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III 

POVZETEK 

Učenje učenja pomeni sposobnost razvijanja in usmerjanja učenja, premagovanja ovir za 

uspešno učenje ter procesiranja in asimiliranja novega znanja in spretnosti pri organizaciji 

lastnega učenja. Namen magistrske naloge je ugotoviti, kakšen učinek je imelo usposabljanje 

za učenje učenja na šoli. Na podlagi Kirkpatrickovega modela usposabljanja nato 

identificiramo učinke, ki jih merimo na štirih ravneh: odziv udeležencev na usposabljanje, 

pridobljeno znanje, spremembe vedenja na delovnem mestu učiteljev ter učinki usposabljanja 

na ravni šole. Teoretični del naloge raziskuje pomen znanja o učenju učenja na šolah in 

spremembe, ki jih učenje učenja prinaša v pedagoško prakso. Empirične ugotovitve pokažejo, 

da so učinki usposabljanja v projektu Učenje učenja zaznani, vendar šibki, opaženi so bolj pri 

posameznikih kot pa na ravni šole. Rezultati raziskave in teoretična spoznanja se uporabljajo 

kot okvir in izhodišče za predlog sprememb na nivoju šole, ki so dotikajo bolj učinkovitega 

prenosa usposabljanja na delovno mesto oz. v šolo kot organizacijo.  

Ključne besede: učenje učenja, usposabljanje, učitelji, Kirkpatrick, učinki. 

SUMARRY 

Learning to learn means the ability to develop and direct learning, overcome obstacles on the 

path to successful learning, as well as process and assimilate new knowledge and skills in 

organizing one's own learning. The objective of the master's dissertation is to establish the 

impact that the training within the project Learning to learn has had on the learning process at 

school. Based on Kirkpatrick's Four-Level Training Evaluation Model, I have identified the 

effects of training measured on four levels, namely the participants' response to the training, 

the knowledge gained, the changes in the teachers' behaviour in their workplace as well as the 

impact of the training at school level. The theoretical part of the dissertation researches the 

meaning of the knowledge of learning to learn in schools, and the changes that learning to 

learn brings to pedagogical practice. Empirical findings have shown that there were effects 

perceived in the training within the framework of the project Learning to learn, however, they 

were weak, and were noticed more on individual than at school level. The research results and 

theoretical findings serve as a framework and starting point for the suggestion of 

strengthening the improvements of learning to learn in the educational system. 

Keywords: learning to learn, training, teachers, Kirkpatrick, effects. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Dinamika sprememb v izobraževalnem okolju sili učitelje k razvijanju novih zmožnosti 

učenja, ki jih ponuja ravno učenje učenja. V današnjem spreminjajočem se svetu, kjer 

eksponentno narašča količina znanja, je namreč ključno, da se v tej »ekonomiji znanja« 

učitelji ustvarjalno odzovejo na novo znanje in nove spretnosti, ki jih prinašajo nenehne 

spremembe v izobraževanem prostoru (James idr. 2007, 3). Napovedujejo, da bodo nekatera 

tradicionalno pridobljena znanja v šoli zastarela, ko naj bi jih učenci potrebovali pri svojem 

delu (James idr. 2007, 3). V novem izobraževalnem okolju so učitelji sami nosilci in 

spodbudniki sprememb, saj morajo pripravljati mlado generacijo na svet, ki ga označujejo 

prepletenost, nepreglednost in nepredvidljivost, uvajanje sprememb pa jim mora biti izziv in 

gonilna sila v njihovem profesionalnem razvoju (Brooke Smith 2003, 17; Fullan in 

Hargreaves 2000; Javornik Krečič 2008, 5; Peklaj idr. 2009, 9; Niemi in Kohonen 1995, v 

Kalin 2010, 6; Marentič Požarnik 1997, 9; Bell 1993, v Kalin 2010, 8). Avtorji ponujajo 

številne rešitve, ki bi učitelje pripeljale iz protislovnega in nenehno spreminjajočega se okolja. 

Erčulj (2009, 43) jih vidi v razsežnosti učiteljevega profesionalizma in njegovega 

profesionalnega znanja, Koren (2007, 17–21) pa v kulturnih in strukturnih spremembah ter 

inovativnosti učiteljev, pri čemer opozarja na pazljivost pri vnašanju tujih, že izdelanih 

modelov, ki so po kulturi, tradiciji in sistemu izobraževanja različni od našega 

izobraževalnega sistema. Pomembna izboljšava šol je poglabljanje učenja in znanja, ki 

spremlja nove načine poučevanja (Koren 2007, 17; Marentič Požarnik 2000, 4; Erčulj 2000, 

6), za kar so pomembni ljudje z novimi idejami, tisti, ki opuščajo stare rituale in norme ter 

spreminjajo akustiko šole tako, da je odprta za učenje (MacBeath 2009, 79). V šoli je ključni 

dejavnik sprememb učitelj, saj prenaša spremembe v učilnico, v svoje poučevanje (Erčulj 

2000, 6). V šolah, kjer učitelji ne vnašajo sprememb v svoje delo in imajo že leta in leta 

nespremenjene učne metode, vlada osiromašeno učno okolje, kar je vzrok za slabše delo 

(Rosenholtz 1989, v Fullan in Hargreaves 2000, 61). Pomemben vir sprememb je 

sodelovanje, ki učiteljem zagotavlja možnost ustvarjanja in deljenja prakse ter razbitja 

tradicionalne izolacije dela; v takih sodelovalnih šolah nastajajo dosežki učencev (Fullan in 

Hargreaves 2000; Joyce in Showers 1988, v Fullan in Hargreaves 2000, 19). Učenje učenja je 

eden od vzvodov, ki v šolski praksi največ obljublja. Nedvomno pa se ga morajo najprej učiti 

učitelji, če želijo svoje znanje prenesti v poučevanje (MacBeath, Pedder in Swaffied 2007, 

66–68).  

Učenje učenja je dejansko (tudi empirično) prepoznano kot pomembno orodje pri prilagajanju 

šol na spremembe. Učitelji z njim sprejemajo novo vlogo pri učenju in poučevanju, saj znajo 

z njim »ustvarjati kakovostne učne priložnosti za svoje učence, so pripravljeni sodelovati in se 

zavedajo, da je njegov profesionalni razvoj njihova profesionalna dolžnost« (Erčulj 2011, 6). 

Pomeni poskus ustvarjanja nove kulture učenja, ki pripelje do spremembe vedenja na 
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delovnem mestu (Kalin 2010, 4). Učitelji, ki podpirajo učenje učenja, postanejo sami aktivni 

in refleksivni učenci, da bi širili svoje znanje, spodbujajo sodelovalno učenje in razvijajo delo 

v razredu, sebe pa vidijo kot gibalo sprememb v učnem procesu, saj svojo profesionalno pot 

sprejemajo kot proces kontinuiranega učenja (Niemi in Kohonen 1995). Učenje učenja odraža 

nov pristop poučevanja med učitelji, ki podpirajo ustvarjalnost in inovativnost (Marentič 

Požarnik 2000, 9–10; Erčulj 2005, 22–23; Javornik Krečič 2008, 139–140), saj si učitelji v 

svoji novi vlogi želijo »učence naučiti učiti se«, si upajo poučevati drugače in biti predvsem 

režiserji dogajanja v razredu pri razvijanju usposobljenosti učencev, kako se je treba učiti 

(Razdevšek Pučko 2004).  

Učenje učenja je prineslo spremembe na določenih področjih, ki so pomembna za učenje in 

poučevanje v razredu, saj spreminjajo že ustaljeno prakso. Nova paradigma učenja in 

poučevanja poudarja učenje in poučevanje, pri čemer se povečuje vloga posrednega 

spodbujanja samostojnega in skupinskega učenja, poglabljanja snovi, povezovanja in 

primerjanja ob postopnem osamosvajanju učencev (Marentič Požarnik 2005, 64). V učnem 

procesu učitelji izvajajo metode in principe, ki prispevajo k izvajanju učenja učenja, da 

postaja trajno in življenjsko. Mednje štejemo globoko in plitvo učenje, pristop sodobnih učnih 

strategij in metod spodbujanja aktivnega učenja, spodbujanje motivacije za učenje, 

sodelovanje med učitelji in učenci, timski pouk in sodelovalno učenje, sodelovanje z okoljem 

ter profesionalni razvoj in učenje učenja. V izobraževalnem prostoru se v ospredje postavlja 

razumevanje pomena različnih učiteljevih kompetenc (Peklaj 2010, 5). Te so nujno potrebne, 

saj gre v sodobni družbi, kot smo predhodno omenili, za vse večje potrebe po kakovostnem 

znanju posameznika, njegovo pripravljenost, da deli znanje z drugimi, za povezovanje in 

prenos znanja ter uporabo v različnih kontekstih (Ivšek 2006, 3). Opredeljene spremembe, ki 

vsebinsko nastanejo s konceptom učenja učenja pri posameznem učitelju ali učinkujejo na 

ravni šole, so spremembe na različnih področjih poučevanja.  

Fullan in Hargreaves (2000) sta prepričana, da morajo učitelji med seboj sodelovati, če se 

želijo naučiti novih metod in strategij učenja ter jih vnašati v poučevanje. Kot spodbuda k 

širitvi znanja učiteljev na šolah organizirajo izobraževanja, ki vodijo do sprememb miselnosti 

in dajejo nov pogled na učenje, ki se vnaša v prakso poučevanja. Eden takih je tudi projekt 

Usposabljanje za učenje učenja. Učitelji si izmenjujejo svojo prakso, ideje, pojmovanja, 

mnenja, znanje, razvijajo učna gradiva, se pogovarjajo o njem in pridobivajo informacije od 

svojih kolegov, nudijo pomoč znotraj šole in zunaj nje ter tako lažje vnašajo v poučevanje 

element učenja učenja (Putman in Borko 2000; Butler idr. 2004, v Meirink, Meijer in Verloop 

2007, 146, Fullan in Hargreaves 2000, 56–63). O svojem delu kritično razmišljajo s svojimi 

kolegi, analizirajo skupinske procese ter pod vprašaj postavljajo svoja »železna« pojmovanja, 

stališča in strategije oz. prakso (Kohonen 2001, 15). Svoje znanje o učenju učenja širijo tudi z 

branjem strokovne literature tega področja, diskutiranjem s kolegi, prisostvovanjem 

predstavitvam svojih kolegov na konferencah, eksperimentiranjem v razredu z različnimi 

učnimi metodami in strategijami ter tako spodbujajo analizo in refleksijo svojega dela in 
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znanja (Meirink, Meijer in Verloop 2007, 145; Southworth 2005, 86; Hargreaves in Fink 

2006, v Koren 2007, 116; Blase 1998). Sodelovanje ustvarja sodelovalno okolje, ki močno 

učinkuje na učiteljev profesionalni razvoj, saj spodbuja spremembe v razmišljanju in 

izboljšuje učiteljevo prakso (Briscoe in Peters 1997; Sullivan Palinscar idr. 1998; Perry, 

Walton in Calder 1999, v Meirink, Meijer in Verloop 2007, 147).  

Tudi v Sloveniji se zavedamo, da je učenje učenja pomembno orodje spodbujanja sprememb 

v učnem procesu, saj imamo projekt tudi pri nas. V projekt Usposabljanje za učenje učenja 

pod vodstvom Šole za ravnatelje se je leta 2010 vključila tudi Osnovna šola Pivka. Projekt 

Učenje učenja je potekal sodelovalno, tako da so prihajali na šolo predavatelji in izvajali 

delavnice. Namen projekta je bil vodstvene in strokovne delavce profesionalno usposobiti za 

spodbujanje aktivnega samostojnega učenja učencev. Na delavnicah smo spodbujali uspešne 

metode učenja učenja, učne strategije, motivacijo, sodelovanje med učitelji, učenci in 

okoljem, refleksijo, timski pouk ter prepoznavanje in izmenjavo dobre prakse. Spoznanja in 

dogovore s področja učenja učenja smo preverjali na vmesnih aktivnostih v delavnicah. V e-

okolju smo uresničevali izmenjavo izkušenj med sodelavci. Pomemben del usposabljanja je 

bilo opredeljevanje učiteljeve vloge v procesu učenja, v katerem učitelj sam opredeljuje 

osnovne ideje, oblikuje vprašanja za usmerjanje pozornosti ter ima vlogo odločanja, 

evalviranja in interpretacije besedil.  

1.2 Namen in cilji raziskave 

V magistrski nalogi nas zanima, kakšni so učinki projekta Učenje učenja na ravni osnovne 

šole. Uspešnost usposabljanja učenja učenja nas zanima tako z raziskovalnega vidika kot z 

vidika nacionalnih šolskih politik. Za vodstvo šole je pomembno, koliko znanja so strokovni 

delavci pridobili z vloženim časom in delom v projektu in ali se je zaradi projekta na področju 

učenja in poučevanja kaj spremenilo. Fullan in Hargreaves (2000, 94) pravita, da je 

ravnateljeva vloga pri strokovnem usposabljanju nepogrešljiva, saj pomaga učiteljem 

razumeti njihov položaj in jih spodbuja k izboljšavam, sama usposabljanja pa so že sama po 

sebi spodbuda za razmišljanje o svoji praksi. Z vidika nacionalnih šolskih politik je, čeprav 

samo na primeru ene šole, pomemben vpogled v usposabljanje učenja učenja, treba pa je tudi 

ugotoviti, ali so bili pričakovani učinki doseženi v celoti in ali bi bilo primerno pripraviti 

nadaljnja usposabljanja ter druge krepitve kompetence učenja učenja. Na podlagi zapisanega 

se torej osredotočamo na učinke projekta Učenja učenja, ki se kaže na organizacijski ravni 

šole.  

Cilji magistrske naloge so razviti ustrezne instrumente, ki bodo dali odgovore na štiri 

navedena vprašanja. Preučiti želimo, kolikšen je bil prirast znanja na šoli. Analizirati, ali je 

prišlo do sprememb vedenja na delovnem mestu po zaključku projekta Učenje učenja ter 

narediti sklepe in odgovoriti na temeljno izhodiščno vprašanje, kakšni so bili učinki 

usposabljanja v projektu na nivoju šole. 
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Namen raziskave je torej ugotoviti, kakšen je bil učinek usposabljanja v projektu Učenje 

učenja na ravni šole, kakšen vpliv je imelo na učni proces v šoli. Za to uporabimo 

Kirkpatrickov model, ki se uporablja za potrebe merjenja učinkov usposabljanja (Kirkpatrick 

in Kirkpatrick 2007). Natančneje nas zanimajo učinki usposabljanja učenja učenja na 

naslednjih štirih medsebojno povezanih ravneh: Kakšen je odziv udeležencev na celotno 

usposabljanje? Kolikšen je bil prirast znanja po zaključku usposabljanja v projektu Učenje 

učenja? Katere spremembe na delovnem mestu so bile pri učiteljih vidne po usposabljanju v 

projektu Učenje učenja? Kakšne rezultate je prineslo usposabljanje na ravni šole kot 

organizacije? Upoštevajoč posebnosti šole, saj pridobitve in izboljšave pri pedagoškem delu v 

šolah potekajo še na drugih ravneh, predstavljamo učinke učenje učenja, ki povzročajo proces 

spremembe vedenja na delovnem mestu.  

1.3 Predpostavke in omejitve raziskave  

Predpostavljamo, da je projekt Učenje učenja dobro zasnovan in da so učitelji z 

usposabljanjem v projektu pridobili na svoji profesionalni rasti. Menimo, da bodo učitelji, ki 

so pozitivno razvili pojmovanja o učenju, spodbudno delovali na učenje učenja in ga vnašali v 

poučevanje ter da so spoznali kvaliteto, ki jo v njihovo prakso prinaša nov način poučevanja. 

Naša raziskovalna predpostavka je, da so vsi učitelji, ki so se udeležili izobraževanja v 

projektu, identični glede motivacije, fleksibilnosti, odprtosti za novosti ter imajo interes za 

osebno rast. To skušamo primerjati pri oblikovanju namenskega vzorca v intervjuju. 

Posploševanje rezultatov bi bilo možno z določenimi omejitvami, saj ob raziskovanju pojava 

med učitelji ne moremo trditi, da lahko ugotovitve apliciramo na vse učitelje na šoli. Omejitev 

vidimo v tem, ker pridobitve in izboljšave pri pedagoškem delu v šolah potekajo še na drugih 

ravneh, usposabljanje v projektu Učenje učenja je samo eden od prispevkov k spreminjanju 

vedenja na delovnem mestu. Težko bo ločiti učinke projekta Učenje učenja od drugih 

aktivnosti, posebno na četrtem nivoju Kirkpatrickovega modela.  

1.4 Predstavitev raziskovalnih metod 

V teoretičnem delu naloge podrobno analiziramo in primerjamo dosedanje empirične študije o 

pomenu pridobljenega znanja o učenju učenja na šolah in spremembah, ki jih učenje učenja 

vnaša v pedagoško prakso. Pri tem uporabljamo obstoječo literaturo, večinoma so to 

znanstveni in strokovni članki domačih in tujih raziskovalcev, ki opisujejo pomen 

izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev in pomen usposabljanja v projektu 

Učenje učenja, ki pomembno vpliva na spremembe na njihovem delovnem mestu.  

V empiričnem delu naloge uporabimo princip mešanih metod (Lobe 2006, 56), v angleščini 

mixed method research (Tashakkori in Teddlie 1998, v Lobe 2006), ki vsebuje koncept 

združevanja kvalitativnih in kvantitativnih podatkov, saj daje možnost povezovanja raziskave 
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ankete s terenskim delom (Sieber 1973, 1337, v Lobe 2006, 58). Naš raziskovalni problem 

zahteva opazovanje učinkov na več ravneh družbene realnosti (posameznik, delovno mesto, 

organizacija), zato pridobimo različne vire podatkov. To so odzivi na usposabljanje, ocene 

pridobljenega znanja, sprememba vedenja na delovnem mestu. Empirično analizo sestavljajo 

trije deli. V prvem delu uporabimo anketne podatke Šole za ravnatelje, ki je tovrstne podatke 

sistematično zbirala skozi projekt Učenje učenja, po zaključku usposabljanja pa opravila 

evalvacijo celotnega programa usposabljanja. Anketni vprašalnik je bil oblikovan na 

teoretičnih zasnovah kompetence učenje učenja kot ključne kompetence učiteljev. Trditve 

posameznih sklopov vprašalnika so bile oblikovane v skladu s prvimi tremi ravnmi 

Kirkpatrickovega modela učinkov usposabljanja, ki se osredotoča na neposredne rezultate in 

na dolgoročne učinke usposabljanja. V drugem delu z učitelji opravimo strukturiran intervju. 

Z njim želimo ugotoviti, kako so učitelji razumeli in doživljali uvajanje učenja učenja ter 

kakšne so pri tem njihove izkušnje. V tretjem delu učitelje opazujemo (hospitiramo) pri 

svojem delu. Opazujemo številne vidike učnega dela, ki neposredno vplivajo na poučevanje 

ter posledično na učenje učenja. Analizo zaključujemo s predstavitvijo izsledkov empirične 

študije na Osnovni šoli Pivka, ki ponujajo pogled v obravnavano tematiko.  

V raziskavi se torej osredotočamo na spremembe, ki bi jih lahko prineslo usposabljanje v 

projektu Učenje učenja v učni proces v šoli in v izobraževalno okolje. Spremembe v učnem 

procesu pričakujemo na podlagi teorije ter uporabljenih metod učenja učenja. Slednje 

pozitivno vpliva na večjo prisotnost učnih strategij, avtomatizacijo branja in računanja, bralno 

pismenost, informacijsko pismenost, samostojno učenje učencev ter medpredmetno povezavo 

pouka. Skozi Kirkpatrickov model evalvacije usposabljanja predstavljamo dolgoročne učinke 

na šoli, ki jih je prinesel projekt Učenje učenja. Analiza se osredotoča na odzive udeležencev 

v usposabljanju, prirast znanja, s tem pa posledično na spremembe v poučevanju in rezultate 

na šoli. Na tej osnovi, upoštevajoč posebnosti šole, podajamo nabor smiselnih ukrepov učenja 

učenja na ravni šole in z vidika nacionalne politike.  

Besedilo magisterija strukturiramo tako, kot je opisano v nadaljevanju. V naslednjem 

poglavju predstavimo spremembe v izobraževalnem okolju, ki zahtevajo stalno učenje in 

profesionalni razvoj učiteljev ter argumentiramo pomen nove vloge učitelja in potrebe po 

širšem teoretičnem in praktičnem znanju, ki ima osrednjo vlogo odzivanja na opisane pojave 

učenje učenja. V tretjem poglavju pojasnjujemo, zakaj je pomembno, da spremembe in 

izboljšave ustvarja vodstvo šol. Opredeljujemo vodje in managerje šol, opišemo vodenje za 

spremembe ter vodenje za učenje. Četrto poglavje namenjamo pregledu teorije oz. 

identifikaciji dejavnikov, ki vplivajo na spremembo vedenja učiteljev na delovnem mestu. V 

tem poglavju predstavimo učenje učenja. Tako najprej opredelimo učenje učenja kot ključno 

kompetenco učiteljev, predstavimo metode in principe, ki se operativno izvajajo v učnem 

procesu in prispevajo k učenju učenja, natančneje pogledamo teoretična področja, na katerih 

učenje učenja prinaša spremembe, kot so uporaba različnih učnih strategij, avtomatizacija 

branja in računanja, bralna pismenost, informacijska pismenost, samostojno učenje učencev, 
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medpredmetna povezava pouka. Poglavje zaključimo s predstavitvijo projekta Usposabljanje 

za učenje učenja ter vlogo in pomenom projekta Učenje učenja na Osnovni šoli Pivka. 

Naslednji vsebinski sklop je namenjen predstavitvi Kirpatrickovega modela vrednotenja 

učinkov usposabljanja ter argumentiranju izbora raziskave združenih metod. Na začetku 

podamo opis ciljev raziskave in Kirkpatrickov model evalvacije. Sledijo opis raziskave 

združenih metod in raziskovalna vprašanja ter predstavitev uporabljenih metod in virov 

podatkov. Besedilo zaključujemo z razmišljanjem o širitvi aplikacije uporabljenega pristopa, 

predlogih sprememb usposabljanja in priporočilih vodstvu šole. 
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2 SPREMEMBE V IZOBRAŽEVALNEM OKOLJU  

Spremembe v izobraževalnem okolju postavljajo učitelja pred številne izzive. Prvič, zahtevajo 

stalen proces učenja in profesionalne rasti, kar se kaže v učnem procesu na šoli. Drugič, 

generirajo potrebo po širšem in novem znanju. In tretjič, z učenjem učitelj razširi svoje 

obstoječe znanje, osredotoča se na motiviranje učenja v učnem procesu in samoregulacijo 

učenja. 

V poglavju povzemamo izzive sprememb v izobraževalnem okolju in opredeljujemo 

izhodiščno vprašanje naloge. Na podlagi trditev najprej predstavljamo pričakovane posledice 

sprememb na učitelje, učence in izobraževalno okolje. Pozornost namenjamo tudi 

spremenjeni učiteljevi vlogi, v kateri mora ta opustiti običajno vedenje, da se lahko posveča 

novim možnostim. Ob predpostavki, da je izobraževanje eden ključnih ukrepov, s katerimi 

lahko spodbudimo spremembe na delovnem mestu, vidimo rešitev izzivov sprememb v 

usposabljanju učiteljev v teoretičnem in praktičnem znanju učenja učenja. Primarno se 

osredotočamo na vprašanje, kako učenje učenja vpliva na spremembe v izobraževalnem 

okolju, kako vpliva na učni proces v šoli. Skladno s tem ob koncu poglavja opredelimo tudi 

izhodiščno raziskovalno vprašanje in opredelimo področja, na katerih učenje učenja prinaša 

spremembe učiteljev na delovnem mestu. 

2.1 Novo znanje, spremembe in negotovost v izobraževalnem okolju 

Bell (1976, v Peklaj idr. 2009, 9) današnjo družbo imenuje družba znanja, kjer sta »vir 

napredka in inovacij raziskovanje in razvoj, obenem pa je vse večji del bruto družbenega 

proizvoda povezan s področjem znanja«. Po Hargreavesu (2003) družbo znanja opredeljujejo 

tri osnovne značilnosti. Prva je novo znanje, ki narašča in je v družbi vse pomembnejše. 

Druga so poti za izmenjavo, predelavo in kroženje vedenja in informacij, ki so ključne za 

ustvarjanje novega znanja. Tretja pa so temeljne spremembe v delovanju organizacij, ki 

spodbujajo nenehne inovacije na področju proizvodnje ter uslug z oblikovanjem sistemov, 

timov in kultur, da bi s tem povečale možnosti za nenehno učenje. Opisani dejavniki 

zahtevajo spremembe v izobraževalnem okolju in učitelje postavljajo pred številne izzive, saj 

se srečujejo z novim znanjem, spremembami ter negotovostjo v izobraževalnem okolju, 

»njihova poklicna vloga pa zahteva stalen proces učenja in profesionalne rasti« (Valenčič 

Zuljan 2001, 1). V družbi znanja imajo učitelji drugačno vlogo, s svojo usposobljenostjo in 

pripravljenostjo učence pripravljajo na spremembe in so hkrati sami nosilci in spodbudniki 

sprememb (Brooke Smith 2003, 17; Fullan in Hargreaves 2000; Javornik Krečič 2008, 5; 

Peklaj idr. 2009, 9; Niemi in Kohonen 1995, v Kalin 2010, 6). Spremembe v okolju ne 

zahtevajo samo prilagajanja učiteljev, temveč predvsem v ospredje postavljajo učenje učenja 

kot sposobnost za reševanje in analiziranje problemov v prihodnosti, ko bodo spremembe in 

negotovost del življenja (Niemi 2011, 47). V šoli, v kateri se zavzemajo za kakovostni pouk, 

se zavedajo pomembnosti sprememb in jih vnašajo v poučevanje.  
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Valenčič Zuljan (2001, 2) pravi, da učitelji svojo poklicno vlogo opravljajo včasih v stresnih 

okoliščinah, drugič v spodbudnih, »vedno pa v negotovih, nepredvidljivih in dinamičnih 

delovnih razmerah«. Torej, učiteljevanje je bilo vedno dinamično, v okolju, v katerem so 

spremembe stalnica, pa se tudi dinamika učiteljevega dela povečuje. Tako Marentič 

Požarnikova (2000, 4) piše, da se s spremembami povečujejo pričakovanja do šol in 

izobraževanja, učiteljevo vlogo spreminjajo številni dejavniki, med katerimi našteva 

uveljavljanje tržnih mehanizmov, naraščajočo tekmovalnost med učenci, šolami in 

nacionalnimi sistemi, finančne racionalizacije, uveljavljanje informacijsko-komunikacijske 

tehnologije, nova spoznanja na področju učnih metod in oblik, strategij dela, učenja in 

poučevanja, obseg in zastaranje znanja, individualne razlike v učnih slogih in raznovrstnosti 

učencev ter težjo obvladljivost učenja. Avtorica piše še, da si učitelji pred spremembami v 

izobraževalnem okolju ne smejo zatiskati oči, ampak jih morajo sprejeti kot izziv, »saj morajo 

pripraviti mlado generacijo na svet, ki ga označuje vse večja globalizacija človeške 

dejavnosti, pa tudi prepletenost, nepreglednost in nepredvidljivost iz tega izhajajočih 

problemov [...]« (Marentič Požarnik 1997, 9). Opisane posledice sprememb vplivajo na 

izobraževalno okolje in učenje reševanja problemov, ki nastajajo v novi družbi.  

Podobno tudi Erčuljeva (2009, 43–46) opisuje današnje izobraževalno okolje kot prostor, ki 

ga zaznamujejo protislovja, negotovost in nenehno spreminjanje. V njem vidi izziv v dveh 

razsežnostih učiteljevega profesionalizma, in sicer v profesionalnem znanju in v sodelovanju 

med učitelji, hkrati pa poudarja potrebo šol po sistemskih spremembah, da bi znale izkoristiti 

vse možnosti, ki jih ponujata. Pri opredeljevanju pomena profesionalnega razvoja v šolah 

izhaja iz podmene, da se šole ne morejo razvijati, ne da bi učitelji spreminjali in izboljševali 

svoje delo (Erčulj 2011, 15). Navaja številne študije (Gordon 2004; Day in Gu 2010, v Erčulj 

2011, 15), ki dokazujejo povezavo med usposobljenostjo učiteljev in kakovostjo njihovega 

dela, posledično pa tudi učne dosežke učencev. Erčuljeva (2011, 15) je prepričana, da 

učiteljev profesionalizem določajo spremembe v okolju, ki pa niso vedno v skladu s 

temeljnim poslanstvom učitelja. Govori o kombinaciji zunanje in notranje odgovornosti do 

sprememb, pri čemer zunanje pojmuje kot odgovornost staršem, pri notranjih pa poudarja tisti 

vidik, ki ga MacBeath, Pedder in Swaffied (2007, 79) imenujejo »profesionalna dolžnost, da 

spremljaš spremembe v svetu, se pogovarjaš o njih in spreminjaš svojo vlogo«.  

Koren (2007, 17–21) poudarja spremembe v izobraževanju, ki so povezane z vse večjo 

standardizacijo poučevanja in celo učenja. Povečuje se moč inšpekcije, učitelji postajajo 

plačani po dosežkih učencev, ti pa so javno objavljeni. Izboljšanje šol je bolj v kulturnih kot 

strukturnih spremembah ter v iznajdljivosti in inovativnosti učiteljev. Tudi slovenski 

ravnatelji so se prisiljeni odzvati na izzive, ki jih prinaša globalizacija, zato so slovenske šole 

v zadnjem desetletju doživele veliko sprememb, ob katerih so razvile različna odzivanja na 

vplive iz okolja. Pri uvajanju tako imenovanih globalnih sprememb moramo sprejeti in 

izoblikovati kritičen odnos do svetovnih izobraževalnih trendov, saj vplivi že izdelanih 

modelov prihajajo k nam iz z nami neprimerljivih dežel tako po tradiciji in kulturi kot po 
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sistemu vzgoje in izobraževanja. Pomembna sprememba je poglabljanje učenja in znanja, ki 

spremlja nove načine poučevanja. Namesto poučevanja kot prenašanja znanja se uveljavlja 

poučevanje za razumevanje, potrebno za razvijanje in usmerjanje lastnega učenja, kar 

omogoča uspešno delovanje v družbi znanja. 

Tudi v tuji znanstveni in strokovni literaturi v zadnjem desetletju zasledimo razprave o 

pomembnosti sprememb v izobraževalnem okolju. MacBeath (2009, 79) piše, da so za 

spremembe pomembni posamezniki, ki ustvarjajo strukture ljudi z novimi idejami in ki 

opuščajo stare rituale in norme, ki so bile v šolstvu prisotne iz dneva v dan. Meni, da je to 

proces, v katerem ima vsak svoj glas in efektivno vodenje, ki spreminja akustiko šole tako, da 

vsaka struktura na šoli operira posamezno in je odprta za učenje. Podobno razlaga tudi 

Cousins (1996, v MacBeath 2009, 81) o kompetencah učiteljev, ki so globoko zasidrane v 

njihove rutine in poti razmišljanja ter predstavljajo prepreke pri spremembah v poučevanju. 

Kot rešitev ponuja poudarek na skupnem učenju, ki vodi do netolerantnosti do usidranih rutin. 

Fullan in Hargreaves za spremembo v šoli predlagata moč sodelovanja med učitelji, ki jim je 

njihovo delo vrednota, saj so kolegialne šole močne sile sprememb (Joyce in Showers 1988, v 

Fulan in Hargreaves 2000, 19). Menita, da je neuspeh sprememb v slabih rešitvah in 

neuspelih reformah, v nepravilnem smislu poučevanja, izgubi iluzij, nespodbudnem okolju, v 

individualizmu, v vodenju in odnosih na delu. Nadalje menita (prav tam), da nam neuspelost 

tujih reform v šolstvu »od zunaj« in »od zgoraj navzdol« kaže, da učitelji niso bili pripravljeni 

in usposobljeni na spremembo in uresničevanje novih ciljev. Kot poudarjajo Fireston, Fitz in 

Broadfood (1999, 786–787, v Javornik Krečič 2008, 5), naj odnos med »uveljavljanjem moči 

šolske politike« in »priložnostjo učiteljev za učenje in premislek o ustaljeni praksi« ne bi bil 

uravnotežen. Medtem pa Erčulj (2000, 6) piše, da je učitelj ključni dejavnik sprememb, 

ravnatelj in šolski sistem pa sta tista, ki morata omogočiti njegovo rast in razvoj. Pravi (prav 

tam), da učni proces ni le seštevek znanj in spretnosti, ampak tudi sposobnost zavzemati se za 

spremembe za boljšo šolo, kajti spremembe so lahko še tako »veličastne, prefinjene ali 

prosvetljene, vendar če niso sprejete v učilnico in prevedene v uspešno prakso v razredu, so 

popolnoma izničene«. Tam, kjer učitelji ne vnašajo sprememb v svoje delo in imajo že leta in 

leta nespremenjene učne metode, vlada osiromašeno učno okolje, kar je vzrok za slabše delo 

(Rosenholtz 1989, v Fullan in Hargreaves 2000, 51). 

Učitelja, ki izvaja uspešno prakso poučevanja v razredu, nehote spremljajo tudi globalne 

spremembe, ki se kažejo v učnem procesu s pospešenim povečanjem novega učnega znanja. 

Jamesova (James idr. 2007, 4) je prepričana, da mora v globalizaciji izobraževalni sistem 

oskrbeti učence z ekonomskimi, tehničnimi in kulturnimi spremembami, saj so bistvene za 

profesionalni razvoj, samonadzor, pozitivno samopodobo in socialno identiteto, ker vplivajo 

na interakcijo s kolegi v šoli, delovno okolje, komunikacijo, odgovornost in učenje. Meni 

(prav tam), da so ti ljudje bolje opremljeni za razvijanje akademskih veščin in novega znanja. 

Perspektivno gledano tudi sama opredeljuje spremembe in razvijanje novih učnih strategij in 

dispozicij, kako se učiti, kot idejo o izobraževanju za 21. stoletje, ki predstavlja učenje kot 
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intelektualni in socialni kapital v korist posameznika in družbe v spreminjajočem se svetu 

(James idr. 2007, 5). Podobno tudi Brooke Smith (2003, 16) ponazarja učenje v letih 

ustvarjanja tehnoloških sprememb, ki bo postavljalo učitelja v vlogo učenca; predstavlja 

»kompleksno teorijo«, ki je uravnana na življenje šole in poudarja visoko pričakovane 

dosežke učencev. Poudarja (Brooke Smith 2003, 31) vse hitrejše spreminjanje znanja ter 

podaja nov okvir razumevanja organizacije in izboljšav. Avtorica (prav tam) se nadalje 

sprašuje, kako organizirati šolo, kako v njej kultivirati spremembo in kako spodbuditi odnose, 

ki jih potrebujemo za učenje. Pri tem izhaja iz svoje kompleksne teorije, ki predpostavlja, da 

je ena najpomembnejših izboljšav v šoli sprememba šolske kulture in njenih doslednih 

podrobnosti ter koncentriranje na nove učne pristope. Enako tudi Day (1999, 195–196) trdi, 

da spreminjanje razumevanja in uresničevanje profesionalnega razvoja vodi k izboljšavam na 

šoli in k spremembi prakse učiteljev, s tem pa so šole kos resnim družbenim in tehnološkim 

spremembam.  

