare. 

Inovativnost pohištva je močneje izražena na razredni stopnji, kjer so v razredu mize različnih 

oblik, okrogle, cele, polovične, četrtinske, nizke omarice in blazine, ki podpirajo drugačne 

načine učenja. Mobilnost in fleksibilnost pohištva je enotna za obe stopnji. Mize so v vseh 

razredih enojne in omogočajo hitro prerazporeditev v prostoru glede na namene učenja v 

različne učne oblike. Avle so prostorne in povezujejo učilnice v veliko odprto učilnico. Ureditev 

omogoča ustvarjalne predstavitve. Na stenah so izdelki, v prostorih so rastline, ponekod so 
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razporejene mizice in klopi, ki vabijo k neformalnemu druženju. Kotnik (2017) pravi, da fizično 

okolje z elementi mobilnosti, fleksibilnosti, inovativnosti, povezovalnosti in neformalnosti 

podpira ustvarjalne pristope k poučevanju in učenju. V analizi smo elemente prepoznali in 

ugotovili, da se šolski prostori med seboj razlikujejo glede na stopnjo izobraževanja. Prostori 

na razredni stopnji bolj spodbujajo k uporabi sodobnih didaktičnih sistemov in aktivnih metod 

dela pri pouku. Zato bi bilo z vidika fizičnega okolja smiselno premišljeno vnašanje predmetne 

in personalizirane vabljivosti v vse učne prostore. 

4.1.4 Inovacijske osebnostne lastnosti 

Iz analize lahko povzamemo, da so na šoli ustvarjeni pogoji za razvoj inovacijskih osebnostnih 

lastnosti. Učitelji imajo priložnosti iskanja izzivov in kreativnega reševanja s podporo vodstva. 

Ko vidijo priložnost za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega procesa, idejo predstavijo 

ravnateljici. Koristne ideje nato razvijajo, vključijo potrebne strokovnjake in jih uresničijo. Pri 

tem krepijo čustveno zavzetost za reševanje problema, pogum, obvladovanje negotovosti, 

vztrajnost, radovednost, samozavest in samodisciplino. Za uspešno inovacijsko delovanje je 

potrebno tudi strokovno znanje, ki ga razvijajo v okviru različnih projektov. Delo organizirajo 

tudi v interdisciplinarnih timih, kjer sodelujejo z različnimi strokovnjaki. Pri tem načrtno 

razvijajo tudi kulturo sodelovanja in komuniciranja. Iz ugotovitev raziskave lahko povzamemo, 

da sta najpomembnejši inovacijski osebnostni lastnosti učitelja pogum in samozavest. Ti dve 

omogočata učitelju, da uspešno sprejme in izpelje nove izzive. Sprejemanje novih izzivov in 

reševanje sta povezana z miselno prožnostjo, ki jo Likar (2004, 239–246) opredeli kot tisto, ki 

vleče inovatorja k čustveni zavzetosti za rešitev problema. Kot naslednje prepoznane 

inovacijske osebnostne lastnosti učitelja v raziskovalni nalogi sledijo ustvarjalnost, radovednost 

in veselje do novosti. Učitelj uspešno razvija ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost pri 

učencih, če je takšen tudi sam. Inoviranje mora učitelja zanimati, izzivi ga morajo veseliti. 

Učitelj z inovacijskimi osebnostnimi lastnostmi prenaša zavzetost in pogum za inovacijsko delo 

tudi v vzgojno-izobraževalni proces z učenci. Analiza šolskih dokumentov kaže, da bi bilo 

smiselno razmisliti o sistematičnem vključevanju dejavnosti, pri katerih učenci samostojno 

prevzemajo odgovornost za razvoj lastne ideje do uporabne rešitve, v rednem pouku v vse 

razrede. 

4.1.5 Invencijsko-inovacijski proces 

Iz analize ugotovitev lahko povzamemo, da je na šoli več aktivnosti, pri katerih učenci razvijajo 

svoje ideje do realizacije. Učitelji so pozorni pri majhnih prebojih, ki jih opazijo pri učencih. V 

nadaljevanju jih spodbujajo k razvoju obetavnih idej, npr. ko iz starega flomastra naredijo z 

likalnikom gumb in ustvarijo novo vrednost. V šolski praksi je potrebno razumeti inovacijo z 

vidika razvojne stopnje učenca. Bacigalupo idr. (2016, 6) pravijo, da je prepoznana priložnost 

tista, ko učenec spreminja dobre ideje v koristna dejanja zase, za družbo in okolje kar je proces 
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razvijanja podjetnostne kompetence. Med šolskimi aktivnostmi sta izstopajoča projekta 

Novoletna prireditev in Startup vikend, kjer učenci celovito razvijajo proces od ideje do izvedbe 

rešitve, ki jo ponudijo zainteresirani javnosti. Učenci ustanovijo podjetje, poiščejo priložnosti, 

ideje in rešitve, ki jih na koncu predstavijo. Vse aktivnosti, ki so potrebne za uspešno izvedbo 

projekta izpeljejo učenci. Tako razvijajo podjetnostno kompetenco, ki jo Rychen in Salganik 

(2003, 49) opredelita kot sposobnost reševanja kompleksnih problemov v avtentičnih 

situacijah. Učenci imajo priložnosti razvijati inovacijska znanja pri rednem pouku, v 

razširjenem programu in pri izvenšolskih dejavnostih. 

4.1.6 Inovativno poučevanje 

Iz analize ugotovitev lahko povzamemo, da na šoli poučujejo inovativno. Ravnateljica 

poudarja, da morajo naloge usmerjati k razmišljanju in inovativnemu ravnanju. S projektnim 

pristopom odpirajo nove priložnosti in postavljajo učitelja in učenca v središče učenja. V okviru 

Novoletne prireditve in Startup vikenda se učenci srečajo z ustvarjalnim reševanjem 

kompleksnega problema, pri čemer delujejo v interdisciplinarnih timih. Na šoli izkušnjo 

pohvalijo in velja razmisliti o ustvarjalnem reševanju problemov z interdisciplinarnimi timi tudi 

v okviru medpredmetnih povezav pri pouku. Pri učnem procesu uporabljajo učitelji različno 

sodobno tehnologijo, ki je vezana na strokovno področje. Učitelji se izobražujejo tudi za 

smiselno rabo digitalne tehnologije v podporo večje nazornosti in učinkovitosti pouka.  

Razvijanje ustvarjalnega mišljenja vnašajo z aktivnimi metodami v učne situacije z različnimi 

tehnikami pri rednem pouku. Z analitičnimi in celostnimi tehnikami spodbujajo spreminjanje 

vzorcev in ustvarjanje novih kompleksnih idej. Kritično mišljenje razvijajo predvsem na 

področju samorefleksije, argumentacije in razumevanja konteksta. Smiselno je načrtno razvijati 

tudi področje postavljanja vprašanj, natančne rabe jezika in sklepanja. Samoregulativno prakso 

razvijajo učitelji pri pouku z namenom, da bodo znali voditi svoj učni proces. Učitelji z 

načrtovanjem namenov učenja in občasno tudi postavljanjem letnih in dnevnih ciljev, pri čemer 

oblikujejo kriterije uspešnosti, pri učencih spodbujajo razvoj samoregulacije. Ta vidik velja 

sistematično razvijati pri vseh učencih, saj v analizi dokumentov svetovalna služba poudarja 

prizadevanja za razvoj tega področja. V prizadevanjih za razvoj samostojnih in odgovornih 

posameznikov poudarjajo, da učenec razume svoje znanje in napredek, zna načrtovati delo ob 

povratni informaciji in prevzema odgovornost za svojo uspešnost. Black in Dylan (1998, 7–74) 

poudarita, da je samoregulacija povezana z metaznanji o učenju samem in se uresničuje tudi v 

formativnem pristopu k vzgojno-izobraževalnemu procesu.  

V skupnem zaključku lahko povzamemo, da dejavnosti za razvijanje ustvarjalnosti, 

inovativnosti in podjetnosti na izbrani šoli potekajo v okviru rednega pouka, razširjenega 

programa in izvenšolskih aktivnostih. Vodstvo šole skrbi, da se kolektiv redno izobražuje in 

vnaša novosti v svoje delo tudi s področja razvijanja inovacijskih znanj pri učencih. Učitelji z 

uvajanjem novosti v učni proces inovirajo svojo pedagoško prakso. Na šoli je prepoznana 

inovativna klima in kultura. Šola se povezuje z lokalnim in širšim okoljem. Šolske aktivnosti 
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izkazujejo razvijanje celovitega posameznika in uresničevanje vizije šole. Dejavnosti 

izkazujejo razvijanje invencijsko-inovacijskega procesa pri razvijanju dobrih idej v 

inovacijskih projektih, novoletnem projektu in Startup vikendu. Ustvarjalno učno okolje z 

vidika fizičnega okolja podpira razvijanje inovacijskih znanj. Večjo usmerjenost v aktivne 

metode poučevanja so izkazane na razredni stopnji, kjer je tudi več personaliziranosti in 

neformalnosti. Pri izvenšolskem delu z učenci rešujejo kompleksne probleme na ustvarjalni 

način, kjer iščejo priložnosti, ideje, razvijajo rešitve in jih prestavljajo zainteresirani javnosti. 

Občasno jih rešujejo tudi pri rednem pouku in razširjenem programu. Pri tem delujejo v 

interdisciplinarnih timih, kjer razvijajo sodelovanje, komunikacijo in inovacijske osebnostne 

lastnosti, še posebej izpostavljeni sta pogum in samozavest. Pri pouku uporabljajo sodobno 

tehnologijo, ki jih podpira pri razvijanju znanj in ustvarjanju dobrih rešitev. Uvajajo tudi 

tehnike za razvijanje ustvarjalnega mišljenja, predvsem analitične ter tehnike za razvijanje 

kritičnega mišljenja, predvsem argumentacije in razumevanja konteksta. Pri pouku razvijajo 

samoregulacijo predvsem z vidika zastavljanja ciljev in kriterijev uspešnosti.   

V okviru teoretične in empirične raziskave smo prišli do zaključka, da na izbrani šoli celovito 

razvijajo ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost ter sledijo sodobnim smernicam vodenja 

vzgojno-izobraževalnega procesa. Aktivnosti na šoli izkazujejo sociokonstruktivistični pristop 

k izobraževanju, s čimer Dumont, Istance in Benavides (2010, 13–14) opredelijo sodobno 

izobraževalno paradigmo. 

4.2 Smernice za razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v šoli 

Razvoj družbe narekuje nova znanja in veščine pri mladih. Šola postaja prostor, kjer se aktivno 

iščejo odgovori in rešitve na potrebe sodobne družbe. V Priporočilih 2018/C 189/01 Sveta z 

dne 22. maja 2018 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje  je podjetnostna 

kompetenca opredeljena kot zmožnost posameznika, da izkorišča priložnosti za uresničevanje 

zamisli in jih pretvarja v kulturno, socialno ali poslovno vrednost za druge. V šoli razvijamo 

podjetnostno kompetenco kot transverzalno veščino pri vseh predmetih. Posebno pozornost je 

potrebno nameniti razvijanju podjetnostne kompetence tudi na način, da učenci in dijaki med 

šolanjem pridobijo (vsaj eno) praktično podjetniško izkušnjo v skladu s Priporočili 2018/C 

189/01 Sveta z dne 22. maja 2018 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje.  

Šola ustvarja pogoje, v katerih je mogoč razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti. 

Pomemben vidik ravnateljevega vodenja šole je ustvarjanje inovativne klime in kulture, 

spodbujanje učiteljev za inovativno poučevanje, spodbujanje invencijsko-inovacijskega 

procesa, razvijanje inovacijskih osebnostnih lastnosti, uporabo sodobne tehnologije in skrb za 

fizični prostor, ki podpira izvajanje sodobnega vzgojno-izobraževalnega procesa.  

Razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti je povezan z inovativno klimo in kulturo. 

Inovativna kultura šole ceni inoviranje, kar je razvidno iz vizije in strategij, ki so nastale v 
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preteklem delu kolektiva. Inovativna klima se kaže kot trenutno stanje, dogajanje oz. počutje in 

izkazuje inoviranje. Inovativen ravnatelj ceni inovacijske osebnostne lastnosti. Ima jasno vizijo, 

cilje in strategije ter spodbuja podporne aktivnosti za sodelovanje na šoli in izven nje, z lokalno 

in širšo skupnostjo. Spodbuja izobraževanje in učenje v različnih okoljih in na različne načine 

ter ustvarja učečo se skupnost. Skrbi, da se znanje, izkušnje in dobre prakse v kolektivu širijo 

rutinsko z utečeno komunikacijo in sodelovanjem. Spodbuja, spremlja, podpira nove ideje in 

zaupa odgovornost sodelavcem. Spodbuja interdisciplinarno timsko delo pri ustvarjalnem 

reševanju kompleksnih problemov. Dobro prakso in delo sodelavcev zna prepoznati, nagraditi 

in promovirati. 

Inovativno poučevanje in učenje podpirajo različni dejavniki: 

 Učne situacije za razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti izhajajo iz ciljev 

nacionalnega kurikula. Osmišljene so v drobnih šolskih dejavnostih in kompleksnejših 

aktivnostih, pri katerih učenci ustvarjalno rešujejo prepoznane probleme. Potekajo naj med 

rednimi učnimi urami, v razširjenem programu in izven pouka. Dejavnosti so načrtovane 

na ravni predmeta ali medpredmetno, kompleksnejše aktivnosti pa interdisciplinarno ali 

transdisciplinarno.  

 Učni proces vodi učitelj s sodobnimi didaktičnimi pristopi projektnega dela, problemskega 

dela, sodelovalnega dela … z vzvratnim načrtovanjem in formativnem spremljanjem, pri 

katerem učitelj in učenec soustvarjata učni proces. Učitelj razjasni namene učenja in z 

učenci sooblikuje kriterije uspešnosti. Z njimi učenec spremlja svoje učenje, ga usmerja, 

vrednoti in prevzema odgovornost za lastno učenje. Za uspešno napredovanje je pomembna 

kakovostna povratna informacija, ki jo na podlagi kriterijev uspešnosti lahko poda učitelj, 

učenec drugemu učencu ali učenec sam sebi. Učenec z načrtovanjem, usmerjanjem, 

refleksijo in vrednotenjem razvija tudi samoregulativno prakso. 

 Pri pouku učitelj organizira timsko delo, s katerim pri učencih razvija prevzemanje 

odgovornosti za skupni uspeh. V timu so opredeljena jasna pravila, naloga je skrbno 

načrtovana, da izkazuje posamezne vloge članov za dosego skupnega rezultata in razvija 

sodelovalni duh. Pri reševanju kompleksnejših problemov je organiziran interdisciplinarni 

tim učiteljev in zunanjih strokovnjakov, ki podpre učence z različnimi strokovnimi znanji. 

Med člani se prizadeva za odprto komunikacijo, iskreno izmenjavo mnenj in skupno 

evalvacijo dela. 