S tehnološkimi in globalnimi spremembami se bo pojavil vse večji delež znanja, ki ga bo 

potrebovala nova populacija, s tem pa je posledično povezano povečano učenje. Po tem 

Fullan in Hargreaves (2000, 61) sklepata, da je nujno potrebno sodelovanje učiteljev, saj v 

sodelovalnih šolah nastaja spodbudno in produktivno delovno učno okolje, ki zmanjšuje 

negotovosti, povezane s službo, ter izboljšuje dosežke učencev, učitelji sami pa se lažje 

odločijo za spremembe in izboljšave. Pravita (prav tam), da uvajanje sprememb ni več 

izbiranje med nekritičnim navdušenjem in nepremišljeno odklonitvijo, ampak se v takih šolah 

razvije skupna zavest, kako se odzivati na spremembe, ki bodo izboljšale učni proces. 

Dinamika sprememb v izobraževalnem okolju sili učitelje k razvijanju novih zmožnosti 

učenja, ki jih ponuja ravno učenje učenja. Učenje učenja temelji na ideji o izobraževanju za 

21. stoletje ter predstavlja intelektualni in socialni kapital v korist posameznika in družbe v 

spreminjajočem se svetu, zato so se na koncu prejšnjega stoletja pojavile množice iniciativ 

projektov v zvezi z različnimi vidiki učenja učenja, ki so poudarjale učenje učenja v lizbonski 

listini (James idr. 2007, 5).  

Spremembe so pripeljale do novih zahtev, ki jih prinaša sodobni čas, zato morajo učitelji 

prevzeti aktivno vlogo pri njihovem izvajanju v šoli in družbi (Niemi in Kohonen 1995). Kot 

pravi tudi Bell (1993, v Kalin 2010, 8), biti jim morajo izziv in odgovornost. Zato na podlagi 

napisanega lahko sklenemo, da morajo šole oblikovati takšno izobraževalno okolje, ki bo 

podpiralo učenje, razvoj sprememb ter profesionalno rast posameznika (Kalin 2010, 6).  

Spremembe in novi pojavi v družbi od učitelja zahtevajo spremenjeno vlogo na delovnem 

mestu in višjo stopnjo profesionalnosti (Cochran Smith 2000, v Javornik Krečič 2008, 5). 

Razdevšek Pučko (2004, 53) piše, da spremembe v družbi od učiteljev zahtevajo sprejetje 

nekaterih novih vlog in opustitev starih. V nadaljevanju predstavljamo dva avtorja, ki 

definirata novo vlogo učitelja. Medtem ko Hirvi (1996) med novimi vlogami učitelja poudarja 

predvsem odprtost za spreminjanje in prilagoditve novim okoliščinam, kot sta organizacija 
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učnih situacij in intenzivnejše vključevanje učencev v učni proces, Niinisto (1996) vidi 

današnjega učitelja predvsem kot pobudnika sprememb (angl. change agent), poleg tega pa še 

učitelja, ki skrbi za osebno rast, in učitelja spodbujevalca učenja v učeči se organizaciji. Vse 

bolj je poudaren pomen učiteljevega profesionalnega razvoja, ki potrebuje široko teoretično in 

praktično znanje o učenju in poučevanju, ki bo učence pripravljajo na negotovo prihodnost 

(Marentič Požarnik 2000, 5).  

Naraščajoča količina in raznovrstnost znanja ravno tako vplivata na spremenjeno vlogo 

učitelja. Jamesova (James idr. 2007, 5) je prepričana, da s hitro rastjo znanja tradicionalno 

pridobljeno znanje takrat, ko naj bi nam koristilo, ni več uporabno, zato je pomembno učence 

naučiti sposobnosti hitrega, ustvarjalnega odziva v novem okolju. MacBeath (2009), 

Hargreaves (2000) in Hopkins (2007) menijo, da je treba preseči star okvir učitelja kot 

strokovnjaka za predmetno področje in prenašalca znanja. Torej, učitelj ne sme biti le 

posredovalec profesionalnega znanja, ki ga proizvajajo drugi, biti mora ustvarjalec znanja in 

sam prevzemati aktivno vlogo pri spremembah (Kalin 2010, 5). Tradicionalno učiteljevo delo 

in učenje se preusmerjata v nove oblike sodelovanja s kolegi, učiteljeve izobraževalne potrebe 

pa umeščajo v vseživljenjsko učenje, kar pa posledično spreminja vlogo učitelja v učnem 

procesu na šoli (Day 1999, 7; Niemi in Kohonen 1995, v Kalin 2010; Hargreaves 1994, v Day 

1999, 9; Erčulj 2002, 92; Erčulj 2009, 47). 

Spremenjeno vlogo učitelja Hargreaves (2003, v Erčulj 2011, 16) imenuje »učitelj kot 

katalizator znanja«, Stollova, Fink in Earlova (2003, v Erčulj 2011, 16) »novi profesionalec«, 

Sachsova (2007, v Erčulj 2011, 16) pa »profesionalec prihodnosti«. Kot skupno značilnost teh 

opredelitev navaja Erčuljeva (2011, 16) učitelja, ki »zna ustvarjati kakovostne učne 

priložnosti za svoje učence, je pripravljen sodelovati in se zaveda, da je njegov profesionalni 

razvoj njegova profesionalna dolžnost«. Spremembe v izobraževalnem okolju zahtevajo 

predvsem odgovornega učitelja, ki se zaveda pomembnosti svoje nove vloge pri svojem delu 

in vseživljenjskem profesionalnem razvoju (Erčulj 2011, 16). Kalinova (2010, 4) piše, da 

spremenjena vloga učitelja v razredu zahteva učenje, saj z lastnim učenjem učitelji razvijajo 

svoj profesionalni razvoj, hkrati pa se osebnostno spreminjajo; učiteljev profesionalni razvoj 

je namreč vsaka strategija izboljšave in je lahko poskus ustvarjanja nove kulture učenja, ki 

pripelje do spremembe vedenja na delovnem mestu. Je vseživljenjski proces, ki vključuje 

nenehno učenje in profesionalno rast skozi posameznikovo poklicno pot. Vključuje 

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

razvijanju profesionalne kulture šole ter opazovanja sebe kot učitelja. Oblikovati ga mora 

učitelj sam kot proces osebnega učenja. Znati mora kritično razmišljati, poiskati priložnosti za 

razvoj posameznega učenca ter spodbujati in podpirati učence v učnem procesu. Vedno pa 

obstaja neke vrste odpor proti učenju in spremembam, posebno še to velja za osebne in 

profesionalne spremembe, zato moramo učiteljev profesionalni razvoj začeti in spodbujati od 

zunaj, v središče pa postaviti kakovostni učni proces (Kalin 2010, 4). 
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Niemi in Kohonen (1995) pišeta, da mora učitelj profesionalec dinamično pojmovati učenje, 

kar pomeni, da podpira tudi učenje učenja in deluje v smeri spodbujanja učenčeve 

soodgovornosti pri učenju. Tudi sam je aktiven in refleksiven učenec, da bi bolje razumel 

samega sebe in svoje znanje. Aktivno skrbi za svoj intelektualni razvoj in je pripravljen stopiti 

iz osamljenosti. Pripravljen je na sodelovalno učenje, pri čemer razvija razvojno delo v 

razredu in sebe vidi kot gibalo sprememb v učnem procesu. Profesionalno rast sprejema kot 

proces kontinuiranega učenja, zavezan je rasti, sebe pa vidi kot spodbujevalca učenja. Je 

dovolj pogumen, da se sprašuje o lastni praksi, prevzema tveganja in dopušča 

nepredvidljivost. Sposoben se je učiti iz svojih porazov in uspehov ter ustvarjalnosti pri 

svojem delu. Marentič Požarnikova (2000, 9–10), Erčuljeva (2005, 22–23) in Javornik Krečič 

(2008, 139–140) poudarjajo ustvarjalnost in inovativnost zlasti med osnovnošolskimi učitelji, 

kjer gre za proces uvajanja in preizkušanja novega boljšega, bolj smiselnega učnega procesa. 

Med njimi je tudi učenje učenja, ki odraža nov pristop poučevanja in spremenjeno vlogo 

učitelja. Razdevšek Pučkova (2004) v svoji raziskavi o novi vlogi učitelja navaja potrebo po 

spremenjeni vlogi učitelja v razredu. Piše, da želijo učitelji v svoji novi vlogi, prvič, »naučiti 

učence učiti se«, drugič, upati si »poučevati drugače«, tretjič, doseči, da je »učitelj predvsem 

režiser dogajanja v razredu«, ter četrtič, da naj bo učitelj v razredu strokovnjak v razvijanju 

usposobljenosti učencev »učiti jih, kako se je treba učiti«. Učenje učenja lahko tako prispeva 

k povečanju sprememb na delovnem mestu učiteljev, te pa posledično vplivajo na učni proces 

v šoli in dosežke učencev. 

Na podlagi zapisanega lahko sklepamo, da so spremembe pripeljale do novih izzivov v 

šolstvu, ki postavljajo učitelja v novo vlogo, za kar je potrebna sprememba učenja in 

poučevanja. Eno od orodij, ki pomaga pri spremembi vedenja na delovnem mestu, torej 

poučevanju, je nedvomno učenje učenja, saj opredeljuje novo vlogo učitelja v procesu učenja 

in ga iz posredovalca profesionalnega znanja spreminja v ustvarjalca profesionalnega znanja 

(Kalin 2010, 5). Učenje učenja je torej pri učiteljih pomembno, saj jih v to sili dinamika 

sprememb v izobraževalnem okolju, vendar pa njihova nova vloga potrebuje širše teoretično 

in praktično znanje. 

2.2 Potreba po širšem teoretičnem in praktičnem znanju učiteljev 

Povsem logično je, da če želi učitelj naučiti učence učenja učenja, se mora najprej sam naučiti 

učiti se, za kar pa potrebuje širše teoretično in praktično znanje. Lahko bi rekli, da danes, v 

družbi znanja, pravzaprav učitelj ne more brez nenehnega učenja (Peklaj idr. 2009, 9), torej 

vseživljenjskega učenja, ki ga sili, da sam postane učenec. To dejstvo potrjuje tudi dokument 

Skupna evropska načela za kompetence in kvalifikacijo učiteljev (angl. Common European 

Principles for Teachers Competences and Qualifications) (Eurydice 2002), ki poudarja, da je 

poučevanje poklic, ki temelji na delu »z družbo in znotraj nje«, družbeni razvoj pa zahteva 

neprestano učenje. Namreč, problem sprememb v izobraževalnem okolju ne zadeva zgolj 

posameznika, šole in nacionalne izobraževalne politike, ampak vpliva tudi na širši delovni 
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proces učiteljev. Učitelji se bodo kratkoročno srečali s svojo novo spremenjeno vlogo v 

razredu, dolgoročno pa se bodo spoprijemali s pomanjkanjem lastnega znanja o novih 

pristopih pri svojem delu. Drugi sklop težav učiteljev se navezuje na vprašanje lastne 

produktivnosti v razredu, ki sledi spremembam v globalnem šolstvu. Kot smo že omenili, se 

torej od učitelja pričakuje, da bo pri svojem delu sposoben spodbujati razvoj učencev, jim 

omogočil, da bodo razvili vse svoje potenciale in se dejavno vključili v družbo ter s svojim 

znanjem postali dejavnik njenega razvoja (Peklaj idr. 2009, 7).  

Učitelji se morajo učiti, če želijo slediti spremembam, na kar kaže poudarjanje pomena 

profesionalnega razvoja. Spremembe v izobraževanju bodo učitelje kratkoročno seznanile s 

pomanjkanjem njihovega strokovnega znanja, dolgoročno pa se bodo srečali s primanjkljajem 

strokovne rasti posameznika. Temu se je mogoče izogniti s spodbujanjem učenja, ki podpira 

razvoj. Razvoj omogoča spoprijemanje z novimi izzivi, ti pa zahtevajo organizirano obliko 

učenja, kar omogoča stalni profesionalni razvoj učiteljev (Schollaert 2007, 30). Kako 

pomembno je znanje učiteljev, ki ga pridobijo s stalnim strokovnim usposabljanjem pri 

svojem delu, močno dokazuje raziskava finskega izobraževalnega sistema, ki ga opisuje 

Hannele Niemi (2011), saj kaže, da so rezultati učencev z največjimi dosežki v raziskavi 

PISA posledica visoko izobraženih učiteljev. Njihovo profesionalno znanje temelji na 

raziskovanju in problemsko zasnovanem poučevanju, ki je usmerjeno v razvoj prihodnosti. Za 

to pa so potrebni poglobljeno znanje o najnovejših raziskovalnih dosežkih njihovega 

predmetnega področja, analitičen in odprt pristop do dela in učnega okolja, ki ga sistematično 

razvijajo, predvsem pa mora biti njihovo izobraževanje predmet študije in raziskave, ki 

zagotavlja učinkovitost in kakovost učiteljevega izobraževanja. Mocklerjeva (2011, 521, v 

Erčulj 2011, 19) pravi, da so za oblikovanje učitelja kot profesionalca ključni osebnostni 

razvoj, profesionalno učenje in udejstvovanje v razpravah in dejavnostih, ki zadevajo 

izobraževanje. Vse to učitelju omogoča razvijanje znanja in sposobnosti za refleksijo, večje 

vključevanje v izobraževalno politiko, in kar je najpomembnejše, spreminja se učiteljevo 

vedenje na delovnem mestu. Ena izmed pomembnih značilnosti dobrega učitelja je 

sposobnost oblikovanja skupnosti, v kateri vlada medsebojno spoštovanje (McBer 2000, v 

Erčulj 2011, 19), sodelovanje in oblikovanje skupnosti pa sta v razvoju profesionalizma 

»obvezna sestavina«.  

Torej lahko povzamemo, da učenje spodbuja spremembe in obratno, proces sprememb vpliva 

na učenje, predvsem v primerih posredovanja novega znanja, ki je v današnjem svetu 

razumljeno kot aktualno. Tudi učitelji se morajo učiti, izvajati učenje učenja, da bodo znali 

učence naučiti učiti se. »Učenje učenja morajo postaviti v središče šole, biti mora zgrajeno v 

sistem znanja in usmerjeno na rezultate in dosežke učencev.« (Brooke Smith 2003, 81; 

MacBeath 2009, 74) Brooke Smith (2003, 81–83) je prepričan, da ne sme biti izolirano ali 

individualno ali zunanja aktivnost, ampak kolektiven in kolegialen proces. Poudarja moč 

razvoja učiteljev v učeči se organizaciji kakor tudi teoretično učenje, oboje pa pomeni 

spodbujanje prakse učenja učenja, s katerima se spreminja obnašanje ustanove, skupine ali 
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posameznika. Rutar Ilc (2006) glede učenja učiteljev poudarja dejstvo, da »namesto da si 

učitelji postrežejo z gotovimi znanji, na primer razlagami, naj se učijo z interpretiranjem in 

kritičnim razmišljanjem«. Torej gre pri učenju učenja za spremembe v pojmovanjih, ki 

zadevajo tako poučevanje kot učenje, gre za premik od učenja, usmerjenega predvsem na 

privzemanje in zapomnitev, k učenju učenja kot procesu. Poti do pravega uporabnega znanja 

so v aktivni vlogi učiteljev, ki znanje dopolnjujejo v načrtovanih dejavnostih. Kot spodbuda k 

širitvi takega znanja učiteljev šole organizirajo izobraževanja učiteljev, ki vodijo do 

sprememb miselnosti in dajejo nov pogled na učenje, ki se vnaša v prakso poučevanja. Eden 

takih izobraževanj je tudi projekt Učenje učenja, ki ga predstavljamo v tretjem poglavju. 

Pomembna so pričakovanja učiteljev glede spodbujanja učenja učiteljev v šoli (Brooke Smith 

2003, 83–84). Prvič, učitelji pridobijo zanimanje za napredovanje. Drugič, pri razvoju svoje 

profesionalne rasti so aktivni, predani, samozavestni in fleksibilni ter zaupajo v sodelavce. 

Tretjič, tako ustvarjajo okolje z možnostmi oblikovanja novih idej, novega vedenja in skupnih 

dosežkov. Empirična raziskava o učenju učiteljev (Borko 2004, v Meirink, Meijer in Verloop 

2007, 145) je pokazala, da učitelji, ki izmenjujejo svojo prakso, razvijajo učna gradiva, se 

pogovarjajo o njih in pridobivajo informacije od svojih kolegov, v poučevanje lažje vnašajo 

element učenja učenja (Putman in Borko 2000; Butler idr. 2004, v Meirink, Meijer in Verloop 

2007, 146). Znanje, prepričanja, odnosi in čustvovanje vodijo do sprememb v učnem procesu 

(Fishman idr. 2003, v Meirink, Meijer in Verloop 2007, 147).  

Učitelji, ki želijo razširiti svoje znanje o učenju učenja in želijo motivirati učence, berejo 

strokovno literaturo svojega področja, diskutirajo s kolegi, prisostvujejo predstavitvam svojih 

kolegov na konferencah, eksperimentirajo v razredu z različnimi učnimi metodami in 

strategijami ter tako spodbujajo analizo in refleksijo svojega dela in znanja (Meirink, Meijer 

in Verloop 2007, 145; Southworth 2005, 86; Hargreaves in Fink 2006, v Koren 2007, 116; 

Blase 1998). Tako je Rozenholova (1989, v Fullan in Hargreaves 2000, 51) odkrila, da v 

šolah, kjer se tudi najizkušenejši učitelji učijo poučevanja, si nudijo in sprejemajo pomoč pri 

svojem delu, si izražajo podporo in se pogovarjajo o učnem procesu, nenehno izboljšujejo in 

spreminjajo svojo prakso poučevanja. Iz tega izhaja dejstvo, da so v takih šolah učitelji 

samozavestni, uspešni, njihov učni proces je naravnan razvojno in kumulativno ter verjamejo 

v spremembe. Obratno Rosenholtzova (1989, v Fullan in Hargreaves 2000, 51) razlaga, da sta 

v šolah, kjer ne spodbujajo sprememb, osama in negotovost povezana z »osiromašenim učnim 

okoljem«. Tu se učitelji namreč le malo učijo drug od drugega, ne preizkušajo novosti in tako 

ne izboljšujejo svojega učnega procesa. Prepričana je, da v takih pogojih učitelji »ne morejo 

spoznati, da so njihove že leta ustaljene in nespremenjene učne metode največji vzrok za 

slabše delo«. Podobno razmišlja tudi Lortie (1975, v Fullan in Hargreaves 2000, 51) v svoji 

raziskavi o učiteljih, in prepričan je, da učitelji, ki ne opazujejo svojih kolegov, kako učijo, ne 

vnašajo sprememb v svoje delo. Torej, v šolah, kjer učitelji skupno načrtujejo, raziskujejo, 

vzajemno spremljajo pouk in druge oblike učenja, ki temeljijo na sodelovanju, presegajo mite 
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strokovnosti in jih nadomeščajo s skupnim prizadevanjem za dosežke učencev (Erčulj 2011, 

19).  

Podobno opisujeta Fullan in Hargreaves (2000, 56–63), ki menita, da v uspešnih šolah 

učiteljem ne zadostuje več le teoretično znanje, ampak svoje znanje nadgrajujejo z izmenjavo 

izkušenj, iskanjem nasvetov ter nudenjem pomoči znotraj šole in zunaj nje, ter poudarjata 

sodelovanje kot močno področje učenja učenja. Pišeta, da je odnos učiteljev do učenja v 

sodelovalnih šolah razvojno in kumulativno naravnan ter da je »učiti se njihov vseživljenjski 

cilj«. Little (1999, v Fullan in Hargreaves 2000, 59) sodelovanje opisuje kot skupno delo, ki 

vsebuje in oblikuje močno medsebojno odvisnost, skupno odgovornost, skupinsko pripadnost 

in izboljšave, predvsem pa večjo pripravljenost za zahtevnejše naloge. Učitelj je hkrati 

odgovoren za razvijanje novega znanja, ki nastaja v skupnosti (Hargreaves 2003; Erčulj 2009; 

Day in Gu 2010, v Erčulj 2011, 19). Sodelovanje ustvarja sodelovalno okolje, ki močno 

učinkuje na učiteljev profesionalni razvoj, saj spodbuja spremembe v razmišljanju in 

izboljšanju učiteljeve prakse (Briscoe in Peters 1997; Sullivan Palinscar idr. 1998; Perry, 

Walton in Calder 1999, v Meirink, Meijer in Verloop 2007, 147). Učitelji, ki se vključujejo v 

učne aktivnosti, ki dajejo rezultate, izmenjujejo ideje, pojmovanja, mnenja, znanje, izkušnje 

in priprave na poučevanje, razvijajo učenje učenja (Putman in Borko 2000; Butler idr. 2004, v 

Meirink, Meijer in Verloop 2007, 146). S sodelovanjem pridobijo moralno podporo svojih 

kolegov, ustvarja se varno okolje za bolj tvegane odločitve pri spodbujanju učenja učenja, 

spodbuja se refleksija in razvijanje socialnih veščin ter skupnih izhodišč pri vnašanju učenja 

učenja v učni proces (Erčulj 2011, 19).  

Quicke (2000, 304, v Erčulj 2011, 19) v sodelovanju vidi možnosti, da učitelji postanejo 

odgovornejši do šole, v kateri delujejo. Pri tem poudari pozitivno povezavo med sodelovalno 

kulturo in možnostjo pristne samorefleksije, saj naj bi učitelji nenehno kritično razmišljali o 

svojem delu, o njem razpravljali v skupnosti prakse in skupaj z drugimi učitelji ali s 

strokovnjaki iskali boljše rešitve. Pri tem naj bi se učili razumeti skupinsko dinamiko, 

analizirati skupinske procese ter dvomiti o svojih »železnih« pojmovanjih, stališčih in 

strategijah oz. praksi (Kohonen 2001, 15). Eno izmed iskanja boljših rešitev poučevanja 

ponuja tudi učenje učenja. To je pogosto zelo učinkovito v sodelovalnem okolju, kjer so 

združeni sodelavci z različnimi idejami in mnenji, saj uporaba znanja kolegov izboljšuje 

prakso poučevanja in s tem spremembo prepričanj (Putman in Borko 2000, v Meirink, Meijer 

in Verloop 2007, 148). Fullan in Hargreaves (2000, 60–61) menita, da samo sodelovalna 

kultura spodbuja razumevanje in nove zamisli, potrjuje prakso ter vodi do sprememb in 

izboljšav na šoli, med katerimi je tudi učenje učenja. Čeprav v nalogi predpostavljamo, da 

učenje učenja v slovenskem izobraževalnem okolju ni nekaj, kar uvajamo na novo, se ga 

učitelji morajo učiti, da ga lahko primerno vnašajo v učni proces, kajti dolgoročno lahko 

posledice zavračanja sprememb v svoje delo pripeljejo do poslabšanja delovne aktivnosti 

posameznega učitelja. 
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Predstavili smo izzive sprememb v izobraževalnem okolju, ki kličejo po potrebi širšega in 

praktičnega znanja učiteljev. Za natančnejšo opredelitev izhodiščnega vprašanja naloge 

potrebujemo še vpogled v teoretično podlago za oblikovanje predlogov sprememb vodstvu 

šol. V nadaljevanju opredeljujemo vodje in managerje šol ter identificiramo njihove 

dispozicije, argumentiramo vodenje za spremembe ter vodenje za učenje, kot pomembna 

elementa spreminjanja šol.  
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3 UČINKOVITO VODSTVO GRADI SPREMEMBE IN IZBOLJŠAVE ŠOL 

Možnosti za spremembe v izobraževalnem okolju niso enostavne in samoumevne. Izboljšave 

ne vstopajo v sistem kontinuirano, temveč usmerjeno in vodeno, potrebujejo veliko dela, 

fleksibilnosti, kurikularnih prenov, širšega vpogleda v sistem ter vizijo. Učinkovito vodenje 

vpliva na učinkovitost sprememb v praksi učiteljev ter dosežke učencev. Uspešen ravnatelj 

oblikuje kulturo na šoli, ki ceni poučevanje in učenje ter spodbuja zaposlene k spremembam 

in izboljšavam, ki krepijo profesionalni razvoj posameznika in skupnosti (McCaffery 2010). 

Zahteve v izobraževanju so danes večje kot so bile v preteklosti, zato učenje in poučevanje 

potrebuje usposabljanje ter večjo učinkovitost, katere predpogoj je prodorno in uspešno 

vodenje šole. 

V poglavju pojasnjujemo, zakaj je pomembno, da spremembe in izboljšave ustvarja vodstvo 

šol. Opredeljujemo vodje in managerje šol ter identificiramo njihove dispozicije, ki so nujne 

za ustvarjanje uspešnega vodja in sprememb na šoli. Opisujemo vodenje za spremembe, ki 

daje značilni odgovor na vprašanje naraščajočega se znanja, sprememb in negotovosti v 

izobraževalnem okolju ter podajamo predloge, kako spremembe uresničiti v praksi. 

Predstavljamo vodenje za učenje, ki postavlja učenje v središče. Teoretični del besedila je 

predstavljen kot izhodišče oziroma podlaga za oblikovanje predlogov vodstvu šole. 

3.1 Vodje in managerji šol 

V literaturi zasledimo zapise o pojmu management in pojmu vodenje, ki jih nekateri avtorji 

pojmujejo kot skupni pojem, medtem ko drugi uporabljajo dva različna sinonima in tudi dve 

različni razlagi. Uspešni organizatorji inštitucij opozarjajo, da ni dobro slediti samo enemu ali 

drugemu pojmu, temveč poudarjajo uspešno kombinacijo, ki je sestavljanka obeh hkrati 

(Turner 1998, v McCaffery 2010, 78). Med avtorji, ki menijo, da se management in vodenje 

razlikujeta je tudi Kotter (2001, 85), vendar pa poudarja, da sta management in vodenje 

komplementarna, saj se v hitro spreminjajočem se svetu dopolnjujeta. Poudarja (2001, 85) 

bistveno dejstvo, da managerji podpirajo stabilnost, medtem ko vodje težijo k spremembam, 

navaja, da organizacije, ki vključujejo obe strani tega protislovja, lahko zagotovijo 

učinkovitost in prispevajo k izboljšavam. Kot vsaka delovna organizacija tudi šola oblikuje 

sisteme za odrejanje vlog in odgovornosti, odločanje, posvetovanje, komunikacije, 

razporejanje sredstev, lociranje dejavnosti na določne delovna mesta, razporejanje časa za 

različne dejavnosti ter spremljanje dela zaposlenih, ki jih opredeljuje management kot 

strukture in postopke, ki so potrebni za usklajevanje dejavnosti šole (Hargreaves in Hopkins 

2001, 28).  

Management je odgovoren za organiziranje aktivnosti in preverjanja administrativnega dela, 

planira in koordinira delovne aktivnosti, usmerja zaposlene, skrbi za finančno plat 

organizacije, postavlja odločitve, vodene z vrha, preko katerih se nadalje formirajo posli 
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(McCaffery 2010, 78). V šoli so vsem managerskim ureditvam skupne tri glavne značilnosti, 

in sicer prvič, jasen okvir ciljev in politike šole ter sistem za odločanje in posvetovanje, 

drugič pojasnjena vloga in odgovornost posameznika in tretjič oblikovanje načina skupnega 

dela, da bi se v svoji vlogi vsak na šoli počutil prijetno in imel koristi ter uspešno uresničeval 

cilje šole kot celote (Hargreaves in Hopkins 2001, 25).  

McCaffery (2010 79) piše, da je vodja v organizaciji nekdo, ki ˝spremlja˝ zaposlene na 

njihovi poti, jih vodi in usmerja, navdihuje ter skupno usmerja k zadanemu in želenemu cilju. 

Vodenje zajema proces družbenega vplivanja pri čemer posameznik ali skupina namerno 

uveljavlja vpliv nad drugimi ljudmi ali skupinami, da oblikuje dejavnost in odnose v 

organizaciji (Koren 2007, 13). Koren (prav tam) opisuje ravnatelja kot vodja šole, ki ga 

opredeljuje pet osnovnih značilnosti. Prva je jasna osebna vizija o tem, kar želi doseči. Druga 

je biti v jedru dogajanja in sodelovanja s sodelavci. Tretja pomeni spoštovati učiteljevo 

avtonomijo. Četrta značilnost je sprejemanje sprememb in nanje pripravljati zaposlene. Peta 

pa je kompromis, ki pomeni, da dobri ravnatelji znajo sprejeti politično in gospodarsko 

stvarnost ter se znajo zanjo pogajati. Izhaja (Koren 2007, 14) iz številnih definicij in navaja, 

da je ravnatelj kot vodja na šoli izvrševalec, načrtovalec, snovalec politike, povezovalec z 

okoljem, nadzornik notranjih odnosov, izvrševalec nagrajevanja, razsodnik in posrednik, 

simbol skupine, zgled, svetovalec in poslušalec.  

Schein (1992, v Latchem in Donald 2001, 53) vidi značilno razliko med managerjem in 

vodjem šole v tem, da prvi kreira in spreminja kulturo, drugi pa pozneje živi z njo in dela 

sprejemljive kompromise v izboljšavah ter spremembah v praksi učiteljev na šoli. Zaleznik 

(1996, v Latchem in Donald 2001, 53) trdi, da vodje postavijo nove ideje in zamisli v 

življenje, vidijo korake k cilju ter verjamejo v svoj in skupni uspeh. Latchem in Donald 

(2001, 53) navajata, da so vodje posamezniki, ki znajo motivirati in navdihniti druge, da 

razmišljajo znotraj želenih okvirov ter jasno opredeljujejo, kaj je zaželeno, potrebno in 

možno. Poudarjata (prav tam), da vodje na šoli krepijo duh in energijo za ustvarjanje 

inovativnega okolja, spodbujajo kakovost in iniciativnost zaposlenih. S svojimi spodbudami 

in razmišljanjem spreminjajo miselnost in spodbujajo spremembe na organizacijski ravni šole 

ter so predani izboljšavam celo v okolju, kjer je nizka stopnja zaupanja in morale. Torej, 

učinkoviti vodja ima sposobnosti reformiranja šole, zna uvideti kdaj je čas prelomiti stari 

sistem in vzpostaviti novosti, podpreti zaposlene, da izrazijo svoje potrebe in predloge ter 

predlagati rešitve, s katerimi se preusmeri tradicionalne pristope in načine dela. 
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Preglednica 1: Opredelitev delovnih nalog managerja in vodje  

Manager Vodja 

Planira delo. Motivira zaposlene. 

Izvaja nadzor. Spodbuja k ciljem. 

Izvaja politiko organizacije. Je mentor. 

Skrbi za osebje, finančna sredstva, material 

in druga sredstva, ki jih potrebuje za svoje 

delo organizacija. 

Spodbuja komunikacijo. 

Planira proračun organizacije. Spodbuja inovacije. 

Se osredotoča na sistem in strukture 
organizacije. 

Spodbuja raziskovanje. 

Organizira zaposlene. Navdihuje zaupanje. 

Nadzira in rešuje probleme. Spodbuja izzive.  

Vzpostavlja red. Usmerja vizijo. 

Postavlja stvari na pravo mesto.  Usklajuje delo posameznikov in skupin. 

Skrbi za rezultate. Izvaja spremembe. 

Vir: Tuner 1998, v McCaffer 2010, 79. 

Musek (2006) zatrjuje, da je vodenje ključni dejavnik v organizaciji, ki odloča, ali se bo 

tehtnica nagnila k »reaktivni pasivnosti« ali k »proaktivnim dejanjem«, zato meni je naloga 

vsakega vodja zagotoviti nemoteno opravljanje del in nalog zaposlenih. Pravi (prav tam) tudi, 

da je ključna dodana vrednost, ki jo premorejo dobri voditelji, da znajo pri svojih zaposlenih 

vzbuditi notranji nemir za spremembe, pozitivna pričakovanja in vizije, ki vodijo k iskanju 

boljših in bolj učinkovitih rešitev, saj učinkoviti vodja zna pomagati svojim ljudem, se soočiti 

s tekočimi problemi in le te preusmeriti k njihovim možnim rešitvam. Obratno Možina in 

drugi (2002) menijo, da je pomemben uspešen management, ki ustvarja pozitivno delovno 

okolje, v katerem zaposleni dobivajo priložnosti in spodbude za dosežke in razvoj, saj iščejo 

nove ideje, metode in storitve, nove rešitve za stare probleme in s tem omogočati razvoj na 

ravni organizacije.  

Pravila in narava vodenja, kakor tudi pričakovanja šol so različna, odvisna so strategije in 

ciljev organizacije. McCaffer (2010) govori o novih modelih ravnatelja, opisuje ravnatelja kot 

vizionarja, organizatorja učenja, liberalnega ter diskretnega vodja. Vsem pa predpostavlja niz 

dispozicij, ki mu pomagajo identificirati uspeh vodenja kot dobrega managerja v praksi in 

uspešnega vodja šole. Prvič, poudarja, da sta management in vodenje vzajemna, kdor je 

sposoben biti dober manager, je običajno tudi uspešen vodja. Drugič, ob uspešnem vodji 

učitelji osebnostno rastejo, ob slabšem obstanejo, saj se znanja in spretnosti vodstva prenašajo 

na celoten učiteljski kolektiv v šoli. Tretjič, vodje se učijo in kot taki se osebnostno razvijajo 

ter posledično krepijo profesionalni razvoj zaposlenih, imajo vizijo, ki jo ustvarjajo s 

kreativnim razmišljanjem, spretnost kritičnega evalviranja dela organizacije in reševanja 

problemov v njej, spretnost komuniciranja in vplivanja ter samozavest spremeniti 
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tradicionalne poti dela v praksi učiteljev. Četrtič, spreten vodja zna uporabiti svojo moč in 

vpliv v korist organizacije in svojih zaposlenih, da oboji zadovoljijo svoje osebne želje po 

poziciji, statusu ter dosežkih. Petič, učinkoviti vodja se zlije s posebnostmi okolja, v katerem 

deluje, podpira zmožnosti v določenem kontekstu, saj zna uravnovesiti želje in potrebe 

različnih skupin, tako tistih, ki želijo in vnašajo spremembe in izboljšave v svojo delovno 

prakso, kot tudi tistih, ki manj dopustijo dozoreti novostim na svojem področju, pohvala 

obojim pomeni uspeh v načinu vodenja. Šestič, uspešno vodenje je dinamični proces 

sprememb, ki povzdigne šolo v vizijo za višje cilje v organizaciji, da povsem običajni ljudje 

dosežejo izredne rezultate ter skozi proces refleksije profesionalno rastejo (Tuner 1998, v 

McCaffer 2010, 92). In na koncu sedmič, uspešen vodja oziroma tisti, ki želi to postati, 

sprejme dejstvo, da bo njegovo delo ocenjeno predvsem po rezultatih oziroma končnih 

izdelkih v organizaciji, in ne samo po svojih vodstvenih kompetencah, ki jih osvoji skozi 

svojo prakso vodenja na šoli.  

Vodenje v izobraževanju prinaša izzive. Na to zelo nazorno opozarjata tudi Badaracco in 

Ellsworth (1989, v Latchem in Donald 2001, 57), ki predlagata tri vrste izzivov, skozi katere 

bi ravnatelji vodili šolo, in sicer politično, direktivno ter ambiciozno z vrednotami. Prvič, 

predstavljata političnega vodja, ki ima jasno vizijo prihodnosti, želi uvesti spremembe v 

prihodnosti, dela za dosego teh ciljev, zato je fleksibilen, inovativen in oprijemljiv za 

izboljšave. Drugič opisujeta direktivnega vodjo, ki objektivno opredeli specifične cilje v 

organizaciji, razumno sprejme izzive ter vzpostavi delujoče strukture in sistem, ki preverja 

zadane odločitve v praksi ter morebitne konflikte, ki nastajajo, sam pa želi, da njegove 

odločitve zaposleni opravijo odgovorno in vestno. Tretjič opredeljujeta ambiciozno vodenje z 

vrednotami, ki ponuja vodji predloge in sugestije vrednot, preko katerih spodbuja cilje in 

dosežke rezultatov v organizaciji. Smisel tega vodenja je ustvariti zaupanje v kolektivu, širiti 

pozitivno vizijo in voditi z zgledom. 

Preglednica 2: Izzivi vodenja in managementa  

Vodenje 

Ustvariti vizijo prihodnosti  

Osredotočiti si na rezultate  

Navdušiti zaposlene za sodelovanje  

Uporabiti pogajanja za dosego želeni ciljev v organizaciji 

Ustvariti pogoje za kreativnost, inovacije in tveganje 

Management 

Posredovanje informacij in idej 

Deliti dobro prakso, znanje in z njimi spodbuditi kolege k doseganju najboljših rezultatov 

Uskladiti nastale konflikte, ki omejujejo dosežke 

Širjenje novih idej, izboljšav in izkušenj, ki vodijo do rezultatov 

Vir: McCaffer 2010, 80. 
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Opisani dejavniki pojasnjujejo, da je kakovost vodenja najpomembnejši dejavnik uspešnosti 

šol (Hargreaves in Hopkins 2001, 28). Izhajamo iz dejstva, da mora učinkoviti vodja oziroma 

manager spoštovati pravila, ki so za vse zaposlene enaka, razumeti celoten kontekst 

skupnosti, v kateri deluje, ambiciozno delovati v svojem okolju, predvsem pa imeti široke 

poglede na spremembe in izboljšave ter sprejeti izzive, ki nastajajo v današnjem 

izobraževalnem okolju. Četudi se strinjamo, da se delo vodja in managerja v nekaterih 

kontekstih razlikuje pa vsekakor najdemo stični točki, kjer se dopolnjujeta in prekrivata, saj 

jima je skupno, da delata z ljudmi in stremita k dosegu izboljšav in rezultatov na šoli. 

Ravnatelj ima nalogo in možnost podpreti iniciative zaposlenih, razvijati in pomagati 

spreminjati miselnost ter na ta način profesionalno krepiti organizacijo. Ima veliko moč pa 

tudi odgovornost do zaposlenih, saj je pogosto zgled, njegova avtoriteta in položaj pa tudi 

vpliv nosijo odgovornost in posledice za celotno šolo.  

3.2 Vodenje za spremembe 

Čeprav se ravnatelji v šolah kot vodje razlikujejo od vodij v drugih organizacijah, saj se po 

svoji usmerjenosti osredotočajo na učenje in poučevanje, so danes ravno kot drugi vodje 

postavljeni pred dejstvo, da spremembe v izobraževalnem okolju in novi pristopi pridobivanja 

znanja ter izvajanja kurikuluma zahtevajo spremembo poti vodenja (Fullan in Hargreaves 

2000). Robbins in Finley (1997, Latchem in Donald 2001, 53)) pišejo, da so spremembe 

pogosto neprijetne, zapletene in večkrat vsebujejo nasprotovanja, so politične in osebne, zato 

za njihovo oblikovanje ni dovolj le management, ampak tudi uspešno in sposobno vodenje.  

Uspešno vodenje ˝vzgaja˝ za spremembe, ustvarja mrežo s pozitivno klimo, ki podpira 

novosti, ne diktira sprememb ali vizije, ampak zaproša zaposlene, naj spoznajo izboljšave, jih 

sprejmejo, so do njih odgovorni in jih postavijo na prvo mesto (McCaffer 2010, 301–303). 

Butcher in Atkinson (1999, v McCaffer 2010, 303) pravita, da je največ kar se lahko naredi za 

spremembe in izboljšave na šoli predstavitev primerov dobre prakse, namreč posamezni 

učitelj, ki je obkrožen s statičnim, tradicionalnem okoljem, lahko predstavi svoj primer 

izboljšav v razredu in pomaga, da postane viden kolektivu, saj mu na ta način kolegi lahko 

sledijo pri vnašanju sprememb v svojo prakso poučevanja. Vodstvo ima pri tem pomembno 

vlogo, saj lahko na primeru spremembe prakse podpre celotne kompleksne spremembe na 

šoli. Sprejemanje novosti je tako zajeto v nalogah in vlogah vodenja, ki se pri tem zaveda, da 

spremembe niso vedno sprejete v celem kolektivu, zato podpira inovativne učitelje, ki se 

trudijo za izboljšave v svojem delu, opredeljuje, da je proces sprememb dinamičen, običajno 

ni sprejet kot je načrtovan, da pa novi pristopi potrebujejo predloge, vsebino sprememb ter 

zaposlene, ki bodo spremembe tudi uresničili (prav tam).  

Obstajajo trije širši pristopi k spremembam managementa v izobraževanju, in sicer prvi z 

močjo prisile, drugi z reduciranjem normativov ter tretji z racionalno empiričnem pristopom 

(Quinn in drugi 2007, v McCaffer 2010, 304). Kateri je najbolj primeren za določeno šolo 
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izbere vodstvo, ki določi vizijo sprememb na šoli, pri tem mora upošteva kulturo posamezne 

šole ter motivira zaposlene učitelje, da bodo spremembe v praksi učiteljev uspešne, saj bodo 

le-te zahtevale veliko časa vodstvenih delavcev, vsakega posameznega učitelja, aktiva 

predmetnih področij in šole kot celote (McCaffer 2010, 3004–305). Moč prisile redko deluje 

niti se nanjo dejansko vodstvo ne bi smelo sklicevati. Spremembe so avtonomne, odvisne od 

vsakega posameznika, boljše in obstojnejše so, če nastajajo skozi daljše obdobje, skozi katero 

se spreminja narava okolja in kulture, v kateri posamezniki in šola deluje (prav tam). 

Učinkoviti vodje za obvladovanje sprememb se učijo v resničnih situacijah reform, razvijajo 

se v kritične uporabnike managerskih teorij in znajo izbrati rešitve, ki kar največ obetajo, zato 

postanejo manj ranljivi in manj odvisni od rešitev, ki jih predlaga nekdo od zunaj (Fullan 

2005, v Koren 2007, 100).  

Brook Smith (2003, 40) je prepričan, da je ena najpomembnejših izboljšav vodenja na šoli 

sprememba šolske kulture, to je sprememba rigoroznih detajlov šolske klime in koncentriranje 

na novejše, celostne pristope izboljšav. Hopkins (2007, v Brook Smith 2003) predlaga štiri 

tipologije razvoja oziroma spremembe šolske kulture, in sicer prvič, uspešne šole lahko 

delujejo s pomočjo trdnega obstoječega sistema države, drugič šole dosegajo specifične 

rezultate z visoko izobraženimi učitelji, tretjič šole se distancirajo od dominantnega 

tradicionalnega okvirja, v katerem deluje šolski sistem ter četrtič šole poskusijo kreirati 

kulturo učenja, tako da učenje ni izolirano, ampak je kolektivni in sodelovalni proces, zgrajen 

v sistem znanja v ustanovi. Brook Smith (2003, 80–88) trdi, da četrti tip programa izboljšav v 

šoli vodi k globljim spremembam kulturne sheme posameznika in organizacije, ki pomeni 

odprtost, odgovornost vseh, formiranje novih idej, pogum stati za tem, kar je profesionalno in 

pravilno, dovoljenje za novosti, kreativnost, znanje in veščine učenja in poučevanja. 

MacBeath (2009, 38) opisuje stari in novi okvir vodenja. Stari okvir je opredeljen s strani 

karizmatičnega posameznika na visokem položaju, ki vodi druge (preglednica 3). V novem 

okviru je vodenje deljeno na posameznike.  

Preglednica 3: Stari in novi okvir vodenja 

Vodenje – stari okvir Vodenje – novi okvir 

Statično vodenje. 
Posameznik vodi množico. 
Visok status vodja.  

Dodeljene vloge. 

Vodenje je opredeljeno s strani manjše 
skupine ljudi, ki imajo posebne kompetence. 

Nadzor. 

Malo preizkušenih modelov vodenja, ki 
veljajo za vse situacije. 

Vodenje kot aktivnost. 

Vpliv na zaposlene, ki vodijo. 

Ponujanje uslug. 

Sprejemanje odločitev v imenu drugih. 
Sprejemanje moralnih odločitev v splošno 
dobro. 

Prilagajanje okoliščinam. 
Model vodenja pri učenju. 

Vir: MacBeath 2009, 38. 
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Vodja podpira druge zaposlene, jim nudi oporo pri prevzemanju pobud in sprejemanju 

odločitev za izboljšave. Stari in novi okvir vodenja sta povezana z načinom učenja in 

poučevanja v razredu, ki ga prikazuje preglednica 4.  

Preglednica 4: Stari in novi okvir učenja 

Vodenje – stari okvir učenja Vodenje – novi okvir učenja 

Učitelj poučuje, učenec se uči. 
Kar se dogaja v učilnici. 
Prenos informacij od tistih, ki vedo, na tiste, 

ki ne vedo. 

Povzeto v testih in izpitih. 

Skladnost.  

Učenje kot aktivnost. 
Razumevanje. 

Postavljanje vprašanj.  
Preverjanje izkušenj. 
Uprizarjanje misli in občutkov. 
Ustvarjanje odločitev. 
Razvijanje učenja prilagojenega 
posamezniku. 

Sprejemanje moralnih odločitev.  

Vir: MacBeath 2009, 38. 

V hitro spreminjajoči se družbi in naraščanju znanja postaja vodenje šol eden izmed 

najpomembnejših dejavnikov uspešnega uvajanja sprememb, saj je uspešnost šol v veliki meri 

odvisna od njihove sposobnosti prilagajanja spremembam v izobraževalnem okolju. 

Obvladovanje sprememb zahteva določena vodstvena znanja in spretnosti, da uspešen vodja 

prilagodi šolsko kulturo novim zahtevam in rešitvam, ki jim ponujajo izboljšave. Za to pa je 

potrebna vizija in inovativnost v procesu vodenja šol. 

3.3 Vodenje za učenje  

Ravnatelj, ki je hkrati vodja učenja in vodja financ, kadrov in politike, je torej manager in 

vodja v enem. Njegovo učinkovito vodenje kolektiva je jasno usmerjeno tako, da zaposleni v 

največji meri sledijo doseganju ciljev, ki se nanašajo na učenje in poučevanje, h katerima 

spodbuja učence in učitelje ter ustvarja razmere, ki mu to omogočajo (Koren 2007, 99). 

Kakovostno izobraževanje je v današnjem času postalo vodilo izobraževalne politike, tako 

doma kot v tujini. Evropska komisija je v svojih strategijah razvoja izobraževanja do leta 

2016 na najpomembnejše mesto uvrstila strategije oziroma kompetence ravnateljev za 

vodenje šol, ki v središče postavlja vodenje učenja in poučevanja, kar bi lahko imeli tudi za 

paradigmatski premik od vodenja kot upravljanja k vodenju za učenje (Holdsworth 2010, v 

Erčulj in drugi 2010, 107).  

Spodbujanje učenja učenja morajo podpreti ravnatelji, saj Stoll, Fink in Earl (2003, 104) 

trdijo, naj se prvi učijo učenja, če hočejo spodbuditi učitelje k profesionalni rasti. Od njih se 

pričakuje, da načrtno spodbujajo sodelovanje med sodelavci (Hopkins 2007, 38) v smislu 

izboljševanja učiteljevega dela (Fullan in Hargreaves 2000, 95). Raziskave potrjujejo, da 

učitelji, ki jih vodja poveže za delo s skupnim namenom, pogovoru o učenju ter vodijo za 

učenje, prispevajo k spremembam (Koren 2007, 100). Tudi Erčulj in drugi (2010, 107) trdijo, 
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da so številne raziskave pokazale, da je posredni ravnateljev vpliv na kakovost učenja 

učencev pomemben, da je vodenje za učenje eden od učinkovitejših pokazateljev učenčevih 

dosežkov, ter da vodenje za učenje pomeni izrazit ravnateljev vpliv na profesionalno učenje, s 

tem pa tudi na ustvarjanje priložnosti za medsebojno izmenjavo idej, konstruktivno kritiko in 

moralno podporo sodelavcev. MacBeath (2009, 42) v svoji literaturi o vodenju v 

izobraževanju prepoznava aktivno vlogo ravnatelja ter opisuje, da je vodenje za učenje 

pomembna, razločna oblika izobraževalne prakse, ki vključuje dialog, razmišljanje s 

poudarkom na učenju, skrb za prisotnost učenja ter interaktivnost učenja in vodenja, kar 

neposredno pripomore k oblikovanju izboljšav procesa učenja učencev na šoli. Pravi (2009, 

43) še, da poudarek na učenju podžiga voljo za vodenje, saj je najmočnejše orodje za 

spremembe v poučevanju, učiteljem pa resnično pomeni biti profesionalec v svojem poklicu. 

Učitelji s pridobivanjem novih idej in opuščanjem starih ritualov in norm, ki so bile globoko 

zasidrane in prisotne v kulturi šole, kreirajo nove strukture ter ustvarjajo akustiko šole, kjer je 

vsaka struktura in model odprta za učenje (MacBeath 2009, 79). 

Poudarek na učenju nakazuje tveganje, netolerantnost do rutine in simpatičnih odgovorov do 

kompleksnih vprašanj v vsakodnevni praksi poučevanja, poudarek na organiziranem učenju 

pa naslavlja vprašanja na moralna načela in predloge, skrb za prisotnost učenja je osredotočiti 

se na sistem učenja, ki predstavlja resničen pogled na učenje – kaj je uporabno, kaj ni in kaj 

resnično uporabnega pridobimo iz učenja ter kaj prispeva k rezultatom na šoli (MacBeath 

2009, 80). Interaktivnost učenja in vodenja daje poudarek organiziranemu učenju, kjer je 

individualno učenje stkano v skupinsko in kolektivno učenje, to pa ustvarja znanje, ki vsebuje 

nove veščine in spretnosti, izzive in izboljšave (Brooke Smith 2003, 83). Skupni pristopi 

organiziranega učenja, ki spodbujajo racionalizacijo vodenja za učenje pomagajo k naraščanju 

pomembnih delujočih parametrov in sicer stopnji dotoka informacij in povezovanja ter 

različnemu okvirju načrtovanja pouka oziroma moči izboljšav na organizacijski ravni šole 

(Brooke Smith 2003, 83). 

Pri vodenju za učenje učitelji pridobijo vpogled v svoje delo in iščejo nove poti za ustvarjanje 

učnih priložnosti za svoje učence (Erčulj in drugi 2010, 107). MacBeath (2009) izhaja iz svoje 

raziskave o vodenju za učenje in ponuja pet ključnih načel vodenja za učenje, in sicer 

poudarek na učenju, oblikovanje pozitivnega okolja za učenje, spodbujanje učenja z dialogom 

in sodelovanjem znotraj kolektiva ter poudarjanje notranje in zunanje odgovornosti za učenje. 

Ravnatelji, ki vodijo za učenje, morajo dati poudarek na poučevanju z učenjem, torej postaviti 

učenje v središče šole. Tako vodenje za učenje povezuje s profesionalnim znanje, ki ga gradi 

na opazovanju, povpraševanju, diskusiji s svojimi kolegi, branju strokovne literature in s tem 

napredovanju na svojem področju ter in širšem področju poučevanja (MacBeath 2009, 74). 

Drugače povedano – vodja mora povedat in dokazati, da ceni učenje, pripravljati številne 

priložnosti za usposabljanje učiteljev in zagotavljati trajnost učenja na vseh ravneh, se pravi 

od učencev do sistema. Pri tem Southworth (2005, v Koren 2007, 101) poziva ravnatelje naj 

delujejo na naslednjih ravneh učenja, če želijo, da bi bil njihov vpliv na dogajanje v učilnici 
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trajnosten. Prvič, proučiti morajo rezultate učencev, zbirati podatke o njihovem znanju, jih 

spodbujati, da o učnih izkušnjah spregovorijo, tako da lažje razumejo sebe kot učenca. 

Drugič, da spodbuja širši pogled na izkušnjo učenja in uporabo tega pogleda za razmislek o 

svojem poučevanju. Tretjič, spodbujati mora individualno in kolektivno učenje učiteljev, da 

se ob učenju učiteljev razvija učenje za poučevanje. Četrtič, podpirati, da šola postane učeča 

se organizacija z medsebojno podporo in učenjem iz izkušenj. Petič, spodbujati mora mreže 

učenja ter šestič se sam uči, tako da skrbi za lastni strokovni razvoj in izboljšave. 

Timperleyjeva (2008) je vlogo vodenja za učenje strnila v tri strategije. V prvi strategiji je 

poudarila razvijanje realistične vizije boljših dosežkov učencev, bolj smiselnih vsebin 

kurikula in drugačne pedagoške prakse. V drugi strategiji je opisala vključevanje učencev v 

načrtovanje profesionalnega razvoja, pomoč pri prenašanju novega znanja v prakso ter 

vključevanje zunanjih strokovnjakov, kadar je to potrebno. V tretji strategiji pa je predstavila 

sodelovanje vodij v profesionalnem razvoju učiteljev, tako da bolje razumejo okoliščine, v 

katerih se učitelji najlažje učijo. Torej, če povzamemo napisano, je glede ravnateljevega 

vodenja najpomembnejše, da je učenje postavljeno v središče delovanja šole, pri tem je 

poudarjeno sodelovanje učiteljev ter s tem oblikovanje učenja oziroma usposabljanja učiteljev 

na šoli, pri čemer mora ravnatelj zagotoviti pogoje za njihovo učenje, kot so čas in strukture, 

ki omogočajo timsko delo ter spremljati, kako se izboljšave, ki jih razvijajo uresničujejo v 

svoji delovni praksi oziroma v razredu (Erčulj in drugi 2010, 109). 

Robinson in Timperley (2007, 22) vlogo ravnatelja pri izboljšanju vodenja za učenje in 

poučevanje prepoznavata predvsem kot zagotavljanje jasne usmeritve v učenje, strateško 

povezovanje dejavnosti na vseh ravneh, oblikovanje skupnosti strokovnjakov, ki se učijo, 

kako izboljšati proces učenja pri učencih, vključevanje v konstruktivne strokovne razprave o 

učenju ter zagotavljanje »pametnih orodij«, ki učitelju lahko pomagajo pri razvijanju 

kakovosti učenja učencev. Erčuljeva in drugi (2010, 109) navajajo, da se jim zdi še posebej 

pomembno, da se ravnatelji vključujejo v različne oblike usposabljanja, kar krepi njihov 

profesionalni razvoj ter tako sodelujejo z učitelji v procesu izobraževanja. Namreč, Claxton 

(2006, 4, v MacBeath 2009, 33) trdi, da se mora učinkoviti vodja učiti, da lahko vodi, kajti 

osnovno načelo učenja je voditi samega sebe, to pa pomeni obvladati spretnosti pridobivanja 

izkušenj ter reševanja problemov, ki ustvarjajo samozavest, elastičnost, raziskovalnost, 

refleksivnost in recipročnost v kolektivu. Jonesova (2002, v Erčulj in drugi 2010, 107) trdi, da 

bi se morali vodje za učenje pogovarjati z učitelji o njihovem delu in izboljšavah, ki bi 

spodbujale učenje učenja učencev, kajti kot menijo Harrisova in drugi (v Erčulj in drugi 2010, 

109–110) v tem procesu razvijajo in povečujejo sposobnost učiteljev in s tem tudi šole za 

spreminjanje. Namreč, kot meni Glickman (2002, 95, v Erčulj in drugi 2010, 107) izboljšav in 

napredka ne moremo pričakovati, če učitelji ne bodo odprli »vrat zasebnosti učilnice« in ne 

bodo sprejeli konstruktivne kritike ter skupaj s sodelavci ne bodo poiskali boljših rešitev.  
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McCaffery (2010, 211–217) piše o tem, kako pomembno je, da ravnatelj, ki vodi za učenje 

vzpostavi v svoji organizaciji učno klimo oziroma okolje, ki podpira učne priložnosti, učenje 

s sodelovanjem, učenje od svojih kolegov, individualno in skupno učenje ter učenje z 

usposabljanjem. Pravi (prav tam), da je v takem položaju ravnatelj prisiljen iskati nove 

možnosti za učenje, zato meni se mora tudi sam nenehno učiti, s tem da sam sebi postavlja 

učne izzive, učiteljem pri njihovem delu nudi priložnosti, da se učijo, jim zagotavlja možnosti 

usposabljanja, jih bodri, naj v svoje tradicionalno učno prakso vnašajo nove izzive, jih 

opogumlja, naj se učijo na lastnih napakah, jim pomaga, da iz svojih novih delovnih izkušenj 

planirajo delo za prihodnost ter poskrbi, da se učenje oziroma naučeno znanje integrira v učni 

sistem, tako da postane osrednja dejavnost na organizacijski ravni šole. Torej, ravnatelji naj bi 

izdelali koncept učenja in usposabljanja učiteljev v šoli, da bi s tem prispevali k izboljšavam, 

spremembam in dosežkom na šoli ter tako tudi spodbujali profesionalno rast zaposlenih ter 

dosegali uspeh šole kot organizacije (Sergiovanni 2001, v James in drugi 2006).  

Ravnatelj v vodenju za učenje daje pozornost procesu, kako se učenci in učitelji učijo, učenje 

ni le vsrkavanje znanja, ampak je tudi dejaven proces razmišljanja, je konstrukt pomena in 

razumevanja, oblikovanja smisla – intelektualnega in čustvenega sveta, pri čemer ni toliko 

poudarkov na vnosu informacij, temveč omogočanju novih spoznanj (Koren 2007, 105). Če 

želimo, da nove oblike učenja zaživijo v učilnicah, in če se morajo učitelji pri poučevanju 

usmeriti v učenje, mora biti premik skladno voden z oblikami učenja oziroma usposabljanja v 

kolektivu (Southworth, v Koren 2007, 106). Koren (2007, 105–106) v svoji literaturi še 

navaja, da je poleg usposabljanja in strokovnih pogovorov nujno potrebno, da ravnatelj 

spodbuja učitelje, ki želijo vnašati izboljšave v svojo prakso, k analizi in refleksiji njihovega 

dela ter reorganiziranju znanja, saj s tem učitelji omogočajo učencem, da se ozrejo na lastno 

učenje ter ga povežejo s svojimi predhodnimi izkušnjami in spoznanji. Tako lahko ravnatelji 

posredno vplivajo na delo v učilnicah, obstaja pa je še vrsta strategij vplivanj, najpogostejše 

pa so osnovne kot so vzor, opazovanje in dialog (Southworth, v Koren 2007, 106–110).  

Vodenje za učenje pomeni torej iskanje poti do izboljšanja učenja in poučevanja, ravnatelj 

ima pri tem ključno vlogo, saj v tem procesu sam išče nova spoznanja, krepi svoj 

profesionalni razvoj ter spodbuja učenje učiteljev in njihove izboljšave v praksi učenja in 

poučevanja ter tako kolektivno spodbuja smiselne spremembe na organizacijski ravni šole. 

Ravnatelji, ki uspešno vodijo za učenje, spodbujajo učenje na različnih ravneh, predvsem pa 

vplivajo preko profesionalnega razvoja učiteljev na učenje učencev, da tako postanejo učenci 

sposobni za razvijanje in usmerjanje lastnega učenja, premagujejo ovire za uspešno učenje ter 

označujejo sposobnost asimilacije novega znanja v učnem procesu (Komisija Evropske 

skupnosti 2007, 8).  

Natančna operacionalizacija raziskovalnega vprašanja zahteva predstavitev teoretičnih 

vidikov učenja učenja ter predstavitev Projekta Usposabljanje za učenje učenja. V 
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nadaljevanju predstavljamo učenje učenja kot ključno kompetenco učiteljev ter vlogo in 

pomen projekta Učenje učenja na Osnovni šoli Pivka.  
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4 PREGLED TEORIJE IN PREDSTAVITEV PROJEKTA UČENJE UČENJA  

Predstavili smo izzive, ki jih v izobraževalni prostor prinašajo spremembe in učitelja 

postavljajo v novo vlogo, ter pokazali, da lahko k rešitvi izzivov prispeva širše teoretično in 

praktično znanje učiteljev. Predlagali smo tudi izhodišča oziroma teoretično podlago za 

oblikovanje predlogov sprememb, ki vključuje vodstvo šol. Za oblikovanje okvirja raziskave 

ter argumentacijo izbora raziskovalnega pristopa raziskave je potreben še vpogled v teoretična 

področja, kjer učenje učenja prinaša spremembe. V tem poglavju predstavimo učenje učenja 

kot ključno kompetenco, ki jo spremenjene okoliščine v izobraževanju zahtevajo, podamo 

definicijo učenja učenja ter pojasnimo, kako se učenje učenja operativno izvaja v učnem 

procesu oziroma katere metode dela pomembno prispevajo k spodbujanju učenja učenja pri 

poučevanju. V nadaljevanju se poglobimo v področja, na katerih učenje učenja prinaša 

spremembe in pomembno vpliva na spremembo vedenja na delovnem mestu učiteljev 

oziroma, širše gledano, na učni proces v šoli. Spremembe na delovnem mestu naj bi odražale 

učinke v uporabi različnih učnih strategij, avtomatizaciji branja in računanja, bralni 

pismenosti, informacijski pismenosti, samostojnem učenju učencev in medpredmetni 

povezavi pouka. Poglavje zaključimo s predstavitvijo projekta Usposabljanje za učenje 

učenja in njegove vloge na Osnovni šoli Pivka.  

4.1 Učenje učenja kot ključna kompetenca učiteljev 

Poučevanje se kot stroka spreminja in razvija (Ingvarson 2001, 164–174, v Likon 2012), zato 

nova paradigma učenja in poučevanja poudarja učenje in poučevanje, pri čemer se povečuje 

vloga posrednega spodbujanja samostojnega in skupinskega učenja, poglabljanja snovi, 

povezovanja in primerjanja ob postopnem osamosvajanju učencev (Marentič Požarnik 2005, 

64). V izobraževalnem prostoru se v ospredje postavlja razumevanje pomena različnih 

učiteljevih kompetenc (Peklaj 2010, 5). Na področju sistemov izobraževanja in usposabljanja 

do leta 2010 je v okviru lizbonske strategije članic EU Ekspertna skupina A, Improving 

education of teachers and trainers, identificirala kompetence, ki naj bi jih učitelji imeli za 

ustrezno odzivanje na vloge v današnji družbi znanja (Razdevšek Pučko 2004, 5). 

Kompetence so bile razvrščene v pet skupin, v skupini C je bila predstavljena kompetenca 

Razvijanje usposobljenosti učencev za vseživljenjsko učenje v družbi znanja, »učiti jih, kako 

se je treba učiti.« Peklaj (2010, 5) trdi, da je učenje učenja ena ključnih kompetenc za 

vseživljenjsko učenje, ki omogoča uspešnost v današnji družbi. 

Glede na različne definicije učenja učenja podajamo naslednjo njegovo definicijo. Učenje 

učenja je opredeljeno kot »sposobnost za učenje, potrebna za razvijanje in usmerjanje lastnega 

učenja, vključuje zavest o lastnem učnem procesu in potrebah, prepoznavanju priložnosti, ki 

so na voljo, in sposobnost premagovanja ovir za uspešno učenje, označuje sposobnost 

pridobivanja, procesiranja in asimilacije novega znanja in spretnosti kot tudi iskanja in 

uporabe pomoči« (Komisija Evropske skupnosti 2007, 8). Pomeni »učiti se in vztrajati pri 
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učenju, organizirati lastno učenje, vključno z učinkovitim opravljanjem časa in informacijami, 

individualno in v skupinah.« (Marentič Požarnik 2000, 166; Peklaj 2010, 5). Pomeni torej 

pridobivanje, obdelavo in sprejemanje novega znanja in spretnosti ter iskanje in uporabo 

nasvetov (Evropski parlament in Svet EU 2006, 962).  

Ideja o »učenju, kako se učiti« oziroma o »učenju učenja« ni nova, je pa pomembna za 

vseživljenjsko učenje v 21. stoletju. Predpostavlja se, da je v hitro razvijajočem se svetu, v 

katerem ustvarjanje znanja narašča eksponentno, ključni vir v »ekonomijah znanja« 

sposobnost ljudi, da se fleksibilno in ustvarjalno odzivajo na zahteve po novem znanju in 

spretnostih v nenehno spreminjajočih se družbenih in gospodarskih okoljih. Znanje, ki se ga 

učenci v šoli učijo tradicionalno, bo takrat, ko bodo ti učenci vstopili na trg delovne sile, 

nezadostno ali nepotrebno. Ta primerjava nam kaže, da nekatera znanja ne bodo več 

uporabna, novo znanje bo nadomestilo staro. V takšnih okoliščinah postaja razvoj zmožnosti 

za učenje novih stvari skozi vse življenje bistveno. Tradicionalne vzorce šolanja bodo 

nadomestila spodbudna učna okolja, v katerih bo učenje učenja zamišljeno kot proces učenja, 

ki omogoči učencu spoznati, kako se je najbolje lotiti učenja, ne le šolskih predmetov, ampak 

tudi drugih oblik znanja, spretnosti, stališč in sposobnosti. Razvijanje učenja, kako se naučiti 

strategij in dispozicij, se dobro ujema z idejo, da bi se moralo v tem spreminjajočem se svetu 

izobraževanje za 21. stoletje ukvarjati z razvijanjem intelektualnega in socialnega kapitala v 

korist vsakega posameznika in družbe kot celote. Učenje učenja vključuje odkrivanje 

ustreznosti, osebnega pomena in pomembnosti s subjektivno interpretacijo razmerja med ceno 

in koristnostjo novih informacij v luči preteklih izkušenj (James idr. 2007, 16–26).  

Učenje učenja z vidika učiteljev je torej opredeljeno kot sprememba v znanju, ki vodi do 

sprememb pri poučevanju v razredu (Fishman idr. 2003, v Meirink, Meijer in Verloop 2007, 

147). Učitelj z učenjem učenja razširi obstoječe znanje, postaja ozaveščen o svojih vprašanjih 

in prepričanjih ter dobi potrditev svojih kolegov. Namesto na poučevanje predmeta se 

osredotoča na motiviranje učenja v učnem procesu in samoregulacijo učenja učencev (Bolhuis 

in Voeten 2004, v Meirink, Meijer in Verloop 2007, 147). Učenje učenja v razredu ni samo 

uporaba določenih postopkov, kot so spraševanje, povratna informacija, delitev meril z 

učenci, ampak je realizacija nekaterih načel poučevanja in učenja (Marshall in Drummond 

2006).  

Številni problemi na različnih življenjskih področjih razširjajo pojem šolskega znanja v 

»znanje za preživetje« (Valenčič Zuljan 2001, 2; Marentič Požarnik 2000, 4). Hopkins (2007), 

Erčuljeva (2009), Hargreaves (2000), Marentič Požarnik (2001) ugotavlja, da je uporaba 

šolskega znanja skromna za reševanje aktualnih življenjskih problemov. Učenje učenja pa 

vključuje določene sposobnosti, znanja, veščine in naravnanosti učenca, kot so: 

 poznavanje in uporaba ustreznih učnih strategij in strategij reševanja problemov, 

 poznavanje prednosti in pomanjkljivosti lastnega znanja, svojih močnih in šibkih 

področij, 
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 natančna samoocena lastnih dosežkov, 

 kritično razmišljanje o učnem namenu in cilju, 

 dobro upravljanje s časom in informacijami, 

 sposobnost motivirati samega sebe in vztrajati pri učenju, 

 razvijanje pozitivnega odnosa do učenja in zaupanja v lastno sposobnost za uspešno 

nadaljevanje učenja skozi vse življenje, odnosa, ki je usmerjen v reševanje problemov in 

premagovanje ovir, 

 učenje je v tem kontekstu opredeljeno kot namensko, refleksivno, samousmerjeno ter 

strateško, njegov razvoj pa od učenca zahteva, da se zaveda namena učenja in razlogov 

zanj ter svojih kognitivnih zmožnosti. 

Če povzamemo zapisano, je torej za učenje učenja bistvena sposobnost metakognitivne 

samoregulacije, ki se povezuje z globljim kognitivnim procesiranjem, zanj pa so značilni 

razumevanje namena učenja, ustreznosti in pomembnosti informacij, povezovanje 

predhodnega znanja z novim, povezovanje znanj z različnih področij, povezovanje teorije s 

prakso, razlikovanje dejstev od domnev ter organiziranje vsebin v celoto (Bakračevič 

Vukman 2006, 2007). 

4.2 Učenja učenja se lahko naučimo 

Teoretični modeli se z vidika vprašanja prisotnosti učenja učenja v učnem procesu 

obravnavajo pretežno z vidika prisotnosti metod in pedagoških prijemov oz. učinkov v učnem 

procesu. Sodobna pojmovanja znanja, sposobnosti, veščine učenja, ki smo jih našteli v 

predhodnem podpoglavju o pomenu kompetence učenja učenja, poudarjajo predvsem pomen 

znanja, kako se učenje učenja izvaja v učnem procesu. Učni proces, ki zajema metode in 

principe, ki jih opisujemo v nadaljevanju, so namenjeni predvsem zagotavljanju oz. 

izboljšanju učenja učenja, saj dajejo učenju globino, da to postaja trajno in življenjsko. V vseh 

pogledih, tako glede na učitelje kot učence, pa vsekakor zagotavljajo spremembe vedenja na 

delovnem mestu in s tem učne dosežke na ravni šole. V nadaljevanju tako podrobneje 

predstavljamo metode oz. pristope, ki spodbujajo učenje učenja. To so globoko in plitvo 

učenje, ki prispevata, da v učenje učenja usmerjene aktivnosti potekajo v razredu; pristop 

sodobnih učnih strategij in metod spodbujanja aktivnega učenja, ki učenca celostno miselno 

in čustveno aktivira; spodbujanje motivacije za učenje je ključna za učenje učenja; 

sodelovanje med učitelji in učenci izboljša učinke učenja učenja, hkrati pa pozitivno vpliva na 

dosežke v šoli; timski pouk in sodelovalno učenje ter sodelovanje z okoljem so pomembni 

elementi, potrebni za kakovostno spremembo poučevanja in ravno tako spodbujanja učenja 

učenja pri pouku ter profesionalni razvoj učitelja, ki podpira ključ do uspešnega vključevanja 

učenja učenja v poučevanje.  