 Uporaba sodobne tehnologije sledi potrebam področnih in predmetnih strok. V nižjih 

razredih osnovne šole je reševanje preprostejših problemov, pri katerih se uporablja 

različne opazovalne, merilne in glasbene inštrumente. S starostjo so problemi zahtevnejši 

in kompleksnejši in zahtevajo uporabo natančnejših opazovalnih, merilnih, glasbenih 

inštrumentov, specialnih aparatov, peči, modelov in konstrukcijskih zbirk. Učni proces je 

podprt s sodelovanjem in komunikacijo v različnih spletnih učnih okoljih in z deljenjem 

ter izdelovanjem digitalnih vsebin. Pri učnem delu poteka ozaveščanje varne rabe sodobne 

tehnologije in reševanje tehničnih problemov. 
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 Ustvarjalno mišljenje se razvija pri dejavnostih učnega procesa s spodbujanjem 

ustvarjalnega vzdušja v razredu in uporabo ustvarjalnih metod dela. Pri oblikovanju nalog 

se uporablja različne tehnike: viharjenje možganov, uporaba metafor in analogij, pisanje 

scenarijev, zbiranje atributov, ključnih povezav … Aktivnosti se načrtujejo z učenci, 

spodbuja se njihova zanimanja in notranjo motivacijo. Cenjeno je podajanje idej, 

ustvarjalno mišljenje, domišljija, fleksibilnost in izvirnost lastnega izraza. 

 Kritično mišljenje se razvija pri dejavnostih učnega procesa. Spodbuja se raznoliko 

spraševanje učencev. Pri vsakdanjem govoru se spodbuja natančna in jasna raba jezika, 

vrednotenje s kriteriji, razvijanje sklepanja in interpretiranja, argumentiranja, reševanja 

problemov in odločanja.  

 Reševanje problemov se razvija s spodbujanjem problemske občutljivosti učencev, 

ozaveščanjem strategij reševanja in iskanjem novih poti in rešitev. Učence se vpelje v 

reševanje problemov, podpira na poti k samostojnemu ravnanju, spodbuja sposobnosti 

načrtovanja, organiziranja, razumevanja besedil/situacije/konteksta, opazovanja, 

razčlenjevanja in urejanja podatkov, prikazovanja in odkrivanja napak/neskladij.  

 Vodenje invencijsko-inovacijskega procesa poteka v kompleksnejših učnih aktivnostih, v 

katerih učenci združujejo različna znanja in spretnosti, uporabljajo sodobno tehnologijo ter 

vključujejo potrebne vire, da pripeljejo obetavne ideje do rešitve z uporabno vrednostjo. 

Delo poteka individualno, timsko in interdisciplinarno. Interdisciplinarne time sestavljajo 

strokovnjaki različnih strok. Nameni učenja izhajajo iz avtentičnih situacij, v katerih učenci 

ustvarjalno rešujejo prepoznano priložnost in problem. Učence se spodbudi k podajanju 

idej/rešitev, nato k vrednotenju ter izboru obetavne ideje/rešitve. V nadaljevanju sledi 

raziskovalno-razvojno delo, prototipiranje in predstavitev rešitve zainteresirani javnosti ter 

ustvarjanje kulturne, socialne ali ekonomske vrednosti zase ali za družbo.  

Fizično šolsko okolje podpira vzgojno-izobraževalni proces. Med spodbujevalce sodijo 

elementi, ki podpirajo inovativno učenje: ustvarjanje vzdušja z barvami, oblikami, odprtostjo 

in pohištvom, ki se lahko uporablja na več načinov, da je lahko prestavljivo, da se lahko 

enostavno uporablja in pospravlja, da omogoča oblikovati različne učne postaje in alternativne 

oblike pouka, da prostori omogočajo povezovanje ter da se v njih počutimo domače in dobro. 

Prostor naj omogoča kreativno reševanje problemov, sodelovalno delo, interdisciplinarnost in 

podporo sodobne tehnologije. 

V raznolikih šolskih aktivnostih naj učenci razvijajo samozavest, navdušenje, pogum, 

obvladovanje tveganja, timsko delo, vztrajnost, domišljijo in empatijo – t.i. inovacijske 

osebnostne lastnosti. 

Razvijanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v šoli naj poteka s celovitim pristopom. 

Učenci pri reševanju preprostejših in kompleksnejših problemih razvijajo inovacijska znanja in 

inovacijske osebnostne lastnosti, ki so potrebne za kakovostno življenje v sodobni družbi. 
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4.3 Prispevek k stroki  

V raziskovalni nalogi smo želeli z vidika prispevka k stroki poudariti celovit pristop k razvijanju 

ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v šoli ter proučiti ključne dejavnike. Iz preteklih 

šolskih praks pri pedagoškem delu ni dovolj poudarka na celovitem pristopu k poučevanju in 

učenju inovativne učne prakse. V okviru celovitega pristopa smo raziskali šolske aktivnosti, 

inovativno klimo in kulturo, fizični prostor, inovacijske osebnostne lastnosti, invencijsko-

inovacijski proces in inovativno poučevanje.  

Z vidika prispevka k stroki smo izpostavili spodbudno učno okolje. V pedagogiki je večina 

razprav usmerjenih na didaktični vidik spodbudnega učnega okolja. Odločili smo se, da 

proučimo fizični vidik, o katerem je na področju pedagogike zelo malo objav. Nekaj smo jih 

našli na področju arhitekture in podjetništva. V raziskovalni nalogi smo si ogledali fizični 

prostor in ugotovili, da so šolski prostori prijetni in dobro opremljeni. Nekatere učilnice so 

izstopale in že prazne vabile k ustvarjanju. Skupni so jim bili usmerjenost v aktivne oblike 

učenja, razstavljeni primeri izdelkov in predmetov iz življenja, različne površine in sodobna 

tehnologija. Ustvarjalno fizično učno okolje se torej odmika od klasičnega učnega prostora. 

Boljše oblikovanje fizičnega prostora šole omogoča tudi kakovostnejše poučevanje, lažje 

preureditve prostora za različne oblike učenja, vplivanje z barvami na razpoloženje za delo in 

možnost povezovanja v aktivne in odprte oblike učenja.  

Drugi vidik prispevka k stroki se nanaša na razvoj samoregulativnega vedenja učencev za 

razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti. Pri prebiranju strokovne literature veliko 

beremo o vlogi razvoja samoregulativne prakse, a je ta najpogosteje usmerjena v vidike učenja 

ter splošno načrtovanje želenih ciljev. V nalogi smo skušali poudariti, da je za razvoj 

samostojnega in odgovornega posameznika potrebno, da učenec razume svoje znanje in 

napredek, zna načrtovati delo, soustvarjati učenje in povratno informacijo, uravnavati lasten 

napredek učenja ter prevzemati odgovornost za lastno uspešnost.  

Tretji vidik prispevka k stroki je interdisciplinarno timsko delo za razvoj ustvarjalnosti, 

inovativnosti in podjetnosti. V pedagoškem prostoru že dolgo poudarjamo timsko delo učiteljev 

in učencev, redkeje pa interdisciplinarno timsko delo učiteljev, ki je potrebno za inovativno 

delo z učenci. V nalogi smo poudarili, da je za ustvarjalno reševanje kompleksnih problemov 

potrebno interdisciplinarno timsko delo učiteljev in zunanjih strokovnjakov. V njem razvijamo 

odprto komunikacijo, integracijo znanja, zaupanje, domačnost in spoštovanje med člani tima. 

4.4 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Področje razvoja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovni šoli omogoča nadaljnje 

raziskovanje skozi vidike kognitivnih, konativnih in emocionalnih procesov, ki jih doživljajo 

učenci v času odraščanja. Z vidika inovativnega učenja bi bilo smiselno načrtovati in spremljati 
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vodenje invencijsko-inovacijskega procesa z vidika samoregulativne prakse s podporo 

formativnega spremljanja. Skozi proces inoviranja lahko učenec pri sebi spremlja konativne ali 

motivacijske procese in jih usmerja, reflektira in evalvira. Glede na namene inoviranja si ob 

vsebinskih zastavi tudi osebne kriterije uspešnosti, npr. kje se cilji inovacijskega procesa 

pokrivajo z osebnimi cilji, kako jih doseči, kako uskladiti želje in potrebe, katerim vrednotam 

slediti pri inovacijskem delu, zakaj vztrajati, kako se ovezati v socialni mreži delovnega tima 

… Ob zaključku učenec razmisli o inovacijskem procesu, kaj se je naučil, kako se je počutil, 

kaj je bilo dobro, kaj bi lahko izboljšal, kako je sodeloval, kako bi ravnal prihodnjič in kaj bi 

želel raziskovati v naslednji nalogi. Podobno bi lahko učenec spremljal tudi emocionalni ali 

čustveni vidik ter kognitivni ali spoznavni vidik dela v inovacijskem procesu.  
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5 SKLEP 

V sklepni misli smo pregledali zastavljene cilje v magistrski nalogi Razvijanje ustvarjalnosti, 

inovativnosti in podjetnosti v osnovni šoli. V nalogi smo v teoretičnih izhodiščih pregledali 

relevantno slovensko in tujo literaturo raziskovanega področja in opredelili raziskovalne pojme 

ter pobude v okviru projekta InnoTeach, ki so ga izvajali na izbrani šoli. V empiričnem delu 

smo proučili njihov model razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti. Analizirali 

smo inovacijsko klimo in kulturo, elemente ustvarjalnega fizičnega prostora, inovacijske 

osebnostne lastnosti učiteljev, vodenje invencijsko-inovacijskega procesa in inovativno 

poučevanje skozi vidike ustvarjalnega reševanja problemov, timskega dela, uporabe sodobne 

tehnologije, razvoja ustvarjalnega in kritičnega mišljenja ter samoregulacije pri učencih. V 

zaključku smo na podlagi teoretične in empirične raziskave ter dolgoletnih izkušenj 

raziskovalke na razvojnem delu pedagoške prakse pripravili smernice za praktično delo v šoli 

za razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti. Prav pridejo vsem, ki želijo razvijati 

raziskovana področja v šoli. Z magistrsko nalogo smo dosegli zastavljene cilje in preko šestih 

raziskovalnih podvprašanj odgovorili na osrednje vprašanje: Kako uspešno razvijati 

ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost v šoli? 

Zaključimo lahko, da ustvarjalne, inovativne in podjetne učence razvijamo skozi ustvarjalen, 

inovativen in podjeten pristop k poučevanju in učenju, ki ga spodbuja in ustvarja ustvarjalni, 

inovativni in podjetni učitelj, ki ga podpira in spodbuja ustvarjalni, inovativni in podjetni 

ravnatelj, ki potrebuje podporo ustvarjalne, inovativne in podjetne družbe.  
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Priloga 1 

 

Priloga 1: POGLOBLJENI POLSTRUKTURIRANI INTERVJU Z RAVNATELJICO 

Uvodno pojasnilo udeležencu intervjuja 

V okviru magistrskega študijskega programa druge stopnje Management pripravljam 

magistrsko nalogo Razvijanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovni šoli pod 

mentorstvom prof. dr. Boruta Likarja na Fakulteti za management. Namen naloge je pridobiti 

vpogled v razvijanje področja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti z vidika inovacijske 

klime in kulture, inovacijskih osebnostnih lastnosti, invencijsko-inovacijskega procesa in 

inovativnega poučevanja v osnovni šoli.  

V okviru raziskave je področje ravnateljevega dela v osnovni šoli pomembno z vidika 

inovacijske klime in kulture, ki jo želimo proučiti v poglobljenem polstrukturiranem intervjuju. 

Vodeni intervju se snema, pogovor se prepiše in ohrani se anonimnost. Besedilo dobite na 

vpogled z možnostjo pripomb, ki jih upoštevamo pri zapisu končnega besedila. 

 

1. Katere aktivnosti izvajate na šoli za spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in 

podjetnosti? 

2. S katerimi elementi prostora fizično okolje spodbuja ustvarjalnost, inovativnost in 

podjetnost? 

3. Kako se vizija šole prepozna v ciljih, strategijah dela, dejavnostih na šoli? 

4. Kako vzpostavljate uspešno sodelovanje s starši, lokalnim in širšim okoljem? 

5. Kakšna so vaša pričakovanja do ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih? Na katerih 

področjih delovanja šole je največ izzivov in potreb po akciji? 

6. Kako spodbujate razvoj znanj in spretnosti zaposlenih na področju ustvarjalnosti, 

inovativnosti in podjetnosti? 

7. Kako poteka komunikacija med zaposlenimi na šoli? 

8. Kako razvijate sodelovanje zaposlenih?  

9. Kako so zaposleni motivirani in spodbujani za eksperimentiranje/inoviranje?  

10. Kako zaposleni predstavljajo nove ideje, invencije? Kako se povezujejo pri udejanjanju 

dobrih zamisli?  

11. Kako sta jim omogočena samostojnost in sprejemanje odgovornosti? 

12. Kako so zaposleni nagrajeni za invencije in inovacije? 

13. Kako razširjate med zaposlenimi dobre zglede razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in 

podjetnosti? 

14. Bi želeli povedati še kaj, kar je morda bilo izpuščeno in bi vplivalo na razjasnitev 

raziskovalne teme? 
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Priloga 2: POLSTRUKTURIRANI SKUPINSKI INTERVJU Z UČITELJI 

Uvodno pojasnilo udeležencem intervjuja 

V okviru magistrskega študijskega programa druge stopnje Management pripravljam 

magistrsko nalogo Razvijanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovni šoli pod 

mentorstvom prof. dr. Boruta Likarja na Fakulteti za management. Namen naloge je pridobiti 

vpogled v razvijanje področja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti z vidika inovacijske 

klime in kulture, inovacijskih osebnostnih lastnosti, invencijsko-inovacijskega procesa in 

inovativnega poučevanja v osnovni šoli.  

V okviru raziskave je področje učiteljevega dela v osnovni šoli pomembno z vidika inovacijskih 

osebnostnih lastnosti, invencijsko-inovacijskega procesa in inovativnega poučevanja, ki jih 

želimo proučiti v polstrukturiranem skupinskem intervjuju. Vodeni intervju se snema, pogovor 

se prepiše in ohrani se anonimnost oseb. Besedilo dobite na vpogled z možnostjo pripomb, ki 

jih upoštevamo pri zapisu končnega besedila. 

 

1. Katere aktivnosti izvajate na šoli za spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in 

podjetnosti? 

2. S katerimi elementi prostora fizično okolje spodbuja ustvarjalnost, inovativnost in 

podjetnost? 

3. Katerim osebnostnim značilnostim učitelja pripisujete učitelji največji pomen za uspešnost 

pri razvijanju ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti?  

4. Kako zaznate dobro priložnost in jo z učenci spreminjate v smeri inovacije?  

5. Na kakšen način v učni proces vključujete oz. v njem razvijate reševanje problemov? 

6. Kaj je po vašem mnenju pomembno pri timskem delu učencev? 

7. Katera področja uporabe sodobne tehnologije razvijate pri učencih za doseganje ciljev 

učnega procesa? 