Globoko in plitvo učenje sta dva pristopa k učenju, ki prispevata, da aktivnosti, usmerjene v 

učenje učenja, potekajo v razredu. Marton in Säaljö (1976) ter Atherton (2010) v svojih 
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strokovnih prispevkih povzemajo osnovne značilnosti omenjenih pristopov. Globinski pristop 

k učenju definirajo kot vključevanje globljega procesiranja in refleksije, osredotočanje na 

pomembne informacije, povezovanje novih informacij s starimi, povezovanje znanja z 

različnih področij, povezovanje teoretičnega znanja z vsakodnevnimi izkušnjami, razlikovanje 

in povezovanje dokazov in argumentov, organiziranje in strukturiranje vsebine v koherentno 

celoto in smiselne vzorce. V nasprotju s tem označujejo površinsko učenje kot značilno 

nepovezovanje informacij z različnih področij in golo memoriranje parcialnih informacij, brez 

povezovanja in refleksije, dejanja so večinoma motivirana ekstrinzično, »od zunaj«. Medtem 

ko je pri plitvem učenju motivacija predvsem izogibanje slabim ocenam, je globinski pristop 

k učenju povezan z interesom in občutkom zadovoljstva. Stoll, Fink in Earl (2003, 56–57) o 

globokem učenju pišejo, da pomaga k pristopu k učenju učenja, ki zajema razumevanje 

temeljnih idej in pojmov, ti pa so ključni za učenje. Menijo, da globoko učenje ne pomeni le 

učenja algoritmov in pravil na pamet, ampak je to predvsem učenje z razumevanjem. Ko 

opisujejo (prav tam) razlike med plitvim in globokim učenjem, pišejo, da je prvo značilno za 

položaje, ko je učenje ločeno od prakse, uporabe znanja in resničnega učenja, drugo pa je 

povezano, kot pravita tudi Bakračevič Vukman in Rozman (2011, 1), z interesom učencev in 

občutkom zadovoljstva. Deweyjeva (1955) razlaga globokega učenja je podobna, vendar 

popolnejša: »Globoko učenje je osredotočeno na ustvarjanje znanja s prikazom razumevanja, 

na izgradnjo konceptualnih modelov in okvirov z analizo in sintezo informacij, plitvo učenje 

je učenje na pamet, osredotočeno na pomnjenje in ponavljanje informacij, ki so nepovezane, 

ter nekritično sprejemanje dejstev, učne teme so izolirane.« 

Dewey (1955) opisuje globoko in plitvo učenje pri učenju in poučevanju v razredu. Globoko 

učenje obvladuje učenec, ki razume učne procese z učiteljem kot moderatorjem, mentorjem in 

soustvarjalcem znanja, plitvo učenje vodi učitelj, učenec mu le sledi, je od njega odvisen in 

mu je podrejen. Pri globokem učenju učitelj vključuje predhodno znanje in povezovanje z 

drugimi temami in predmeti v učnem procesu, učenje je aktivno in temelji na odnosih, 

poudarjena je globina, preverjanje je sprotno in sporazumno, učenci si vsebino zapomnijo in 

kodificirajo. Pri plitvem učenju pa so učenci v učnem procesu pasivni, poudarjena je vsebina, 

ki je hitro pozabljena, učno snov vrednotijo le za oceno. Uvajanje učenja učenja v učni proces 

z globinskim pristopom učenja torej pomeni, da učenci pri učenju razmišljajo, znajo znanje, 

pojme, spretnosti in podatke ustrezno uporabiti v novih položajih, učne aktivnosti opravljajo 

dobro, predmet pa jih zanima in so radovedni. Čas za učenje si organizirajo tako, da lahko 

opravljajo še druge, njim pomembne aktivnosti, učenje učence vodi k zaupanju v sposobnost 

razumevanja in lastnega uspeha (Stoll, Fink in Earl 2003, 56–57). Tudi Perkins (2003) 

razmišlja podobno in pravi, da cilj globokega učenja ni zgolj zagotoviti, da učenci znanje 

obdržijo, ampak ga predvsem razumejo in ga znajo uporabiti. Stoll, Fink in Earl (2003, 56) 

menijo, da morajo učitelji, ki želijo, da bodo današnji učenci razvili učenje učenja kot globlje 

razumevanje, v svoje poučevanje vključevati mnogo več med seboj prepletenih sestavin. 

Prvič, upoštevati morajo veliko različnih vrst znanja, inteligentnosti in učnih slogov. Drugič, 

predznanje učencev morajo znati osredotočiti na višje učne in miselne procese. Tretjič, 
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pozornost morajo nameniti socialni in čustveni plati učenja. Četrtič, povezati morajo učenje z 

resničnim življenjem, in petič, učencem morajo dati resnično vlogo pri njihovem lastnem 

učenju.  

Iz napisanega lahko povzamemo misel Cowleyjeve (2008, 47), da je veščine razmišljanja in 

razumevanja znanja nujno vključiti v vsako učenje učenja, to pa v vsako učno uro, saj tako 

učenci razvijajo argumente, premišljujejo, kako naj si zapomnijo neka dejstva, uporabljajo 

veščine sklepanja, s tem pa učni proces in učne ure postanejo raziskovalno potovanje. 

Razumevanje pomeni aktivno znanje, ki je osnovni element za dober učni proces (Stoll, Fink 

in Earl 2003, 56–57). Učitelji, ki uspešno vključujejo učenje učenja v učni proces, nujno 

zajemajo vse prvine globokega učenja, kajti ravno učenje učenja je proces, ki se začne z 

odkrivanjem pomena učne vsebine, nadaljuje z razumevanjem snovi in vsebine ter njene 

uporabnosti, zaključi pa s povezovanjem naučenega v celoto (prav tam). Kakovostni pristopi 

globokega učenja torej pripomorejo k poučevanju z razmišljanjem ter poskrbijo, da učenje 

postane za učence vznemirljiva izkušnja, ki lahko traja vse življenje, učenci sami pa dobijo 

navdih in strast do učenja učenja (Cowley 2008, 9).  

Načini ocenjevanja učencev pripomorejo k spodbujanju globinskega ali plitvega pristopa k 

učenju učenja (Bakračevič Vukman in Rozman 2011, 1). V resničnem življenju imata znanje 

ali neznanje resnične posledice, zato bodo učenci prej izbrali globinski pristop, če bodo imeli 

občutek nadzora oziroma občutek, da lahko odločajo ali izbirajo, in če je snov življenjska, 

pomembna za prihodnost in osmišljena (Perkins 2003, v Stoll, Fink in Earl 2003, 56–57). 

Torej, učiteljem bosta pri ocenjevanju pomagala predstavitev poznavanja in razumevanja 

namena in ciljev učenja ter učnih dosežkov. Zato je pomembno, da učitelji pred ocenjevanjem 

učencem pojasnijo, zakaj je neka snov pomembna in kje jo bodo v življenju lahko uporabili, 

ter poudarijo povezave med novimi informacijami in obstoječim znanjem, v odločitve o ciljih 

in načinih učenja pa vključijo tudi učence, kar v učnem procesu omogoča lažje strukturiranje 

učne snovi (Bakračevič Vukman in Rozman 2011, 1). V ocenjevanje učitelji zajamejo tudi 

projekte, ne le testov, ter izbirajo naloge, ki zahtevajo integracijo informacij iz različnih virov 

(prav tam). Na samoocenjevanje zelo vplivajo realna pričakovanja učencev do sebe, zato je 

pomembno dati učencem možnost samoocenjevanja, saj s tem predvidijo svoje učne dosežke 

in predpostavljajo možnosti za uspeh v prihodnosti (Marentič Požarnik 2003). 

Samoocenjevanje in ocenjevanje sta dva izmed ključnih postopkov, ki podpirajo učenje 

učenja, saj učence vključuje v učni proces, s čimer postaja njihova vloga pomembnejša, to pa 

povečuje njihovo odgovornost in jih s samonadzorom usposablja za vseživljenjsko učenje 

(James idr. 2006). 

Bistveni element učenja učenja je spodbujanje sodobnih učnih strategij in metod aktivnega 

učenja. Medtem ko Stoll, Fink in Earl (2003) opisujejo globinsko učenje kot učenje z 

razumevanjem, Marentič Požarnikova (2000, 12) utemeljuje, da je aktivno učenje tisto učenje, 

ki učenca celostno miselno in čustveno aktivira. Aktivno učenje se navezuje na globinsko 
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učenje, zajema pa učenje učnih strategij in metod spodbujanja učenja učenja. Marentič 

Požarnikova (2000, 12) piše še, da je učenje uspešnejše, če poteka z učnimi strategijami, ki so 

povezane s premikom od plitvega učenja h globokemu, saj pomagajo načrtovati pouk, ki je 

osredotočen na dejavnosti učenca, ne le na učitelja ali aktivnost. Učne strategije so pomembne 

ob učenju učne snovi, ker se jih učenci ob samem učenju naučijo avtomatično učiti. Učenje 

učnih strategij ima namreč ločeno od konkretnega predmeta le omejeno vrednost (Marentič 

Požarnik 2006, 30). Za razvijanje kompetence učenja učenja mora biti učenje učenja 

vključeno v kakovosten pouk posameznih premetov, učitelj pa izhajati iz dosežene stopnje 

razvitosti tako znanja kot strategij in interesov. Ozirati se mora tudi na individualne razlike v 

učnih slogih ter upoštevati vpliv notranjega in zunanjega ocenjevanja na strategije učenja 

(prav tam). 

Strategije in metode aktivnega učenja zajemajo razmišljanje, dialog, postavljanje hipotez, 

povezovanje znanja z izkušnjami, sodelovanje. Aktivno učenje poteka s samostojnim 

iskanjem in razmišljanjem, s smiselnim dialogom v skupini, s postavljanjem in preizkušanjem 

hipotez, torej učenjem, ki učenca miselno in čustveno aktivira, vpeto je v resnične življenjske 

okoliščine in pomeni učenje za prihodnost. Cilj je spoznati, »kako se učiti in se naučiti«, da bi 

se vsak učenec opremil z znanjem, da se bo znal sam učiti, da bo poznal različne pristope 

učenja učenja (Širec idr. 2011). Učenci povezujejo novo učenje z že obstoječim znanjem in 

izkušnjami, sodelujejo pri določanju tem, vsebin, snovi, projektov in načinov učenja, v 

procesu učenja se srečajo z izzivi, proučujejo in raziskujejo, njihovo problemsko učenje pa 

postaja njihova prevladujoča izkušnja, kar pripomore k učenju učenja (Marentič Požarnik 

2000, 13). Na stotine različnih strategij lahko učitelji uporabijo, da učence naučijo, kako naj 

razmišljajo, in posledično, kako naj se naučijo učiti se (Cowley 2008, 49). Kadar je le 

mogoče, učitelji pri učenju učenja uporabljajo metode, ki temeljijo na sodelovanju, na primer 

skupno reševanje problemov, učenje z usmerjanjem in v dialogu, ustvarjanje priložnosti za 

refleksijo, kritično vrednotenje in povratno informacijo. Pri tem imajo zelo jasne in usklajene 

kriterije in postopke, ki spodbujajo uporabo obsežnega niza metod učenja in ocenjevanja, ki 

pozitivno vplivajo na učne dosežke (prav tam). Učna uspešnost je torej zelo odvisna od tega, 

kako se učenec zna učiti, ali uporablja dobre pristope in strategije, kako zna informacije, ki jih 

dobi o rezultatih svojega učenja, vgraditi v izboljšanje svojih učnih postopkov (Marentič 

Požarnik 2000). 

Za uspešno učenje učenja potrebujemo motivacijo, saj učenje učenja vključuje zavest o 

spodbudi lastnega učnega procesa in potrebah (Campaign for Learning 2001). Motivacija je 

ključna, brez nje je težko učiti kakršno koli razmišljanje (De Bono 2009, 35). Kaže se v 

odnosu učencev do učenja in v različnosti pristopov učencev k učenju (Stipek 1998, v 

Juriševič 2005, 8). Carol Dweck (2010) je opredelila dva pogleda motivacije učencev z 

učenjem učenja. Prvi pogled je definiran kot predstavitev ciljev učenčevih pozitivnih 

kompetenc in izogibanje slabim, drugi pa je motiviranje za učenje novih znanj, nalog ali 

razumevanje novih snovi. Cilji lahko motivirajo učne cilje, ki dajo rezultate. Usmerjanje 
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človekove aktivnosti k želenim ciljem z motivacijo vzbuja hotenja, nastala v človekovi 

notranjosti ali njegovem okolju na podlagi njegovih potreb (Uhan 2000). Cilji, poudarjeni na 

učenju, vodijo do vztrajnejšega učenja, usmerjenega v dosežke (Marentič Požarnik 2000, 

192).  

Izsledki raziskav, ki se navezujejo na vpliv motivacije na učenje, so si pogosto zelo podobni, 

saj nam kot posledico kažejo učne dosežke. Prikazujejo nam, da motivacija na ravni učenja 

napoveduje učno uspešnost na podlagi povezav s preteklimi učnimi dosežki, medtem ko 

motivacija na ravni učnih procesov ne vpliva le na kvantiteto procesov pri učenju, temveč tudi 

na kognitivne procese med učenjem in nato preko njih na učne dosežke (Juriševič 2005, 12). 

John Hattie (2009) nam po svoji izvedeni raziskavi o učenju in dosežkih sporoča, da se bodo 

dosežki najverjetneje izboljšali, če imajo učenci motivacijo za učenje. V učnem procesu je 

naloga učiteljev spodbujati učence, da se ukvarjajo z izzivi, ne le z lahkimi nalogami, s 

konstruktivno povratno informacijo, ki je ne zavračajo, ampak z njo spremljajo in ocenjujejo 

svoj lastni napredek, pokažejo vztrajnost, ne svoje nemoči (prav tam). »Volja vlagati v 

učenje, pridobiti si ugled kot učenec in se odpreti izkušnjam so ključni dejavniki, ki vodijo do 

uspeha,« pravi Hattie (prav tam). Tudi Deci in Ryan (1987) sta proučevala podobno, in sicer 

vpliv avtonomnega konteksta nasproti kontrolirajočemu. Izkazalo se je, da so bili za učence, 

ki so jih učitelji motivirali, jih spodbujali k samostojni dejavnosti in ki so podpirali 

avtonomijo učenja, značilni višja zaznana kognitivna kompetenca, večje samospoštovanje in 

boljši učni dosežki (prav tam). Učenci, ki se želijo naučiti učiti se, morajo za to biti 

motivirani, imeti priložnost za dosežke, avtonomijo oziroma odgovornost, kakovostne 

povratne informacije, možnost napredovanja, posredovane jim morajo biti zanimive naloge in 

ponujena priložnost za osebno rast (Woolfolk 2002).  

Učitelj motivira učence za učenje učenja, če ima razvita osebna pojmovanja o učenju učenja, 

poučuje v smislu motivacije učenja kot kvalitativnega spreminjanja obstoječih pojmov in 

pogledov, globljega razumevanja, ustvarjanja pomena in novih povezav v skladu z idejami o 

nekem pojavu, ki so pogosto čustveno in vrednostno obarvane (Polak 1996; Marentič 

Požarnik 1998, 2003). Marentič Požarnikova (2003) piše, da učenje učenja zahteva učiteljevo 

kvalitativno osebno pojmovanje učenja in ciljno naravnanost poučevanja. Učenje označuje 

kot kopičenje, memoriranje, ohranjanje in trajnejšo zapomnitev dejstev, metod in postopkov, 

lahko pa je, samo sredstvo oz. motivacija, s katero dosežemo stopnjo, ko se je učenec sam 

sposoben motivirati za učenje učenja (prav tam). Nadalje piše (prav tam) še o vplivu graje in 

pohvale na motivacijo pri učenju učenja in meni, da na učenca, ki je že notranje motiviran, 

graja ali pohvala nimata velikega vpliva, večji pomen pripisuje pravilno izrečeni pohvali pri 

učencih, pri katerih prevladuje strah pred neuspehom, in pri nesamostojnih učencih, ki 

potrebujejo socialno podkrepitev in učiteljevo čustveno oporo.  

Sodelovanje med učitelji in učenci izboljša učinke učenja učenja, hkrati pa pozitivno vpliva 

na dosežke v šoli. Če imajo učenci v šoli občutek pripadnosti in se jim zdi, da imajo v odnosih 
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z učitelji in sošolci podporo, potem so motivirani za dejavno in ustrezno udeleževanje v 

razrednem življenju (Anderman in Anderman 1999; Birch in Ladd 1997; Skinner in Belmont 

1993). Za uspešno poučevanje in učenje učenja so najpomembnejši odnosi med učiteljem in 

učenci, ki temeljijo na dveh dejavnikih. Prvič, učitelj mora ustvariti avtoriteto pri organizaciji 

in vodenju učencev v razredu. Drugič, ustvariti mora dobre odnose, ki so dejavnik 

vzajemnega spoštovanja in tesna povezava med učitelji in učenci, da se med njimi vzpostavi 

spoštovanje. Pomembno je, da se oba dejavnika razvijata sprejemljivo. Učiteljeva avtoriteta 

mora temeljiti na učenju in ne na prisili, za vzpostavljanje in ohranjanje je povezana s štirimi 

dejavniki, ki so status, učiteljeva usposobljenost, nadzor dogajanja v razredu in vzdrževanje 

discipline. Če se kdo obnaša skladno s svojim statusom, uživa tudi določeno stopnjo 

avtoritete. Robertson (1996, v Kyriacou 2010, 5) navaja, da status izraža učiteljevo vedenje, 

to je vtis, da je sproščen in zaupa vase, da se svobodno giblje po razredu in se pogovarja z 

učenci, medtem ko morajo učenci prositi za dovoljenje, ter izraža lastno voljo, ki ponazarja 

dejstvo, da učenci spoštujejo učiteljeve namere in ne obratno. Učitelj razvija avtoriteto s 

poznavanjem vsebine predmeta, ki ga poučuje, s tem, da ga predmet zanima in navdušuje in 

da je sposoben pripraviti učinkovito učno uro. Nedvomno je za vzpostavljanje avtoritete zelo 

pomemben nadzor nad dogajanjem v razredu. Najpreprosteje to stori z oblikovanjem jasnih 

razrednih pravil vedenja. Ko govorimo o učiteljevi avtoriteti, se moramo zavedati, da je pri 

tem pomembno vzdrževanje discipline. To razvrščamo v dve skupini. Prva se nanaša na učne 

izkušnje, pri čemer gre za v naloge usmerjene dejavnosti, s katerimi učitelj pridobi pozornost 

učencev, jih hkrati motivira in dosega učne cilje. Drugo skupino sestavljajo dejanja, 

usmerjena v moč, s katerimi učitelj izraža svojo moč s prevlado. Če učitelj obvlada vsa ta štiri 

področja, bo že samo zaradi tega pridobil spoštovanje učencev oziroma obratno.  

Z vzpostavljanjem avtoritete je tesno povezan drugi dejavnik uspešnih odnosov med učiteljem 

in učenci, to je medsebojno spoštovanje, ki enako vpliva na uvajanje učenja učenja pri pouku. 

Angleška inšpekcija pogosto opozarja na pomembnost učiteljevega spoštovanja učencev. 

Tega ne dosežejo le z dobrim poučevanjem, ampak tudi s spoštovanjem njihovih pravih 

interesov, z zanimanjem za njihovo mnenje, saj se le tako lahko razvije okolje 

obojestranskega spoštovanja, v katerem bodo učenci uspešni. Torej, s spoštovanjem učencev 

učitelj izraža pristno skrb za njihov napredek, spoštovanje do njihovega učenja ter spoštuje 

učence kot posameznike. Iz napisanega nam je jasno, da interakcija med učenci in učitelji 

med poukom vsebuje bogat pretok informacij o zaznavanju, pričakovanjih, odnosih in 

občutkih o učenju ter o dogajanju v razredu. Ko učenci sprejmejo učiteljevo avtoriteto glede 

organizacije in vodenje pouka in ko vladata medsebojno zaupanje in spoštovanje, se 

nedvomno spodbuja pristen pristop k poučevanju in učenju učenja, ki daje učne dosežke na 

šoli (Kyriacou 2010). V smislu predstavljenih odnosov se izboljšujejo učinkovitost, 

načrtovanje, sledenje, vrednotenje učenja učenja, z njim se izboljšata poznavanje in uporaba 

učnih strategij in strategij za reševanje problemov, izboljša se samoocenjevanje, predvsem pa 

učitelji učencu omogočijo, da sam nadzoruje tempo dejavnosti, saj ga sprašujejo po refleksiji 
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o njegovih lastnih odgovorih ter omogočajo diskusijo o ciljih in namenu učenja učenja 

(McCormick idr. 2011; Amalathas 2010).  

Učitelji na učenje učenja pomembno vplivajo s komunikacijo, ki je povezana z dobrimi 

medsebojnimi odnosi (Bakračevič Vukman in Rozman 2011, 3). Dobra medsebojna 

komunikacija med učiteljem in učenci je skupaj s sproščenimi in urejenimi odnosi prvi pogoj 

za učinkovito poučevanje in učenje (prav tam). Bistvo komunikacije v vlogi učitelja je 

sporazumevati se in biti razumljen (Erčulj 1999, 7), saj je pogovor osnovni instrument vzgoje 

in izobraževanja (Brajša 1993, v Bakračevič Vukman in Rozman 2011, 3). Deci in Ryan 

(1987) poudarjata avtonomijo, ki je pogoj za razvoj učenja učenja, hkrati pa prvi pogoj za 

ustvarjanje pozitivne komunikacije v razredu. Učitelji, ki poučujejo v smislu komunikacije z 

učenci, dopuščajo določeno vrsto avtonomije pri pouku, imajo spodbudo ves čas v rokah, 

zastavljajo učencem vprašanja in več kritizirajo, manj frontalno poučujejo, svojo interakcijo 

izboljšujejo z navzočnostjo opazovalcev pri pouku in analizo svojega dela (Marentič Požarnik 

2003). Povzemamo nekatere avtorje (Reeve idr. 2004; Reeve in Jang 2006), ki pravijo, da so 

najuspešnejše dejavnosti učitelja pri pouku, ki se hkrati povezujejo z avtonomijo pri učencih, 

tiste, ki so povezane s komunikacijo. Gordon (1992, v Bakračevič Vukman in Rozman 2011, 

3) govori o dveh vrstah sporazumevanja, in sicer o jeziku sprejemanja in jeziku zavračanja. 

Jezik učitelja, ki dopušča avtonomijo, je podoben jeziku sprejemanja, jezik učitelja, ki zavrača 

avtonomijo, je jezik zavračanja. S prvim spodbujamo učenje učenja, z drugim ga zaviramo.  

»Aktivno učenje učenja se rojeva v produktivnem dialogu in skupnem poglabljanju smisla.« 

(Marentič Požarnik 2003) Heckt (2006, v Bakračevič Vukman in Rozman 2011, 4) pravi, da 

je predpostavka razvoja učnega dialoga zastavljanje vprašanj. Problem vidi v tem, da učitelji 

sami odgovore na vprašanja že poznajo in morajo vprašanja oblikovati tako, da pri učencih 

vzbudijo zanimanje in premislek. Morgan in Saxton (1991, v Bakračevič Vukman in Rozman 

2011, 4) opisujeta dobro zastavljena vprašanja, ki spodbujajo komunikacijo, in pravita, da 

mora učitelj za postavljeno vprašanje imeti razlog, vprašanja morajo biti osredotočena na 

snov in jasna, učitelj pa mora imeti primerno modulacijo glasu. V tem primeru posamezno 

vprašanje spodbuja mišljenje in vzbudi čustva, lahko izziva in preseneča, nikoli pa ne sme biti 

uporabljeno kot sredstvo, s katerim ponižuje učenca. Vprašanja višje zahtevnostne ravni 

zahtevajo visoko stopnjo miselne aktivnosti in daljši čakalni čas na odgovor, zato Marentič 

Požarnik in Plut Pregelj (2009, v Bakračevič Vukman in Rozman 2011, 4) menita, da morajo 

učitelji pustiti čas učencem za premislek in odgovor ter da ne smejo kopičiti dodatnih 

vprašanj. Cencič (1990) vidi veliko oviro v komunikaciji in aktiviranju miselne dejavnosti 

učencev v bojazni učiteljev, da bodo po nepotrebnem izgubljali čas pri obravnavi učne snovi 

in miselnosti, da je pri pouku treba nenehno govoriti. 

Na učne dosežke učenja učenja močno vpliva sprotna povratna informacija, ki usmerja 

nadaljnje učenje (Bakračevič Vukman in Rozman 2011, 6), saj je učenje brez vrednosti, če se 

učitelj osredotoči zgolj na konkretno učno snov. Povratna informacija, ki spodbuja učenje 
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učenja, mora vsebovati emocionalni odziv in odziv na kakovost izdelka ali dejavnosti, saj je 

emocionalna vsebina ključna za motiviranje učencev, odziv na kakovost dosežka ali 

dejavnosti pa usmerja nadaljnje učenje (Marentič Požarnik 2003). Marentič Požarnikova 

(2003) opredeljuje dve vrsti povratnih informacij, in sicer prva teče od učitelja do učenca, 

druga od učenca do učitelja. Pri povratni informaciji od učitelja do učenca, ko učitelj 

pojasnjuje učencu, kako napreduje, kje so vrzeli, kaj mora še storiti do cilja, mora biti učitelj 

zelo previden tako pri njeni vsebini kot obliki, saj ima lahko tudi negativen učinek (Kluger in 

DeNisi 1996, v James idr. 2006). To se zgodi, ko je informacija osredotočena na samopodobo 

ali bolj na osebo kot na učenje, saj Tomićeva (1992) v svojem razmišljanju o pomenu 

vrednote obarvanosti besed pravi, da so besede s pozitivnim nabojem učinkovitejše kot 

besede, s katerimi izražamo kritiko. Poudarja (prav tam), da naj bo povratna informacija 

opisna, ne le ocenjevalna, saj je njen temeljni namen, da učitelj lahko neposredno opiše, kaj 

vidi, misli, čuti, učenec pa njegov opis pozitivno dojame in se nanj ne odziva obrambno. 

Povratna informacija učenca učitelju o njegovem delu je med najpomembnejšimi vplivi na 

učne dosežke učenca, saj vpliva na to, kaj bo učitelj izboljšal pri svojem delu, podaja vzroke, 

zakaj učenec ne napreduje, in daje sprotno informacijo o učiteljevem poučevanju, ki ga učitelj 

izboljšuje s hospitacijami, pogovori (Marentič Požarnik 2003).  

Znotraj pristopov, ki se operativno izvajajo v učnem procesu in prispevajo k učenju učenja, 

moramo omeniti tudi timski pouk in sodelovalno učenje, saj imata zelo pozitivne učinke na 

učenje učenja. Polakova (2007) v svojem strokovnem delu predstavlja značilnosti timskega 

poučevanja in navaja naslednje prednosti, ki se s timskim poukom kažejo v učenju, kar lahko 

posledično prenesemo tudi na učenje učenja. Prvič, timsko poučevanje pomeni povezovanje 

predmetnih področij, drugič, timski pristop odpira nove poglede, vprašanja in spoznanja na 

področju, ki je vključeno v različne šolske predmete ali dejavnosti, in tretjič, omogoča širši 

pristop nekaterih interdisciplinarnih tem, ki so del vsakdanjega življenja in ki so navadno 

vključene v projektno delo učencev in učiteljev. Posebej problemsko naravnan timski pouk 

predpostavlja tesnejši vidik povezovanja procesa učenja z vsakdanjim življenjem. Polakova 

(2007, 92) navaja, da se v tovrstnem poučevanju ponuja priložnost za nova spoznanja in nove 

pristope poučevanja ter uporabo novih učnih metod v razredu, katerih posledica je prehod v 

poučevanje z učenjem učenja. Za učence, ki imajo priložnost pri timskem pouku sodelovati, 

razpravljati o svojih idejah, iskati skupaj odgovore in delovati kot skupina, je učenje 

uspešnejše (Dumont, Instance in Benavides 2010). Tudi Peklajeva (2001) je prepričana, da je 

učenje učenja uspešnejše v tistih šolah, v katerih v učnem procesu izvajajo timski pouk, saj 

delo v skupinah, odgovornost vsakega člana, porazdelitev vodstvenih vlog, učenje socialnih 

veščin, skupna analiza dela ter učiteljeva vloga moderatorja in opazovalca pozitivno vplivajo 

na učenje učenja pri pouku.  

Sodelovalno učenje je ena od možnosti za kakovostno spremembo poučevanja in ravno tako 

spodbujanja učenja učenja pri pouku. Pomeni učenje v manjših skupinah, da bi dosegli skupni 

cilj (Johnson in Johnson 1987, v Vodopivec 2003b, 8). Nanaša se na skupek metod pri 
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poučevanju, pri katerih se učence spodbuja oziroma se od njih zahteva, da sodelujejo pri 

določenih učnih nalogah (Slavin 1987, v Vodopivec 2003b, 8). Je eden najboljših načinov za 

razvoj enostransko pojmovanega učenja kot podajanja znanja, ki ga lahko presežemo z 

metodami in oblikami dela, pri katerih so učenci aktivni in ki omogočajo interaktiven odnos 

tako med učenci kot med učenci in učiteljem (Vodopivec 2003a, 5). Z dinamičnim 

poučevanjem imajo učenci možnost opraviti del aktivnega učenja tako, da delajo samostojno 

z viri, sodelujejo drug z drugim, različno predstavljajo svoje ideje, so kritični drug do drugega 

(prav tam). Učitelj pri sodelovalnem učenju opazuje in spremlja delo učencev v skupini ter 

spodbuja pozitivne odnose in učenje sodelovalnih veščin, pomembno pa je, da se učenci učijo 

sproti, v konkretnem položaju, ko pride do problema (prav tam). Vpeljevanje sodelovalnega 

učenja v učni proces ne pomeni le sodelovanja z učenci, ampak tudi s kolegi učitelji, ki se 

odločijo za tako delo, saj so pomoč in povratne informacije, ki jih lahko dajo sodelavci, 

ključne za oceno lastnega dela, s tem pa tudi izboljšavo učnega procesa (Rojko 2003, 11). 

Posamezni učitelj se lahko odloči, da bo učenje učenja razvijal skozi učni proces znotraj 

sodelovalnega učenja s pazljivo izbiro posamezne učne metode dela. 

Sodelovanje z okoljem pozitivno vpliva na učenje učencev in posledično na učne dosežke, kar 

se enako kaže v učenju učenja. Pregled odnosov med učinki družine, skupnosti, kjer živi 

družina, družbenega razreda in revščine na učno uspešnost, ki jih primerjamo s strategijami 

uspešnega poučevanja in učenja, se kaže v razmerju 80 : 20 (Koren idr. 2011, 2). Torej samo 

dvajset odstotkov dosežkov učencev lahko pripišemo dejavnikom šole, ostalih osemdeset 

odstotkov pa okolju, v katerem učenec živi. Izhajajoč iz tega dejstva Moreno, Mulford in 

Hargreaves (2007, 5) razmišljajo, da je morda čas, da vodje šol začnejo voditi in uveljavljati 

svoj vpliv zunaj zidov svojih šol. Tudi analize dejavnikov, ki vplivajo na učenje učencev, nam 

prikazujejo, da so se kot najpomembnejši dejavnik razlik v dosežkih učencev pokazale 

značilnosti okolja, iz katerega izhaja učenec, posebno socialno, ekonomsko in kulturno okolje 

(Pont, Nusche in Hopkins 2009, 33). Torej, dokazano je, da velik del razlik v dosežkih 

učencev nastane zunaj šole, zato se to nedvomno kaže tudi v učenju učenja. Čeprav dobre šole 

ustvarjajo razlike v uspešnosti učencev, na učne dosežke najbolj vpliva učenčevo družinsko 

okolje (Eurydice 2012). Za Hattieja (2009, 70) je najpomembnejša naloga staršev, da 

podpirajo šolo tako, da so izobraženi v jeziku šolanja. Torej bi se morali z učenjem učenja 

ukvarjati tudi v domačem okolju in biti izobraženi v jeziku šole. Drugače pa trdi Edgar (2001, 

160), ki pravi, da je treba spremeniti koncept šole, saj je v resnici samo del kulture učenja, ker 

se človeški in socialni kapital razvijata v družini preko širših socialnih omrežij. Učencu 

sodelovanje z okoljem omogoča izmenjavo idej, razmišljanj in odgovorov, razvija lastno 

ustvarjalnost, izgrajuje jasno sliko o preučevanih vsebinah ter skozi kritičnost in vrednost 

pridobljenega znanja razvija učenje učenja (Rojko 2003, 93). 

Otrokov razvoj in njegovo učenje kot tudi učenje učenja močno oblikujejo socialni kapital. 

Uspešne skupnosti imajo skupna pravila in vrednote, dobro razvite socialne mreže in visoko 

raven zaupanja (Putman 2000). Pont, Nusche in Hopkins (2009, 92) opisujejo, kako Finci 
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dosežejo in vzdržujejo svoj izobraževalni uspeh, in sicer verjamejo, da lahko prepričanja in 

vrednote prenesejo v vsakdanja načela, po katerih živijo. Zaupanje, omrežja, pravila 

vzajemnosti v otrokovi družini, šola, sošolci in širša skupnost imajo daljnosežne učinke na 

otrokovo vedenje in učne dosežke (Putman 2000). Uspešne skupnosti se torej skupaj učijo, 

spoštujejo in negujejo modrost ter si prizadevajo vgraditi učenje v vsak vidik življenja. 

Modrost in izkušnje si delijo, jih prenašajo in omogočajo, da so dostopne vsakomur in 

usmerjene v učenje, imajo skupen besednjak in kakovost komuniciranja z odprtim dialogom, 

v katerem vsi lahko sodelujejo, usmerjeni so v učenje na delu, učenje pa je demokratičen 

proces (Koren idr. 2011, 8).  

Vodstvo šole se odloči, da bo začelo učitelje in učence spodbujati k pojmovanju znanja, 

učenja in poučevanja, ki vsebuje elemente učenja učenja. MacBeath, Pedder in Swaffied 

(2007, 66–68) pravijo, da mora učenje učenja podpirati šolski izobraževalni sistem oziroma 

šolski management, ki se odloči, da bo začel spodbujati učenje učenja na šoli in s tem razvijati 

profesionalno rast učiteljev. Za to mora vodstvo določiti vizijo šole, ki vključuje spodbujanje 

celotnega šolskega kolektiva k učenju učenja, da to postane prioriteta šole ter koristno za učni 

proces, zagotoviti mora možnost strokovnega usposabljanja, s katerim se učijo učence učiti se 

in sami poučevati z elementi učenja učenja. Učitelji si med seboj izmenjujejo ideje o 

poučevanju in učenju učenja, se povezujejo in širijo svojo prakso poučevanja z učitelji drugih 

šol. Učitelj izvaja učenje učenja v razredu, učencem pojasni rezultate učenja in z njimi razvija 

pozitivno naravnanost učenja učenja, spodbuja učno avtonomijo učenja učenja s 

spodbujanjem samostojnost učencev pri doseganju ciljih ter predstavlja orientacije učenja 

učenja učencem tako, da predstavi cilje učenja učenja v njihovem kurikulu. 

Šola lahko spodbuja učenje učenja s profesionalnim razvojem učiteljev oziroma s 

podpiranjem »procesa signifikantnega in vseživljenjskega učenja, pri katerem učitelji 

osmišljajo in razvijajo svoja pojmovanja ter spreminjajo svojo prakso poučevanja.« (Valenčič 

Zuljan 2001, 2) Erčulj in drugi (2012, 50) pišejo o učinkovitem profesionalnem razvoju 

učiteljev, ki temelji na spreminjanju in izboljšanju pouka v razredu na osnovi verbalne 

komunikacije. Predstavlja coaching (Lofthouse, Leat in Towler 2010), pri katerem učitelj 

prevzema nove profesionalne naloge, ko gre za strukturiran, nepretrgan proces med 

profesionalnimi udeleženci ter uporabo novega znanja in spretnosti iz specifičnih virov v 

praksi, osredotočen je na profesionalni dialog in uporabo novih učnih strategij. Nanaša se 

predvsem na opazovanje poučevanja oziroma na medsebojne hospitacije. Na podlagi 

napisanega lahko prenesemo zapisane trditve na učenje učenja. Namreč, ko se učitelji učijo ob 

opazovanju dela kolegov pri načrtovanju dela ter skupnem razmišljanju, iščejo nove poti za 

vnašanje novih učnih metod in strategij, s tem pa izboljšujejo učenje učenja v učnem procesu.  

Aktivni, sodelovalni in na motivaciji temelječi pristopi k učenju učenja zahtevajo, da 

obravnavamo dejavnosti učenja kot sistem, v katerem je vsak del pomemben za zagotavljanje 

okolja, ki spodbuja kakovostno učenje učenja. Izpostavljene metode in pedagoške prijeme oz. 
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učinke učenja učenja, ki se operativno izvajajo v učnem procesu, predstavljamo v 

nadaljevanju.  

4.3 Področja, na katerih učenje učenja prinaša spremembe 

Za oblikovanje okvirja raziskave ter argumentacijo izbora raziskovalnega pristopa je potreben 

še vpogled na področja, na katerih učenje učenja prinaša spremembe. Številni pristopi, ki smo 

jih omenili v predhodnem poglavju, spodbujajo učenje učenja v učnem procesu in učitelje 

silijo k spremembi svojega vedenja v ustaljeni praksi poučevanja. V nadaljevanju 

predstavimo, na katerih področjih v učnem procesu učenje učenja prinaša spremembe. To je 

področje samostojnega učenja učencev, uporabe učnih strategij, avtomatizacije branja, bralne 

pismenosti učencev, informacijskega opismenjevanja učencev ter medpredmetnega 

povezovanja pouka (Likon 2012).  

Metode in pristopi učenja učenja, ki jih uporablja učitelj, učinkujejo na učno proces, saj 

spodbudijo samostojno učenje učencev, iskanje informacij, njihovo kritično vrednotenje, 

iskanje in rešitev uporabnih problemskih nalog ter uporabo učnih strategij (Likon 2012, 37). 

Krepi se sodelovalno učenje kot aktivno sodelovanje pri pouku in kolektivno vodenje, učenci 

pri delu v skupini tako razvijajo organizacijske in komunikacijske veščine (Hopkins 2007, 

92). Učitelj v učnem procesu izvaja bolj domiselne in kompleksnejše metode spodbujanja 

učenja učenja, kot so sestavljanka, snežna kepa, oštevilčene glave, semafor, viharjenje 

možganov, kompleti kart, oblikuj–preoblikuj–rešuj probleme, ki omogočajo doseganje več 

učnih ciljev hkrati (Hopkins 2007, 93). Učenci so aktivnejši pri pouku, ko delajo samostojno 

in se samostojno učijo.  

S preizkušanjem novih metod učenja učenja in načinov dela z učenci se pri učencih razvija 

bralna pismenost, s tem pa »sposobnost razumevanja in uporabe tiste pisne jezikovne oblike, 

ki jih od posameznika zahteva družba ali on sam« (Campbell idr. 2001). Učenci samostojno 

berejo in razumejo besedilo ter sklepajo pri besedilnih nalogah. Z bralno pismenostjo je 

učenec sposoben za nadaljnje vseživljenjsko izobraževanje, je konkurenčen na trgu ter se lažje 

umešča v ožje in širše družbeno okolje (Nolimal 2011, 7). Z učenjem učenja se povečuje 

avtomatizacija branja, ki je eden ključnih korakov za hitrejše branje. Učenci berejo hitro, 

pomnijo prebrano, se zavestno osredotočijo na prebrano, prebrana besedila pa tudi razumejo 

(Peklenik 2011, 129). Metode oz. pristopi, ki spodbujajo učenje učenja, učinkujejo tudi na 

področju informacijske pismenosti učencev, saj samostojno pridobivajo znanje, pri čemer se 

posledično zmanjša vloga učitelja kot edinega prenašalca znanja in poveča aktivnost učencev 

za samostojno učenje (Steinbuch 2005, 147). Učenci sami iščejo in zbirajo informacije oz. 

podatke, ki jih s problemskim pristopom zgradijo v potrebno znanje, s tem pa pridobijo 

občutek, da obvladajo učni proces, ter čutijo potrebo po novem učenju (Steinbuch 2005, 148).  
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Učenje učenja spodbuja izboljšave učnega procesa na šoli. Metode in pristopi prinašajo 

spremembe na področju medpredmetnega povezovanja pouka. Proces učenja se preusmerja v 

življenjske položaje, učenci svoje znanje smiselno povezujejo in nadgrajujejo v uporabno 

vseživljenjsko znanje ter s tem krepijo lastne učne dosežke (Margan in Sivec 2005, 120). 

Učenje učenja s povezovanjem različnih predmetov in področij spreminja stopnjo povezanosti 

med disciplinarnimi znanji ter povečuje kakovost in trajnost pridobljenega znanja (Bevc 2005, 

53). Razbija tradicionalno načrtovanje pouka in oblikuje skupne usmeritve za razvijanje 

kompetence učenje učenja na vseh ravneh učenja tako pri učiteljih in učencih kot pri vodstvu 

šole. 

4.4 Projekt Usposabljanje za učenje učenja 

V okviru Evropskega socialnega sklada in s sofinanciranjem Ministrstva za izobraževanje, 

znanost, kulturo in šport v obdobju od leta 2010 do leta 2014 poteka projekt Usposabljanje 

strokovnih delavcev za izvajanje kompetenčnega pristopa k poučevanju s spodbujanjem 

pridobivanja ključne kompetence učenje učenja na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja. Pri 

projektu Usposabljanje za učenje učenja pod vodstvom Šole za ravnatelje je bila prvem ciklu 

leta 2010 v sedemdnevno usposabljanje učiteljskega zbora sodelovala tudi Osnovna šola 

Pivka.  

Projekt je potekal sodelovalno, tako da so prihajali na šolo predavatelji in izvajali delavnice. 

Namen projekta je bil vodstvene in strokovne delavce profesionalno usposobiti za 

spodbujanje aktivnega samostojnega učenja učencev. Kot pomemben element procesa učenja 

smo sprejeli sodelovanje s kolegi, sošolci, vrstniki in s tem spodbujali različne oblike 

sodelovanja med strokovnimi sodelavci šole. Spodbujali smo mreženje na različnih ravneh in 

poteh, ki podpirajo ustvarjanje in širjenje znanja. Ob delavnicah, ki so potekale na šoli, so 

predstavljale del programa tudi vmesne aktivnosti, pri katerih smo preverjali spoznanja in 

dogovore s področja učenja učenja. Tako smo strokovni delavci prenašali obravnavane 

vsebine in pristope v prakso, jih preizkušali, ovrednotili in se o njih strokovno pogovarjali. 

Del vsebin smo izvajali v e-okolju, v katerem smo uresničevali izmenjavo izkušenj znotraj 

šole. 

4.5 Vloga in pomen projekta Učenje učenja na Osnovni šoli Pivka 

Ob upoštevanju življenja v času nenehnih sprememb v družbi ter hitrosti naraščajočega znanja 

je vodstvo Osnovne šole Pivka sprejelo spoznanje, da bo znanje, ki ga učenci danes 

tradicionalno pridobijo v šoli, izgubilo uporabno vrednost takrat, ko naj bi jim koristilo. Na tej 

osnovi so osmislili pomembnost sposobnosti hitrega, ustvarjalnega odziva v novem okolju in 

kot temeljni razlog podali vključitev v projekt Učenje učenja. 
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Usposabljanje za učenje učenja je bilo na šoli zasnovano kot proces, ki traja dve šolski leti in 

na ravni šole zahteva organizacijske priprave, umestitev v letni delovni načrt šole, imenovanje 

koordinatorja in nudenje podpore. Namen projekta je bil strokovne delavce šole profesionalno 

usposobiti za kompetenco učenja učenja, in sicer jih s sodobnimi metodami usmeriti k 

spodbujanju aktivnega samostojnega učenja učencev. Cilji projekta so bili predvsem 

oblikovati, izvesti in evalvirati program profesionalnega usposabljanja vodstvenih in 

strokovnih delavcev šole za kompetenco učenje učenja; oblikovati izhodišča in koncepte 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev za kompetenco učenje učenja; 

ozavestiti vodstvene in druge strokovne delavce v šoli o njihovi vlogi pri načrtovanju in 

razvoju profesionalnosti ter razvoju strategij in kompetenc vseživljenjskega učenja; ozavestiti 

strokovne delavce o njihovi odgovornosti za lasten strokovni razvoj in strokovni razvoj 

organizacije. 

Na Osnovni šoli Pivka je usposabljanje na šoli potekalo za celoten učiteljski zbor. Eden od 

namenov takšne oblike je bilo spodbujanje razprave in refleksije na šolski ravni ter krepitev 

zmožnosti učenja učenja celotne šole. Tema usposabljanja je bila povezana s prakso, saj se je 

bistvo dogajalo v razredu, na ravni šole pa so potekale usmeritve, strategije, skupna 

prizadevanja. Pozornost je bila namenjena sodelovanju med učitelji in vlogi ravnatelja v 

projektu. Vsebina delavnic je zajemala sedem tem: Sodobne metode spodbujanja aktivnega 

učenja, Globoko in plitvo učenje, Spodbujanje motivacije za učenje, Sodelovanje med učitelji 

in učenci, Timski pouk in sodelovalno učenje, Sodelovanje z okoljem ter Profesionalni razvoj 

in učenje učenja.  

Pomemben element uvajanja procesa učenja učenja na šoli je bilo sodelovanje, saj ga je 

vodstvo postavilo kot bistveni pogoj za razvoj učiteljevega profesionalizma (Erčulj 2009, 47). 

Namreč, sodelovalna klima, doseganje konsenzov o skupnih prepričanjih, viziji, potrebah o 

izpopolnjevanju (Erčulj 2002, 88, 94; Hoyle in John v Erčulj 2005, 19;) je nudilo zmožnosti 

komuniciranja v strokovnem jeziku s kolegi (Marentič Požarnik 2000, 5), kar v času nenehnih 

sprememb in naraščajočega znanja, primanjkuje učiteljem. Z zmanjševanjem osame, skupnim 

načrtovanjem ter odpiranjem učenja navzven (Day 1999) je vodstvo želelo, da se porajajo 

nove oblike učenja in sodelovanja, ki se vmeščajo v vseživljensko učenje (Niemi in Kohonen 

1995 v Kalin 2010, 5), kultura šole pa da se spreminja v kolegialno delovno okolje (Kohonen 

2001, 43), to pa je natanko nudil projekt učenje učenja. 

Na šoli učenje učenja ni bilo nekaj, kar je uvedeno na novo, temveč je že dolgo prisotno v 

teoriji in praksi učenja in poučevanja v slovenskem izobraževalnem sistemu, saj ga v 

preteklosti že opisuje Barica Marentič Požarnik (1987). Učenje učenja tudi ni ločeno kot 

posebna spretnost ali sposobnost, ampak je razumljeno kot širok nabor elementov učenja 

katerega koli pristopa. Zasnova in izvedba usposabljanja sta upoštevali predznanje učiteljev, 

ki ga je usposabljanje zgolj nadgradilo. V delavnicah so bili ustvarjeni pogoji za pogovarjanje 

in dogovarjanje učiteljev v šoli o učenju učenja, saj tako spremembe preidejo v splošno rabo 
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že s tem, da učitelji razvijejo okolje za razmišljanje o učenju. Kot pomemben element procesa 

učenja so bile izpostavljene različne oblike sodelovanja med strokovnimi delavci. Iz opisane 

predstavitve projekta lahko povzamemo, da je načrtovanje usposabljanja na ravni šole, kot je 

Usposabljanje za učenje učenja, za učitelje pomembna naloga. Vodstvo ima pri tem vodilno 

in spodbujevalno vlogo, saj je uspešnost izvedbe usposabljanja na šoli odvisna od ravnatelja 

in njegovega poudarjanja učnih vsebin. 

Predstavili smo raziskovalni kontekst. Zdaj lahko na osnovi razpoložljivih podatkov 

operacionaliziramo raziskovalna vprašanja in izberemo ustrezno raziskovalno metodo, kar 

predstavljamo v naslednjem poglavju.  
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5 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

V tem poglavju predstavljamo Kirpatrickov model vrednotenja učinkov usposabljanja, ki ga 

glede na teoretična izhodišča uporabljamo za okvir raziskave (angl. research framework), ter 

argumentiramo izbor raziskovalnega pristopa raziskav združenih metod (angl. mixed method 

research). Na začetku opišemo cilje raziskave. Temu sledita Kirkpatrickov model evalvacije 

in njegov opis. Besedilo nadaljujemo z opredelitvijo raziskave združenih metod in 

predstavitvijo raziskovalnih vprašanj. Sledi opis uporabljenih metod in virov podatkov. 

Besedilo zaključujemo z obravnavo vprašanja veljavnosti raziskave ter z raziskovalnimi 

omejitvami.  

5.1 Cilji raziskave 

Cilj raziskave ni neposredno preučiti učenje učenja, temveč učinke usposabljanja projekta 

Učenje učenja na ravni šole. V teoretičnem delu naloge analiziramo dosedanje empirične 

študije o pomenu pridobljenega znanja o učenju učenja na šolah in vplivu učenja učenja na 

spremembo vedenja na delovnem mestu. Analiziramo spremembe vedenja in ugotavljamo, kje 

se učenje učenja lahko kaže v praksi, poleg tega pa izhajamo še iz teoretičnih podlag, ki 

povedo, kako meriti učinke usposabljanja. Te pa nudi Kirkpatrickov model evalvacije.  

5.2 Kirkpatrickov model evalvacije 

Kirkpatrickov model evalvacije je uveljavljen model evalviranj učinkov katerega koli 

usposabljanja, ki se ne osredotoča le na neposredne rezultate, ampak tudi na dolgoročne 

učinke usposabljanja. Poleg tega opazuje spremembo na ravni posameznika neposredno po 

usposabljanju, to je prirast znanja, in spremembo vedenja na delovnem mestu, pa tudi 

spremembo na organizacijski ravni (Kirkpatrick in Kirkpatrick 2007).  

V prvi fazi Kirkpatrickovega modela (Kirkpatrick in Kirkpatrick 2007) nas zanima odziv 

udeležencev na celotno usposabljanje. Odzive merimo zato, da se prepričamo, ali so bili 

udeleženci usposabljanja dovolj motivirani za učenje, kajti le tako je lahko njihovo učenje 

učinkovito. Udeleženci se ne usposabljajo le zaradi zunanjih pritiskov, pri katerem je učenje 

le sredstvo za zagotavljanje njihove delovne dejavnosti, primarno je pomemben vidik notranje 

motivacije udeležencev, da so zadovoljni z usposabljanjem, želijo razviti svoje sposobnosti, 

doseči nekaj, kar jih zanima, obvladati določeno spretnost ter nekaj novega spoznati in 

razumeti (Marentič Požarnik 2003, 188). Torej, če ni motivacije, je le malo možnosti, da bo 

prišlo do prirasta znanja udeležencev usposabljanja in posledično do spremembe vedenja na 

delovnem mestu, kajti ravno ta proces učenja, ki je povezan z ustvarjalnostjo, užitkom in 

širjenjem interesov, je z lastno motivacijo za udeležence pomembnejši od rezultata in je že 

sam po sebi vir zadovoljstva. Poleg motivacije udeležencev v usposabljanju opazujemo tudi 

druge elemente usposabljanja, kot so neposredna zanimivost in razumljivost delavnic, 
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organizacijska in časovna ustreznost delavnic, percepcija uporabnosti znanja, ustreznost 

gradiv, ki morajo biti prisotni, da udeleženci kar največ odnesejo od usposabljanja. Meriti je 

treba tudi sugestije udeležencev, saj nam povedo, kako program izboljšati, da postane 

učinkovitejši.  

Skladno z drugo fazo Kirkpatrickovega modela ugotavljamo oceno količine novo 

pridobljenega znanja s področja učenja učenja. Namen druge faze je »nedvoumno« določiti, 

kje je prišlo do porasta znanja, kakšen je obseg (količina) novo pridobljenega znanja, ter 

(raziskovalno) zagotoviti, da je prirast znanja udeležencev resnično pridobljen zaradi 

usposabljanja, ne pa s neformalnim učenjem.  

V tretji fazi Kirkpatrickovega modela ugotavljamo obseg prenosa predstavljenih orodij na 

delovno mesto učiteljev, natančneje v njihov učni proces. Ugotoviti želimo, ali je sploh prišlo 

do spremembe vedenja na delovnem mestu in ali jo lahko pripišemo novonastalemu znanju.  

V četrti fazi Kirkpatrickovega modela ovrednotimo učinke usposabljanja v projektu na ravni 

šole. Z evalvacijo se ne osredotočamo le na neposredne rezultate, ampak tudi na dolgoročne 

učinke, ki jih daje usposabljanje, poleg tega opazujemo spremembo tako na ravni 

posameznika neposredno po usposabljanju kot na organizacijski ravni. Merimo končne 

rezultate usposabljanja, na primer izboljšanje kakovosti, dosežkov, znanja. Pomembno je, da 

raziskava zajame vse štiri faze modela, saj le tako dobimo celostne rezultate evalvacije.  

5.3 Raziskava združenih metod 

Naš raziskovalni problem zahteva opazovanje učinkov na več ravneh družbene realnosti 

(posameznik, delovno mesto, organizacija), zato pridobimo različne vire podatkov. Ti so 

odzivi na usposabljanje, ocene pridobljenega znanja, sprememba vedenja na delovnem mestu. 

Glede na to predvidimo uporabo raziskav združenih metod. Raziskava združenih metod (Lobe 

2006, 56) (angl. mixed method research) (Tashakkori in Teddlie 1998, v Lobe 2006) vsebuje 

koncept združevanja kvalitativnih in kvantitativnih podatkov, saj daje možnost povezovanja 

raziskave ankete s terenskim delom (Sieber 1973, 1337, v Lobe 2006, 58). Ernest Burgess 

(1927, v Lobe 2006, 58) je zagovarjal, da so statistične metode in metoda študija primerov 

vzajemno komplementarne. V raziskavi na področju izobraževanja se njuni vlogi dopolnjujeta 

(Sagadin 2001, 10). Kvantitativne metode obravnavajo splošnejše, bolj statistične primere, 

zunanje vidike človekovega ravnanja, zato je potrebna še druga, »sočutnejša« metoda, ki 

razkriva družbene procese in vodi k ustreznejšim družbenim kazalnikom (Burgess 1927, 113, 

v Lobe 2006, 58). Z raziskavo združenih metod podrobneje analiziramo podatke, saj 

kvalitativne in kvantitativne tehnike v enem projektu odprejo večje možnosti za vzajemne 

koristi v vsaki od treh faz, to je načrtu, zbiranju podatkov in analizi (Sieber 1973, 1337, v 

Lobe 2006, 58). Zato moramo o primeru zbrati potrebne podatke, jih organizirati in analizirati 

ter napisati poročila, v katerih prikažemo izsledke. Kot menita Campbell in Holland (2005, 5, 
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v Lobe 2006, 64), moč podatkov pri interpretaciji poudarjamo s kvantitativnim delom, kar 

omogoča analitično širino, s kvalitativnim delom pa pridobivamo bogatejše in bolj 

poglobljene rezultate. Razvijemo ustrezne instrumente, ki odgovarjajo na spodaj navedena 

raziskovalna vprašanja. 

5.4 Raziskovalna vprašanja 

Namen naloge je analizirati literaturo ter raziskati, kako pomen pridobljenega znanja o učenju 

učenja vpliva na spremembo vedenja na delovnem mestu učiteljev. Skladno s teoretičnimi 

izhodišči o pomenu sprememb v izobraževalnem okolju, ki postavljajo učitelja v novo vlogo, 

ta pa potrebuje izobraževanje, smo, izhajajoč iz Kirkpatrickovega modela evalvacije 

učinkovitosti usposabljanja, oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Kakšen je bil odziv udeležencev glede usposabljanja v projektu Učenje učenja? 

 Kolikšen je bil prirast znanja po zaključku usposabljanja v projektu Učenje učenja? 

 Katere spremembe na delovnem mestu so bile pri učiteljih vidne po usposabljanju v 

projektu Učenje učenja? 

 Kakšne rezultate je prineslo usposabljanje na organizacijski ravni šole? 

5.5 Uporabljene metode in viri podatkov 

V tem poglavju predstavljamo operacionalizacijo raziskovalnih vprašanj glede na 

predstavljena teoretična izhodišča ter argumentiramo izbor uporabljenih metod in virov 

podatkov. Podajamo opis anketne metode zbiranja podatkov ter opis vira podatkov. Temu 

sledi opis metode zbiranja podatkov z intervjujem z oblikovanjem namenskega vzorca. 

Poglavje zaključujemo s predstavitvijo metode opazovanja oziroma hospitacij v razredu. 

5.5.1 Vir podatkov 

Za potrebe analize vpliva projekta Učenje učenja na učni proces v šoli smo za vir podatkov 

izbrali anketo (podatke so nam posredovali iz Šole za ravnatelje), intervju in opazovanje z 

udeležbo oziroma hospitacije v razredu. Na osnovi raziskovalnih vprašanj izveden intervju ter 

opazovanja hospitacij v razredu smo ocenili, da ima intervju za našo raziskavo večjo 

uporabno vrednost in omogoča ocenjevanje vpliva večjih učinkov na spremembe na 

delovnem mestu učiteljev.  

Vzorčni okvir in vzorčni načrt v anketnem vprašalniku zagotavljata populacijo 40 

udeležencev usposabljanja za učenje učenja. Vzorčni okvir predstavljajo učitelji na Osnovni 

šoli Pivka, ki so sodelovali na usposabljanju. Vzorčni okvir za intervju predstavlja 8 

strokovnih delavcev, ki so se usposabljali v projektu Učenje učenja na Osnovni šoli Pivka. 

Naša raziskovalna predpostavka je, da so učinki usposabljanja različni glede na triade in glede 
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na predmetna področja. Vzorec zajema 8 udeležencev usposabljanja, kar znaša 20 %. Vzorčni 

načrt intervjuja upošteva izbiro učiteljev po prvem, drugem in tretjem ocenjevalnem obdobju 

in po predmetnih področjih, in sicer en učitelj iz vsakega ocenjevalnega obdobja ter en učitelj 

iz vsakega predmetnega področja, to je aktiva učiteljev slovenskega jezika, aktiva učiteljev 

naravoslovnih predmetov, aktiva učiteljev družboslovnih predmetov, aktiva učiteljev 

angleškega jezika in aktiva svetovalnih delavcev. »Namensko vzorčenje temelji na 

predpostavki, da želi raziskovalec odkriti, razumeti in pridobiti vpogled in mora tako izbrati 

vzorec, od katerega se lahko največ nauči« oziroma od katerega lahko pridobi največ 

koristnih informacij (Merriam 1998, 61). Vzorec opazovanja pouka predstavlja 5 udeležencev 

usposabljanja, kar znaša 12,5 %, pri katerih je po usposabljanju ravnateljica opravila 

hospitacije v razredu. Za uravnoteženje podatkov znotraj opazovanih učnih ur povežemo 

izsledke z izvedenim intervjujem. Razliko pripišemo temu, da so bili viri podatkov različni 

strokovni delavci šole.  

5.5.2 Anketa 

Sprememb na delovnem mestu učiteljev ne moremo povezati z usposabljanjem, če pred tem 

ne ugotovimo, ali so bili udeleženci z njim zadovoljni oziroma ali je usposabljanje zadovoljilo 

njihova pričakovanja glede generiranja znanja ter ali so dejansko tudi osvojili predvideno 

znanje in spretnosti. Iz namena raziskave izhaja, da je najprimernejša zasnova raziskovanja 

anketno raziskovanje, saj s tem dobimo podatke o opazovanem fenomenu glede celotne 

populacije. Primeren je, kadar želimo pridobiti večje število odgovorov na precej preprosta 

vprašanja (Easterby-Smith, Thrope in Lowe 2007, 112). Anketno raziskovanje je 

najučinkovitejše, kadar »podatke pridobimo neposredno od anketirancev, podatke lahko 

pridobimo s kratkimi odgovori na strukturirana vprašanja, lahko pričakujemo, da bodo 

anketiranci podali zanesljive informacije, vemo, kako bomo uporabili podatke, in lahko 

pričakujemo primerno odzivnost« (Vogt, Gardner in Haeffele 2012, 16).  

Anketni vprašalnik je bil izveden na populaciji učiteljev, ki so sodelovali na usposabljanju 

učenja učenja na Osnovni šoli Pivka. Predpostavljamo, da anketiranje ob koncu projekta 

Učenje učenja kaže boljša mnenja, ocene in stališča o usposabljanju, predavateljih, 

prednostih, slabostih, motivih in nadaljnjih ciljih udeležencev, kot bi jih podalo anketiranje na 

začetku usposabljanja. Od 40 posredovanih vprašalnikov je bilo vrnjenih 34, kar predstavlja 

85 % vseh anket. Stopnjo odzivnosti 87 % ocenjujemo kot visoko, zato je smiselno rezultate 

upoštevati z zadržkom. Pri nizkih stopnjah odzivnosti vedno ostaja odprto vprašanje 

pristranskosti (angl. bias), da so odgovarjali pretežno zadovoljnejši, bolj vključeni, dejavnejši, 

vendar to ni nujno.  

Anketiranje je potekalo od 9. decembra 2013 do 10. januarja 2014. Anketni vprašalnik smo 

posredovali vsem strokovnim delavcem Osnovne šole Pivka, ki so bili na usposabljanju za 

učenje učenja, kar predstavlja 100 % anketirancev. Usposabljanja so se udeležile ravnateljica, 
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specialna pedagoginja, svetovalna delavka, ena vzgojiteljica in knjižničarka, kar predstavlja 

2,9 % na vsako udeleženko, ter 29 učiteljev, kar je 85,3 % udeležencev. Vsi udeleženci 

(100 %) zasedajo pedagoška delovna mesta. Povprečna delovna doba udeležencev v vzgoji in 

izobraževanju znaša nekaj več kot 16 let, pri čemer so se udeleženci v povprečju udeležili več 

kot šestih delavnic od sedmih izvedenih. Sodelovanje v anketi je bilo prostovoljno in 

anonimno. Anketni vprašalnik so za raziskovalno nalogo posredovali iz Šole za ravnatelje, ki 

je tovrstne podatke sistematično zajemala med projektom Učenje učenja, po zaključku 

usposabljanja pa evalvirala celotni program usposabljanja. 

Anketni vprašalnik je bil oblikovan na teoretičnih zasnovah kompetence učenja učenja kot 

ključne kompetence učiteljev. Vseboval je 38 zaprtih vprašanj, od tega štiri obravnavajo 

splošne karakteristike udeležencev. Štiri vprašanja so odprtega tipa. Trditve posameznih 

sklopov vprašalnika so bile oblikovane v skladu s prvimi tremi ravnmi Kirkpatrickovega 

modela (Kirkpatrick in Kirkpatrick 2007) učinkov usposabljanja, ki se osredotoča na 

neposredne rezultate in na dolgoročne učinke usposabljanja, predvsem pa na spremembe v 

delovanju posameznega učitelja, zato je bil vprašalnik natanko primeren za to raziskovalno 

nalogo. Kirpatrickova zasnova evalvacije učinkovitosti usposabljanja je v našem primeru 

primerna iz več razlogov. Prvič, anketni vprašalnik nas sprašuje o splošni oceni izvedbe 

delavnic in vmesnih aktivnosti na šoli, metod in oblik dela ter zadovoljstvu udeležencev s 

predavatelji. Drugič, ocenjuje pridobljeno znanje na usposabljanju. Tretjič, oceni, kako je 

udeležba usposabljanja za učenje učenja prispevala k spremembi prakse pri delu učiteljev z 

učenci.  

Teoretična izhodišča poudarjajo, da mora biti učenje učenja zgrajeno v sistem znanja in 

usmerjeno k rezultatom in dosežkom učencev, zato je bil anketni vprašalnik primeren tudi s 

tega stališča. Zastavljena so bila vprašanja o razumevanju in opredelitvi pojma učenja učenja, 

poznavanju področja učenja učenja in prakse učenja na šoli. Iz teorije metod in pristopov, ki 

se operativno izvajajo v učnem procesu, so bile ocenjene trditve o praksi učenja učenja pri 

delu z učenci na šoli, pomenu lastne motivacije za delo z učenci, uporabe različne strategije za 

spodbujanje globokega učenja, načinu motiviranja, namenu pozornosti odnosa z učenci, 

spodbujanju sodelovalnega učenja učencev ter razumevanju pomena sodelovanja z okoljem 

pri razvijanju kompetence učenja učenja. Zgoraj našteta vprašanja preusmerjajo tradicionalno 

učiteljevo delo in učenje v nove oblike sodelovanja s kolegi ter učiteljeve izobraževalne 

potrebe umeščajo v vseživljenjsko učenje, kar spreminja učiteljevo vlogo v učnem procesu na 

šoli (Day 1999, 7; Niemi in Kohonen 1995, v Kalin 2010; Hargreaves 1994, v Day 1999, 9; 

Erčulj 2002, 92; Erčulj 2009, 47).  

V nadaljevanju predstavljamo tri sklope spremenljivk anketnega vprašalnika. Prvi sklop 

spremenljivk je oblikovan tako, da z njim pridobimo oceno zadovoljstva udeležencev z 

izvedbo delavnic. Opazujemo splošno oceno vsebine in organizacije usposabljanja, oceno 

uporabnosti predstavljenih metod in oceno izvedbe delavnic. Kot poudarjajo teoretična 
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izhodišča (Fullan in Hargreaves 2000, 60–61), na usposabljanje vplivajo zadovoljstvo 

udeležencev ter njihovo sodelovanje in razprave v delavnicah, ki spodbujajo razumevanje in 

nove zamisli, potrjujejo prakso ter vodijo do sprememb in izboljšav na šoli. Drugi sklop 

anketnih vprašanj je namenjen ocenjevanju količine novo pridobljenega znanja s področja 

učenja učenja. Namreč, učenje učenja je z vidika učiteljev opredeljeno kot sprememba v 

znanju, ki vodi do sprememb pri poučevanju v razredu (Fishman idr. 2003, v Meirink, Meijer 

in Verloop 2007, 147), učitelj pa je hkrati odgovoren za razvijanje novega znanja, ki nastaja v 

skupnosti (Hargreaves 2003; Erčulj 2009; Day in Gu 2010, v Erčulj 2011, 19). Tretji sklop 

vprašanj pa ocenjuje obseg prenosa predstavljenih orodij na delovno mesto, natančneje na 

pedagoško delo v učilnici. Teoretične predpostavke nakazujejo, da učitelji, ki se vključujejo v 

učne aktivnosti, uporabljajo nove učne metode in strategije dela z učenci, znanje, izkušnje, 

razvijajo svoje priprave na pouk z učenjem učenja (Putman in Borko 2000; Butler idr. 2004, v 

Meirink, Meijer in Verloop 2007, 146). V tretjem sklopu tudi analiziramo kompetenco učenja 

učenja pri delu z učenci, saj učenje učenja vključuje določene sposobnosti, znanja, veščine in 

naravnanosti učenca, kot sta poznavanje in uporaba ustreznih učnih strategij in strategij 

reševanja problemov (Komisija Evropske skupnosti 2007, 8). Anketni vprašalnik je priložen 

(priloga 1). 

Udeleženci so na anketna vprašanja odgovarjali po petstopenjski lestvici. Izbrana je bila 

lestvica, ki se uporablja za merjenje zadovoljstva anketiranca z ocenjevanim vidikom izvedbe. 

Podana navodila za reševanje so dopuščala le en odgovor. Zadovoljstvo z izvedbo 

usposabljanja je bilo merjeno na več načinov. Prvič s strinjanjem s trditvijo oz. merjenjem 

stališč, kjer so posamezne vidike izvedbe usposabljanja ocenjevali na enodimenzionalni 

lestvici od 1 (zelo slabo) do 5 (zelo dobro). Drugič z oceno kakovosti izvedbe količine novo 

pridobljenega znanja in prenosa znanja v prakso, ki so ju ocenjevali z dvodimenzionalno 

simetrično lestvico od 1 (se sploh ne strinjam) do 5 (se popolnoma strinjam). Pri 

spremenljivkah smo izračunali povprečno vrednost, kot mero variabilnosti pa podajamo 

standardni odklon. Rezultate interpretiramo glede na število veljavnih in manjkajočih 

odgovorov.  

Z anketo smo zajeli naslednje neodvisne spremenljivke, saj predpostavljamo, da bi lahko bili 

učinki usposabljanja med drugim povezani tudi z dolžino delovne dobe v vzgoji in 

izobraževanju, vrsto zavoda (osnovna šola, srednja šola), delovnega mesta (ravnatelj, 

pomočnik ravnatelja, učitelj, drugi strokovni delavec) ter števila delavnic, ki se jih je 

posameznik udeležil med usposabljanjem. Na osnovi podatkov o delovni dobi so učitelji 

razdeljeni v štiri starostne razrede. To so: od 0 do 5 let, od 6 do 15 let, od 16 do 30 let in več 

kot 31 let. Oblikovanje štirih starostnih skupin kaže različne motive, vedenja, razlike v 

znanju, učenju in tako tudi različne razloge in interese glede vključitve v usposabljanje za 

učenje učenja. Osnovna šola kot zavod se v določenih segmentih in značilnostih razlikuje od 

srednje šole, saj učitelji poučujejo drugačno starostno populacijo otrok. Delovno mesto vpliva 

na učinke usposabljanja za učenje učenja, saj lahko ravnatelj da učiteljem »spodbudo in 
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pritisk vgrajenega medsebojnega sodelovanja, ki postane nenehen vir novih idej in podpore 

ter oblika odgovornosti za lastne odločitve in za še strokovnejše poučevanje« (Fullan in 

Hargreaves 2000), drugi strokovni delavci na šoli pa zaznajo različne učinke usposabljanja pri 

učiteljih, s katerimi se medsebojno povezujejo in dopolnjujejo. Število udeleženih delavnic 

ima pomembno vlogo na učenje učenja, saj znotraj delavnic potekajo različne vsebine in 

organizacije usposabljanja, ki prenašajo obseg naučenega znanja v prakso oziroma v učilnico. 

Odgovori so analizirani z univariatno in multivariatno statistično analizo, opravljeno s 

programskim paketom SPSS. Veljavnost empiričnih rezultatov zagotavljamo predvsem z 

doslednim spoštovanjem postopka operacionalizacije vprašalnika ter s spoštovanjem 

metodoloških zahtev, vezanih na anketiranje. Omejitve, ki jih lahko predvidimo pri 

opazovanju pojava, izhajajo predvsem iz pristranskosti (angl. bias), do katere je kljub 

pozornosti pri izvedbi anketiranja tudi prišlo. Zadnjemu pri analizi posvečamo posebno 

pozornost.  

5.5.3 Intervju 

Zaradi boljšega izkoristka podatkovnega potenciala ankete izvedemo intervju z izbranimi 

strokovnimi delavci šole. Upoštevamo vse odgovore posameznega intervjuvanca. Intervju je 

primerna raziskovalna metoda, kadar je treba razumeti konstrukte, ki jih intervjuvanec 

uporablja kot osnovo za svoja mnenja in prepričanja o določeni zadevi ali okoliščinah, in je 

cilj razviti razumevanje intervjuvančevega »sveta« (Easterby-Smith, Thrope in Lowe 2007, 

112). Za Bourgessa (1982, v Easterby-Smith, Thrope in Lowe 2007, 113) je pomembno, da 

uporabljamo intervju, ker je »priložnost za raziskovalca, da prodre globoko, odkrije nove 

ključne točke, odpre nove razsežnosti nekega problema in si zagotovi jasna, natančna, 

vseobsežna spoznanja, zasnovana na osebni izkušnji«. Cohen in Manion (2011, 274) menita, 

da intervju nudi podrobnejši vpogled in posledično razlago spoznanj, pridobljenih iz 

anketnega vprašalnika vprašanih, je fleksibilnejši, zaupnejši in podrobneje razloži dejstva. 

Za raziskavo smo glede na teoretična izhodišča s stališča tretje in četrte ravni 

Kirkpartickovega modela sestavili intervjujska vprašanja, ki so predstavljena v preglednici 5. 

Razloga za intervjuvanje sta bila dva. Prvi je razumeti, »kako so posamezniki zgradili svoje 

okoliščine, oblikovane iz osebnih okvirov prepričanj in vrednot, ki so jih razvili v 

usposabljanju, da bi si tako pomagali razložiti in predvideti dogodke v svojem svetu« (Jones 

1985, 45, v Easterby-Smith, Thrope in Lowe 2007, 113). Drugi pa je bil poudariti moč 

podatkov pri interpretaciji s kvantitativnim delom, kar omogoča analitično širino, saj s 

kvalitativnim delom pridobivamo bogatejše in bolj poglobljene rezultate v raziskavi 

(Campbell in Holland 2005, 5, v Lobe 2006, 64). Ob intervjuvanju so predvidena vprašanja 

služila pridobivanju kvalitativnega vpogleda v raziskavo. 
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Preglednica 5: Razvoj merskih instrumentov – intervjujska vprašanja 

Teoretično izhodišče 

Skladno s tretjo fazo Kirkpatrickovega 

modela udeležence usposabljanja sprašujemo, 
katere spremembe so bile pri učiteljih vidne 

po usposabljanju. 