8. Kako spodbujate razvoj ustvarjalnosti?  

9. Kaj je po vašem mnenju pomembno razvijati pri kritičnem mišljenju? 

10. Kako razvijate samoregulacijo učencev?  

11. Bi želeli povedati še kaj, kar je morda bilo izpuščeno in bi vplivalo na razjasnitev 

raziskovalne teme?
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Priloga 3: POLSTRUKTURIRANI OPAZOVALNI LIST USTVARJALNEGA 

OKOLJA 

Uvodno pojasnilo  

V okviru magistrskega študijskega programa druge stopnje Management pripravljam 

magistrsko nalogo Razvijanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovni šoli pod 

mentorstvom prof. dr. Boruta Likarja na Fakulteti za management. Namen naloge je pridobiti 

vpogled v razvijanje področja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti z vidika inovacijske 

klime in kulture, inovacijskih osebnostnih lastnosti, invencijsko-inovacijskega procesa in 

inovativnega poučevanja v osnovni šoli.  

V okviru raziskave je pomembno področje ustvarjalnega okolja v osnovni šoli, ki ga želimo 

proučiti s polstrukturiranim opazovalnim listom. Vsebino dobite v takojšen vpogled z 

možnostjo pripomb, ki jih upoštevamo pri zapisu končnega besedila. 

 

STRUKTURNI LIST ZA OPAZOVANJE USTVARJALNEGA OKOLJA 

 UČILNICA 

RP 

UČILNICA 

PS 

AVLA OPOMBE 

1. PROSTOR JE 

OSREDOTOČEN NA 

UČENCA 

    

2. V PROSTORU JE 

SODOBNA  

TEHNOLOGIJA (predmetna 

in digitalna) 

    

3. V PROSTORU SO 

DELOVNI KOTIČKI 

(knjižni, raziskovalni, tehnični, 

umetnostni …) 

    

4. BARVA PROSTORA      
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STRUKTURNI LIST ZA OPAZOVANJE USTVARJALNEGA OKOLJA 

5. VEČUPORABNOST 

(elementi so uporabni na več 

načinov, funkcionalno in 

pedagoško) 

    

6. MOBILNOST 

(prestavljivost elementov) 

    

7. FLEKSIBILNOST 

(enostavna uporaba in 

pospravljanje)  

    

8. INOVATIVNOST 

(omogočajo alternativne oblike 

učenja) 

    

9. AVTODIDAKTIČNOST 

(elementi omogočajo 

samoučenje, oblikovanje 

lastnega učenega prostora) 

    

10. POVEZOVALNOST 

(odpiranje med prostori 

omogoča povezovanje) 

    

11. NEFORMALNOST 

(prostor ni strogo formalen, v 

njem so predmeti iz 

vsakdanjega življenja: rastline, 

živali, umetnine …) 

    

Je bilo opaženo še kaj, kar je bilo izpuščeno in bi lahko vplivalo na razjasnitev raziskovalne 

teme? 
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Priloga 4: ANALIZA PODATKOV ŠOLSKIH AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ 

USTVARJALNOSTI, INOVATIVNOSTI IN PODJETNOSTI, OPAZOVANJA 

FIZIČNEGA PROSTORA, INOVACIJSKE KLIME IN KULTURE, INOVACIJSKE 

KLIME IN KULTURE, INOVACIJSKIH OSEBNOSTNIH LASTNOSTI, 

INVENCIJSKO-INOVACIJSKEGA PROCESA IN INOVATIVNEGA POUČEVANJA 

  

V Prilogi 4 so zbrane analize posameznih raziskovalnih kategorij. 

ANALIZA PODATKOV ŠOLSKIH AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ USTVARJALNOSTI, 

INOVATIVNOSTI IN PODJETNOSTI 

Z analizo smo iskali odgovore na raziskovalno podvprašanje Kakšne aktivnosti so izvajali oz. 

jih izvajajo na šoli za razvijanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti? 

V okviru metode analize dokumentov smo pregledali aktivnosti šole z analizo Letnega 

delovnega poročila za šolsko leto 2017/18, Letnega delovnega poročila za šolsko leto 2018/19 

in Letnega delovnega načrta 2019/20. Pregled dokumentov je priložen v prilogi. 

Iz dokumentov izbrane šole je razvidna vrsta aktivnosti in pobud, s katerimi razvijajo raznolika 

znanja in spretnosti učencev v formalnem in neformalnem učnem okolju. Z njimi spodbujajo 

razvoj celovite osebnosti z vključevanjem posameznikovih interesov. V aktivnosti so vključeni 

tudi starši, drugi strokovnjaki in lokalna ter širša skupnost. Več v zapisu spodaj: Pregled 

dokumentov izbrane šole.  

V poglobljenem polstrukturiranem intervjuju z ravnateljico smo prišli do ugotovitev, da so na 

področju šolskih aktivnosti ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost vključene v različne vidike 

delovanja šole. Učitelji izvajajo aktivne pristope poučevanja z različnimi razporeditvami 

prostora, pri pouku uporabljajo ustvarjalne metode dela in ustvarjajo učne liste. Raznolike 

interese učencev spodbujajo tudi z interesnimi dejavnostmi. Za drugačne pristope dela v šoli, s 

katerimi ustvarjajo izvirne priložnosti, ki spreminjajo in inovirajo učiteljevo prakso, poskrbijo 

s projektnim delom. Ravnateljica o projektih pravi: »Projektno delo se nam na šoli zdi 

izjemnega pomena, da učimo otroke razmišljati izven okvira, da jim pri tem nudimo nove 

priložnosti, da odpiramo nova vprašanja, kar ruši strukturo rednega pouka, ki lahko včasih tudi 

ukaluplja.« Celovite osebnosti razvijajo tudi v manj formalnem okolju z izvenšolskimi 

dejavnostmi in tabori za vse učence šole po vertikali. Za učence osmih in devetih razredov je 

organiziran tudi podjetniški izziv, kjer ravnateljica poudari: »To je tabor, na katerem učenci 

ustanovijo svoje podjetje, izdelajo spletno stran, pripravijo izdelke, promocijo in ponudijo 

izdelke naključnim ljudem.« Ravnateljica skrbi za dobro sodelovanje tudi z lokalno skupnostjo, 

na njihove potrebe se odzovejo in pripravijo nastope učencev za krajevno skupnost, sodelujejo 

s centrom starostnikov v Trnovem, z MOL in drugimi šolami po Sloveniji. Na šoli potekajo še 

razna dela, preko katerih se lahko vsi izrazijo, učenci, učitelji, starši, širša skupnost ... Ena 

takšnih povezovalnih prireditev je: »Novoletni projekt, v katerem imamo podjetniške 

dejavnosti, povezane z dobrodelnostjo, ko učenci osmega razreda postavijo svoje podjetje, ki 
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izvaja kavarno na eni strani, in na drugi dobrodelno tržnico z izdelki večinoma učencev in 

zraven še srečelov, kjer morajo zbrati nagrade za dobitke in vse skupaj organizirati in tudi 

izpeljati«. 

Aktivnosti na šoli za razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti smo kategorizirali tudi 

v analizi polstrukturiranega skupinskega intervjuja z učiteljema izbrane šole. Učitelja opredelita 

aktivnosti znotraj rednega pouka, ki spodbujajo raziskovano področje. Učitelj A pove, da vodi 

tudi podjetniški izziv za učence osmih in devetih razredov: »Imamo dvodnevne ustvarjalne 

delavnice, te vodim že kar nekaj let, to je t. i. Startup vikend za učence 8. in 9. razreda.« Ob 

tem sodelujejo tudi v veliki novoletni prireditvi, za katero pravi: »Pri tem se vsi učijo. Dostikrat 

jim pomagajo tudi strokovnjaki iz gostinstva, kakšni starši.« 

Iz bogatega nabora aktivnosti, ki potekajo na izbrani šoli, lahko sklepamo, da šola z raznolikimi 

priložnostmi razvija celovite osebnosti, ki znajo reševati probleme sodobnega časa. V 

raznolikih projektnih in rednih aktivnostih šole z različnimi aktivnimi pristopi razvijajo znanja, 

spretnosti in sodelovanje za ustvarjalno reševanje zaznanih problemov z didaktičnega in 

strokovnega vidika. Učiteljem in učencem je omogočeno zavzemanje za raziskovalne ideje, 

ustvarjanje, presojanje in vrednotenje spoznanj in rešitev, ki jih razvijajo do uresničitve. Pri tem 

vključujejo vrsto strokovnjakov s strani staršev, lokalnega in globalnega okolja, ki vnašajo nove 

strokovne poglede in rešitve na zaznane izzive šolskega okolja. Nekatere aktivnosti so ciljno 

usmerjene k razvijanju podjetnostnih in podjetniških znanj učiteljev in učencev. 

 

ANALIZA DOKUMENTOV IZBRANE ŠOLE 

Letno delovno poročilo 2017/18 

V zapisih so izkazane številne aktivnosti za razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti 

na šoli tako v okviru rednega pouka kakor tudi v okviru razširjenega programa in izven pouka. 

Vizija šole narekuje aktivnosti za razvoj srčnih vrednot in odličnosti za zagotavljanje 

enakovrednih možnosti učencev in učiteljev doma, v Evropi in po svetu. Z delovanjem na šoli 

sledijo razvoju vrednot srčnosti, znanja, odgovornosti, ustvarjalnosti in varnosti. V okviru 

interesnih dni so učitelji oblikovali raznolik program, s katerim so uresničevali zadane vzgojno-

izobraževalne cilje in spodbujali razvoj znanj in spretnosti raznolikih učnih področij. Pri 

interesnih dejavnostih so šolski mentorji odkrivali in spodbujali razvoj učenčevih interesov in 

jih opolnomočili za koristno in zdravo preživljanje prostega časa. Na šoli so potekale številne 

projektne aktivnosti: NOVOLETNO DRUŽENJE je bilo namenjeno raziskovanju časa. 

Pripravili so druženje v oddelkih s predstavitvami učencev za starše na temo časa; organiziran 

je bil dobrodelno-podjetniški projekt bukvarna in srečelov. Pri vodenju aktivnosti je bil 

uporabljen projektni pristop in distribuirano vodenje. DAN ODPRTIH VRAT je bil posvečen 

obeležitvi Cankarjevega leta. Aktivnost je spodbujala sodelovanje in povezovala učence po 

vertikali, medpredmetno povezovala učno snov, spodbujala veščino kreativnega pisanja in 
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povezovala likovno umetnost z literarnim delom Ivana Cankarja. Ob zaključku je nastal tudi 

elektronski zbornik. ERASMUS+ PROJEKT INNOTEACH je bil namenjen razvoju 

ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti. Delo je potekalo s projektnim pristopom, 

kombiniranim učenjem in diseminacijo z delavnicami, predavanji in spletno stranjo. Potekali 

sta dve mednarodni projektni srečanji, 21., 22. 9. 2017 in 17., 18. 5. 2018, za šolske projektne 

time. Pregledano je bilo pripravljeno gradivo in izvedeno nacionalno e-izobraževanje za 

šestnajst učiteljev (prejeli so mednarodno priznan certifikat ECQA) in mentoriranje učiteljev. 

V okviru načrtovanja je bilo izpeljanih pet inovativnih projektov na šoli: Trnbotki v okviru Frist 

Lego League s srebrnim priznanjem na regijskem tekmovanju in uvrstitvijo na državno in 

mednarodno tekmovanje, Šolski vrt kot oaza miru je na Merkurjevem natečaju pridobil 

finančna sredstva za izboljšanje vrta, projekti Aktivni odmor, Bralci dobre volje in Silent 

Clouds so s pripravljenimi akcijskimi načrti pripravljeni za implementacijo. Potekale so 

številne predstavitve v okviru delovanja šole, dela ravnateljev in objave na spletni strani šole. 

Izvedena je bila konferenca Iz INOšole v INOsvet, 9. 3. 2018, s predstavitvijo dela v projektu 

in udeležbo strokovnjakov z različnih ravni izobraževanja, znanosti, gospodarstva in staršev, ki 

je objavljena na https://www.youtube.com/watch?time_continue=780&v=O5bgMtPaMx0. 

Člani projektnega tima so sodelovali tudi na zaključni mednarodni konferenci projekta, 29. 6. 

2018. Certifikat Europass Mobility in ECQA ter naziv inovativni učitelj mentor so pridobili 

člani projektnega tima. Šolski inovativni projekti so predstavljeni tudi na mednarodni spletni 

strani http://innoteach.itstudy.hu/. SKUM je namenjen razvojnim aktivnostim na področju 

snovanja novih pristopov za poučevanje umetnosti v avtentičnih učnih okoljih in podporo 

implementacijskim šolam. Učne aktivnosti so potekale v sodelovanju s profesionalnimi 

umetniki s področja plesa, glasbe, muzejske kulture in gledališča. SPOZNAVANJE KITAJSKE 

KULTURE IN JEZIKA je namenjeno spoznavanju tujih kultur, sprejemanju raznolikosti, 

razvijanju strpnosti, razumevanja ter razvijanju spoštovanja do sebe in drugih. I*EARN 

projektne aktivnosti so imele namen spoznavanja življenja in dela Januzsa Korczaka, Ženevske 

deklaracije o otrokovih pravicah in Konvencije o otrokovih pravicah. Z ustvarjalnimi metodami 

so razvijali medosebne odnose. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE Z II. GIMNAZIJO 

MARIBOR je bilo namenjeno medgeneracijskemu srečanju in izmenjavi. Učenci so razvijali 

veščine navezovanja stikov, komunikacije, se mrežili in spoznavali drugo šolsko raven. 

TELEOLIMPIJADA je namenjena dvigovanju pripadnosti razredu in šoli, spodbujanju zdrave 

tekmovalnosti, športnega obnašanja na prireditvi in krepitvi medvrstniških odnosov. Učenci 

znotraj razreda oblikujejo ekipe, ki v različnih atletskih disciplinah branijo čast razreda. S 

prireditvijo ohranjajo šolsko tradicijo in razvijajo pripadnost skupnosti na šoli. INOVACIJSKI 

JEZIKOVNI PROJEKT je imel namen razvijati medkulturno ozaveščanje otrok, spoznavanje 

različnih kultur, razvijati medosebno in medkulturno razumevanje, strpnost in višjo raven 

govornih, slušnih in pisnih zmožnosti učencev v tujem jeziku. OBELEŽITVE IN 

PRIREDITVE imajo namen razvijati narodno zavest, retorične veščine, veščine nastopanja, 

obvladovanja prostora in promoviranja šole. Z učenci so pripravili prireditev ob dnevu četrtne 

skupnosti izbrane šole, zaključno predstavo Čas je življenje, obeležili dan samostojnosti in 
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enotnosti, pripravili prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, sodelovali pri pripravi in 

izvedbi kitajskega novega leta, pripravili otvoritev državnega tekmovanja v veslanju na 

ergonometrih in pripravili slavnostno prireditev ob dnevu državnosti ob koncu šolskega leta. 

TABORI IN ŠOLE V NARAVI so namenjeni izkustvenemu učenju v avtentičnem okolju in 

razvijanju vrste znanj in veščin za življenje v naravi in z njo za učence od 1. do 9. razreda. 

OTROŠKI PARLAMENT je namenjen vzgoji mladih za demokracijo, razmišljanje in 

oblikovanje sklepov na izbrano temo. Delo poteka v odprtem dialogu in kritičnem razmišljanju 

mladostnikov. KLUB UČENCEV je namenjen aktivnemu sooblikovanju skupnega, 

odgovornega življenja na šoli, razvijanju kumunikacijskih veščin, sprejemanju 

večperspektivnosti in drugačnosti. VALETA je namenjena slavnostnemu zaključku osnovne 

šole. Na slavnostnem večeru s plesno-kulturnim programom podelijo tudi posebna priznanja 

izbrane šole zaslužnim učencem, ki so se z lastno ustvarjalnostjo in pozitivno osebnostjo 

izjemno izkazali na več področjih: na področju šolskega znanja, športnem, kulturno-

umetniškem, raziskovalnem področju tako na šoli kot tudi zunaj nje, in učencem, ki so s svojimi 

dosežki hkrati navdihovali druge. RAZISKOVALNA DEJAVNOST je namenjena spodbujanju 

notranje motivacije in samoiniciativnosti. ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI je 

namenjeno identificiranju nadarjenih učencev v skladu s Konceptom odkrivanja in dela z 

nadarjenimi. SHEMA ŠOLSKEGA SADJA je namenjena ozaveščanju o zdravi prehrani. V 

okviru razredov poteka predavanje in izdelovanje plakatov. Enkrat tedensko je sadje ponujeno 

otrokom. TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK je namenjen razvijanju pripadnosti 

lokalnemu okolju, lokalnim sestavinam, ki se ponudijo na dnevu slovenskega tradicionalnega 

zajtrka. PRVI ŠOLSKI DAN je namenjen sprejemu prvošolčkov v šolsko okolje, pripravljena 

je bila gledališka predstava Kekec gre v 1. razred. ŠOLSKI VRT je namenjen dejavnemu 

prispevanju k varovanju in ohranjanju naravnega okolja ter urejanju okolja, v katerem živijo. 

OD VALA DO OCEANA, OD POSAMEZNIKA K CELOTI je namenjen razvijanju čuta za 

umetnost, estetiko filmske vzgoje. Dejavnosti razvijajo ustvarjanje umetniške vstopnice za kino 

in oglaševalskega plakata za filme.  

Letno delovno poročilo 2018/19 

V zapisih o delu na izbrani šoli so izkazane številne aktivnosti za razvijanje raznolikih znanj, 

veščin in odnosov v okviru rednega pouka, razširjenega programa in izven pouka. Poslanstvo 

šole je razvoj vsakega posameznika v močno, samozavestno, spoštljivo in razgledano osebnost, 

ki se je sposobna odzivati na izzive časa in prostora. Vizija šole spodbuja delovanje za razvoj 

srčnih vrednot in odličnosti za zagotavljanje enakovrednih možnosti učencev in učiteljev doma, 

v Evropi in po svetu. Z delovanjem razvijajo vrednote srčnosti, znanja, odgovornosti, 

ustvarjalnosti in varnosti. Na šoli so potekale številne projektne aktivnosti, ki so priložnost za 

razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti: NOVOLETNO DRUŽENJE je namenjeno 

vključevanju vseh učencev, učiteljev, staršev in skupaj z maskoto šole, zmajčkom Trmo, 

ustvarja vzdušje ter razvija pripadnost šoli. DAN ODPRTIH VRAT 2018 je bil namenjen 

aktivnemu sodelovanju staršev in učencev v različnih delavnicah z naslovom Gibajmo se 
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skupaj, s športnim bazarjem. TELEOLIMPIJADA je namenjena ekipnemu tekmovanju 

razrednih ekip, ki se pomerijo v različnih disciplinah. Pripravljena je bila tudi retrospektivna 

razstava ob 25-letnici. RAZVIJANJE SPORAZUMEVALNIH ZMOŽNOSTI S KULTURNO 

UMETNOSTNO VZGOJO – SKUM je potekalo skozi celo leto in izvedeni so bili trije projekti: 

predstava Bajka o svetlobi, predstava Skodelica umetnosti – Cankar in mi ter interdisciplinarni 

dan devetošolcev. V aktivnostih so sodelovali z umetniki in javnimi ustanovami na področju 

umetnosti. SPOZNAVANJE KITAJSKE KULTURE IN JEZIKA – v projektu so potekale 

ustvarjalne aktivnosti ob poučevanju kitajskega jezika in spoznavanju kitajske kulture. 

Sodelovali so pri praznovanju kitajskega novega leta z glasbenimi in scenskimi nastopi, 

pripravili zaključno prireditev in izpeljali osemdnevno poletno šolo kitajske kulture in jezika z 

motom Gibajmo se z živalmi tai chija. NEVERJETNA LETA – aktivnosti so bile namenjene 

novim pristopom vodenja razreda ter medsebojni podpori učiteljev pri implementaciji pristopov 

v oddelke na šolski, regijski in nacionalni ravni. I*EARN je bil namenjen spoznavanju življenja 

in dela Januzsa Korczaka, Ženevske deklaracije o otrokovih pravicah in Konvencije o otrokovih 

pravicah. EVROPSKI DAN JEZIKOV je bil namenjen spoznavanju tujih jezikov, srečanju z 

govorci evropskih jezikov in učenju različnih evropskih jezikov in esperanta. 

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE Z II. GIMNAZIJO MARIBOR je potekalo v okviru 

medgeneracijske izmenjave med šolama. Obe šoli sta pripravili program za učence oz. dijake, 

prisostvovanje uri pouka in ogled starega mestnega jedra. RASTEM S KNJIGO – v okviru 

različnih aktivnosti so spoznali Mestno knjižnico Ljubljana, knjižnico Prežihovega Voranca in 

način izposoje knjig. KULTURNI VEČERI so bili namenjeni spodbujanju branja, spoznavanju 

umetniških poklicev in kulturnemu ustvarjanju. V različnih aktivnostih so spoznali delo 

ilustratorja, pripravljali senčno gledališče, pripravili scenarij za kulturno prireditev in pripravili 

razstavo. NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA – v okviru aktivnosti je potekalo 

medgeneracijsko branje z babicami, dedki, sestrami, brati, ustvarjanje dnevnika branja in obisk 

vrtca. POETRY TREE je bila aktivnost, namenjena spoznavanju angleških pesnikov in poezije 

v tujih in slovenskem jeziku ter pisanju v angleškem, nemškem in francoskem jeziku. Pripravili 

so razstavo in obiskali knjižnico. BRALCI DOBRE VOLJE je bila aktivnost, namenjena 

razvijanju bralne zmožnosti, povečanju bralne motivacije, umestitvi učenca – bralca v socialno 

okolje, spoznavanju različnih zvrsti besedil in literarnemu ustvarjanju in predstavitvam. V 

projektu so se odvijale različne dejavnosti, bralni kotički, obiski vrtčevskih otrok in priprava in 

izpeljava nastopa. OBELEŽITVE so namenjene spodbujanju domoljubnih čustev in 

domovinske vzgoje ter pripadnosti narodu. Pripravljene so bile proslave ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti, ob kulturnem dnevu in dnevu državnosti, sprejemu prvošolcev ter 

praznovanje četrtne skupnosti izbrane šole in novoletno druženje. UREJANJE ŠOLSKE 

OKOLICE je namenjeno spoznavanju pomena rastlin, gojenju in njihovi uporabi. GREMO 

SKUPAJ V KINO – v okviru dejavnosti so razvijali čut za umetnosti in estetiko, kritično 

mišljenje, ustvarjalnost in širili splošno razgledanost. DOBRODELNA DEJAVNOST je bila 

namenjena dobrodelni akciji in druženju. Pripravili so kulturni program in zbiralno akcijo igrač 

za otroke iz azilnega doma. IGRAJMO GOLF je bila aktivnost, kjer so učenci četrtih razredov 
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spoznali pravila obnašanja, varnosti, udarce in se preizkusili v igri golfa. USTVARJALNE 

DELAVNICE »STARTUP VIKEND« so namenjene snovanju, izdelavi in predstavitvi izdelka, 

ki je potencialno zanimiv za zainteresirano javnost, z razvijanjem podjetništva. V okviru 

aktivnosti so učenci spoznavali svoja močna in krepili šibka področja, spoznali osnovne korake 

za zagon lastnega podjetja, spoznali dobre in slabe strani skupinskega dela in iskali ustvarjalne 

rešitve prepoznanih problemov in se imeli pri tem dobro. Obiskali so podjetje Ensol 360 Karting 

in si ogledali razvojni oddelek, preizkusili virtualna očala in si vodeno ogledali proizvodnjo. V 

nadaljevanju so izvedli intervju s prodajalci nakita, ustanovili svoje podjetje za izdelavo nakita, 

izrisovali različne kose nakita, jih s Sketchup skicami pretvorili v 3D modele, tehnična ekipa 

jih je natisnila, rokodelci so delce navezali na usnjene trakce, pritrdili na uhane in izdelali lično 

embalažo. Izdelali so tudi spletno stran podjetja https://rosejewls.weebly.com/. Fotografi so 

pripravili ustrezne fotografije, izdelali lastno avtorsko glasbo, logotip in promovideo podjetja. 

Ekipa ekonomistov je poskrbela za tržno analizo fiksnih in variabilnih stroškov in izračunala 

minimalno ceno izdelkov. Promocijo nakita so izvedli v Piranu in si z zbranimi prostovoljnimi 

prispevki privoščili kepico sladoleda. Izkušnja Startup vikenda je prinesla spoznanje, da se z 

vztrajnostjo in ustvarjalnostjo lahko učimo, zabavamo in delamo. OTROŠKI PARLAMENT je 

nadaljeval s preteklo temo Šola in šolski sistem. V podtemah so mladi parlamentarci diskutirali 

o odnosih v šoli, učnih vsebinah, metodah in načinih poučevanja, šoli za življenje ter vplivu 

družbe/okolja na šolo in šolski sistem. KLUB UČENCEV je namenjen sooblikovanju življenja 

»pod skupno streho«. Poudarjajo vlogo in pomen predstavnika razreda, ki predstavlja vzor in 

izkazuje pripadnost razredu. Učenci razvijajo komunikacijske in argumentacijske veščine in 

večperspektivnost. TABORI IN ŠOLE V NARAVI so namenjeni izkustvenemu učenju v 

avtentičnem okolju in razvijanju vrste znanj in veščin za življenje v naravi in z njo za učence 

od 1. do 9. razreda. RAZISKOVALNA DEJAVNOST je namenjena spodbujanju notranje 

motivacije in samoiniciativnosti. VALETA je namenjena slavnostnemu zaključku osnovne 

šole. Na slavnostnem večeru s plesno-kulturnim programom so podelili posebna priznanja 

izbrane šole zaslužnim učencem, ki so se izjemno izkazali z lastno ustvarjalnostjo in pozitivno 

osebnostjo. SHEMA ŠOLSKEGA SADJA je namenjena ozaveščanju zdrave prehrane. Enkrat 

tedensko je ponujeno sadje otrokom, kar je spodbudilo večje uživanje sadja. 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK je namenjen razvijanju pomena zajtrka za zdrav 

začetek dneva in razvijanju pripadnosti lokalnemu okolju, lokalnim sestavinam, ki se ponudijo 

na dnevu slovenskega tradicionalnega zajtrka. RAD JEM ŠOLSKO KOSILO je aktivnost, 

namenjena razvijanju zdravih prehranjevalnih navad, ozaveščanju o pomenu zdrave, 

uravnotežene in kakovostne prehrane v odraščajočem obdobju. ODKRIVANJE IN DELO Z 

NADARJENIMI je namenjeno identificiranju nadarjenih učencev v skladu s Konceptom 

odkrivanja in dela z nadarjenimi.  

Letni delovni načrt 2019/2020 

V zapisih Letnega delovnega načrta izbrane šole so v načrtovanem delu izkazane številne 

aktivnosti za uresničevanje načrtovanih ciljev na področju usvajanja novih znanj, spretnosti in 
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razvijanja odnosov v okviru rednega pouka, razširjenega programa in izven pouka. Poslanstvo 

šole je v razvoju vsakega posameznika v močno, samozavestno, spoštljivo in razgledano 

osebnost, ki se je sposobna odzivati na izzive časa in prostora. Vizija šole spodbuja delovanje 

za razvoj srčnih vrednot in odličnosti za zagotavljanje enakovrednih možnosti učencev in 

učiteljev doma, v Evropi in po svetu. Poudarjajo razvoj srčnosti, znanja, odgovornosti, 

ustvarjalnosti in varnosti kot temeljnih šolskih vrednot. Na šoli so v šolskem letu 2019/2020 

načrtovane številne projektne aktivnosti in druge obogatitvene dejavnosti, ki so priložnost za 

razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti. NOVOLETNO DRUŽENJE je namenjeno 

vsem zaposlenim, učencem in staršem, ki se želijo pridružiti aktivnosti. Osrednja tema 

tradicionalnega projekta v šolskem letu je Ti, jaz, mi – skupnost. V raznolikih aktivnostih je 

omogočeno prepoznavanje in razvijanje močnih področij posameznika. ERASMUS+ 

KLJUČNI UKREP 1 je namenjen razvijanju medkulturnih kompetenc učiteljev, komunikacije 

v tujih jezikih, modernizaciji in internacionalizaciji šole, razvijanju digitalne pismenosti in 

uvajanju novih tehnologij, oblikovanje življenjsko osmišljenega kurikula, razvijanju socialnih 

in državljanskih kompetenc, metod in pristopov celostnega razvoja učencev, razvoju 

kompetenc za uspešno vodenje razreda, razvijanju znanj in spretnosti inovativnega poučevanja 

ter uvajanju inovativnosti in podjetnosti v pouk. ERASMUS+ KLJUČNI UKREP 2 HAPPY 

SOCIETY – ZADOVOLJNA DRUŽBA je namenjen spodbudi mladih za aktivno 

državljanstvo, povezovanju ciljev projekta z aktivnostmi za uresničevanje vizije in vrednot šole, 

aktivnosti v okviru šolskega parlamenta, spoznavanju in razumevanju organiziranosti svoje in 

tuje družbe, spoznavanju, razumevanju in uresničevanju svojih in tujih potreb ter razvijanju 

komunikacijske spretnosti v tujem jeziku in uporabi sodobne tehnologije. NEVERJETNA 

LETA je namenjen razvijanju strategij vodenja razreda za učitelje in druge strokovne delavce 

izbrane šole in drugih ljubljanskih šol in vrtcev. INVAZIVNE TUJERODNE RASTLINE so 

namenjene ugotavljanju prisotnosti tujerodnih rastlin v šolski okolici in v Sloveniji, 

raziskovanju pomena in možnosti uporabe tovrstnih rastlin, prehranske vrednosti rastlin, načina 

odstranjevanja rastlin in razvijanja veščin raziskovalnega in timskega dela z učenci. Projekt je 

potekal medpredmetno in interdisciplinarno. RAZVIJANJE SPORAZUMEVALNIH 

ZMOŽNOSTI S KULTURNO UMETNOSTNO VZGOJO – SKUM je namenjeno poučevanju 

s pomočjo umetniške izkušnje ter ustvarjanju prostorov umetniških izkušenj v inovativnih učnih 

okoljih z novimi didaktičnimi pristopi. INTEGRACIJA ANGLEŠČINE V POUK je namenjena 

izmenjavi izkušenj in poenotenju vključevanja angleščine v pouk drugih predmetov. 