Učenje učenja kot ključna kompetenca 
učiteljev (Komisija Evropske skupnosti 2007, 
8). 

Ali po usposabljanju v projektu Učenje 
učenja bolje razumete, kako učence »učiti, 
kako se je treba učiti«?  

Metode in pristopi, ki se operativno izvajajo 

v učnem procesu in prispevajo k učenju 
učenja. 

Kaj se je spremenilo pri vašem razumevanju 
učenja učenja? 

Metode in pristopi, ki se operativno izvajajo 

v učnem procesu in prispevajo k učenju 
učenja. 

Katere nove metode in pristope učenja 
učenja, ki ste se jih učili na usposabljanju, 
uporabljate v učnem procesu? 

Metode in pristopi, ki se operativno izvajajo 

v učnem procesu in prispevajo k učenju 
učenja. 

Pri katerih učnih predmetih jih uporabljate? 

Metode in pristopi, ki se operativno izvajajo 

v učnem procesu in prispevajo k učenju 
učenja. 

Kako pogosto jih uporabljate? 

Metode in pristopi, ki se operativno izvajajo 

v učnem procesu in prispevajo k učenju 
učenja. 

Opišite, kako uporabljate nove metode in 
pristope učenja učenja! Ali lahko opišete 
primer uporabe? Kje se kaže sprememba? 

Metode in pristopi, ki se operativno izvajajo 

v učnem procesu in prispevajo k učenju 
učenja. 

Ali so vam bile metode in pristopi učenja 
učenja v podporo pri doseganju predvidenih 
vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka? 

Motivacija za učenje učenja (Dweck 2010). Kako učence motivirate za učenje učenja? 

Globoko učenje (Bakračevič Vukman in 
Rozman 2011). 

Katere učne strategije za spodbujanje 

globokega učenja uporabljate pri delu z 
učenci? 

Sodelovanje med učitelji in učenci 
(Anderman in Anderman 1999; Birch in Ladd 

1997; Skinner in Belmont 1993). 

Ali se z učnimi strategijami učenja učenja 
krepi sodelovanje med učiteljem in učenci? 

Povratna informacija (Bakračevič Vukman in 
Rozman 2011). 

Koliko povratna informacija vpliva na 

dosežke učenja učenja? 

Sodelovanje z okoljem (Pont, Nusche in 

Hopkins 2009, 33). 

Kakšen pomen ima socialno, ekonomsko in 
kulturno okolje na razvoj kompetence učenja 
učenja? 

Področja, na katerih učenje učenja prinaša 
spremembe. 

Na katerih področjih poučevanja je učenje 
učenja prineslo dolgoročne spremembe? 

Se nadaljuje 
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Preglednica 5 – nadaljevanje 

Teoretično izhodišče 

Skladno s četrto fazo Kirkpatrickovega 

modela udeležence usposabljanja sprašujemo, 
katere spremembe so bile pri učiteljih vidne 

po usposabljanju. 

Aktivno znanje učencev je osnovni element 
za dober učni proces (Stoll, Fink in Earl 

2003, 56–57). 

Ali je učenje učenja vplivalo na kakovost 

učnega procesa? 

Področja, na katerih učenje učenja prinaša 
spremembe. 

Ali je prišlo z učenjem učenja do sprememb 
na področjih, kot so samostojno učenje 
učencev, uporaba učnih strategij, 
avtomatizacija branja in računanja, bralna 
pismenost učencev, informacijsko 
opismenjevanje, medpredmetna povezava 

pouka? Na katerih področjih? 

Področja, na katerih učenje učenja prinaša 
spremembe. 

Ali je učenje učenja prineslo vidne dosežke 
učencev? 

Sodelovanje kot močno področje učenja 
učenja (Fullan in Hargreaves 2000). 

Ali je prišlo do sprememb pri sodelovanju 
sodelavcev? 

Vodstvo šole pri spodbujanju učenja učenja 
(MacBeath, Pedder in Swaffied 2007). 

Kako vodstvo šole spodbuja učenje učenja s 
profesionalnim razvojem učiteljev? 

Poučevanje kot možnost učenja učenja. Kje vidite ovire za razvoj učenja učenja? 

 

Podatki so bili zbrani s polstrukturiranim skupinskim intervjujem. Intervju izvedemo skladno 

s »kontrolnim seznamom, ki ga uporabimo kot ohlapno strukturo za vprašanja« (Easterby-

Smith, Thrope in Lowe 2007, 114). Čeprav pri zaporedju lahko pride do odklona, s čimer 

sledimo zanimivim smerem poizvedovanja in olajšamo neprekinjeno razpravo, skušamo 

odgovoriti na vsa pripravljena vprašanja (Easterby-Smith, Thrope in Lowe 2007, 114). Naša 

raziskovalna predpostavka je, da so učinki usposabljanja različni glede na triade in glede na 

predmetna področja. Za skupinski intervju smo se odločili, ker želimo pospešiti »vsestransko 

izmenjavo pogledov, pri katerih vsi udeleženci lahko izražajo svoje misli in odgovarjajo na 

misli drugih« (Walker 1985, 5, v Easterby-Smith, Thrope in Lowe 2007, 135). V tem primeru 

gre za veščino spodbujanja, ki zadeva vzpostavitev in ustvarjanje stika pred začetkom 

razprave, ter veščino vodenja, da člani skupine dovolj zaupajo inervjuvarju, da mu dopuščajo 

usmerjanje pogovora (Easterby-Smith, Thrope in Lowe 2007, 135). Z intervjujem 

raziskujemo, katere spremembe na delovnem mestu so bile pri učiteljih vidne po zaključku 

usposabljanja in kakšne rezultate je prineslo usposabljanje na organizacijski ravni šole. Pri 

raziskovanju o spremembah na delovnem mestu želimo z intervjujem ugotoviti predvsem, 

»kako so posamezniki spremenili osebne vzorce prepričanj in vrednot in kako se le-te kažejo 

na delovnem mestu« (Easterby-Smith, Thrope in Lowe 2007). 
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5.5.4 Opazovanje z udeležbo 

Pod opazovanje z udeležbo zajemamo pojem hospitacij, ki spadajo med ključne elemente 

spremljave dela učiteljev v šoli in so »ključne za razvijanje učiteljeve profesionalne rasti« 

(Harris in Lambert 2003, v Erčulj in Širec 2004, 18). Ravnateljica s spremljavo pouka v 

raziskavi zaznava kakovosti vnašanja učenja učenja v poučevanje (Erčulj in Širec 2004) in 

ugotavlja, koliko je projekt Učenje učenja vplival na spremembo učnega procesa. Nadalje 

pridobiva poglobljen vpogled v stanje učne prakse ter ugotavlja, kako učitelji spodbujajo 

motiviranje učencev, jih usmerjajo pri samostojnem delu, komunikaciji, jih miselno 

aktivirajo, kako v učni proces vključujejo metode in pristope, ki prispevajo k učenju učenja, 

podajajo in sprejemajo informacije, podpirajo samostojnost pri učenju učenja ter povezujejo 

pouk z življenjskimi položaji (Tomić 2002, 9–10). Tako hospitacije kot usmerjena oblika 

izboljšave učiteljevega dela učencem zagotavljata dobro poučevanje (Koren 2007, 109).  

Namen hospitacij je ugotoviti, kakšen je bil učinek usposabljanja v projektu Učenje učenja na 

ravni šole, kako je usposabljanje vplivalo na učni proces v šoli. V nadaljevanju v preglednici 

6 prikazujemo področja v učnem procesu, pri katerih nas zanima, ali so učinki usposabljanja v 

projektu Učenje učenja vidni.  

Preglednica 6: Področja opazovanja učiteljev in učencev pri pouku 

Učitelj 

Motiviranje učencev za učenje učenja. 

Usmerjanje pri samostojnem ali skupinskem delu. 

Komunikacija z učenci. 

Vključevanje metod in pristopov, ki prispevajo k učenju učenja v učno snov. 

Miselno aktiviranje učencev s strategijami učenja učenja. 

Postavljanje vprašanj učencem. 

Dajanje povratne informacije učencem. 

Spodbujanje učencev k spraševanju učitelja. 

Povezovanje učenja učenja z življenjskimi položaji. 

Razvidnost elementov učenja učenja pri učni snovi. 

Vrednotenje dosežkov učenja učenja na koncu učne ure. 

Učenec 

Sodelovanje pri učenju učenja. 

Samostojnost in dejavnost pri učenju učenja. 

Komunikacija učenec – učitelj. 

Komunikacija učenec – učenec. 

Odzivi učencev na strategije učenja učenja. 

Zanima nas, katere spremembe na delovnem mestu učiteljev so nastale in ali so rezultati 

usposabljanja v učnem procesu vidni. V raziskavi ugotavljamo vzroke in posledice ter 

beležimo spremembe vedenja na delovnem mestu učiteljev. Analiziramo, kaj se je po 
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usposabljanju v projektu Učenje učenja spremenilo v razredu ter katere pridobitve in dosežke 

učenja učenja vidi tudi ravnateljica.  

5.6 Zagotavljanje veljavnosti: poučevanje kot možnost učenja učenja 

Raziskava izhaja iz temeljne predpostavke, da je projekt Učenje učenja dobro zasnovan in da 

so učitelji z usposabljanjem v projektu izpopolnili svoj profesionalni razvoj. Menimo, da bodo 

učitelji, ki so pozitivno razvili pojmovanja o učenju, spodbudno delovali na učenje učenja in 

ga vnašali v poučevanje ter da so spoznali kakovost, ki jo v njihovo prakso prinaša nova 

oblika poučevanja. Naša raziskovalna predpostavka je, da so vsi učitelji, ki so se udeležili 

izobraževanja v projektu, enaki glede motivacije, fleksibilnosti, odprtosti za novosti ter imajo 

interes za osebno rast.  

5.7 Raziskovalne omejitve: aktivnosti projekta Učenje učenja so eden od učinkov na 

šoli 

Posploševanje rezultatov na raven šole je mogoče z določenimi omejitvami, saj ne moremo 

trditi, da lahko ugotovitve prenesemo na vse učitelje na šoli. Omejitev vidimo predvsem v 

izbranih vzorcih intervjuja in hospitacij, ki sta izbrana namensko. Izbrali smo udeležence, od 

katerih smo lahko o predmetu raziskave izvedeli največ, čeprav je to tudi predpostavka, na 

kateri temelji namensko vzorčenje (Merriam 1998). Tako izbran vzorec seveda ne omogoča 

posploševanja na vso populacijo učiteljev Osnovne šole Pivka. Raziskava v projektu je bila 

izvedena dve leti po usposabljanju, pri čemer vidimo omejitve pri ocenjevanju posameznih 

vidikov usposabljanja, vendar pa hkrati dviguje kakovost ocene dolgoročnih učinkov, to je 

spremembe vedenja na delovnem mestu ter učinkov na organizacijski ravni šole. Omejitev 

vidimo tudi v tem, da pridobitve in izboljšave pri pedagoškem delu v šolah potekajo še na 

drugih ravneh; usposabljanje v projektu Učenje učenja je namreč samo eden od prispevkov k 

spreminjanju vedenja na delovnem mestu. Kljub raziskovalni disciplini in metodološkim 

prizadevanjem je zato težko v popolnosti ločiti učinke projekta Učenje učenja od drugih 

aktivnosti, posebno na četrti ravni Kirkpatrickovega modela.  
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6 EVALVACIJA – UČINKI USPOSABLJANJA V PROJEKTU UČENJE UČENJA 

Evalvacija učinkov usposabljanja za učenje učenja na Osnovni šoli Pivka skladno s 

Kirkpatrickovim modelom (Kirkpatrick in Kirkpatrick 2007) pokaže, da je bilo usposabljanje 

delno uspešno, da je prineslo novo znanje, vendar pa je prenos znanja v prakso učiteljev 

problematičen. Predstavljamo rezultate empirične analize, ki temelji na rezultatih anketnega 

vprašalnika, intervjuja in hospitacij v razredu. 

Najprej predstavljamo ugotovitve odziva udeležencev na usposabljanje, nato pridobljeno 

znanje v usposabljanju, sledijo ugotovljene spremembe udeležencev usposabljanja na 

delovnem mestu ter na koncu podajamo ugotovljene rezultate, ki se kažejo na ravni šole. 

Poglavje zaključimo z vsebinsko interpretacijo podatkov, ki ponujajo komplementaren 

vpogled v obravnavano tematiko. 

6.1 Odziv udeležencev na usposabljanje 

V prvem delu analize se osredotočamo na celotno populacijo strokovnih delavcev Osnovne 

šole Pivka, ki so sodelovali na usposabljanju za učenje učenja, in preverjamo, kakšen je bil 

odziv udeležencev na usposabljanje. Skladno z izvedeno prvo ravnjo Kirkpatrickovega 

modela ugotavljamo, da splošna ocena usposabljanja kaže zadovoljstvo udeležencev z 

usposabljanjem, ki predstavljena orodja ocenjujejo kot uporabna in izvedbo delavnic kot 

dobro.  

Udeleženci usposabljanja v povprečju ocenjujejo izvedbo usposabljanja kot zadovoljivo. 

Zadovoljstvo z izvedbo usposabljanja je ocenjeno na merski skali od 1 (zelo slabo) do 5 (zelo 

dobro), kar odraža srednjo vrednost zadovoljstva. Vsebine in organizacijo usposabljanja 

ocenjujejo s povprečno oceno indeksa 3,30,
1
 pri čemer se ocene v povprečju odklanjajo za 

malenkost manj kot en ocenjevalni razred v pozitivno oz. negativno smer. Povprečje odraža 

srednjo vrednost zadovoljstva (3 = zadovoljivo) usposabljanja učiteljev. Med ocenami 

posameznih vidikov izvedbe ni pomembnejših razhajanj. Tako ocenjujejo vsebino vmesnih 

aktivnosti za obravnavano tematiko učenje učenja s povprečno oceno 3,24 in primernost 

vsebine delavnic za obravnavano tematiko učenje učenja s povprečno vrednostjo 3,32. 

Nekoliko nižjo povprečno oceno so pridobile vmesne aktivnosti, in sicer pri splošni oceni 

3,32 in pri vsebini 3,24. Najbolj pa so udeleženci zadovoljni s časovnim razporedom delavnic, 

saj ta vidik ocenjujejo s povprečno oceno 3,50. Standardni odkloni pri posameznih vidikih 

izvedbe so podobni (med 0,8 in 0,6 ocenjevalnega razreda), kar kaže, da so bili udeleženci pri 

svojih ocenah razmeroma enotni. 

                                                 

1
 Indeks je izračunan kot povprečje vseh ocenjevalnih vidikov usposabljanja. 
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Preglednica 7: Splošna ocena vsebine in organizacije usposabljanja 

 N Min Max Avg. St. Dev. 

Splošna ocena usposabljanja. 34 1 5  3,15 0,74 

Ocena vsebine vmesnih aktivnosti za obravnavano 

tematiko učenja učenja. 

34 2 5 3,24 0,78 

Splošna ocena izvedbe delavnic. 34 2 4 3,30 0,63 

Primernost vsebine delavnic za obravnavano 

tematiko učenja učenja. 

34 2 5 3,32 0,63 

Splošna ocena vmesnih aktivnosti za obravnavano 
tematiko učenja učenja. 

34 2 5 3,32 0,80 

Časovni razpored delavnic. 34 2 5 3,50 0,82 

N  34     

Legenda: N = število anketirancev, ki so posredovali izpolnjene vprašalnike, Min = najnižja vrednost 

izbranega parametra, Max = najvišja vrednost izbranega parametra, Avg. = povprečna vrednost, St. 
Dev. = standardni odklon, N = število anketirancev, ki so odgovorili na vsa vprašanja iz sklopa/tabele. 

Udeleženci usposabljanja v povprečju ocenjujejo uporabnosti metod učenje učenja kot 

zadovoljivo. Zadovoljstvo z izvedbo usposabljanja je ocenjeno na skali od 1 (zelo slabo) do 5 

(zelo dobro), kar pomeni, da nam pridobljeni rezultati prikazujejo srednjo vrednost 

zadovoljstva, ki ne kaže presežkov. Med ocenami posameznih vidikov metod učenja učenja ni 

pomembnejših razhajanj. Uporabnost predstavljenih in uporabljenih metod in oblik dela za 

delo z učenci so udeleženci ocenili s povprečno oceno 3,24, pri čemer se ocene od te 

vrednosti v povprečju odklanjajo za en ocenjevalni razred v pozitivno oz. negativno. 

Povprečje odraža zadovoljivo (3 = zadovoljivo) uporabnost predstavljenih metod. Tudi 

naslednje vidike so udeleženci ocenili zadovoljivo, in sicer z nekoliko višjo zadovoljivo 

oceno primernost uporabljenih metod za obravnavane vsebine učenja učenja, ki ji pripisujejo 

povprečno oceno 3,62, ter s šibko, ampak dobro povprečno oceno vrednosti raznolikosti 

uporabljenih metod (3,76). Učitelji, ki so se usposabljali za učenje učenja, pa so najmanj 

zadovoljni s predstavitvijo novih metod, ki jih ocenjujejo s povprečno oceno 3,06.  



57 

Preglednica 8: Ocena uporabnosti predstavljenih metod učenja učenja 

  N   Min  Max  Avg. St. Dev. 

Predstavitev novih metod in oblik dela. 34 1 5  3,06 0,95 

Uporabnost predstavljenih in uporabljenih metod in 

oblik dela za delo z učenci. 
34 2 5  3,24 0,85 

Ocena uporabnosti metod učenja učenja. 34 2 4  3,24 0,62 

Raznolikost uporabljenih metod. 34 2 5  3,76 0,76 

Primernost uporabljenih metod za obravnavane 

vsebine učenja učenja. 

34 2 4  3,62 0,59 

N 34     

Legenda: N = število anketirancev, ki so posredovali izpolnjene vprašalnike, Min = najnižja vrednost 

izbranega parametra, Max = najvišja vrednost izbranega parametra, Avg. = povprečna vrednost, St. 
Dev. = standardni odklon, N = število anketirancev, ki so odgovorili na vsa vprašanja iz sklopa/tabele. 

Udeleženci usposabljanja v povprečju ocenjujejo izvedbo delavnic kot dobro, in sicer s 

povprečno oceno 3,68. Zadovoljstvo z izvedbo usposabljanja je ocenjeno na merski skali od 1 

(zelo slabo) do 5 (zelo dobro), kar pomeni, da še vedno ne moremo govoriti o presežkih 

zadovoljstva odziva udeležencev na celotno usposabljanje, pač pa le o srednji vrednosti. Med 

ocenami posameznih vidikov izvedbe ni pomembnejših razhajanj. Zadovoljivo oceno 

udeleženci pripisujejo vidiku spodbujanje sodelovanja in razprave med strokovnimi delavci 

(3,56). Všeč jim je bilo smiselno menjavanje predavateljev, zato so izmed vseh opazovanih 

vidikov izvedbe delavnic najvišje ocenili (4 = dobro) prav menjavo predavateljev (4,62). Tudi 

poznavanje predavateljev področja učenja učenja so ocenili kot razmeroma dobro, in sicer s 

povprečno vrednostjo 3,66. Z zadovoljivo povprečno oceno 3,44 je bilo ocenjeno vodenje 

delavnic, nekoliko najmanj pa so bili udeleženci zadovoljni s poznavanjem prakse učenja 

učenja predavateljev, saj so to postavko ocenili s povprečno oceno 3,29.  

Preglednica 9: Ocena izvedbe delavnic 

 N Min Max Avg. St. Dev. 

Poznavanje prakse učenja na šoli. 34 1 5 3,29 0,93 

Vodenje delavnic. 34 2 5 3,44 0,74 

Poznavanje področja učenja učenja. 34 2 5 3,66 0,74 

Spodbujanje sodelovanja in razprave med 

strokovnimi delavci. 

34 2 5 3,56 0,78 

Ocena izvedbe delavnic. 34 2 4 3,68 0,45 

Menjava predavateljev. 34 4 5 4,62 0,49 

N  34     

Legenda: N = število anketirancev, ki so posredovali izpolnjene vprašalnike, Min = najnižja vrednost 

izbranega parametra, Max = najvišja vrednost izbranega parametra, Avg. = povprečna vrednost, St. 
Dev. = standardni odklon, N = število anketirancev, ki so odgovorili na vsa vprašanja iz sklopa/tabele. 

Če povežemo vsebino podpoglavja 3.1 z odgovori v anketnem vprašalniku, ugotavljamo, da 

je odziv udeležencev na celotno usposabljanje zadovoljiv. Na podlagi prikaza posameznih 
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tabel in analize rezultatov lahko ugotavljamo, da udeleženci usposabljanja izražajo šibko, a 

pozitivno zadovoljstvo, pri čemer pozitivno izstopajo vidiki: raznovrstnost in primernost 

uporabljenih metod za obravnavane vsebine učenja učenja, poznavanje področja učenja 

učenja, spodbujanje sodelovanja in razprave med strokovnimi delavci ter ocena izvedbe 

delavnic. Učiteljem na usposabljanju je bilo najbolj všeč smiselno menjavanje predavateljev. 

Manjše zadovoljstvo so udeleženci izrazili s predavateljevimi predstavitvami novih metod in 

oblik dela učenja učenja. 

6.2 Prirast znanja udeležencev  

Razdelek se osredotoča na oceno pridobljenega znanja udeležencev z usposabljanjem za 

učenje učenja. Podajamo empirične ugotovitve druge ravni Kirpatrickovega modela, ki 

opisuje prirast znanja udeležencev. Pregled analize kaže, da vsi udeleženci v usposabljanju 

niso izboljšali znanja in spretnosti, povezanih z uvajanjem učenja učenja, vendar je v 

povprečju zaznati šibek prirast znanja.  

Udeleženci usposabljanja v povprečju izkazujejo, da so tekom usposabljanja pridobili novo 

znanje, pri čemer je bil prirast znanja majhen (povprečna vrednost indeksa 3,11 na merski 

skali 1 – se sploh ne strinjam do 5 – se popolnoma strinjam). Ocene od te vrednosti se v 

povprečju odklanjajo za 0,75 ocenjevalne razreda. Med ocenami posameznih vrst znanja 

učenja učenja ni pomembnejših razhajanj, saj se povprečne vrednosti med najvišje in najnižje 

ocenjene vsebine razlikujejo zgolj za 0,3 ocenjevalnega razreda. Standardni odkloni so 

relativno veliki in kažejo na razhajanja v stališčih udeležencev usposabljanja. Oziroma, 

upoštevajoč uporabo bipolarne merske skale, kjer vrednost 3 pomeni odsotnost stališča, lahko 

sklepamo, da niso vsi udeleženci zaznali prirasta znanja. Razvidno je, da je usposabljanje 

najbolj prispevalo k poznavanju prakse učenja učenja na šoli (3,35). Udeleženci usposabljanja 

za učenje učenja so izboljšali svoje znanje in spretnosti glede razumevanja pomena 

sodelovanja z okoljem pri razvijanju kompetence učenja učenja, saj so ga ocenili s povprečno 

oceno 3,44. Nekoliko slabše so ocenili vidik: bolje razumem pomen lastne motivacije za delo 

z učenci, in sicer s povprečno oceno 3,18. Usposabljanje je nekoliko manj prispevalo k 

pridobivanju drugih vidikov znanja učenja učenja: razumevanje pomena razvijanja kompetenc 

učenja učenja in prepoznavanja pomena učenja učenja na vseh ravneh, ki sta ocenjena s 

povprečno oceno 3,21. Najnižji povprečni prispevek k znanju anketiranci zaznavajo na 

področjih pridobivanja izhodišč presoje svoje dejavnosti za razvijanje kompetence učenja 

učenja (3,09) in spoznavanja novih metod in načinov dela z učenci (3,00).  
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Preglednica 10: Ocena pridobljenega znanja  

 N Min Max Avg. St. Dev. 

Bolje poznamo prakso učenja učenja na šoli.  34 1 5 3,35 0,96 

Spoznal/-a sem nove metode in načine dela z 
učenci.  

34 1 5 3,00 1,10 

Pridobil/-a sem izhodišča presoje svoje dejavnosti 
za razvijanje kompetence učenja učenja.  

34 1 5 3,09 0,86 

Ocena pridobljenega znanja.  34 1 4 3,11 0,75 

Bolje razumem pomen razvijanja kompetence 

učenja učenja.  

34 1 5 3,21 1,00 

Bolje razumem pomen lastne motivacije za delo z 

učenci. 
34 1 5 3,18 0,99 

Razumem pomen sodelovanja z okoljem pri 

razvijanju kompetence učenja učenja. 
34 1 5 3,44 1,02 

Smo prepoznali pomen učenja učenja na vseh 
ravneh.  

34 1 5 3,21 0,88 

N 34     

Legenda: N = število anketirancev, ki so posredovali izpolnjene vprašalnike, Min = najnižja vrednost 

izbranega parametra, Max = najvišja vrednost izbranega parametra, Avg. = povprečna vrednost, St. 
Dev. = standardni odklon, N = število anketirancev, ki so odgovorili na vsa vprašanja iz sklopa/tabele. 

Posebej nas v povezavi z učenjem učenja zanima, kako so udeleženci v usposabljanju 

razumeli in opredeljevali kompetenco učenja učenja. Vprašanje izhaja iz zasnove 

usposabljanja, ki predvideva krepitev znanja in spretnosti, torej njihovo izboljšanje, ter 

pozitiven odnos udeležencev do učenja učenja kot rezultata usposabljanja. Na odprto 

vprašanje anketnega vprašalnika za strokovne delavce »Kako osebno razumete in 

opredeljujete pojem učenja učenja?«, so učitelji zapisali, da učenje učenja razumejo in 

opredeljujejo kot način, kako se naučiti, kako se učiti, se naučiti poučevati, kako učiti učence, 

da se bodo sami znali učiti, učiti se učenja, učence učiti postopke, kako naj se učijo. 

Najpogosteje so podarili, da zanje kompetenca učenja učenja pomeni znanje o tem, kako se 

učiti, si kaj lažje zapomniti ter učiti tudi sebe, kako učiti. Iz napisanega lahko sklepamo, da 

učitelji razumejo bistvo učenja učenja, saj učenje učenja opredeljujejo kot »sposobnost za 

učenje, potrebno za razvijanje in usmerjanje lastnega učenja, vključujoč zavest o lastnem 

učnem procesu« (Komisija Evropske skupnosti 2007, 8). 

Tudi intervju je potrdil razumevanje kompetence učenja učenja. Učitelji učenje učenja 

opredeljujejo kot znanje, kako učence »učiti, kako se je treba učiti«. Iz njihovih odgovorov je 

mogoče razbrati, da je šolsko znanje preskromno za življenjske položaje, v katerih se bodo v 

prihodnosti znašli njihovi učenci. Navajajo določene vidike razumevanja kompetence učenja 

učenja: »Zame učenje učenja ni samo učenje šolskih predmetov, ampak tudi učenje drugih 

oblik znanja, kot so spretnosti, stališča in sposobnosti. Učenje učenja pomeni osvojiti metode 

učenja, spretnosti za samostojno učenje in prenos znanja učencem s pristopi, ki vključujejo 

življenjske položaje.«  
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Intervjuji potrjujejo tudi zgoraj predstavljene anketne rezultate in dodatno pojasnjujejo vzroke 

nizkega prirasta znanja. Ti so predvsem v tem, da je učenje učenja že dolgo prisotno v našem 

učnem procesu in ga ne uvajamo na novo, zato je za večino intervjuvancev pomenilo le 

osvežitev znanja in že poznanih metod. Torej, čeprav je prirast znanja ocenjen kot nizek, 

ugotavljamo, da je znanje s področja učenja učenja na šoli prisotno. Iz neformalnih 

razgovorov z učitelji na šoli smo namreč razbrali, da so si znanje pridobili tudi iz drugih virov 

in ne samo z usposabljanjem. Naj ob tem navedemo nekaj njihovih trditev: »Znanje je 

prisotno, vendar ni bilo pridobljeno z usposabljanjem, ampak že prej, iz drugih virov, tudi z 

lastno prakso skozi svoje poučevanje. Usposabljanje mi je osvežilo znanje o že znanih 

metodah in pristopih, ki sem jih mogoče zanemarila. Imam veliko let prakse poučevanja in 

vsa leta učence učim, kako se učiti. Usposabljanje je potrdilo moje poučevanje.« 

Pregled prikaza porazdelitve vrednosti posameznih anketnih trditev in odgovorov v intervjuju 

kaže, da je v povprečju zaznati šibek prirast znanja. Tega je mogoče pojasniti s tem, da je 

razmeroma veliko udeležencev izhodiščno znanje že imelo, zato so z usposabljanjem osvežili 

svoje znanje ter pridobili znanje na področju novosti učenja učenja.  

6.3 Spremembe na delovnem mestu po usposabljanju 

V tem razdelku ugotavljamo, ali je prišlo po usposabljanju do sprememb na delovnem mestu 

učiteljev. Tako predstavljamo izvedeno tretjo raven Kirpatrickovega modela, ki ugotavlja 

obseg prenosa predstavljenih orodij na delovno mesto učiteljev oz. v njihov učni proces. 

Ugotavljamo, da je po usposabljanju obseg prenosa naučenega znanja v prakso razmeroma 

nizek. Čeprav je usposabljanje trajalo dve leti, se dolgoročni učinki na delovnem mestu 

učiteljev kažejo le pri določenih oblikah dela v učnem procesu.  

Vrednost povprečja (indeks) različnih oblik prenosa naučenega v prakso 2,80 (1 – se sploh ne 

strinjam do 5 – se popolnoma strinjam) kaže, da so udeleženci v dnevno prakso prinesli 

razmeroma malo znanja oziroma, ker se ocene od te vrednosti v povprečju odklanjajo za 0,65 

ocenjevalnega razreda lahko sklepamo, da niso vsi udeleženci prenesli novo znanje v prakso. 

Opozarjamo pa, da je indeks izračunan le na osnovi 13 enot.  
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Preglednica 11: Ocena količine prenesenega znanja v prakso 

 N Min Max Avg. St. Dev. 

Teoretična spoznanja smo preizkusili v praksi. 13 1        4 2,54 0,87 

Prenos znanja v prakso. 13 1        4 2,80 0,65 

Preizkusil/-a sem nove metode in načine dela z 
učenci. 

34 1        5 3,03 1,00 

Uporabljam različne strategije za spodbujanje 

globokega učenja pri učencih. 

34 1        5 3,21 1,12 

Več pozornosti namenjam odnosu z učenci. 34 1         5  3,47 1,16 

Bolj spodbujam sodelovalno učenje učencev. 34 1         5 3,47 1,08 

Pri delu z učenci uporabljam več različnih načinov 
motiviranja. 

34 1         5 3,71 1,03 

N 13     

Legenda: N = število anketirancev, ki so posredovali izpolnjene vprašalnike, Min = najnižja vrednost 

izbranega parametra, Max = najvišja vrednost izbranega parametra, Avg. = povprečna vrednost, St. 
Dev. = standardni odklon, N = število anketirancev, ki so odgovorili na vsa vprašanja iz sklopa/tabele. 

Od vseh oblik prenosa znanja v prakso je v največji meri izražena uporaba različnih načinov 

motiviranja, saj so ta vidik udeleženci usposabljanja ovrednotili s povprečno oceno 3,71. S 

povprečno oceno 3,47 ocenjujejo vidik: več pozornosti namenjam odnosu z učenci in bolj 

spodbujam sodelovalno učenje učencev, Učitelji so v učnem procesu razmeroma malo 

preizkušali nove metode in načine dela z učenci, ki jih ocenjujejo s povprečno oceno 3,03, ter 

v svoje poučevanje prenesli strategije za spodbujanje globokega učenja, ki jih ocenjujejo s 

povprečno oceno 3,03. Med posameznimi vidiki prenosa znanja v prakso ima najnižjo oceno 

preizkus teoretičnih spoznanj v praksi (2,54). Standardni odkloni nam kažejo razmeroma 

velika razhajanja med anketiranci, ki so v povprečju okoli enega ocenjevalnega razreda. Če ob 

tem upoštevamo, da na uporabljeni merski skali vrednost 3 pomeni odsotnost stališča, lahko 

sklepamo, da vsi učitelji novo pridobljenih znanj niso preizkusili v praksi. Pri interpretaciji 

prenosa znanja v prakso moramo biti previdni, saj je indeks izračunan le na osnovi 13 enot. 

Sklepamo, da so na to vprašanje odgovorili le tisti učitelji, ki teoretičnih spoznanj niso 

preizkusili v praksi in so tudi druge trditve v anketnem vprašalniku ocenili nižje. Ravno zato 

je povprečje povprečja ocenjeno tako nizko in se ne sklada z ugotovitvami v intervjuju in 

hospitacijah, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.  

Obratno odgovori učiteljev v intervjuju kažejo, da se udeleženci usposabljanja učenja učenja 

večinoma strinjajo, da je zaradi udeležbe v usposabljanju prišlo do sprememb v učnem 

procesu, ki jih lahko pripišemo novonastalemu znanju. Navedli so, da po usposabljanju v 

svoje delo vnašajo več sodelovalnega učenja, strategij in metod aktivnega učenja, ki vsebujejo 

razmišljanje, dialog, postavljanje hipotez, povezovanje znanja z izkušnjami, sodelovanje, 

motivacijo učencev ter povratno informacijo: »Učencem zdaj dajem več povratnih informacij, 

ki pozitivno vplivajo na učne dosežke. V mojem razredu se je povečala bralna pismenost, 
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učenci raje samostojno delajo, se aktivneje učijo. Pripravljam učne ure z metodami in pristopi 

učenja učenja, opažam večjo motiviranost za delo učencev pri pouku.« 

Na odprto vprašanje anketnega vprašalnika za strokovne delavce: »Kateri so po vašem 

mnenju trije najboljši kazalniki dobre prakse učenja učenja v vaši šoli?«, je odgovorilo 16 od 

34 učiteljev. Zapisali so, da so v svojo prakso poučevanja vnesli nove metod in pristope 

učenja učenja, sodelovalno učenje, krepili sodelovanje, medpredmetno povezovanje, razvili 

dobre odnose z učenci ter pridobili dosežke učencev. To pa so po njihovem mnenju tudi 

kazalniki dobre prakse, ki se kažejo v izboljšanju znanja in spretnosti, povezanih z uvajanjem 

učenja učenja na šoli. 