SPOZNAVANJE KITAJSKE KULTURE IN JEZIKA je namenjeno spoznavanju kitajske 

kulture, družbe, jezika, razvijanju splošne razgledanosti, ustvarjalnosti, kritičnega mišljenja ter 

sodelovanju med šolami. USTVARJALNE DELAVNICE – NOV DRUŽBENI RED so 

namenjene iskanju ustvarjalnih rešitev problemov, kjer s skupinskim delom ugotavljajo 

prednosti in slabosti, razvijali močna in šibka področja ter zasnovali in predstavili novo, 

globalno družbeno ureditev, v kateri bi ljudje živeli bolje. iEARN je v vzgojno-izobraževalni 

proces vnašal avtentične situacije za spoznavanje in sprejemanje multikulturnosti, razvijanje 

ustvarjalnosti, sodelovanja in smiselne uporabe sodobnih tehnologij. EVROPSKI DAN 
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JEZIKOV je namenjen aktualizaciji Berlinskega zidu, problematiki meja in svetovnih migracij. 

OBELEŽITVE so namenjene obeleževanju pomembnih dni koledarskega leta, kot so: sprejem 

prvošolcev, stodeseta obletnica rojstva ilustrarorke Mare Kralj, četrtna skupnost izbrane šole, 

novoletno druženje, dan samostojnosti in enotnosti,kKulturni praznik, kitajsko novo leto in dan 

državnosti. RASTEM S KNJIGO je namenjen spodbujanju bralne kulture. MEDŠOLSKO 

SODELOVANJE Z II. GIMNAZIJO MARIBOR je namenjeno povezovanju učencev in 

dijakov in šol dveh regij. Učenci spoznajo šolanje na gimnaziji in pripravijo sprejem ter vodenje 

po domačem kraju. BRALCI DOBRE VOLJE je namenjen razvijanju bralne spretnosti, 

spodbudnega bralnega okolja, medgeneracijskemu povezovanju in sodelovanju ter smiselni 

uporabi sodobne tehnologije. MOJE DREVO – NAŠ GOZD je namenjen izkustvenemu učenju 

v avtentičnemu okolju. ŠOLSKI PRIJATELJ je namenjen vertikalnemu povezovanju in 

sodelovanju med učitelji in učenci, krepitvi pripadnosti šoli in skupnosti ter odpiranju novih 

načinov učenja in raziskovanja. Sodelovanje je potekalo med prvo- in šestošolci v neformalnem 

šolskem druženju. SHEMA ŠOLSKEGA SADJA je namenjena omogočanju enakih možnosti 

rednega uživanja sadja in zelenjave, navajanju na domače okuse ter preprečevanju naraščanja 

prekomerne telesne teže. KLUB UČENCEV je namenjen aktivni udeležbi učencev pri 

oblikovanju šolskega življenja in sprejemanju odgovornosti za lastno ravnanje. OTROŠKI 

PARLAMENT je namenjen razmišljanju o lastnih sposobnostih, močnih področjih, 

osebnostnih lastnostih, znanju in izobrazbi kot vrednoti in aktivnih mladih. RAZISKOVALNA 

DEJAVNOST je namenjena spodbujanju raziskovalne dejavnosti mladih in razvijanju 

interesnih področij. VALETA je namenjena slavnostnemu zaključku osnovne šole na prijeten, 

zabaven in slavnosten način s kulturno-glasbenim programom, ki ga pripravijo učenci pod 

vodstvom mentorjev. PROJEKT (SAMO)OPOLNOMOČENJA STARŠEV, UČITELJEV IN 

UČENCEV ZA IZGRAJEVANJE IN OHRANJANJE CELOSTNIH MEDSEBOJNIH 

ODNOSOV je namenjen učencem, učiteljem in staršem petega a razreda. Za učence in učitelje 

so potekale joga delavnice dvakrat mesečno in za starše enkrat mesečno. KULTURNI VEČERI 

so namenjeni širjenju literarnega obzorja, spodbujanju učencev h kulturnemu razmišljanju in 

delovanju, estetski bogatitvi in ustvarjanju predstave, prireditve ter javnemu nastopanju.  

 

ANALIZA PODATKOV OPAZOVANJA FIZIČNEGA PROSTORA 

 

Z opazovanjem fizičnega okolja in interpretacijo pridobljenih podatkov smo iskali odgovore 

na raziskovalno podvprašanje: S katerimi elementi prostora fizično okolje spodbuja 

ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost na izbrani šoli? 

Fizično učno okolje smo proučili z metodo polstrukturiranega opazovanja na izbrani šoli. 

Ogledali smo si tri povezovalne šolske avle, petnajst učilnic razredne stopnje in dvanajst učilnic 

predmetne stopnje. Opazovanje fizičnega prostora je potekalo v času izobraževanja na daljavo, 

ko so bile učilnice v stanju čakanja, kar je potencialno lahko vplivalo na drugačno ureditev 

pohištva z vidika osredotočenosti prostora in neformalnosti v učilnicah. Šolski prostori so bili 

čisti, urejeni in dobro vzdrževani. V njih je veliko naravne osvetljenosti in možnost, da jo 
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učinkovito zatemnijo, posebno v računalniški učilnici. Šolske avle so prostorne in povezujejo 

med seboj učilnice v odprt prostor, ki občasno podpira odprto učenje več razredov sočasno. 

Avle s svojo ureditvijo omogočajo ustvarjalne predstavitve, učencem pa posedanje ali druženje 

ob mizicah. Večina prostorov, povezovalnih avl in hodnikov ima na stenah izdelke otrok, 

razstave in veliko rastlinja. Pohištvo je sodobno, z ročkami in manjšimi površinami živahnih 

barv, ki ustvarjajo prijetno vzdušje. Barve prostorov so nežne, svetle od bele do pastelno 

rumene, roza in oker barve, ki spodbujajo miren, razmišljujoč odziv. V razredih imajo kotički 

z vodo med bele ploščice vdelane posamezne ploščice živahnih barv, ki ustvarjajo ustvarjalno 

napetost. Mize in stoli so lahki in omogočajo preprosto prestavljanje v nove formacije učnih 

prostorov; so svetle barve bukve in s kovinskim ogrodjem živahnih barv (rdeče, rumene, 

oranžne, modre, zelene), ki so enotne v posamezni učilnici. Pohištvo je prilagojeno razvojni 

stopnji učencev. Osredotočenost na učni proces, ki spodbuja aktivne oblike učenja, je v večini 

prostorov na razredni stopnji izražala usmerjenost na učence, drugačna postavitev je bila v treh 

učilnicah. Na predmetni stopnji je bila postavitev z osredotočenostjo na učenca v petih 

učilnicah; tu so še specializirane učilnice, npr. za gospodinjstvo, računalništvo in kemijo, ki 

imajo statično postavitev. Dve učilnici, ena na razredni stopnji in ena na predmetni stopnji, sta 

z inovativno postavitvijo pohištva in neformalnostjo vabili k sodelovanju že brez učiteljeve 

vloge. V prostorih je digitalna tehnologija, vse učilnice imajo računalnik ali prenosnik, 

projektor, veliko jih ima i-tablo, predvsem na predmetni stopnji. Računalniška učilnica ima 

urejene posamične delovne prostore s samostojnimi računalniki, ergonomskimi vrtljivimi stoli 

in dobro zatemnitvijo učnega prostora. Delovni kotički so močneje zastopani v učilnicah na 

razredni stopnji, tu so bili različni, bolj ali manj izraženi kotički: knjižni, raziskovalni, 

umetnostni v štirinajstih učilnicah. Na predmetni stopnji so bili kotički v sedmih učilnicah in 

so odražali predmetno vsebino. Vidik večuporabnosti je močneje zastopan na razredni stopnji, 

kjer so nizke omarice in dodatne mizice, ki omogočajo različno pedagoško uporabo. Na 

predmetni stopnji so omare visoke in mize enotnejše. Mobilnost pohištva je enotna za obe 

stopnji. Pohištvo je lahko, mize so enojne. Fleksibilnost pohištva je enotna za obe stopnji, mize 

in stoli se lažje prestavijo, oblikujejo v nove formacije ali pospravijo. Inovativnost v fizičnem 

prostoru je močneje izražena na razredni stopnji, različne oblike miz, okrogle, cele, polovične, 

četrtinske, nizke omarice in blazine podpirajo drugačne oblike učenja. Na predmetni stopnji so 

mize enotne z visokimi omarami. Več je namenskih strokovnih učilnic, ki omogočajo 

inovativno učenje. Avtodidaktičnost učilnic je velika na razredni stopnji, kjer je izražena 

možnost učenja v lastnem učnem prostoru v vseh učilnicah, na predmetni stopnji je izražena 

manj. Povezovalnost učilnic je omogočena preko prostorne avle, kjer se učitelji občasno 

povezujejo v odprtem učenju na obeh stopnjah. Neformalnost prostorov je občutna v vseh 

učilnicah razredne stopnje, veliko je rastlin, igrač, slik, izdelkov učencev, glasbenih 

inštrumentov in kotičkov za druženje. Na predmetni stopnji sta dve učilnici formalni, ostale so 

manj formalne, imajo več didaktičnega materiala in strokovnih zbirk, ki so vezane na poučevani 

predmet. Izstopajoča je tehnična učilnica, v kateri je veliko različnih izdelkov otrok in orodij, 

ki vabijo k ustvarjanju. 
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V okviru analize dokumentov Letnega delovnega poročila za šolsko leto 2017/18, Letnega 

delovnega poročila za šolsko leto 2018/19 in Letnega delovnega načrta 2019/20 smo proučili 

fizično okolje za razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti. Analiza je pokazala, da 

potekajo aktivnosti na šoli, ki spodbujajo razvoj fizičnega prostora za kakovostnejše vzgojno-

izobraževalno delo. V okviru informatizacije šole skrbijo za opremljenost in stabilnost 

delovanja opreme na šoli. S sodelovanjem na razpisih redno posodabljajo opremo za učitelje in 

učence. Za varno in smiselno uporabo sodobne tehnologije se zaposleni redno izobražujejo. 

Analiza polstrukturiranega skupinskega intervjuja je pokazala, da je učiteljem pomembno, da 

so v učilnici neki dražljaji, ki zbudijo željo, da bi nekaj ustvarjali. Učitelj A pravi: »Pomembno 

je, da je učilnica okrašena, da je v tehnični učilnici ogromno nekih izdelkov, praktično ni bele 

stene, da učenci vidijo te stvari in tudi v njih zbudi neko željo, da bi nekaj ustvarili«. Poudari, 

da: »Pri izbiri, odločitvi jim pomaga veliko izdelkov, ki jih imam razstavljene, imam veliko 

literature, knjige s kakšnimi izdelki, ki si jih lahko ogledajo. Vedno jih spodbujam, da gredo 

tudi na Pinterest in tam pogledajo, kaj jim je všeč, kaj želijo in to v njih navadno zbudi nove 

ideje«. Pomembna se jim zdi tudi neformalna postavitev miz, razporeditev v drugačno 

formacijo, npr. v krog, polkrog. Učiteljica B pravi: »Eno uro prej drugače razporedim mize, 

klopi, npr. dam v krog klopi, da niso standardno razporejene, da jih presenetim in se drugače 

lotijo ustvarjanja.« Na ustvarjalnost vpliva tudi izbira formalnega in neformalnega okolja, večjo 

kreativnost zaznavajo npr. v zunanjem okolju, pred šolo, v naravi, kjer učenci naredijo več in 

najdejo boljše rešitve. Učiteljica B pravi: »Bolj kot tisti formalni prostor učilnice jim da 

kreativnost zunanje okolje.«  

Iz analize poglobljenega polstrukturiranega intervjuja z ravnateljico je vidno, da mora biti 

prostor urejen in privlačen: »Pomembno je, da je prostor lep, urejen in čist. Prostor mora biti 

dobro vzdrževan, da je lepo pohištvo, da so tudi elementi v prostoru, ki ga polepšajo, lepa risba 

in izdelki, da je prostor lep in se iz prostora vidi, da nekdo skrbi zanj in da mu je mar.« Šolsko 

pohištvo mora omogočati hitro preureditev prostora za potrebe pouka: »Kot učiteljica sem si 

želela imeti možnost takega pohištva, da lahko hitro organiziram pouk tako, kot je potreba. Če 

je potreba, da sedijo v eni vrsti, če je potreba, sedi sam ali pa v parih, trojicah, kakor koli. Tudi 

zdaj kot ravnateljica nakupujemo izključno tako pohištvo, ki omogoča hitro prerazporeditev 

prostora, ki je hkrati funkcionalno, po drugi strani pa dinamično.« Postavitev pohištva v razredu 

izkazuje naravnanost učnega procesa; ravnateljica meni: »Razporeditev pohištva v prostoru je 

zelo pomembna, ali vabi, ali te izolira, ali te postavi v eno skupino, ali si del skupine.« 

 

 

 

 

ANALIZA PODATKOV INOVACIJSKE KLIME IN KULTURE 

 



Priloga 4 

 

Iskali smo odgovore na raziskovalno podvprašanje: Kako vodstvo spodbuja razvoj 

inovacijske klime in kulture v osnovni šoli in s kakšnimi  pristopi vodstvo vzpostavi uspešno 

sodelovanje s starši, lokalno in širšo skupnostjo?  

S polstrukturiranim poglobljenim intervjujem z ravnateljico smo raziskali inovacijsko klimo in 

kulturo na šoli. Vizija šole je prepoznana v dokumentih šole skozi številne aktivnosti, ki 

spodbujajo razvoj inovativnega ravnanja na šolski ravni in izkazujejo inovacijsko klimo na šoli. 

Ravnateljica pravi: »Vizija se razvija kar sama po sebi. Če veš, kakšna je tvoja vizija, kaj želiš 

doseči, potem preprosto na to naravnaš cilje. To je treba prenesti na nivo cele skupine in to so 

spet nadaljnji koraki. In enako gre za vsako vrednoto, ki jo imamo na šoli.« Na šoli razvijajo 

različne uspešne strategije sodelovanja s starši, lokalnim in širšim okoljem. Vključujejo jih v 

življenje šole, kjer redno sodelovanje poteka z običajnimi oblikami, kot so govorilne ure, 

roditeljski sestanki, individualni razgovori s svetovalno službo ali strokovnimi skupinami, ki 

rešujejo specifične izzive in naloge. Za uspešno sodelovanje razvijajo tudi kulturo reševanja 

težav, kadar je zahtevnejša situacija; ravnateljica pravi: »Z učiteljem se prej pomenim, da ga 

pripravim, tako da se kultura reševanja težav razvija. So pa naši učitelji večinoma zelo dobri in 

vešči.« V sodelovanju s starši so šli korak naprej in jih vzpodbudili k medsebojnemu deljenju 

znanj in tako postajajo starši proaktivni: »Starše smo pritegnili k sodelovanju Starši staršem, da 

dobimo prostor tudi za njihovo dejavnost. Začeli smo tudi s kitajščino za starše, ena mama se 

je zdaj ponudila, da bi vodila francoščino za starše. S takimi dejavnostmi bomo nadaljevali. 

Imamo željo, da postane naša šola neko stičišče, skupnost, kjer se člani te skupnosti med seboj 

povezujejo in si delijo vse, kar imajo. Res je, da smo šola in ponujamo znanje oz. izobraževanje 

in vzgojo, ampak po drugi strani imamo kot šola tudi vlogo, da tam, kjer smo, smo epicenter 

skupnosti, da se tukaj ustvarjajo in gradijo mreže in nas povezujejo v trdno skupnost.« Starše 

pritegnejo tudi k sodelovanju pri pouku, kadar ti izkazujejo potrebno znanje in pripravljenost. 

Ravnateljica pravi: »Velikokrat si starši želijo deliti svoja znanja z učenci, učitelji in se tudi 

samoiniciativno ponudijo, ker imamo tudi take starše, ki imajo to možnost in jih tudi vključimo 

v delo.« Šola razvija različne oblike sodelovanja in vključevanja v lokalno in širšo skupnost, 

ravnateljica meni: »Z lokalnim okoljem sodelujemo dobro. Sodelujemo tudi s širšim okoljem, 

kjer imamo mnogo stvari, tudi projektov, kjer sodelujemo z veliko evropskimi državami.« 

Ustvarjalnost je ena od pomembnih veščin sodobnega človeka, zato jo je potrebno razvijati pri 

učiteljih in učencih. Ravnateljica meni, da lahko le ustvarjalni ravnatelj spodbuja in pričakuje 

ustvarjalnost od učitelja. Prav tako pravi: »Ustvarjalen učitelj ima pravico zahtevati od otrok 

ustvarjalnost. Ampak na način, da tudi sam nekaj da in da je vzor.«  

Spodbujanje razvoja znanj in spretnosti zaposlenih na področju ustvarjalnosti, inovativnosti in 

podjetnosti na šoli poteka z branjem strokovne literature, izobraževanji, spremljanjem razvoja 

pri učiteljih. Potrebno je za kakovostno izpeljavo vzgojno-izobraževalnega procesa, 

ravnateljica meni: »Pravo izobraževanje je takrat, kadar učitelj sam čuti potrebo po novih 

znanjih, tako kot je zdaj, recimo ta situacija, ki je še kako pokazala potrebo po znanju na 

področju uporabe računalnika in strategije poučevanja z računalnikom.« Ustvarjalnost in 
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inovativnost učiteljev je pogojena z znanjem, pogumom, samozavestjo, navdušenjem in 

podporo vodstva na šoli. Ravnateljica pravi: »Učitelji ogromno berejo, opazujejo, kaj počnejo 

drugje, in dobivajo svoje ideje. Če jim kaj pade na pamet, pridejo k meni in se o tem 

pogovorimo. Imeti morajo znanja, morajo biti tudi dovolj pogumni, da si upajo, morajo imeti 

dovolj podpore, da se počutijo varne.« Delovanje zaposlenih na področju ustvarjalnosti, 

inovativnosti in podjetnosti spodbudi ravnateljica tudi tako, da ponudi priložnosti, npr.: »take 

naloge, ki jih silijo k razmišljanju in tudi inovativnemu ravnanju, ustvarjalnemu razmišljanju, 

ustvarjalnemu ravnanju. Spodbujamo tudi s skupnimi akcijami. Z njimi se veliko pogovarjam 

in kadar imajo kakšne ideje, jih podprem«.  

Komunikacija je potrebna za uspešno prenašanje in deljenje znanj med zaposlenimi. Na šoli 

poteka dobra komunikacija, ravnateljica pravi: »Komunikacija je področje, ki je izjemno, 

izjemno zahtevno zaradi narave in kompleksnosti samega procesa.« Sodelovanje med 

zaposlenimi poteka preko različnih utečenih oblik: »Učitelji zelo veliko sodelujejo med seboj, 

včasih več, kot se tega zavedam. Se povezujejo, si pomagajo, včasih mimogrede, včasih pa tudi 

preko kakšnih projektov, preko skupnega učenja. Največkrat k sodelovanju v zanimivih 

dejavnostih povabim cel kolektiv. Odločitev prepuščam najprej njihovi želji, sposobnostim, 

zmožnostim, da v nečem sodelujejo. Če je stvar bolj občutljiva, potem delamo v izbrani skupini. 

Kadar pride k meni kakšen zaposleni s kakšno novo idejo, ga prosim, naj mi razloži, kako bo 

to šlo, in potem mu rečem, naredi, premisli, kako boš organiziral, kaj potrebuješ, na toliko in 

toliko časa se bova dobivala, da vidim, kako gre, če me potrebuješ, sem tukaj.« Pri razvijanju 

dobre poučevalne prakse, kjer bodo učitelji eksperimentirali ali inovirali, je potrebna podpora 

s strani vodstva. Ravnateljica pravi, da je potrebno razumeti in podpreti: »potrebo učiteljev po 

novih materialih, didaktičnih pripomočkih, da kam gredo s svojimi otroki, da imajo za to 

podporo v moralnem, strokovnem, v materialnem, finančnem smislu s strani vodstva in drugih 

na šoli.«  

Znanje, ideje in dobre prakse na šoli delijo na različne načine: »Ti procesi za prenos znanj so 

individualni, potem so na jutranjih sestankih, kjer kolegi predstavijo, kje so bili, kaj so se 

izobraževali; potem junija in avgusta naredimo prostor, da lahko delijo svoje znanje; 

pripravljamo tudi diseminacijske dogodke za Erasmus+ in kakšne ure nastopa.« Samostojnost 

in sprejemanje odgovornosti učiteljev za delo z novostmi je povezano z občutkom gotovosti, 

zaupanja in podpore vodstva. Ravnateljica samostojnost in odgovornost podpira tako, da: »Ko 

pridejo z novimi idejami, so sprejeti. Ena od mojih vrednot, ki sem jo predstavila tudi v 

predstavitvi ob kandidiranju za ravnatelje, je bila zaupanje. Vem pa, da vsak človek dela tudi 

napake in da stoodstotnega zaupanja ni, tudi sprejemam to, da potrebujejo mojo pomoč, da 

potrebujejo moj nasvet in da sem za to vedno na razpolago.«  

Za širjenje dobre prakse med zaposlenimi je potrebno v šoli to prepoznati in nagraditi. 

Ravnateljica pravi: »Vsak teden pohvalim in simbolično nagradim tiste, ki so naredili nekaj 

izjemnega, osvojili kakšen dober rezultat kot mentorji in podobno. Učitelje podpiram, če ima 
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učitelj željo, da se želi razvijati, ga podprem z vseh strani. Veliko učiteljev pride in pogledamo 

tudi napredovanje in jim svetujem, v katero smer naj nadaljujejo, razmišljajo. Za učitelje, ki me 

ne vprašajo, kje se mi bo to štelo, bom iskala vsako možnost za nagrajevanje, ki obstaja.« Dobri 

zgledi razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti se na šoli razširjajo tako: »Učitelji 

imajo predstavitve za cel kolektiv, imajo predstavitve za aktive, potem delavnice izvedejo za 

manjše skupine in delijo svoje znanje in ideje. Vedno jih povabim k sodelovanju in se tudi sami 

povezujejo.« Ravnateljica pravi, da se skozi vse aktivne oblike predstavitev in pohvale spodbuja 

prepoznavanje dobre poučevalne prakse: »Tudi skozi te drobne informacije pohvale in 

simbolične nagrade prihaja v kolektiv vedenje, kaj drugi počnejo in kje so bili dobri primeri 

prakse.«  

V analizi polstrukturiranega intervjuja z učitelji ugotavljamo, da učitelji na šoli svoje ideje 

predstavijo, poiščejo način, da jih udejanijo in svoje navdušenje prenašajo tudi na raven razreda 

in kolegov na šoli. S pohvalo in nagrajevanjem spodbujajo individualni izraz učenca in 

inovativnost pri izdelkih in drugih dokazih o učenju. Spodbujanje izvirnosti in inovativnosti 

prenašajo s posameznika na razred. Učitelj A pravi, da to stori tako: »Avtorja se pohvali in 

spodbudi k nadaljnjemu razvoju, če bo izdelek malo drugačen od ostalih, če bo v kakšni stvari 

bolj inovativen, bolj ustvarjalen, bo imel popust pri izdelavi,« in poudari: »Pri učencu pohvališ 

in tako preneseš tudi na celo skupino«. Tudi učiteljica B poudari individualni izraz učencev in 

spodbujanje celega razreda: »Učenci so lahko predstavili, kar koli jih v življenju veseli. Potem 

so prihajali, en učenec je prinesel nekakšno gorsko kolo v razred, drugi je prišel v hokejski 

opremi, na tak način so drug drugega spodbujali k izvirnosti pri predstavitvi.« 

Analiza dokumentov Letnega delovnega poročila za šolsko leto 2017/18, Letnega delovnega 

poročila za šolsko leto 2018/19 in Letnega delovnega načrta 2019/20 je pokazala, da potekajo 

različne aktivnosti na šoli, ki krepijo inovacijsko klimo in kulturo. Vizija šole se prepozna iz 

zapisov ravnanja posameznikov v rednih šolskih in obšolskih dejavnostih, pri katerih so 

izkazani pogoji za razvoj srčnosti, odličnosti in zagotavljanje enakovrednih možnosti za učence. 

Zadane cilje dosegajo z vključevanjem številnih aktivnosti v življenje šole pri ciljih obveznega 

kurikula in izvenšolskih dejavnosti. Raznolike dejavnosti vključujejo učitelje, učence in starše 

pri uresničevanju zamisli in interesov za razvoj novih znanj, spretnosti in odnosov do sebe in 

do sveta. Sodelovanje s starši razvijajo skrbno in v aktivnosti vključujejo vse, ki lahko s svojim 

strokovnim znanjem in željo po sodelovanju prispevajo k večji kakovosti dela v šoli. Iz 

dokumentov je razvidno, da poteka načrtni razvoj informatizacije šole na področju informiranja 

javnosti, dviga ravni znanja uporabe IKT pri zaposlenih in učencih, skrb za opremljenost in 

stabilnost delovanja opreme. Prav tako se posebna pozornost namenja strokovnemu razvoju 

vseh zaposlenih z ustreznimi izobraževanji in opazovanjem pouka ter drugih dejavnosti. Na šoli 

prakticirajo tudi usmerjeno branje strokovne literature, refleksijo in implementacijo v 

pedagoško prakso. Za doseganje zadanih ciljev sodelujejo z zunanjimi institucijami, s Četrtno 

skupnostjo izbrane šole, Mestno občino Ljubljana, Zavodom RS za šolstvo, Mestnim muzejem, 

Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani in Univerze na Primorskem, Ekonomsko fakulteto, 
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Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in bližnjima šolama Biotehničnim 

izobraževalnim centrom, Gimnazijo Vič ... Učitelji v mnogih zapisih izražajo, da delo poteka v 

dobri komunikaciji, konstruktivnem timskem sodelovanju in usmerjenosti k stalnim 

izboljšavam z upoštevanjem ugotovljenih dejstev pri nadaljnjem načrtovanju in izvajanju dela. 

Poudarjajo pomen interdisciplinarnih dejavnosti, vertikalnega povezovanja, pridobivanja novih 

znanj in spretnosti, medsebojne podpore ter prenosa znanja na kolege in širšo strokovno javnost. 

 

ANALIZA PODATKOV INOVACIJSKE KLIME IN KULTURE 

 

Iskali smo odgovore na raziskovalno podvprašanje: Kako vodstvo spodbuja razvoj 

inovacijske klime in kulture v osnovni šoli in s kakšnimi  pristopi vodstvo vzpostavi uspešno 

sodelovanje s starši, lokalno in širšo skupnostjo?  

S polstrukturiranim poglobljenim intervjujem z ravnateljico smo raziskali inovacijsko klimo in 

kulturo na šoli. Vizija šole je prepoznana v dokumentih šole skozi številne aktivnosti, ki 

spodbujajo razvoj inovativnega ravnanja na šolski ravni in izkazujejo inovacijsko klimo na šoli. 

Ravnateljica pravi: »Vizija se razvija kar sama po sebi. Če veš, kakšna je tvoja vizija, kaj želiš 

doseči, potem preprosto na to naravnaš cilje. To je treba prenesti na nivo cele skupine in to so 

spet nadaljnji koraki. In enako gre za vsako vrednoto, ki jo imamo na šoli.« Na šoli razvijajo 

različne uspešne strategije sodelovanja s starši, lokalnim in širšim okoljem. Vključujejo jih v 

življenje šole, kjer redno sodelovanje poteka z običajnimi oblikami, kot so govorilne ure, 

roditeljski sestanki, individualni razgovori s svetovalno službo ali strokovnimi skupinami, ki 

rešujejo specifične izzive in naloge. Za uspešno sodelovanje razvijajo tudi kulturo reševanja 

težav, kadar je zahtevnejša situacija; ravnateljica pravi: »Z učiteljem se prej pomenim, da ga 

pripravim, tako da se kultura reševanja težav razvija. So pa naši učitelji večinoma zelo dobri in 

vešči.« V sodelovanju s starši so šli korak naprej in jih vzpodbudili k medsebojnemu deljenju 

znanj in tako postajajo starši proaktivni: »Starše smo pritegnili k sodelovanju Starši staršem, da 

dobimo prostor tudi za njihovo dejavnost. Začeli smo tudi s kitajščino za starše, ena mama se 

je zdaj ponudila, da bi vodila francoščino za starše. S takimi dejavnostmi bomo nadaljevali. 

Imamo željo, da postane naša šola neko stičišče, skupnost, kjer se člani te skupnosti med seboj 

povezujejo in si delijo vse, kar imajo. Res je, da smo šola in ponujamo znanje oz. izobraževanje 

in vzgojo, ampak po drugi strani imamo kot šola tudi vlogo, da tam, kjer smo, smo epicenter 

skupnosti, da se tukaj ustvarjajo in gradijo mreže in nas povezujejo v trdno skupnost.« Starše 

pritegnejo tudi k sodelovanju pri pouku, kadar ti izkazujejo potrebno znanje in pripravljenost. 