Iz pogovora v intervjuju z udeleženci usposabljanja je razvidno, da so učenje učenja večinoma 

enačili z individualnimi učnimi pristopi na ravni njihove prakse, ne pa toliko s procesom in 

dejavnostmi, ki vnaprej dogovorjeno potekajo na ravni šole. Intervjuvanci so se strinjali, da so 

nekaj znanja o učenju učenja pred začetkom usposabljanja že imeli, vendar so ga še poglobili, 

zato je po njihovem mnenju prišlo do sprememb v razredu. Nekateri učitelji so navajali, da pri 

poučevanju uporabljajo več učnih strategij in metod učenja učenja, predvsem v razredih z 

učno težavnimi učenci. Več je medpredmetnega povezovanja pouka, predvsem v povezavi s 

tujimi jeziki, kjer uporabljajo učne strategije za spodbujanje globokega učenja. »Učne 

strategije uporabljam pogosto, predvsem pri predmetu spoznavanje družbe, in sicer Paukovo 

strategijo, VŽN strategijo, učencem pa zelo rada postavljam problemsko zastavljena 

vprašanja.«  

Približno polovica vseh intervjuvancev v odgovorih kot prenos vsebin usposabljanja v svojo 

prakso omenja sodelovalno učenje. Tako npr. navajajo, da jim s sodelovalnim učenjem, ki ga 

zdaj večkrat uporabljajo v učnem procesu, uspe pritegniti učence k aktivnemu in 

samostojnemu učenju ter jih spodbujajo k razmišljanju in k lastnim odločitvam. Učenci se 

tako lažje učijo samostojno, so aktivnejši in bolj sodelujejo med seboj. S sodelovalnim 

učenjem predstavijo in analizirajo izbrano pesem pri slovenskem jeziku, jo zvočno posnamejo 

in zmontirajo posnetke v projekcijo. Učitelji več delajo na nalogah višjih taksonomskih ravni, 

pogosto učence prosijo za refleksijo, postavljajo jim vprašanja, s katerimi povezujejo novo 

znanje z že obstoječim. Namesto vprašalnic »kaj?« in »kdaj?« pogosteje sprašujejo »zakaj?« 

in »kako?«. Bolj poudarjajo povratno informacijo, za katero pravijo, da lahko spodbudi ali pa 

povsem zaustavi proces učenja učenja. Skrbijo, da je takojšnja, natančna, pozitivna in 

usmerjena na proces učenja učenja. »Pri svojem delu predvsem spodbujam dobro 

komunikacijo, saj je ključna tako pri sodelovalnem učenju kot pri dajanju in prejemanju 

informacije.« 

Pregled odgovorov intervjuvancev kaže njihovo mnenje, da je za prenos znanja v učni proces 

bistvena motivacija za učenje učenja. Navajajo, da učence motivirajo za učenje učenja tako, 

da ga povezujejo z vsakdanjim življenjem, s pogledom v prihodnost učencem prikazujejo 

smisel učenja – npr. to boš potreboval v življenju. Učencem berejo aktualne odlomke iz revij 
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in časopisov ter literature, ki se navezuje na obravnavano učno temo. V dogovoru z učenci v 

šolskem glasilu objavijo njihove zanimive križanke, miselne vzorce ali pripravo za učenje 

strategij učenja učenja. »Motiviram jih tako, da navežem učno snov na kakšno aktualno temo 

oz. na vsebino, ki jim je blizu. Tako vidijo, da je določena tema še kako povezana z našim 

vsakdanom.« Manj poučujejo frontalno. Predvsem v manjših, mešanih skupinah po 

sposobnostih učencev načrtujejo pouk v smislu komunikacije z učenci, spodbujajo določeno 

vrsto avtonomije pri pouku, da se ustvarja enakovreden, spoštljiv odnos. V razredu razvijajo 

pozitivno in k učenju naravnano klimo, ki spodbuja učenje učenja.  

Nekaj intervjuvancev ocenjuje, da je za uspešen razvoj učenja učenja pomembno socialno, 

ekonomsko in kulturno okolje, ki pomembno vpliva na predhodno znanje in premagovanje 

ovir učenja učenja v učnem procesu. Predvsem so prepričani, da je spodbudno domače okolje 

temelj, ki ga šola ne more nadomestiti in pomembno vpliva na izvajanje učenja učenja v 

praksi učiteljev. Predvsem zaupanje ima pozitiven učinek na spodbujanje učenja učenja. 

Navajajo, da so tudi učenci iz socialno šibkega okolja, ki imajo več učnih težav pri učenju, saj 

pogosto živijo v tujejezičnih družinah in imajo zato težave z razumevanja jezika, z uporabo 

strategij učenja učenja napredovali v znanju. Ena od učiteljic nam je zaupala, da zdaj učencem 

iz socialno težavnih okolij skuša razložiti razumevanje učenja učenja, saj se ti pogosto ne 

znajo učiti, razumevanje kompetence učenja učenja pa jim pomaga, da so postali uspešnejši in 

so popravili slabe ocene. O tem, kako se je treba učiti, zdaj dodatno pojasni tudi staršem na 

govorilnih urah ali roditeljskih sestankih. 

Iz spremljanja hospitacij je razvidno, da nekateri učitelji učence poučujejo drugače, kar 

nakazuje prenos novega znanja v učni proces in s tem sprememb na delovnem mestu 

učiteljev. Učitelji pri podajanju nove učne snovi učence motivirajo z metodami za 

spodbujanje učenja učenja pri pouku. Pri matematiki za uvodno motivacijo uporabijo 

sestavljanko domine, pri čemer opazimo prijetno delavno vzdušje v razredu, sproščeno 

komuniciranje, spodbudo med soigralci ter sproščen odnos učitelj–učenec. Pri mlajših 

učencih, pri katerih je koncentracija krajša, uporabljajo več različnih motivacij. Učiteljica 

prve triade vključi elemente metode semaforja, pri kateri so učenci zelo samostojni in aktivni, 

med seboj se posvetujejo in primerjajo rezultate, skozi učno uro pa jih motivira še z igralnimi 

kockami za prepoznavanje črk. Ena od učiteljic učence motivira za učenje s prebrano 

pravljico. Podrobneje opazujemo odziv učencev na metodo igro vlog, ki je zelo primerna za 

bolj zadržane in tihe učence, saj se v vlogi koga drugega lažje izražajo, predstavijo. Pri tem 

opazimo razvijanje komunikacijskih in socialnih spretnosti učencev v razredu. V eni izmed 

izvedenih ur je na koncu podane snovi uporabljena metoda sestavljenka. Njeno prednost 

vidimo v tem, da otrok sam preveri pravilnost svojega rezultata, se tako uči preverjanja 

usvojenega znanja in razvija sklepanje ter s tem povezuje znanje z življenjskimi položaji.  

Učitelji s pozitivno komunikacijo poskrbijo za dober odnos z učenci, predvsem jih spodbujajo 

in pohvalijo za dobro opravljeno delo. Tudi komunikacija učenec – učenec poteka 
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kontinuirano in odzivno. Učiteljice preverjajo razumevanje podane učne snovi ter dajejo 

učencem jasna navodila za reševanje nalog, ki vključujejo miselno aktiviranje učencev s 

strategijami učenja učenja. Uporabijo tudi metode za spodbujanje učenja učenja, kot so 

miselni vzorci, metoda snežne kepe, viharjenje možganov, karte ter fotografiranje in 

snemanje. Učenci pogosto prosijo za dodatno razlago in pomoč ter primerjajo rešitve. Dve 

šolski uri izvedejo z medpredmetnim povezovanjem pouka. Spoznanja in znanja z enega 

predmetnega področja povezujejo z drugo učno snovjo. Učenci z učno snovjo, podano v 

učbeniku, samostojno izdelajo miselni vzorec. Za samostojno učenje učencev učiteljice 

uporabijo Paukovo strategijo in strategijo VŽN.2
 Tako je v učnem procesu zaznati razvijanje 

in krepitev bralnih učnih strategij, ki so posledica spodbujanja metod in načinov dela učenja 

učenja. Ugotavljamo pa, da v višjih razredih odzivi učencev na strategije učenja učenja pri 

pouku niso optimalno zastopani. 

Hospitacije v razredu potrjujejo, da učitelji uporabljajo novo znanje o učenju učenja pri 

pouku, in podrobneje odgovarjajo na to, za kakšne spremembe gre. V učnem procesu učiteljev 

je ravnateljica zasledila uporabo novih metod in načinov dela z učenci ter razumevanje 

pomena razvijanja kompetence učenja učenja. Nekateri so v svoj učni proces vključevali 

strategije in metode učenja učenja, povezovali učenje z življenjskimi položaji in procesirali 

novo znanje in spretnosti ter tako pri učencih spodbujali iskanje in uporabo pomoči (Komisija 

Evropske skupnosti 2007, 8). Pri dveh učiteljih je zasledila spremembo pri dajanju povratne 

informacije učencem o njihovem delu, uspešnosti, dosežkih, napakah, pomanjkljivostih pri 

učenju.  

Če povzamemo vsebino poglavja 3.3, ugotavljamo, da anketa kaže na nizko stopnjo uporabe 

znanja v praksi, medtem ko intervjuji pokažejo večjo stopnjo uporabe metod učenja učenja v 

učnem procesu učiteljev. Intervjuvanci zelo bogato opišejo načine rabe učenja učenja v 

poučevanju, kar pomeni, da so udeleženci usposabljanja imeli razmeroma veliko predznanje o 

učenju učenja. Torej, znanje o učenju učenja je prisotno, vendar je bilo le nadgrajeno z 

usposabljanjem. Učitelji uporabljajo nekatere teoretično znane prijeme učenja učenja, kot so 

sodelovalno učenje, strategije aktivnega učenja, strategije učenja učenja ter strategije za 

spodbujanje globokega učenja, učitelji učence motivirajo za učenje učenja, več sprašujejo in 

dajejo več povratnih informacij učencem, pri pouku se medpredmetno povezujejo. Z uporabo 

učnih strategij učenja učenja izvedene hospitacije odražajo učni cilj, »kako se učiti in se 

naučiti«, da bi se vsak učenec opremil z znanjem, da se bo znal sam učiti in bo poznal različne 

pristope učenja učenja (Širec idr. 2011). 

                                                 

2
 Kaj že vem? Kaj želim zvedeti? Kaj sem se naučil? 
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6.4 Učinki usposabljanja v projektu na organizacijski ravni šole 

Poleg zadovoljstva udeležencev z usposabljanjem, njihovega odnosa do učenja učenja ter 

izboljšanega znanja in spretnosti je z vidika ocene uspešnosti usposabljanja pomembno, da se 

obravnavane vsebine in pristopi prenesejo tudi v prakso delovanja posameznikov ter v 

spremembe v delovanju na ravni šole, zato na četrti ravni Kirpatrickovega modela 

ugotavljamo, da so dolgoročni učinki usposabljanja neposredno zaznani, čeprav so šibki. 

Učinki usposabljanja v projektu so bili na organizacijski ravni šole zaznani pri posameznikih, 

v povprečju pa govorimo o odsotnosti učinkov. Dolgoročno izboljšanje prakse učenja učenja 

po koncu usposabljanja je ocenjeno s povprečno vrednostjo 3,06, kar kaže na šibke učinke 

(vrednost 3 na lestvici predstavlja odsotnost stališča oz. učinka). Spremembe na delovnem 

mestu po usposabljanju so ocenjene z navedenimi trditvami, označenimi na merski skali od 1 

(se sploh ne strinjam) do 5 (se popolnoma strinjam). Posamezna vprašanja odstopajo od 

povprečij za približno en ocenjevalni razred.  

Preglednica 12: Dolgoročni učinki usposabljanja učenja učenja na organizacijski ravni 

šole 

 N Min Max Avg. St. Dev. 

Pogosteje si izmenjujemo primere dobre prakse 

učenja učenja. 

34 1 5  2,74 0,99 

Pogosteje strokovno razpravljamo o učenju učenja. 33 1 4  2,88 0,96 

Izboljšali smo prakso učenja učenja. 34 1 5  3,06 0,95 

Oblikovali smo skupne usmeritve za razvijanje 

kompetence učenja učenja. 

34 1 5  3,06 0,98 

Kritično sem ovrednotil/-a svojo prakso učenja 
učenja. 

34 1 5  3,29 1,00 

Oblikovali smo pomen učenja učenja na vseh 
ravneh (učitelji, učenci …) 

34 1 5  2,82 1,14  

N 34     

Legenda: N = število anketirancev, ki so posredovali izpolnjene vprašalnike, Min = najnižja vrednost 

izbranega parametra, Max = najvišja vrednost izbranega parametra, Avg. = povprečna vrednost, St. 
Dev. = standardni odklon, N = število anketirancev, ki so odgovorili na vsa vprašanja iz sklopa/tabele. 

Da usposabljanje ni učinkovalo, dokazuje tudi vidik: oblikovali smo skupne usmeritve za 

razvijanje kompetence učenja učenja, ki je ocenjen s povprečno oceno 3,06. Učitelji tudi niso 

kritično vrednotili svoje prakse učenja učenja, ki je ocenjena s povprečno oceno 3,29. 

Razmeroma šibke učinke je zaznati na ravni sprememb organizacije glede sodelovanja 

učiteljev, saj ima med posameznimi učinki usposabljanja v projektu najnižjo povprečno oceno 

izmenjava primerov dobre prakse učenja učenja, in sicer 2,74. S podobno nizko povprečno 

oceno sta ocenjena še vidika: pogosteje strokovno razpravljamo o učenju učenja (2,88) ter 

oblikovali smo pomen učenja učenja na vseh ravneh (2,82).  
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Na podlagi podatkov, prikazanih v tabeli, lahko sklepamo, da po usposabljanju ni bilo 

zaznanih dolgoročnih učinkov. 

Rezultati analize anketnega vprašalnika kažejo, da so udeleženci dolgoročno izboljšanje 

prakse učenja učenja po koncu usposabljanja ocenili s povprečno vrednostjo 3,06, kar ne 

pomeni velikih sprememb na delovnem mestu učiteljev, ki bi jih lahko neposredno pripisali 

usposabljanju. Obratno so nekateri učitelji v intervjuju poudarili dolgoročne spremembe na 

različnih področjih poučevanja. Učitelji prve in druge triade poročajo o spremembah v 

delovanju na ravni šole, ki so močno pozitivno povezane s sodelovanjem na šoli, saj pravijo, 

da se s kolegi skupaj pripravljajo na pouk. Izmenjujejo in dopolnjujejo si učne priprave, v 

katerih je poudarek na učenju učenja. Pogovarjajo se o novih pristopih učenja učenja in delijo 

znanje, ki ga pridobijo s prakso. Pogosto v svoje učne aktivnosti vključujejo spremembe, ki 

dajejo rezultate, kot so izmenjava novih idej in metod učenja učenja ter učnih strategij, saj 

tako dajejo pomembnost učenju učenju v učnem procesu. Tako npr. navajajo: »Če bi bilo 

učenje učenja na šoli bolj poudarjeno med poukom, bi prineslo vidnejše učne rezultate na 

vseh ravneh šole.« 

Učitelji intervjuvanci tretje triade pa menijo drugače, in sicer dvomijo o dolgoročnih učinkih 

učenja učenja na ravni šole. Strinjajo se, da zaradi udeležbe v usposabljanju večinoma ni 

prišlo do sprememb na ravni šole, in sicer so svoje nestrinjanje podkrepili s trditvijo, da so se 

strokovni delavci že pred tem povezovali na drugih področjih. Pravijo, da se s sodelavci 

dogovarjajo, katere metode oz. pristope učenja učenja bodo uporabili pri obravnavi določene 

učne snovi, vendar pa se še vedno premalo pogovarjajo in diskutirajo o novostih in 

spremembah pri svojih učnih urah. Na začetku šolskega leta so sicer oblikovali skupne 

usmeritve za razvijanje kompetence učenja učenja, vendar pa je do sprememb v poučevanju 

prišlo le pri tistih sodelavcih, ki si osebno prizadevajo za spremembe in verjamejo vanje. Še 

vedno si premalo izmenjujejo primere dobre prakse učenja učenja in premalo predstavljajo 

svoje novosti na področju učenja učenja svojim kolegom, npr. na pedagoških konferencah, 

aktivih učiteljev, ali samo svojemu sodelavcu, ki poučuje isti predmet. Tako so tudi 

prepričani, da o učenju učenja ne razpravljajo dovolj in se premalo moralno podpirajo pri 

učenja učenja. Še vedno iščejo premalo nasvetov pri svojih kolegih ter nudijo premalo pomoči 

učiteljem novincem. Menijo, da učenje učenja pri pouku še vedno ni zastopano optimalno. 

Navajajo: »Na šoli nimamo skupinskih hospitacij, kjer bi učitelji predstavljali primere dobre 

prakse učenja učenja ali skupno razvijali učna gradiva«. 

Posamezni intervjuvanci pa so kljub predhodnemu opisu prepričani, da so se ob koncu 

obdobja uvajanja učenja učenja izboljšali dosežki učencev. Bistveno se je okrepila 

samozavest učencev pri govornih nastopih, tudi pri tujih jezikih. Izboljšalo se je informacijsko 

opismenjevanje, učenci so zdaj samostojnejši in vztrajnejši pri iskanju informacij, ki jih 

potrebujejo pri svojem učnem delu. Med vidne dosežke učencev, ki jih je prineslo učenje 

učenja, niso uvrstili dosežkov na ravni šole, ampak dosežke pri posameznih predmetih oz. 
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predmetnih področjih oz. dosežke učencev, ki so jih zasledili v učnem procesu in za katere 

menijo, da imajo dolgoročne učinke. Učitelji so opazili, da je učenje učenja spodbudilo 

samozavest in samostojnost učencev pri učenju, jih motiviralo za učenje strategij učenja 

učenja, okrepilo odnos učitelj–učenec ter odnose med učenci. Ena od intervjuvank je menila, 

da še ne moremo govoriti o vidnih dosežkih v splošnem, zagotovo pa se dosežki kažejo pri 

posameznih učencih. Ob tem so nekateri učitelji izrazili skrb za dosežke učenja učenja, zato v 

učnem procesu uskladijo učne situacije z učenjem učenja, spremljajo njihovo razumevanje in 

napredek, se skrbno pripravljajo na pouk in ocenjevanje z učenjem učenja, nudijo učencem 

pomoč in jih pohvalijo za uspeh. Opisujejo: »Dosežki se kažejo pri govornih nastopih, 

medpredmetnem povezovanju pouka ter avtomatizaciji branja in pisanja, vendar bo treba še 

okrepiti znanje učenja učenja, da bodo vidni rezultati na vseh področjih.«  

Pri hospitacijah je bilo čutiti, da učenci pri pouku več samostojno delajo in sami iščejo 

informacije. Vendar pa v učnem procesu ni bilo zaznati dolgoročnih sprememb, povezanih z 

načrtovanjem. Opažamo, da ni skupnega načrtovanja, načina izbora ciljev in usmeritve ter 

oblikovanja dolgoročnih ciljev učenja učenja in aktivnosti v zvezi z njihovim doseganjem. 

Učne ure so zasnovane akcijsko, učitelji niso oblikovali skupnih usmeritev za razvijanje 

kompetence učenja učenja. Pri spremljanju dela strokovnih delavcev, pri poučevanju, ne gre 

za korenite spremembe. Načeloma niso spremenili načina dela, v svoj učni proces vnašajo že 

poznane metode in oblike učenja, so ga pa v marsičem popravili in dopolnili. 

Če povzamemo vsebino poglavja, ugotavljamo, da so na četrti ravni Kirkpatrickovega modela 

usposabljanja z zastavljenim vprašanjem »Kakšni so dolgoročni učinki usposabljanja na ravni 

šole?«, zaznani zelo šibki dolgoročni učinki usposabljanja. V intervjuju obstajajo določene 

značilne razlike med učitelji prve in druge ter tretje triade, saj prvi navajajo dolgoročne 

spremembe, medtem ko drugi povezujejo spremembe s predhodnim znanjem na drugih 

področjih, kar nam vsekakor pove, da so udeleženci usposabljanja že prej imeli znanje o 

učenju učenja. Spremljanje pouka učiteljev pokaže, da v učnem procesu ni dolgoročnih 

sprememb, ki zahtevajo od učiteljev spremenjeno vlogo na delovnem mestu in višjo stopnjo 

profesionalnosti (Cochran Smith 2000, v Javornik Krečič 2008, 5). 

V naslednjem poglavju sledi vsebinska interpretacija raziskave. 

6.5 Interpretacija 

V predhodnem poglavju smo empirično potrdili, da usposabljanje prispeva h krepitvi 

zmožnosti udeležencev za učenje učenja, in sicer bolj na ravni posameznika kot na 

organizacijski ravni. S tem smo odgovorili na temeljno raziskovalno vprašanje, kakšen je bil 

učinek usposabljanja v projektu Učenje učenja na ravni šole oz. kakšen vpliv je imelo 

usposabljanje na učni proces v šoli. V nadaljevanju vsebinsko interpretiramo štiri 
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raziskovalna vprašanja oz. podajamo odgovore nanje, pri čemer izhajamo iz opredeljenih 

štirih Kirkpatrickovih ravni in z njimi povezanih ključnih ugotovitev. 

Udeleženci usposabljanja v povprečju ocenjujejo izvedbo usposabljanja kot zadovoljivo, kar 

nakazuje na morebiten upad njihovega zanimanja, ki predvideva spoprijemanje z novimi 

izzivi, ki zahtevajo organizirano obliko učenja in s tem povezan stalni profesionalni razvoj 

(Schollaert 2007, 30). Menimo, da je razlogov za nizko oceno zadovoljstva usposabljanja 

lahko več. Šola se je v usposabljanje vključila prostovoljno, pri čemer predvidevamo, da 

večine pobud za vključitev v usposabljanje niso dali učitelji, pač pa ravnateljica. 

Usposabljanje so izvajali predavatelji, ki sicer niso sodelovali pri pripravi zasnove in vsebin 

usposabljanja z izvajalci projekta Učenje učenja, za izvedbo se niso posebej usposabljali, 

izobraževanje odraslih in kakovost v usposabljanju oziroma učenju učenja pa nista primarni 

področji njihovega dela. Po našem vedenju iz neformalnih razgovorov z udeleženci 

usposabljanja predavatelji določene vsebine v usposabljanju niso obravnavali dovolj 

strokovno in hkrati niso upoštevali predznanja udeležencev ter tako niso nadgradili 

obravnavane vsebine.  

Razlog za nizko oceno zadovoljstva predstavitve novih metod in oblik dela učenja učenja 

ugotavljamo iz posameznih neformalnih odgovorov učiteljev, kjer navajajo, da so učitelji že 

pred usposabljanjem poznali določene metode in oblike dela učenja učenja. Nekje smo 

naleteli tudi na odpor posameznikov do usposabljanja, nekateri posamezni učitelji so 

pogrešali več metodoloških vsebin, za druge je bila predstavitev novih metod premalo 

strnjena. Menimo, da zmožnosti za učenje učenja niso krepili vsi udeleženci, ampak le nekaj 

posameznikov, zato bi bilo v prihodnosti nujno razmisliti o tem, da bi k usposabljanju 

povabili predvsem tiste učitelje, ki sami pokažejo zanimanje za tovrstne vsebine, ti pa bi 

pridobljeno znanje nadalje širili med svoje kolege. Vsekakor pa je razlog nizke ocene tudi v 

tem, ker je bila anketa izvedena dve leti po zaključku projekta, zato so udeležencem že ušli iz 

spomina določeni vtisi glede usposabljanja in so označevali posamezne trditve nekoliko z 

zadržkom.  

Izvedbo delavnic anketiranci v povprečju ocenjujejo kot dobro, vendar pa to odraža le 

povprečje zadovoljstva udeležencev usposabljanja. Kvalitativna analiza rezultatov vprašanja 

za strokovne delavce, pri katerem so z »Da« ali »Ne« odgovarjali na vprašanje, ali jih je 

udeležba na delavnicah učenja učenja motivirala za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje 

na tem področju, kaže, da se skoraj 73,5 % strokovnih delavcev šole zaradi udeležbe na 

usposabljanju za Učenje učenja ne bi želelo nadalje izobraževati na tem področju, kar nam 

nakazuje, da projekt ni bil v celoti sprejet med vsemi udeleženci izobraževanja. Na dodatno 

odprto vprašanje, kaj bi nam o usposabljanju še želeli sporočiti, je odgovorilo šest učiteljev od 

34. Zapisali so: »Preveč teorije, delavnice bi morale biti naravnane tako, da bi bilo znanje 

uporabnejše v razredu. Predavatelji bi morali več izhajati iz prakse učenja učenja, to je bila 

ovira pri njihovem vodenju delavnic. Projekt je na naši šoli pomenil osvežitev znanja, vendar 
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spremembe poučevanja potekajo tudi na drugih ravneh izobraževanja. Veliko tega smo se že 

sami naučili skozi prakso s svojimi kolegi. Projekt je potrdil moje delo.«  

Kot smo že ugotovili, usposabljanje odraža šibko zadovoljstvo udeležencev. Pri tem se 

postavljata dve vprašanji. Prvo je, ali je bila izbira takšnega usposabljanja ustrezna, če so 

udeleženci pred tem že imeli določeno znanje učenja učenja, ki so ga pridobili na drugih 

ravneh izobraževanja, saj menimo, da je pomembna notranja motivacija udeležencev za 

usposabljanje, ki je povezana s krepitvijo zmožnosti sprememb v njihovi praksi poučevanja. 

Drugo pa je, ali je bila izbira posameznih predavateljev ustrezna in njihovo usposabljanje za 

obravnavane teme, ki jih morajo dodobra poznati in obvladati, zadostno. Njihovo 

profesionalno znanje temelji na raziskovanju in je usmerjeno v razvoj prihodnosti, za kar pa 

sta potrebna poglobljeno znanje o najnovejših raziskovalnih dosežkih ter analitičen in odprt 

pristop do dela in učnega okolja, ki ga sistematično razvijajo, predvsem pa mora biti njihovo 

izobraževanje predmet študije in raziskave, ki zagotavlja učinkovitost in kakovost 

učiteljevega izobraževanja (Niemi 2011). Ker tega na obravnavanem usposabljanju ni bilo, je 

v prihodnje treba razmisliti o izvedbi dodatnih usposabljanj za predavatelje. 

Udeleženci imajo po zaključku usposabljanja v povprečju večinoma pozitiven odnos do 

učenja učenja, vendar pa je prirast znanja nizek. Podrobni rezultati nam kažejo, da se pri 

opredelitvi ocene pridobljenega znanja udeleženci večinoma nagibajo k stališču, da je 

pridobljeno znanje najbolj prispevalo k poznavanju prakse učenja učenja na šoli, pomenu 

razvijanja kompetence učenja učenja in prepoznavanja pomena učenja učenja na vseh ravneh. 

Svoje znanje o učenju učenja so po našem mnenju pričakovano najbolj izboljšali le tisti 

učitelji oz. strokovni delavci, ki so v usposabljanju najaktivneje sodelovali. Poleg 

usposabljanja na delavnicah so se nekateri aktivno udeležili tudi vmesnih aktivnosti, pri 

katerih so pri pouku eksperimentirali z različnimi učnimi metodami in strategijami učenja 

učenja ter tako spodbujali analizo in refleksijo pridobljenega znanja na usposabljanju 

(Meirink, Meijer in Verloop 2007, 145; Southworth 2005, 86; Hargreaves in Fink 2006 v 

Koren 2007, 116; Blase 1998). Menimo, da so to tisti učitelji, ki aktivno skrbijo za svoj lastni 

intelektualni razvoj in sebe vidijo kot gibalo sprememb v učnem procesu (Niemi in Kohonen 

1995). 

Kljub sicer pozitivnemu odnosu v smislu določenih pričakovanj in vključenosti v 

usposabljanje za učenje učenja pa anketa kaže, da to v šoli ni bilo v celoti sprejeto in s tem 

osvojeno znanje o učenju učenja. Menimo, da je nizek prirast znanja učenja učenja mogoče 

pojasniti na osnovi dveh razlogov. Prvi je ta, da gre za pričakovani rezultat, ki ga je deloma 

mogoče pripisati dejstvu, da učenje učenja za udeležence usposabljanja ni bilo nekaj novega, 

temveč je že dolgo prisotno v teoriji in praksi učenja in poučevanja v slovenskem 

izobraževalnem sistemu (Marentič Požarnik 1987). Drugi razlog, ki ga vidimo, pa je, da so 

udeleženci imeli že predhodno znanje in zanje program ni bil zastavljen dovolj široko, da bi 
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pokril izkušnje in pričakovanja, pri čemer seveda ne gre pozabiti na razlike v znanju, ki ga 

imajo posamezni udeleženci.  

Obseg prenosa naučenega znanja v prakso oz. v učilnico je razmeroma nizek. Intervjuvanci 

sicer opišejo nekatere teoretično znane prijeme učenja učenja, ki pa se ne pokrivajo z rezultati 

ankete. Razlog za neuspeh prenosa znanja v prakso vidimo tudi v tem, da učitelji premalo 

kritično razmišljajo o svojem delu, o njem premalo razpravljajo v skupnosti prakse ter skupaj 

z drugimi učitelji ali s strokovnjaki premalo iščejo boljše rešitve v svoji praksi poučevanja 

(Quicke 2000, 304, v Erčulj 2011, 19). Drugi razlog vidimo, kot smo že večkrat omenili, v 

premajhnem sodelovanju, ki spodbuja spremembe v praksi učiteljev (Briscoe in Peters 1997; 

Sullivan Palinscar idr. 1998; Perry, Walton in Calder 1999, v Meirink, Meijer in Verloop 

2007, 147). In kot zadnje, iz neformalnih pogovorov z učitelji smo razbrali, zakaj po 

usposabljanju ni prišlo do večjih sprememb na delovnem mestu učiteljev. Ti namreč navajajo 

ovire, kot so nejasnost v zvezi z dejanskim namenom učenja učenja, nepripravljenost učiteljev 

na spremembe, časovna omejitev in delovna obremenjenost, občutek, da gre le za dodatno 

delo, pomanjkljivosti v znanju in spretnostih, povezanih z uporabo metod in pristopov učenja 

učenja, pa tudi pomanjkanje podpore vodstva. 

Kvalitativna analiza rezultatov anketnega vprašanja za strokovne delavce, pri katerem so z 

»da« ali »ne« odgovarjali na vprašanje, ali so opredelili cilje in dejavnosti za razvijanje 

kompetence učenja učenja pri učencih v naslednjem šolskem letu, kaže, da je skoraj 73,5 % 

strokovnih delavcev, tudi ravnateljica, odgovorilo negativno, kar nakazuje na šibke 

dolgoročne učinke izboljšanja prakse učenja učenja po koncu usposabljanja. Razlogi so 

različni. Prvič, učitelji se težko privajajo na spremembe pri svojem delu, ki so globoko 

zasidrane v njihove rutine in poti razmišljanja, ravno te pa predstavljajo prepreke pri 

spremembah v načrtovanju poučevanja (Cousins 1996, v MacBeath 2009, 81). Drugič, na šoli 

je sodelovalna kultura med učitelji še v povojih (Marentič Požarnikove 2000) ali pa je zamrla, 

saj so domneve učiteljev v intervjuju glede sodelovanja učiteljev na šoli potrdile, da učitelji 

znotraj kolektiva premalo izmenjujejo izkušnje ter iščejo in nudijo nasvete, da bi tako tudi 

opredelili skupne cilje in dejavnosti za razvijanje kompetence učenja učenja. Tretjič, vodstvo 

šole mora spodbujati in usmerjati učenje učenja, ki bi ga podpiralo z ustreznim spremljanjem 

učiteljevega dela (npr. z evalvacijo, vzajemnim svetovanjem). Za to morajo biti na šoli 

vzpostavljeni določeni okviri in strukture kot politika šole, ki učiteljem omogočajo razvijati 

učenje učenja, jih pri tem usmerjajo in vodijo. Spodbujanje učenja učenja bi morala bolj  

podpreti ravnateljica, podpirati koordinatorico pri koordiniranju projekta ter spodbuditi 

učitelje k profesionalni rasti (Stoll, Fink in Earl (2003, 104). Vodstvo bi moralo tudi načrtno 

spodbujati sodelovanje med sodelavci (Hopkins 2007, 38) v smislu izboljševanja učiteljevega 

dela v učnem procesu (Fullan in Hargreaves 2000, 95). 

Raziskava nakazuje, da je za smiselno spodbujanje učenja učenja treba v prihodnje opredeliti 

cilje in dejavnosti za razvijanje kompetence učenja učenja pri učencih v posameznem šolskem 
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letu, sistematično načrtovati in spremljati pouk ter vrednotiti učni proces, hkrati pa je treba 

načrtno zagotoviti čas za strokovno razpravo o skupnem razumevanju pomena učenja učenja 

ter si pogosteje izmenjevati primere dobre prakse. 
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7 OVIRE IN SPODBUDE ZA IZVAJANJE UČENJA UČENJA V UČNEM 

PROCESU TER PRIPOROČILA ZA PRAKSO 

Ugotovili smo pozitivne učinke uspešnosti usposabljanja, to sta zadovoljstvo z izvedbo 

usposabljanja ter prirast znanja in spretnosti po zaključku usposabljanja, pri čemer med 

obema ugotavljamo zadovoljstvo usposabljanja in nizek prirast znanja. Razpravljali smo o 

vsebini rezultatov na tretji in četrti ravni Kirkpatrickovega modela uspešnosti usposabljanja, 

torej o spremembah v delovanju učiteljev v učnem procesu in na ravni šole, kot jih po 

zaključku zaznavajo udeleženci usposabljanja. V nadaljevanju opredeljujemo ovire in 

nakazujemo nadaljnje pozitivne spodbude za izvajanje učenja učenja v učnem procesu. 

7.1 Ovire pri izvajanju učenja učenja v poučevanju 

Učitelji so med ovire pri uvajanju učenje učenja v poučevanje najpogosteje navedli 

pomanjkanje lastne spodbude za spremembe, pomanjkanje časa, sledila sta premajhna 

samozavest učiteljev ter preobsežni učni načrti. V anketnem vprašalniku so o tem, kaj jih 

ovira pri dejavnostih za razvijanje kompetence učenja učenja pri učencih, omenili 

nemotiviranost in nesamostojnost učencev, učne težave učencev, pomanjkanje znanja o novih 

metodah in strategijah učenja učenja, vlaganje preveč truda, neresen odnos do učenja učenja, 

premalo usposabljanja za učitelje, nesodelovanje med učitelji ter tudi pomanjkanje spodbude s 

strani vodstva.  

Iz odgovorov intervjuvancev je mogoče razbrati, da vidijo ovire uvajanja učenja učenja v več 

vidikih. Prvič, v posamezniku in njegovem premiku v razmišljanju, »v 'glavah' tistih tako 

rekoč tradicionalnih učiteljev, ki ne sprejemajo nobenih novosti v svojem pristopu do učenja 

in za katere je vsaka sprememba odveč. Rekla bi, da jih je povozil čas, saj učenci potrebujejo 

druge, njim zanimivejše pristope k učenju, ki jim bodo omogočili več samostojnosti v 

kasnejšem življenju.« Drugič, v samozavesti posameznika, saj so naši kolegi premalo 

samozavestni. Tudi če naredijo dobre stvari, jih ne pokažejo drugim, ampak jih raje skrijejo. 

Bojijo se kritike ali pa se z novostmi ne želijo izpostaviti, običajno pravijo, saj to smo tako in 

tako že delali prej. Pogosto so tudi v strahu, da bodo naredili kaj narobe. Tretjič, v razredih z 

učno in vedenjsko problematiko, saj je tu delo težje, ko posamezni učenci ne želijo sodelovati 

oz. iščejo čim lažje poti za dosego svojega cilja. Četrtič, v uporabi »zastarelih metod«. Petič, 

v prenatrpanosti učnih načrtov. Šestič, v pomanjkanju časa, »saj bi kdaj kaj rade izvedle pri 

določeni učni uri, npr. metodo učenja z razpravo, pa ni dovolj časa«.  

7.2 Spodbude za vnašanje učenja učenja v učni proces  

Rezultati anketnega vprašalnika so potrdili, da je spodbuda potrebna in koristna, saj so, kot 

trdi Valenčič Zuljan (2001, 131), učitelji pasivni in jih je treba prisiliti k razvoju. Kvalitativna 

analiza rezultatov vprašanja, kaj učitelje spodbuja k razvijanju kompetence učenja učenja pri 
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učencih, je pripeljala do različnih odgovorov. Učitelji anketiranci so prepričani, da spodbude 

učenja učenja vnašajo spremembe v njihov učni proces ter izboljšujejo prakso učenja učenja z 

učenci. Med spodbudami, ki so pomembne za učenje učenja, so poudarili vidne dosežke 

učencev in motiviranost učencev za delo. V spodbudah so zaznali še sprejemanje novosti in 

sprememb v učnem procesu, samostojno delo učencev, strokovno usposabljanje, sodelovanje 

med kolegi in z okoljem, napredek učencev v odnosih, doseganje minimalnih ciljev pouka in 

povratno informacijo.  