Ravnateljica pravi: »Velikokrat si starši želijo deliti svoja znanja z učenci, učitelji in se tudi 

samoiniciativno ponudijo, ker imamo tudi take starše, ki imajo to možnost in jih tudi vključimo 

v delo.« Šola razvija različne oblike sodelovanja in vključevanja v lokalno in širšo skupnost, 

ravnateljica meni: »Z lokalnim okoljem sodelujemo dobro. Sodelujemo tudi s širšim okoljem, 

kjer imamo mnogo stvari, tudi projektov, kjer sodelujemo z veliko evropskimi državami.« 

Ustvarjalnost je ena od pomembnih veščin sodobnega človeka, zato jo je potrebno razvijati pri 

učiteljih in učencih. Ravnateljica meni, da lahko le ustvarjalni ravnatelj spodbuja in pričakuje 
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ustvarjalnost od učitelja. Prav tako pravi: »Ustvarjalen učitelj ima pravico zahtevati od otrok 

ustvarjalnost. Ampak na način, da tudi sam nekaj da in da je vzor.«  

Spodbujanje razvoja znanj in spretnosti zaposlenih na področju ustvarjalnosti, inovativnosti in 

podjetnosti na šoli poteka z branjem strokovne literature, izobraževanji, spremljanjem razvoja 

pri učiteljih. Potrebno je za kakovostno izpeljavo vzgojno-izobraževalnega procesa, 

ravnateljica meni: »Pravo izobraževanje je takrat, kadar učitelj sam čuti potrebo po novih 

znanjih, tako kot je zdaj, recimo ta situacija, ki je še kako pokazala potrebo po znanju na 

področju uporabe računalnika in strategije poučevanja z računalnikom.« Ustvarjalnost in 

inovativnost učiteljev je pogojena z znanjem, pogumom, samozavestjo, navdušenjem in 

podporo vodstva na šoli. Ravnateljica pravi: »Učitelji ogromno berejo, opazujejo, kaj počnejo 

drugje, in dobivajo svoje ideje. Če jim kaj pade na pamet, pridejo k meni in se o tem 

pogovorimo. Imeti morajo znanja, morajo biti tudi dovolj pogumni, da si upajo, morajo imeti 

dovolj podpore, da se počutijo varne.« Delovanje zaposlenih na področju ustvarjalnosti, 

inovativnosti in podjetnosti spodbudi ravnateljica tudi tako, da ponudi priložnosti, npr.: »take 

naloge, ki jih silijo k razmišljanju in tudi inovativnemu ravnanju, ustvarjalnemu razmišljanju, 

ustvarjalnemu ravnanju. Spodbujamo tudi s skupnimi akcijami. Z njimi se veliko pogovarjam 

in kadar imajo kakšne ideje, jih podprem«.  

Komunikacija je potrebna za uspešno prenašanje in deljenje znanj med zaposlenimi. Na šoli 

poteka dobra komunikacija, ravnateljica pravi: »Komunikacija je področje, ki je izjemno, 

izjemno zahtevno zaradi narave in kompleksnosti samega procesa.« Sodelovanje med 

zaposlenimi poteka preko različnih utečenih oblik: »Učitelji zelo veliko sodelujejo med seboj, 

včasih več, kot se tega zavedam. Se povezujejo, si pomagajo, včasih mimogrede, včasih pa tudi 

preko kakšnih projektov, preko skupnega učenja. Največkrat k sodelovanju v zanimivih 

dejavnostih povabim cel kolektiv. Odločitev prepuščam najprej njihovi želji, sposobnostim, 

zmožnostim, da v nečem sodelujejo. Če je stvar bolj občutljiva, potem delamo v izbrani skupini. 

Kadar pride k meni kakšen zaposleni s kakšno novo idejo, ga prosim, naj mi razloži, kako bo 

to šlo, in potem mu rečem, naredi, premisli, kako boš organiziral, kaj potrebuješ, na toliko in 

toliko časa se bova dobivala, da vidim, kako gre, če me potrebuješ, sem tukaj.« Pri razvijanju 

dobre poučevalne prakse, kjer bodo učitelji eksperimentirali ali inovirali, je potrebna podpora 

s strani vodstva. Ravnateljica pravi, da je potrebno razumeti in podpreti: »potrebo učiteljev po 

novih materialih, didaktičnih pripomočkih, da kam gredo s svojimi otroki, da imajo za to 

podporo v moralnem, strokovnem, v materialnem, finančnem smislu s strani vodstva in drugih 

na šoli.«  

Znanje, ideje in dobre prakse na šoli delijo na različne načine: »Ti procesi za prenos znanj so 

individualni, potem so na jutranjih sestankih, kjer kolegi predstavijo, kje so bili, kaj so se 

izobraževali; potem junija in avgusta naredimo prostor, da lahko delijo svoje znanje; 

pripravljamo tudi diseminacijske dogodke za Erasmus+ in kakšne ure nastopa.« Samostojnost 

in sprejemanje odgovornosti učiteljev za delo z novostmi je povezano z občutkom gotovosti, 
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zaupanja in podpore vodstva. Ravnateljica samostojnost in odgovornost podpira tako, da: »Ko 

pridejo z novimi idejami, so sprejeti. Ena od mojih vrednot, ki sem jo predstavila tudi v 

predstavitvi ob kandidiranju za ravnatelje, je bila zaupanje. Vem pa, da vsak človek dela tudi 

napake in da stoodstotnega zaupanja ni, tudi sprejemam to, da potrebujejo mojo pomoč, da 

potrebujejo moj nasvet in da sem za to vedno na razpolago.«  

Za širjenje dobre prakse med zaposlenimi je potrebno v šoli to prepoznati in nagraditi. 

Ravnateljica pravi: »Vsak teden pohvalim in simbolično nagradim tiste, ki so naredili nekaj 

izjemnega, osvojili kakšen dober rezultat kot mentorji in podobno. Učitelje podpiram, če ima 

učitelj željo, da se želi razvijati, ga podprem z vseh strani. Veliko učiteljev pride in pogledamo 

tudi napredovanje in jim svetujem, v katero smer naj nadaljujejo, razmišljajo. Za učitelje, ki me 

ne vprašajo, kje se mi bo to štelo, bom iskala vsako možnost za nagrajevanje, ki obstaja.« Dobri 

zgledi razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti se na šoli razširjajo tako: »Učitelji 

imajo predstavitve za cel kolektiv, imajo predstavitve za aktive, potem delavnice izvedejo za 

manjše skupine in delijo svoje znanje in ideje. Vedno jih povabim k sodelovanju in se tudi sami 

povezujejo.« Ravnateljica pravi, da se skozi vse aktivne oblike predstavitev in pohvale spodbuja 

prepoznavanje dobre poučevalne prakse: »Tudi skozi te drobne informacije pohvale in 

simbolične nagrade prihaja v kolektiv vedenje, kaj drugi počnejo in kje so bili dobri primeri 

prakse.«  

V analizi polstrukturiranega intervjuja z učitelji ugotavljamo, da učitelji na šoli svoje ideje 

predstavijo, poiščejo način, da jih udejanijo in svoje navdušenje prenašajo tudi na raven razreda 

in kolegov na šoli. S pohvalo in nagrajevanjem spodbujajo individualni izraz učenca in 

inovativnost pri izdelkih in drugih dokazih o učenju. Spodbujanje izvirnosti in inovativnosti 

prenašajo s posameznika na razred. Učitelj A pravi, da to stori tako: »Avtorja se pohvali in 

spodbudi k nadaljnjemu razvoju, če bo izdelek malo drugačen od ostalih, če bo v kakšni stvari 

bolj inovativen, bolj ustvarjalen, bo imel popust pri izdelavi,« in poudari: »Pri učencu pohvališ 

in tako preneseš tudi na celo skupino«. Tudi učiteljica B poudari individualni izraz učencev in 

spodbujanje celega razreda: »Učenci so lahko predstavili, kar koli jih v življenju veseli. Potem 

so prihajali, en učenec je prinesel nekakšno gorsko kolo v razred, drugi je prišel v hokejski 

opremi, na tak način so drug drugega spodbujali k izvirnosti pri predstavitvi.« 

Analiza dokumentov Letnega delovnega poročila za šolsko leto 2017/18, Letnega delovnega 

poročila za šolsko leto 2018/19 in Letnega delovnega načrta 2019/20 je pokazala, da potekajo 

različne aktivnosti na šoli, ki krepijo inovacijsko klimo in kulturo. Vizija šole se prepozna iz 

zapisov ravnanja posameznikov v rednih šolskih in obšolskih dejavnostih, pri katerih so 

izkazani pogoji za razvoj srčnosti, odličnosti in zagotavljanje enakovrednih možnosti za učence. 

Zadane cilje dosegajo z vključevanjem številnih aktivnosti v življenje šole pri ciljih obveznega 

kurikula in izvenšolskih dejavnosti. Raznolike dejavnosti vključujejo učitelje, učence in starše 

pri uresničevanju zamisli in interesov za razvoj novih znanj, spretnosti in odnosov do sebe in 

do sveta. Sodelovanje s starši razvijajo skrbno in v aktivnosti vključujejo vse, ki lahko s svojim 
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strokovnim znanjem in željo po sodelovanju prispevajo k večji kakovosti dela v šoli. Iz 

dokumentov je razvidno, da poteka načrtni razvoj informatizacije šole na področju informiranja 

javnosti, dviga ravni znanja uporabe IKT pri zaposlenih in učencih, skrb za opremljenost in 

stabilnost delovanja opreme. Prav tako se posebna pozornost namenja strokovnemu razvoju 

vseh zaposlenih z ustreznimi izobraževanji in opazovanjem pouka ter drugih dejavnosti. Na šoli 

prakticirajo tudi usmerjeno branje strokovne literature, refleksijo in implementacijo v 

pedagoško prakso. Za doseganje zadanih ciljev sodelujejo z zunanjimi institucijami, s Četrtno 

skupnostjo izbrane šole, Mestno občino Ljubljana, Zavodom RS za šolstvo, Mestnim muzejem, 

Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani in Univerze na Primorskem, Ekonomsko fakulteto, 

Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in bližnjima šolama Biotehničnim 

izobraževalnim centrom, Gimnazijo Vič ... Učitelji v mnogih zapisih izražajo, da delo poteka v 

dobri komunikaciji, konstruktivnem timskem sodelovanju in usmerjenosti k stalnim 

izboljšavam z upoštevanjem ugotovljenih dejstev pri nadaljnjem načrtovanju in izvajanju dela. 

Poudarjajo pomen interdisciplinarnih dejavnosti, vertikalnega povezovanja, pridobivanja novih 

znanj in spretnosti, medsebojne podpore ter prenosa znanja na kolege in širšo strokovno javnost. 

 

ANALIZA PODATKOV INOVACIJSKIH OSEBNOSTNIH LASTNOSTI 

 

Iskali smo odgovore na raziskovalno podvprašanje: Katerim osebnostnim značilnostim 

učitelja pripisujejo učitelji največji pomen za uspešnost pri razvijanju ustvarjalnosti, 

inovativnosti in podjetnosti? 

Analiza dokumentov Letnega delovnega poročila za šolsko leto 2017/18, Letnega delovnega 

poročila za šolsko leto 2018/19 in Letnega delovnega načrta 2019/20 je pokazala, da potekajo 

različne aktivnosti na šoli, ki krepijo inovacijske osebnostne lastnosti učitelja in učenca. Učitelji 

imajo priložnost iskanja izzivov in ustvarjati rešitve v okviru raznolikih aktivnosti pri pouku in 

izven njega. Struktura zapisov projektnih aktivnosti izkazuje samoregulativno prakso 

zaposlenih. V evalvaciji ob letnem zaključku aktivnosti razmišljajo o sodelujočih, načrtovanih 

ciljih, poteku dejavnosti, doseženih ciljih, uporabljeni strategiji, dosežkih, evalvaciji izvedbe in 

potencialnih izboljšavah oz. širitvah v nove projektne aktivnosti. Učitelji v zapisih pogosto 

izražajo, da namenjajo pri delu z učenci skrb za dober odnos in počutje, razvijanje 

socializacijskih in komunikacijskih spretnosti, pozitivno miselno naravnanost, pozitivno 

samopodobo učencev, spoštljiv odnos, integriteto posameznika, delovne navade posameznika, 

povezanost, pripadnost razredu, ustvarjalnost, vztrajnost, timsko sodelovanje, odprtost, 

samostojnost, odgovornost, iskanje inovativnih rešitev in ustvarjalno reševanje problemov z 

učenci. Zapisi izkazujejo tudi opažanja, da učitelji zaznavajo povečano pripadnost šoli, 

zanimanje za raziskovanje, timsko sodelovanje pri razvojnih aktivnostih, motiviranost za 

sodelovanje pri pripravi prireditev, samostojnost pri nastopanju in prevzemanje odgovornosti 

za delo. 

Analiza polstrukturiranega skupinskega intervjuja je pokazala, da se učiteljem zdi ustvarjalnost 

pomembna osebnostna lastnost. Učitelj A meni: »Učitelj bo uspešen pri razvijanju 
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ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti, če bo tudi sam tak.« Za inoviranje je pomembno, da 

ima učitelj pogum in strast ter da obvladuje negotovost. Učitelj A pravi: »To ga mora zanimati, 

to mora početi, to mu mora biti neka strast,« in nadaljuje: »Ne sme te biti strah novega, novih 

stvari. Predstavlja neko negotovost, tesnobo, da se podajaš na nekaj novega, neznanega, moraš 

biti pogumen.« Skozi čas razvije učitelj pri delu rutino, ki jo je težko preseči. Učitelj mora biti 

radoveden, da ga vedno nekaj novega zanima, usmerjen mora biti v napredek in imeti vizijo, ki 

ji sledi. Učiteljica B pravi: »Na prvem mestu je verjetno res pogum. Moraš biti radoveden, 

raziskovalec moraš biti!« Ustvarjalno reševanje problemov ima največjo vrednost za učenje in 

prinaša zadovoljstvo, hkrati pa tudi vrednost za življenje. Učiteljica B pravi: »Biti moraš 

usmerjen k reševanju nekih problemov in iskanju izboljšav.« Učitelj A poudari: »Kar bodo 

potrebovali v življenju, je ustvarjalnost. Ko imamo nek problem, da ga rešimo na nek 

ustvarjalen način.« 

Iz analize poglobljenega polstrukturiranega intervjuja z ravnateljico je vidno, da učiteljem 

zaupa, da znajo in da so zmožni delati na novostih. O inovacijskih osebnostnih lastnostih pri 

učiteljih meni: »Zato, da to lahko dosežejo, morajo imeti ogromno znanja, po eni strani pa 

morajo biti tudi dovolj pogumni, da si upajo, morajo imeti dovolj podpore, da se počutijo varne, 

tudi če kaj ni bilo najbolje, morajo biti dovolj učljivi, da se ne bojijo novih izzivov.« 

Različne šolske aktivnosti ustvarjajo pogoje za učence in učitelje, v katerih razvijajo 

inovacijske osebnostne lastnosti, od iskanja priložnosti, razvijanja notranje motivacije, 

ustvarjalnosti, odprtosti, prožnosti in samozavesti do navdušenja in poguma. 

 

ANALIZA PODATKOV INVENCIJSKO-INOVACIJSKEGA PROCESA 

 

Iskali smo odgovore na raziskovalni podvprašanji: Kako učitelji zaznajo dobro priložnost in 

jo z učenci spreminjajo v smeri inovacije? Kako pri tem povežejo interdisciplinarna znanja, 

da lahko udejanijo obetavne ideje?  

Analiza dokumentov Letnega delovnega poročila za šolsko leto 2017/18, Letnega delovnega 

poročila za šolsko leto 2018/19 in Letnega delovnega načrta 2019/20 je pokazala, da potekajo 

različne aktivnosti na šoli, ki krepijo razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti pri 

učencih skozi invencijsko-inovacijski proces. V šolskem letu 2017/18 je potekal projekt 

InnoTeach, v okviru katerega so se učitelji usposobili za mentoriranje učiteljev in učencev v 

inovacijskih projektih na šoli, kjer so dosegli vidne rezultate z Trnbotki in projektom Šolski vrt 

kot oaza miru. Projekte Aktivni odmori, Bralci dobre volje in Silent Clouds so implementirali 

v drugem letu. V šolskem letu 2018/19 so nadaljevali z inovacijskim projektom Bralci dobre 

volje. Potekale so tudi ustvarjalne delavnice »Startup vikend«, kjer so učenje združili z zabavo 

in ustanovili svoje podjetje za blagovno znamko nakita Rose Jewles. Pripravili so modele, 

spletno stran, avtorsko glasbo, logotip, izračunali minimalno ceno in uspešno promovirali svoj 

nakit. V šolskem letu 2019/20 so nadaljevali z inovacijskim projektom Bralci dobre volje. 

Pripravili so Ustvarjalne delavnice – nov družbeni red, pri katerih so ustvarjali socialno 
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inovacijo, tako da so zasnovali, napisali in predstavili novo, globalno družbeno ureditev, v 

kateri bi ljudje živeli bolje. 

Analiza polstrukturiranega skupinskega intervjuja je pokazala, da je učiteljem pomembno, da 

invencijsko-inovacijski proces poteka na mikro ravni, kjer je potrebno pričakovati preboje 

primerne razvojni stopnji otrok. Učitelj A meni: »Take stvari so mogoče pasti, če čakamo, da 

bo nek otrok naredil nek izum, ne vidimo pa majhnih stvari, da je otrok iz nekega odpadka, iz 

nekega starega flomastra naredil s pomočjo likalnika nek gumb ali kaj takega.« Ustvarjalne 

aktivnosti potekajo v okviru rednega pouka in razširjenega programa. Učiteljica B pravi: 

»Pomembno je, da prepoznajo uporabnost slovenščine v vsakdanji rabi in potem na osnovi tega 

to svojo kreativnost razvijajo. Če prepoznaš pri posameznem učencu, da se je zadeve lotil na 

drug način, kjer lahko pride prej do nekega rezultata, se mi zdi, da to pohvališ in preneseš tudi 

na celo skupino.« Učitelj A pravi: »Modelarski krožek je mogoče prostor, kjer je te 

ustvarjalnosti še več, ker nisi omejen s programom, učenci delajo, kar želijo, jaz jim pomagam, 

da te svoje želje pripeljejo do konca,« in doda: »Pred leti smo z učenci naredili lesen električni 

avtomobil, to ni svetovna inovacija, pa tudi v slovenskem merilu ne, je pa seveda inovacija s 

stališča otrok, oni so naredili nekaj novega, nekaj drugačnega.« Učenci naj bi tekom šolanja 

pridobili tudi podjetniško izkušnjo (Uradni list EU, letnik 61 št. C 189/01). Na izbrani šoli 

izpeljejo podjetniško izkušnjo na dvodnevnem vikendu. Učitelj A pravi: »Ustvarjalne delavnice 

vodim že kar nekaj let. To je t. i. Startup vikend za učence 8. in 9. razreda, kjer učenci v dveh 

dneh pridejo od ideje do izdelka. Izdelek zasnujejo tudi po grafični poti, potem izdelek natisnejo 

s 3D tiskalnikom. Da bomo ta izdelek tržili, postavimo spletno stran in naredimo predstavitev. 

Fotografije, video naredijo učenci, kar damo na spletno stran, tako da naredimo kot neko spletno 

trgovino. Potem gre ta izdelek tudi med ljudi. Ko je prodan, denar tudi porabimo.«  

Na šoli vodijo invencijsko-inovacijski proces z učenci v okviru rednega pouka, pri interesnih 

dejavnostih in izvenšolskih dejavnostih. Pri tem posebno skrb namenjajo spodbujanju 

ustvarjalnosti, izvirnosti in notranji zavzetosti učencev za delo. 

 

ANALIZA PODATKOV INOVATIVNEGA POUČEVANJA 

 

Iskali smo odgovore na raziskovalno podvprašanje: Na kakšen način učitelji v učni proces 

vključujejo reševanje problemov, timsko delo, sodobno tehnologijo, ustvarjalno mišljenje, 

kritično mišljenje in samoregulacijo? 

Analiza dokumentov Letnega delovnega poročila za šolsko leto 2017/18, Letnega delovnega 

poročila za šolsko leto 2018/19 in Letnega delovnega načrta 2019/20 je pokazala, da potekajo 

različne aktivnosti na šoli, ki podpirajo razvoj inovativnega poučevanja na šoli. Pri poučevanju 

učitelji pogosto uporabljajo problemski pristop. Znanje skušajo osmisliti z reševanjem in 

raziskovanjem problemov, ki so lahko problemske naloge ali kompleksni avtentični problemi. 

Z vidika timskega dela učitelji v zapisih izkazujejo dejavnosti za razvoj razvijanja čustvene 

inteligence in medkulturne kompetence. Menijo, da je potrebno razvijati medvrstniške odnose 
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in krepiti povezovanje po vertikali. Medvrstniško sodelovanje omogoča medsebojno učenje. V 

zapisih je razvidna tudi skrb za smiselno uporabo digitalne tehnologije pri pouku, ki so jo 

spoznali na preteklih izobraževanjih, kot je npr. uspešno vključevanje stop animacije in drugih 

programov. Razvijanje ustvarjalnega mišljenja vpeljujejo pri učencih z lastno aktivnostjo, 

raziskovalnim in praktično-kreativnim delom. V zapisih je razvidno tudi razvijanje kritičnega 

mišljenja in razvijanje kritičnega opazovanja in argumentacije. Iz zapisov je razvidno, da poteka 

prizadevanje šolske svetovalne službe za sistematični razvoj samoregulacije in učenčevega 

prevzemanja odgovornosti za lastni učni proces. Poudarijo, da naj bi vsak učenec vedel, kako 

se lotiti učenja, znal časovno upravljati svoje obveznosti, uporabljati učne strategije, različne 

vire, graditi svoje znanje, prevzemati odgovornost za svojo uspešnost. Ob tem naj bi imel 

podporo učiteljev in drugih strokovnih delavcev. V nadaljevanju pojasnijo, kaj se mora zgoditi, 

da bo učenec razumel svoje znanje, in opredelijo potrebo po kakovostni povratni informaciji o 

učenju. Na podlagi kakovostne povratne informacije bo učenec lahko načrtoval svoje nadaljnje 

aktivnosti, si postavljal cilje in v učenju videl večji smisel.  

Analiza poglobljenega polstrukturiranega intervjuja z ravnateljico je pokazala, da je ravnateljici 

pomembno, da so učitelji vključeni v inovativne naloge in da ustvarjalnost pričakujejo tudi od 

učencev. Ravnateljica pravi: »Predvsem take naloge, ki jih silijo k razmišljanju in tudi 

inovativnemu ravnanju, ustvarjalnemu razmišljanju, ustvarjalnemu ravnanju, spodbujamo tudi 

s skupnimi akcijami. Z njimi se veliko pogovarjam in kadar imajo kakšne ideje, jih podprem.« 

Ustvarjalni učitelj lahko pričakuje pri učencih ustvarjalnost, pri tem poudari: »Ampak na način, 

da tudi sam nekaj da in da je vzor.« 

Analiza polstrukturiranega skupinskega intervjuja je pokazala, da je učiteljem pomembno, da 

učenci razvijajo ustvarjalno reševanje problemov in iščejo notranjo motivacijo za ustvarjalnost, 

generiranje idej, kritično vrednotenje in samostojnost. Pri učencih z uporabo tehnik za kreativno 

reševanje problemov razvijamo senzibilnost za odkrivanje priložnosti in uspešno reševanje 

izzivov v vsakdanjem življenju, kjer je pogosto potrebna interdisciplinarnost. Učitelj A pravi: 

»Pokažem nekaj primerov izdelkov, morda pokažem še Pinterest, kjer je mnogo fotografij. 

Potem učenci poskusijo narediti kaj, kar jim je všeč. So tudi problemi, ki jih rešujemo, če jih 

ne znamo, si pomagamo z literaturo, strokovnjaki« Učiteljica B pravi: »Raje zastavljam kakšno 

problemsko vprašanje, ker se mi zdi, da znanje ali odgovor, do katerega sami pridejo potem 

ostane.« Učna situacija naj izhaja iz interesa otrok in jih vodi skozi ustvarjalni proces reševanja 

problemov, pri katerem tudi timsko sodelujejo. Učitelj A pravi: »Če jaz postavim problem, ga 

oni ne začutijo kot problem. Najboljši je tisti problem, ki se jim pojavi, in hkrati tudi želja, da 

bi ga rešili.« Timsko sodelovanje je potrebno skrbno načrtovati in ustrezno razdeliti vloge 

učencem v skupini in opredeliti skupna pravila. Za dobro timsko delo so pomembni odprta 

komunikacija, iskrena izmenjava mnenj ter skupno evalviranje dela v timu. Učitelj A pravi: 

»Pri timskem delu je treba res dobro premisliti, kako ga zastaviti, da bodo vsi člani prispevali 

k skupini in da skupina brez enega člana ne bo uspešna. Timsko delo mora biti zasnovano tako, 

da ima vsak član svojo vlogo.« Učiteljica B poudari: »Učenci rotirajo, da pride vsak na vrsto 
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kot vodja, vsak ima neko vlogo, mora biti organizator ali povezovalni člen znotraj nekega tima. 

Vsak ima neko zadolžitev in brez njega končnega izdelka ne bi bilo.« Učitelj A poudari: »Pri 

timskem delu smo prehitro zadovoljni, recimo, delamo po skupinah, ampak nimamo jasnega 

cilja, kaj želimo.«  

Pri kreativnem reševanju problemov uporaba sodobne tehnologije omogoča doseganje ciljev 

učnega procesa. Učenci potrebujejo za raziskovalno delo področno in predmetno tehnologijo, 

poleg te pa tudi informacijsko pismenost, znanja etičnega spletnega sodelovanja in 

komuniciranja, znanja izdelovanja digitalnih vsebin in znanja o varovanju digitalne identitete 

pri delu na spletu in s področja reševanja tehničnih problemov. Učitelj A pravi: »Pri izbiri, 

odločitvi jim pomaga veliko izdelkov, ki jih imam razstavljene. Imam veliko literature, knjige, 

ki si jih lahko ogledajo s kakšnimi izdelki, in vedno jih spodbujam, da gredo tudi na Pinterest 

in tam pogledajo. Izogibam se temu, da naredijo izdelek po moji predlogi. Učenec ima vedno 

možnost narediti izdelke čisto po lastnih željah. Včasih uporabljamo tudi pametne telefone za 

kakšne zadeve. V tem tednu sem učencem dal nalogo, 'tutorial', kako narediti dobro fotografijo 

s pomočjo pametnega telefona, v kontekstu predstavitve izdelka.« Učiteljica B pravi: »Učenci 

izdelajo s programom križanke, »kahoot« kvize, rebuse, potem včasih telefon uporabljamo, da 

se seznanijo z uporabo Frana, z uporabo spletnih slovarjev ali pa e-učbenike in razne 

interaktivne naloge, ki obstajajo.« Učitelj A poudari: »Uporabljamo računalnike, s katerimi 

rišemo, npr. za tehnično risanje, 2D programe za risanje dvodimenzionalnih načrtov, potem 

orodje za 3D risanje in tudi 3D tiskalnik uporabljamo. Učenci zasnujejo izdelek tudi po grafični 

poti in ga natisnejo s 3D tiskalnikom. Ko ta izdelek tržimo, postavimo spletno stran, na spletni 

strani naredimo predstavitev, učenci naredijo fotografije, video, kar damo na spletno stran, tako 

da naredimo kot neko spletno trgovino.«  

Pri razvijanju ustvarjalnega mišljenja so v uporabi različne tehnike viharjenja, uporaba metafor 

in analogij, pisanje scenarijev, prisilnih povezav … Ustvarjanje je v ustvarjalnem vzdušju v 

razredu uspešnejše, če izhaja iz notranje motivacije, iz zanimanj otrok, s poudarkom na 

izvirnosti in fleksibilnosti. Učiteljica B pravi: »Največkrat gre za kakšne drugačne, malo bolj 

zanimive naloge, ali pa delamo na razne načine, jaz rečem bolj »odklopljene« načine. 

Postavljamo ogromno vprašanj, pa nič hudega, če ne pridejo na koncu do rešitve, pomembno 

je, da jim delajo možgani.« Učitelj A meni: »Najboljši so problemi, na katere naletijo otroci in 

jih želijo rešiti. Imajo proste roke pri ustvarjalnosti, si izberejo kakšen izdelek, kar želijo. Kar 

bodo potrebovali v življenju, je ustvarjalnost, in ko imamo nek problem, da ga rešimo na nek 

ustvarjalni način.«  

Razvijanje kritičnega mišljenja poteka preko razvijanja raznolikega spraševanja, jasne in 

natančne rabe jezika, vrednotenja na temelju jasnih in relevantnih kriterijev, sklepanja in 

interpretiranja, argumentiranja in reševanja problemov z odločanjem. Učitelj A pravi: 

»Potrebno je, da je človek izobražen, da ve, da ni vedno možna samo ena pot, da ve, da obstaja 

tudi drugačna, da ni vedno zadovoljen z nekim odgovorom, vprašanjem. Potrebuje tudi veliko 
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izkušenj, mora biti sposoben poslušati druge in argumentirati svoje stvari.« Učiteljica B pravi: 

»Učencem sem dala eno poved iz konteksta in so morali razložiti, kakšno je sporočilo, kako so 

ga razumeli. Prišlo je veliko različnih mnenj, potem sem dala poved nazaj v kontekst in so 

ugotovili, da so čisto mimo 'udarili'. Ugotovili so, da če ne vklopiš svojih možganov, če ne 

vklopiš svojega mišljenja, si lahko velikokrat žrtev manipulacije.«  

Razvijanje samoregulacije poteka načrtovano. Učitelj A pravi: »Za vsak izdelek povemo, kaj 

je dobro, kaj bi lahko bilo boljše. Se mi zdi, da mnenja vrstnikov učenci še malo bolj resno 

vzamejo in se potem tudi boljše odzivajo, bolj ponotranjijo, se bolj trudijo izboljšati stvari. 

Odgovornost za njihovo delo vedno skušam preložiti na njih.« Učiteljica B pravi: »Na začetku 

leta si pri uvodnih urah v zvezek napišejo, kakšni so njihovi cilji, kaj bi želeli pri slovenščini 

doseči. Včasih imamo tudi dnevne cilje ob vstopu v razred in ob koncu, da vidijo, ali so jih 

dosegli. Da jih na koncu naučiš neke samorefleksije.« 

Razvijanje samoregulacije pri učencih vključujemo v vse vidike učenja, od načrtovanja do 

vrednotenja izdelka. Pri tem je potrebno z učenci soustvarjati namene učenja in kriterije 

uspešnosti, spodbujati učence k podajanju predlogov in izvajanju raznolikih aktivnosti za 

dosego zastavljenega cilja. Povratna informacija, s katero učenec zna napredovati, temelji na 

soustvarjenih kriterijih uspešnosti. Na podlagi kriterijev uspešnosti je lahko povratna 

informacija podana s strani učitelja, učenca drugemu učencu ali s samovrednotenjem učenca. 

Pomemben vidik samoregulacije je kritično prijateljevanje ter refleksija in vrednotenje 

vzgojno-izobraževalnega procesa.  

 