Intervjuvanci so prepričani, da bi bilo koristno, da bi svoj način dela in razmišljanja o učenju 

učenja prenesle tudi na svoje kolege, ki pogosto sprejmejo spremembe, ko vidijo, da uspejo 

pri drugih. Pravijo, da je pri tem več skupnega načrtovanja, to je načrtovanja letnega 

delovnega načrta ter oblikovanje dolgoročnih ciljev in aktivnosti v zvezi z učenjem učenja. 

Smiselno se jim zdi tudi ozaveščati in učitelje tistih šol, ki niso bile vključene v projekt 

Usposabljanje za učenje učenja, in jih s tem spodbujati k uvajanju učenja učenja v njihov učni 

proces. Vsem intervjuvancem pa se zdi pomembno, da ravnateljica sledi njihovemu delu ter 

se z njimi pogovarja o spodbujanju učenja učenja. Nekateri učitelji so menili, da vodstvo šole 

ni bistveno spodbujalo učenja učenja s profesionalnim razvojem učiteljev. »Pomembno je, da 

ravnatelj da učiteljem vedeti, da se zanima za njihova mnenja, stališča, ter da učitelja, ki 

dobro opravi delo, pohvali.« 

Približno polovica učiteljev za spodbudo pri spremembah pri svojem delu navaja vidik 

spremljanja in vrednotenja njihovega dela s strani vodstva šole. Pri tem navajajo spodbudo 

učiteljev k izobraževanju, povezovanju z učitelji iz drugih šol, tudi na mednarodni ravni, da si 
tako izmenjujejo poglede, mnenja, prakso in s tem izboljšujejo učenje učenja v učnem 
procesu. Tako kot Fullan in Hargreaves (2000), ki v svoji literaturi trdita, da učitelji nikoli ne 
izboljšajo pristopov profesionalizma, če ne spremljajo novosti svojih kolegov, ne dobijo 
povratne informacije o svojem poučevanju in so izolirani v svojem razredu, poudarjajo vlogo 
vodstva šole, da razbije to izoliranost ter s spremljanjem pouka odpira in oblikuje njihovo 

občutljivost in sprejemljivost do izzivov. 

Ravnateljica je zapisane odgovore glede spodbujanja dejavnosti za razvijanje kompetence 

učenja učenja pri učencih strnila v vsebinske sklope: 

 načrtovanje dela z vključevanjem učenja učenja v učni proces, 

 spremljanje pouka – hospitacije, 

 krepitev sodelovanja oziroma timskega dela strokovnih delavcev. 

Pri hospitacijah je zaznala, da učitelji spodbujajo učence k učenju učenja. Kot nadaljnjo 

spodbudo k učenju učenja je narekovala medsebojne hospitacije, kjer se učitelji lahko 

seznanijo z novimi učnimi pristopi in metodami svojih kolegov, razprave in nadaljnja 

strokovna usposabljanja.  



74 

Marentič Požarnik (2000), Razdevšek Pučko (2004, 5), Peklaj (2009), James in drugi (2007, 

16–26), Brooke Smith (2003, 81), MacBeath (2009, 74), Putman in Borko (2000) ter Butler in 

drugi (2004, v Meirink, Meijer in Verloop 2007, 146) pišejo o učiteljevi vlogi pri spodbujanju 

učenja učenja. Izkušnje, ki jih povzemajo avtorji v literaturi, kažejo, da učenje učenja v šoli 

učitelji izvajajo s sodelovanjem in izmenjavo izkušenj, postavljajo ga v središče šole. Kot 

ključno za izvajanje učenja učenja v učnem procesu so učiteljice navedle učne dosežke 

učencev, ki nastajajo pri učnem procesu. Kot ovira pri izvajanju učenja učenja v poučevanju 

je pri učiteljih izstopalo pomanjkanje lastne spodbude za spremembe. Zato bi bilo smiselno 

spodbujati več sodelovanja med učitelji ter možnost nadaljnjega usposabljanja in krepitve 

profesionalnega razvoja na tem področju. Predvsem pa je pomembno dejstvo, da če želimo 

preprečiti ovire za nadaljnje učenje učenja, da to zaživi kot del učiteljeve prakse poučevanja, 

ga morajo učitelji medsebojno krepiti in uvajati na vseh ravneh dela in dejavnosti na šoli. 

Izhajajoč iz podane raziskave menimo, da bi bilo kot priporočilo za kakovostno in trajnostno 

izvajanje učenje učenja v šolah treba krepiti zmožnosti na treh medsebojno povezanih ravneh: 

 na nacionalni ravni kot oblikovanje spodbude, usmeritev in podpore šolam pri uvajanju 

učenja učenja, 

 na ravni šole kot vzpostavitev okvirov in struktur za izvajanje učenja učenja in 

 na ravni posameznega učitelja kot proces sprememb in izboljšave znanja, spretnosti in 

odnosa do učenja učenja, za kar so potrebne različne strategije. 

Z nacionalnega vidika je treba podpirati šole, ki izvajajo učenje učenja, ter dolgoročno 

pripraviti programe in nadaljnja usposabljanja za vse druge šole, ki želijo v učni proces uvesti 

učenje učenja, kot so akreditacija oziroma potrditev formalnih in neformalnih programov 

usposabljanja za učenje učenja, zagotoviti zunanje evalvacije primarno kot podpore v procesu 

učenja učenja, pripraviti usmeritve področnega protokola. Z vidika posamezne šole je 

potrebno, da učenje učenja postavijo v središče, ga zgradijo v sistem znanja in usmerijo na 

rezultate in dosežke učencev (Brooke Smith 2003, 81; MacBeath 2009, 74). Ne sme biti 

izolirano ali individualno ali zunanja aktivnost, ampak mora biti kolektivni in kolegialni 

proces (Brooke Smith 2003, 81–83). Zato morajo vodstva šol v prihodnje krepiti sodelovanje 

na šoli, ki usmerja učitelje k izmenjavi prakse, idej, pojmovanj, mnenj, znanj, razvijanju učnih 

gradiv ter pridobivanju informacij od svojih kolegov, da bi tako učitelji v učni proces lažje 

vnašali učenje učenja (Putman in Borko 2000; Butler idr. 2004, v Meirink, Meijer in Verloop 

2007, 146; Fullan in Hargreaves 2000, 56–63). Učitelji morajo prenašati znanje o uvajanju 

izboljšav in učenja učenja na svoje kolege, jih konkretno podpirati pri njegovem izvajanju 

učenja učenja in s tem povezanih dejavnosti ter učinkovito in strokovno spodbujati 

spremembe v učnem procesu.  
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7.3 Priporočila za prakso 

Izhajajoč iz teoretičnih predpostavk, rezultatov ankete, intervjuja ter opazovanja učiteljev v 

razredu, podajamo določena priporočila glede uvajanja učenja učenja ter z njimi povezanih 

sprememb v učnem procesu v šoli. Priporočila so razdeljena v dva sklopa, in sicer prvi sklop 

se nanaša na priporočila ravnateljem, ki podpirajo in spremljajo izboljšave v učnem procesu z 

uvajanjem učenja učenja, drugi sklop pa zajema priporočila z vidika nacionalnih šolskih 

politik, da bi bilo uvajanje učenja učenja v šolski sistem učinkovito in dajalo rezultate. 

7.3.1 Priporočila ravnateljem, ki podpirajo in spremljajo izboljšave v učnem procesu z 

uvajanjem učenja učenja 

Fullan in Hargreaves (2000), Robbins in Finley (1997, v Latchem in Donald 2001, 53), 

(McCaffer 2010, 301–303), Butcher in Atkinson (1999, v McCaffer 2010, 303), Fullan 2005, 

v Koren 2007, 100) in Brook Smith (2003, 40) pišejo o vlogi ravnatelja pri uvajanju 

sprememb in izboljšav na šoli. Obravnavani primer usposabljanja kaže nujnost, da učenje 

učenja v slovenske šole uvajajo ravnatelji oziroma koordinatorji, ki jih vodstvo podpira pri 

njihovih nalogah tudi v najbolj kritičnih trenutkih. Kot ključno za njegovo uvajanje so 

intervjuvanke v raziskavi navedle podporo vodstva, saj se jim zdi pomembno, da ravnateljica 

sledi njihovemu delu ter se z njimi pogovarja o spodbujanju učenja učenja. Učitelji želijo, da 

jim ravnatelj da vedeti, da se zanima za njihova mnenja, stališča, ter da učitelja, ki dobro 

opravi delo, pohvali. Zato je smiselno pri vsakem usposabljanju v kolektivu kot tudi 

usposabljanju za učenje učenja, da ravnatelj ˝spremlja˝ zaposlene na njihovi poti, jih vodi in 

navdihuje ter skupno usmerja k zadanemu in želenemu cilju (McCaffery 2010, 79) ter kot 

pravita Badaracco in Ellsworth (1989, v Latchem in Donald 2001, 57), jih vodi s svojimi 

sugestijami vrednot in z vzorom, tako da ob uspešnem vodji učitelji osebnostno rastejo, svoja 

znanja in spretnosti pa prenašajo na celoten učiteljski kolektiv. Potrebno je, da ravnatelj, v 

določenem kontekstu, zna uravnovesiti želje in potrebe različnih skupin, tako tistih, ki želijo 

in vnašajo spremembe in izboljšave v svojo delovno prakso, kot tudi tistih, ki manj dopustijo 

dozoreti novostim na svojem področju, pohvala obojim pomeni uspeh v načinu vodenja 

(McCaffer 2010). 

Pri uvajanju učenja učenja v učni proces, se lahko pojavijo omejitve, ki se gibljejo od 

posameznikovega naravnega odpora do sprememb in drugačnosti do novih in prezahtevnih 

pristopov in metod. Priporočamo, da ravnatelj na začetku usposabljanja formalno definira 

vlogo udeležencev v usposabljanju in spremlja njihovo delo v dvoletnem izobraževanju. 

Izkušnje kažejo, da je na začetku usposabljanja koristno določiti tudi pravila dela udeležencev 

usposabljanja. Najbolje je, da se pravila in program dela tudi formalno zapišejo v obliki 

pravilnika, ki ga potrdi vodstvo šole. S tem se lahko vodstvo izogne morebitnim nevšečnostim 

učečih se učiteljev, saj se učitelji pogosto srečajo z dilemo, ali naj bo usposabljanje obvezno 

ali ne. Iz raziskave je razvidno, da je pri tem pomembna motivacija udeleženih učiteljev v 
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usposabljanju – prepričati jih, da ima takšno usposabljanje svoje prednosti, da so vsebine 

uporabne in jim bodo olajšale delo v razredu. Ravnatelj se mora pri tem zavedati, da podpora 

vodstva, ni samo nalogo nekomu dodeliti, temveč se je potrebno zavedati, da si je za 

promocijo in dodatno delo v usposabljanju potrebno vzeti čas, saj vodenje zajema proces 

družbenega vplivanja nad drugimi ljudmi ali skupinami, da oblikuje dejavnost in odnose v 

organizaciji (Koren 2007, 13). 

Vodstvu priporočamo, da pred uvajanjem učenja učenja sprejme jasno osebno vizijo o tem, 

kar želi doseči (Koren 2007, 13). Intervjuvanke so navedle, da je učenje učenja že dolgo 

prisotno v njihovem učnem procesu in ga ne uvajamo na novo, pomenilo jim je le osvežitev 

znanja in že poznanih metod. Smiselno je, da ravnatelj poudari organizirano učenje, skrb za 

prisotnost učenja ter osredotočenje na sistem učenja, ki predstavlja resničen pogled na učenje 

– kaj je uporabno, kaj ni in kaj resnično uporabnega pridobimo iz učenja ter kaj prispeva k 

rezultatom na šoli, zato bi bil dobrodošel posvet ravnatelja z učitelji na šoli oziroma na 

učiteljski konferenci, kjer bi učitelji podali svoja mnenja, predloge in izkušnje o uvajanju 

učenja učenja ter razpravljali o pozitivnih učinkih oziroma o smiselnosti usposabljanja 

MacBeath (2009, 80). Priporočamo torej, da ob uvajanju sprememb z usposabljanjem 

ravnatelj določi jasen okvir ciljev in politike šole ter sistem za odločanje in posvetovanje, 

pojasni vlogo in odgovornost posameznika ter oblikuje način skupnega dela, da bi se v svoji 

vlogi vsak učitelj počutil prijetno in imel koristi ter uspešno uresničeval cilje šole kot celote 

(Hargreaves in Hopkins 2001, 25).  

Raziskava je pokazala, da udeleženci v usposabljanju niso izboljšali znanja in spretnosti, 

povezanih z uvajanjem učenja učenja, zaznati je šibek prirast znanja. Smiselno bi bilo, da 

ravnatelj posveti pozornost raziskovanju, v kakšni meri njegov razvoj vodenja pokriva 

področja učenja učenja. Potrebno je, da ravnatelj uvidi, kdaj je čas prelomiti stari sistem in 

vzpostaviti novosti, ter predlagati rešitve, s katerimi se preusmeri tradicionalne pristope in 

načine dela (Latchem in Donald 2001, 53). S svojimi spodbudami in razmišljanjem lahko 

ravnatelj širi spremembe na organizacijski ravni šole celo v okolju, kjer je nizka stopnja 

zaupanja v učenje (Latchem in Donald 2001, 53). Izmenjevanje pogledov, mnenj, prakse 

izboljšuje proces učenje učenja ter povečuje motivacijo za učenje učenja. S tega vidika 

priporočamo, da vodstvo pri spodbujanju učenja učenja vključuje dialog z učitelji, 

razmišljanje s spodbudo učiteljev k izobraževanju, povezovanju z učitelji iz drugih šol, tudi 

na mednarodni, saj učitelji s pridobivanjem novih idej in opuščanjem starih ritualov in norm, 

ki so bile globoko zasidrane in prisotne v kulturi šole, kreirajo nove strukture ter ustvarjajo 

akustiko šole, kjer je vsaka struktura in model odprta za učenje (MacBeath 2009, 79). 

Ravnatelji na ta način pri svojih učiteljih ustvarijo notranji nemir za spremembe, ki vodijo k 

iskanju boljših in bolj učinkovitih rešitev poučevanja ter morebitne probleme v učnem 

procesu preusmerijo k njihovim možnim rešitvam. 
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Ravnateljem priporočamo, da spremljajo delo učiteljev. Priporočljivo je najti načine 

usklajevanja nalog, ki so povezane z vodenjem šole in spodbujanjem učenja učenja v razredu, 

tako na področju usposabljanja učenja učenja kot tudi v praksi. Ravnateljeva naloga je 

spodbujati učitelje k vnašanju različnih metod in pristopov učenja učenja v učni proces. 

Približno polovica učiteljev, ki je sodelovala v usposabljanju za učenje učenja za spodbudo 

pri spremembah pri svojem delu navaja vidik spremljanja in vrednotenja njihovega dela s 

strani vodstva šole. Ravnatelji, ki intenzivno spremljajo pouk, pomagajo učiteljem, da 

pridobijo vpogled v svoje delo in iščejo nove poti za ustvarjanje učnih priložnosti za svoje 

učence (Erčulj in drugi 2010, 107). Učitelji v raziskavi navajajo: »Če bi bilo učenje učenja na 

šoli bolj poudarjeno med poukom, bi prineslo vidnejše učne rezultate na vseh ravneh šole.« 

Opozarjajo tudi: »Na šoli nimamo skupinskih hospitacij, kjer bi predstavljali primere dobre 

prakse učenja učenja ali skupno razvijali učna gradiva za učenje učenja«. Glede na 

pomanjkanje tovrstnih dejanj, ravnateljem priporočamo, da je največ kar lahko naredijo za 

krepitev sprememb in izboljšav na šoli ter dolgoročnih učinkov učenja učenja to, da 

spodbujajo predstavitve primerov dobre prakse, tako da učitelji predstavijo svoj primer 

izboljšav v razredu s strategijami učenja učenja in tako pomagajo, da postane viden kolektivu, 

saj jim na ta način kolegi lahko sledijo (Butcher in Atkinson 1999, v McCaffer 2010, 303). 

Ravnateljem torej priporočamo, da učenje učenja postavijo v središče šole (MacBeath 2009, 

74), v svoji organizaciji ustvarijo učno klimo, ki podpira učenje s sodelovanjem, učenje od 

svojih kolegov, individualno in skupno učenje, naj učitelje opazujejo pri delu, saj to krepi 

dosežke učencev v razredu (McCaffery 2010, 211–217). Pri tem svetujemo še, da ravnatelji 

podpirajo inovativne učitelje, jih nagradijo, saj bodo ti spremembe tudi uresničili in 

povzdignili šolo v vizijo za višje cilje v organizaciji (Tuner v McCaffer 2010, 92). 

Priporočamo tudi, da ravnatelji ustvarjajo pozitivno delovno okolje, v katerem zaposleni 

dobivajo priložnosti in spodbude za dosežke in razvoj učenja učenja, iščejo nove ideje, 

metode in pristope, nove rešitve za stare probleme in s tem omogočajo razvoj učenja učenja 

na ravni organizacije (Možina in drugi 2002). Posamezni intervjuvanci so namreč prepričani, 

da so se ob koncu obdobja uvajanja učenja učenja izboljšali dosežki učencev, zato je nujno, 

da vodstvo šole krepi na vseh ravneh potrebo po strukturah, ki delujejo kot podpora doseganju 

dosežkov in rezultatov učenja učenja.  

Vsekakor pa ravnatelj pri svojem delu potrebuje tudi izmenjavo izkušenj s svojimi kolegi, 

zato bi bilo smiselno, da bi primere dobre prakse šol, kjer je potekal projekt Učenje učenja, 

predstavili sami na srečanjih in posvetih ravnateljev oziroma okroglih mizah. Tako bi preko 

obravnavanih aktualnih tem spodbujali preplet aktualnih vsebin s področja učenja učenja in 

širili poglede na izobraževanje, posebej pa na vodenje v izobraževanju. S tem bi tudi 

sistematično razvijali profesionalni razvoj ravnateljev, pomočnikov ravnateljev ter drugih 

strokovnih delavcev šol. 
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7.3.2 Priporočila namenjena nacionalni šolski politiki 

Ideja o »učenju, kako se učiti« ni nova, je pa pomembna za vseživljenjsko učenje v 21. 

stoletju, saj smo prepričani, da kompetenca učenja učenja omogoča uspešnost v današnji 

družbi (Peklaj 2010, 5). Namreč kot tradicionalne vzorce šolanja bodo v prihodnosti 

nadomestila spodbudna učna okolja, v katerih bo učenje učenja zamišljeno kot proces učenja, 

ki omogoči učencu spoznati, kako se je najbolje lotiti učenja, ne le šolskih predmetov, ampak 

tudi drugih oblik znanja, spretnosti, stališč in sposobnost ter odkrivanja koristnosti novih 

informacij v luči preteklih izkušenj, zato je pomembno, da se učenje učenja vključi v 

izobraževalne programe učiteljev in ravnateljev ter tistih, ki želijo to postati, da se ti obogatijo 

z znanjem, ki jim bo prineslo izboljšave in dosežke na šoli (James in drugi 2007, 16–26). 

Na podlagi doseženih rezultatov omenjenega usposabljanja bi bilo primerno pripraviti tudi 

druge oblike krepitve kompetence učenja učenja. Za dolgoročne učinke na organizacijski 

ravni šol bi bilo koristno razmisliti o novem nacionalnem projektu uvajanja učenja učenja v 

šole, ki bi ga vodili sami učitelji ali skupine učiteljev po šolah, ki so se že usposabljali za 

učenje učenja in bili pri tem uspešni. Za to bi bilo treba opredeliti potrebne finančne in 

človeške vire za tovrsten projekt, kar nakazuje možnost nadaljnjih raziskav. Podprejo naj ga 

zaposleni v Šoli za ravnatelje ter svetovalci Zavoda za šolstvo. Učenje učenja je nepogrešljiva 

sestavina sodobnega učnega procesa, zato predlagamo, da postane obvezni del letnega 

delovnega načrta vsakega učnega predmeta in področja ter vsake šole v Sloveniji. Claxton 

(2006, 4, v MacBeath 2009, 33) trdi, da se mora učinkoviti vodja učiti, da lahko vodi, to pa 

pomeni obvladati spretnosti pridobivanja izkušenj ter reševanja problemov, ki ustvarjajo 

samozavest, elastičnost, raziskovalnost, refleksivnost in recipročnost v kolektivu, zato 

priporočamo tudi izobraževalcem ravnateljev, da omenjene vsebine vključijo v izobraževanje 

za ravnatelje ter v nadaljevalne programe usposabljanja ter tako ravnatelje še bolje usposobijo 

za vodenje. Izziv učenja učenja se namreč nanaša neposredno na učne potrebe naših učencev 

in strokovno rast učiteljev ter povečuje vlogo učitelja kot dejavnika sprememb, zato 

potrebujemo sistem, ki bo omogočal tako prihodnost, v kateri bodo šole poučevale z učenjem 

učenja. 
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8 SKLEP  

Namen naloge je predstaviti učinek usposabljanja v projektu Učenje učenja na ravni šole, 

njegov vpliv na učni proces v šoli. V prvem delu raziskave na osnovi literature podrobno 

analiziramo in primerjamo dosedanje empirične študije o pomenu pridobljenega znanja o 

učenju učenja na šolah ter vplivu učenja učenja na spremembo vedenja na delovnem mestu. V 

drugem, empiričnem delu se nato osredotočamo na analizo Kirpatrickovega modela 

vrednotenja učinkov usposabljanja učenja učenja. Nadalje identificiramo dejavnike vpliva na 

uspešnost vnašanja učenja učenja v učni proces na osnovi ocene Kirpatrickovega modela za 

posamezne faze ter, upoštevajoč posebnosti šole, podamo nabor smiselnih parametrov, ki 

lahko pripeljejo do predvidljivih sprememb v prakso učiteljev. Nazadnje glede na 

izoblikovana izhodišča podamo spodbude za oblikovanje učenja učenja in ovire pri tem kot 

predlog za nadaljnje usposabljanje za učenje učenja. Glavno sporočilo obravnavane naloge pa 

je, da učenje učenja v šolah ni več stvar vprašanja, ampak je dejstvo. Treba ga je vnašati v 

učni proces, ga spodbujati ter ustvarjati njegove zmožnosti na ravni učiteljev, šol in šolskega 

sistema. 

Za širše razumevanje usposabljanja učenja učenja smo tako razpravljali o novem znanju, 

spremembah in negotovosti v izobraževalnem okolju, ki vplivajo na učenje, šole in učitelje, ki 

potrebujejo širše teoretično in praktično znanje. Dinamika sprememb v izobraževalnem 

okolju sili učitelje, da razvijajo nove zmožnosti učenja, ki jih ponuja ravno učenje učenja. 

Ugotovili smo, da je učenje učenja tudi empirično prepoznano kot pomembno orodje pri 

prilagajanju šol na spremembe, saj je prineslo spremembe na določenih področjih, ki so 

pomembna za učenje in poučevanje v razredu. Znanje in spretnosti, ki jih učitelji potrebujejo 

za učenje učenja, niso samoumevni, prav tako se učenje učnja ne zgodi, če za to niso 

vzpostavljeni potrebni pogoji in strukture tako na organizacijski kot sistemski ravni. Tudi v 

Sloveniji se zavedamo, da je učenje učenja pomembno orodje spodbujanja sprememb v 

učnem procesu, da je smiselna tudi podpora z usposabljanji, zato imamo projekt 

Usposabljanje za učenje učenja tudi pri nas. Skladno z namenom, izhajajoč iz 

Kirkpatrickovega modela evalvacije učinkovitosti usposabljanja, smo oblikovali naslednja 

raziskovalna vprašanja: 

 Kakšen je bil odziv udeležencev na usposabljanje v projektu Učenje učenja? 

 Kolikšen je bil prirast znanja po zaključku usposabljanja v projektu Učenje učenja? 

 Katere spremembe na delovnem mestu so bile pri učiteljih vidne po usposabljanju v 

projektu Učenje učenja? 

 Kakšne rezultate je prineslo usposabljanje na organizacijski ravni šole? 

Raziskavo o vplivu projekta Učenje učenja na učni proces na šoli smo opredelili kot 

empirično z uporabo mešanih metod zbiranja podatkov, natančneje z anketo, intervjujem in 

opazovanjem pouka. V magistrski nalogi smo predstavili okvir ugotavljanja zadovoljstva 

udeležencev z usposabljanjem za učenje učenja. S tem smo predvsem odgovarjali na prvo 
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raziskovalno vprašanje (Kakšen je bil odziv udeležencev na usposabljanje v projektu Učenje 

učenja?). Ugotovili smo, da so udeleženci z usposabljanjem (šibko) zadovoljni. 

Pri iskanju odgovorov na drugo raziskovalno vprašanje (Kolikšen je bil prirast znanja po 

zaključku usposabljanja v projektu Učenje učenja?) smo ugotovili, da vsi udeleženci v 

usposabljanju niso izboljšali znanja in spretnosti, povezanih z uvajanjem učenja učenja, 

vendar je v povprečju zaznati šibek prirast znanja. 

Ugotovili smo, da so pred usposabljanjem učitelji že obvladali določene strategije učenja 

učenja, zato je bilo usposabljanje večinoma samo ponovitev že znanih metod in prijemov. S 

tem odgovarjamo na tretje raziskovalno vprašanje (Katere spremembe na delovnem mestu so 

bile pri učiteljih vidne po usposabljanju v projektu Učenje učenja?), saj smo ugotovili, da je 

bil obseg prenosa naučenega znanja v prakso oz. v učilnico razmeroma nizek.  

Z zastavljenim četrtim raziskovalnim vprašanjem (Kakšni so dolgoročni učinki usposabljanja 

na ravni šole?) smo ugotovili, da so zaznani zelo šibki dolgoročni učinki usposabljanja oz. 

pridobljenega znanja in spretnosti udeležencev ter s tem povezanih sprememb na delovnem 

mestu po zaključku usposabljanja. Učitelji tudi niso opredelili ciljev in dejavnosti za 

razvijanje kompetence učenja učenja pri učencih v naslednjem šolskem letu, kar bi odražalo 

učinke na ravni organizacije. 

Iz evalvacije raziskave izhajamo, da bo treba posvetiti pozornost sodelovanju, okrepiti 

sodelovanje med učitelji in vlogo ravnateljev, čim bolj upoštevati zmožnosti šole, spodbuditi 

objavo člankov, s katerimi bodo udeleženci predstavili delo in izboljšave, ki so nastale v 

okviru usposabljanja za učenje učenja. Več pozornosti bi morali nameniti spremljanju in 

sprotnemu odzivanju na izražena pričakovanja in mnenja udeležencev med programom. 

Raziskava je pokazala, da so bili cilji usposabljanja doseženi, pričakovani učinki pa ne v 

celoti. To je deloma razumljivo glede na število udeležencev, obseg vsebin in programa, 

zahtevnost priprav ter izvedbe delavnic in zmožnostih vključenih izvajalcev. Raziskava nudi 

izhodišče za nadaljnja priporočila usposabljanja za učenje učenja.  

Če pogledamo z zornega kota celotne raziskave usposabljanja v projektu Učenja učenja, 

ugotavljamo, da smo na šoli izbrali pravo temo, ki je aktualna in v prihodnosti zanimiva za 

šolski sistem. Čeprav na šoli usposabljanje ni prineslo vidnejših dolgoročnih učinkov, bo 

znanje in pridobljene strategije s področja učenja učenja v prihodnosti učiteljem koristilo, saj 

je prineslo izboljšave pri posameznih učnih procesih v razredu. Učitelji namreč pogosto 

menimo, da so nekatere dejavnosti in pristopi samoumevni, pa ni vedno tako, kajti vedno 

znova potrebujemo nove spodbude oziroma nove učinke, ki obogatijo z novimi oblikami in 

pristopi učno prakso, učiteljem nudijo izboljšave ter dajejo nove zamisli ravnateljem. Učenje 

učenja bo v prihodnosti ena ključnih potreb znanja, ki ga bo potrebno še razvijati. Njegova 

kakovost v učnem procesu bi se bistveno izboljšala tudi z razvijanjem sistematičnega 

usposabljanja oziroma krepitve kompetence učenja učenja po šolah v Sloveniji. Naloga 
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izobraževalcev učiteljev in ravnateljev v bodočnosti bo posvetiti večjo pozornost 

usposabljanju učiteljev za učenje učenja, saj kot pravita Nieme in Kohonen (1995) mora 

učitelj najprej biti sam aktiven in refleksiven učenec, torej skrbeti mora za svoj intelektualni 

razvoj in proces kontinuiranega učenja, če hoče biti spodbujevalec učenja učenja in gibalo 

sprememb v učnem procesu.  
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje kompetenčnega pristopa k poučevanju s spodbujanjem 

pridobivanja ključne kompetence učenje učenja na vseh nivojih vzgoje in izobraževanja 

EVALVACIJA USPOSABLJANJA – UČENJE UČENJA UU1 

 

Spoštovani! 

Ob koncu usposabljanja za učenje učenja smo pripravili vprašalnik, s katerim želimo pridobiti vaše mnenje in 

oceno o izvedbi in vsebini. Prosimo vas, da izpolnite vprašalnik.  

 

O UDELEŽENCU  

a) Delovna doba v vzgoji in izobraževanju: 

o 0−5 o 6−15 o 16−30 o več kot 31 

b) Vrsta zavoda:  

o osnovna šola o srednja šola 

c) Delovno mesto:  

o ravnatelj o pomočnik ravnatelja o učitelj 

o drugi strokovni delavec (prosimo vpišite): ______________________________________ 

d) V okviru usposabljanja UU sem sodeloval/-a na __________ delavnicah (vpišite število delavnic). 

 

I. USPOSABLJANJE ZA UČENJE UČENJA – IZVEDBA DELAVNIC in VMESNIH AKTIVNOSTI V ŠOLI 

1. Prosimo, ocenite IZVEDBO DELAVNIC UU, ki so v vaši šoli potekale od marca 2010 dalje. Obkrožite oceno na 

lestvici od 1 (zelo slabo) do 5 (zelo dobro), ki najbolje odraža vaše mnenje.  

1 SPLOŠNA OCENA IZVEDBE 
Zelo slabo Zelo dobro 

 Splošna ocena usposabljanja. 1 2 3 4 5 

 Primernost vsebine delavnic za obravnavano tematiko učenja učenja. 1 2 3 4 5 

 Časovni razpored delavnic. 1 2 3 4 5 

 Splošna ocena vmesnih aktivnosti. 1 2 3 4 5 

 Ocena vsebine vmesnih aktivnosti za obravnavano tematiko učenja učenja. 1 2 3 4 5 

2 METODE IN OBLIKE DELA 
Zelo slabo Zelo dobro 

 Primernost uporabljenih metod in oblik dela za obravnavane vsebine učenja 
učenja. 

1 2 3 4 5 

 Raznovrstnost uporabljenih metod in oblik dela. 1 2 3 4 5 

 Predstavitev novih metod in oblik dela. 1 2 3 4 5 

 Uporabnost predstavljenih in uporabljenih metod in oblik dela za delo z učenci 1 2 3 4 5 
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3 PREDAVATELJI  
Zelo slabo Zelo dobro 

 Vodenje delavnic. 1 2 3 4 5 

 Spodbujanje sodelovanja in razprave med strokovnimi delavci. 1 2 3 4 5 

 Poznavanje področja učenja učenja. 1 2 3 4 5 

 Poznavanje prakse učenja na šoli. 1 2 3 4 5 

 Menjava predavateljev. 1 2 3 4 5 

II. O UČENJU UČENJA 

2. Prosimo, zapišite, kako osebno razumete in opredeljujete pojem učenja učenja?  

 

 

III. O LASTNEM UČENJU in UČENJU UČENJA NA RAVNI ŠOLE 

3. Prosimo, ocenite, kako je udeležba v programu usposabljanja prispevala k UČENJU UČENJA V VAŠI ŠOLI. 

Strinjanje z navedenimi trditvami označite na lestvici od 1 (se sploh ne strinjam) do 5 (se popolnoma 

strinjam), ki najbolje odraža vaše mnenje.  

1 UČENJE UČENJA V ŠOLI Se sploh ne 

strinjam 

Se popolnoma 

strinjam 

1 V šoli smo oblikovali skupno razumevanje pomena učenja učenja za izboljšanje 
dosežkov učencev. 

1 2 3 4 5 

2 V šoli smo prepoznali pomen učenja učenja na vseh ravneh (učenci, učitelji …). 1 2 3 4 5 

3 V šoli smo oblikovali skupne usmeritve za razvijanje kompetence učenja učenja 
pri učencih. 

1 2 3 4 5 

4 V šoli pogosteje strokovno razpravljamo o učenju učenja. 1 2 3 4 5 

5 Bolje poznamo prakso učenja učenja v naši šoli. 1 2 3 4 5 

6 Z vmesnimi aktivnostmi med posameznimi delavnicami smo teoretična spoznanja 
preizkusili v praksi. 

1 2 3 4 5 

7 V šoli si pogosteje izmenjujemo primere dobre prakse učenja učenja. 1 2 3 4 5 

8 Izboljšali smo prakso učenja učenja v naši šoli. 1 2 3 4 5 

4. Kateri so po vašem mnenju 3 najboljši POKAZATELJI DOBRE PRAKSE UČENJA UČENJA V VAŠI ŠOLI? Prosimo, 

vpišite in pojasnite, ali gre za pokazatelje na ravni učencev ali učiteljev. 

1.  

2.  

3.  

IV. O MOJI PRAKSI UČENJA UČENJA PRI DELU Z UČENCI 

5. Prosimo, ocenite, kako je udeležba v programu usposabljanja za učenje učenja prispevala k vaši PRAKSI 

UČENJA UČENJA PRI DELU Z UČENCI. Strinjanje z navedenimi trditvami označite na lestvici od 1 (se sploh 

ne strinjam) do 5 (se popolnoma strinjam), ki najbolje odraža vaše mnenje.  
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1 PRAKSA UČENJA UČENJA PRI DELU Z UČENCI  
Se sploh ne 

strinjam  
Se popolnoma 

strinjam 

1 Bolje razumem pomen razvijanja kompetence učenja učenja pri delu z učenci. 1 2 3 4 5 

2 Pridobil/-a sem izhodišča (kazalnike, strategije), na osnovi katerih lahko 

presojam svoje dejavnosti za razvijanje kompetence učenja učenja pri učencih. 

1 2 3 4 5 

3 Kritično sem ovrednotil/-a svojo prakso učenja učenja pri delu z učenci. 1 2 3 4 5 

4 Spoznal/-a sem nove metode in načine dela z učenci. 1 2 3 4 5 

5 Preizkusil/-a sem nove metode in načine dela z učenci. 1 2 3 4 5 

6 Uporabljam različne strategije za spodbujanje globokega učenja pri učencih. 1 2 3 4 5 

7 Bolje razumem pomen lastne motivacije za delo z učenci. 1 2 3 4 5 

8 Pri delu z učenci uporabljam več različnih načinov motiviranja. 1 2 3 4 5 

9 Več pozornosti namenjam odnosu z učenci. 1 2 3 4 5 

10 Bolj spodbujam sodelovalno učenje učencev. 1 2 3 4 5 

11 Razumem pomen sodelovanja z okoljem pri razvijanju kompetence učenja 
učenja pri učencih. 

1 2 3 4 5 

6. Ali ste opredelili cilje in dejavnosti za razvijanje kompetence učenja učenja pri učencih v naslednjem 

šolskem letu? 

o Da  o Ne 

7. Kaj vas spodbuja in kaj vas ovira pri dejavnostih za razvijanje kompetence učenja učenja pri učencih? 

SPODBUDE OVIRE 

1 1 

2 2 

3 3 

8. Ali vas je udeležba na delavnicah učenja učenja motivirala za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje na 

tem področju? 

o Da o Ne 

9. Kaj bi nam o usposabljanju še želeli sporočiti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvala za sodelovanje in uspešno delo. 

 


