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POVZETEK

Bolonjska reforma visokega šolstva posodablja pedagoški proces z aktivnejšo vlogo
učiteljev in študentov ter priporočili za stalno spremljanje, analiziranje in inoviranje
pedagoškega dela. Uvedba sistema ECTS in spremljanja dejanske obremenitve
študentov je lahko izhodišče za učiteljev profesionalni razvoj, saj učitelj krepi
odgovornost, kritično analizo, išče boljše pedagoške pristope, razvija inovativnost in
sodelovanje. Našteto so elementi novega profesionalizma, zato lahko trdimo, da
spremljanje dejanske obremenitve študentov tudi razvija učiteljev profesionalizem.
Področje visokošolske didaktike in profesionalnega razvoja učiteljev je slabše
raziskano, zato je proučevanje povezav med spremljanjem dejanske obremenitve
študentov in profesionalnim razvojem učiteljev zanimivo in aktualno. Raziskava je
izvedena kot študija primera izbrane visokošolske organizacije. Predstavljene so
ugotovitve in oblikovana so priporočila za večje součinkovanje med spremljanjem
dejanske obremenitve študentov in profesionalnim razvojem učiteljev.

Ključne besede: profesionalni razvoj, profesionalizem, visokošolski učitelj, bolonjski
proces, kreditni sistem, dejanska obremenitev študentov

SUMMARY

Educational reforms in higher education are modernizing the pedagogical process by
stressing the active roll of the teacher and student and by enforcing recommendations
for permanent assessment and analysis of, as well as innovations in pedagogical work.
Enforcement of the ECTS and monitoring the actual student workload can be a starting
point for the teacher’s professional development. The teacher further develops his or her
responsibility, cooperation and critical analysis and tries to find better pedagogical
approaches and innovations. As the before mentioned are also elements of the new
professionalism, we can conclude that the teacher’s professionalism is developed by
monitoring the actual student workload. The areas of higher education didactics and
teacher’s professional development are poorly researched, therefore the study of the
relationships between monitoring the actual student workload and teacher’s professional
development is interesting and very topical. The research is carried out as a case study
of a selected higher education institution. Findings are introduced and some
recommendations are made so that monitoring the actual student workload and teacher’s
professional development could more efficiently influence each other.

Key words: professional development, professionalism, teacher in higher education,
Bologna process, credit system, student workload
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1 UVOD

»Nova, razširjena zasnova učenja bi morala vsakemu posamezniku omogočati,
da odkrije, predrami in obogati svojo ustvarjalnost – da spravi na dan zaklad, ki se
skriva v vsakem izmed nas. Tako na izobraževanje ne bi več gledali le kot na
sredstvo, […], temveč bi vlogo izobraževanja razumeli globlje: kot razvoj celovite
osebnosti, ki se v vseh svojih razsežnostih uči biti.« (Delors 1996, 78)

Sodobna družba je družba nenehnih sprememb, ki po eni strani prinaša napredek in
občutek obvladljivosti sveta, po drugi strani pa krepi neenotnost, tekmovalnost in
odtujenost. Od posameznika zahteva odzivnost in vseživljenjsko učenje, saj prinašata
pluralnost njegovih možnosti (EC 2000, 8).

Pri zagotavljanju nenehnega učenja nosi precejšnjo vlogo univerza, ki že stoletja
ohranja statično vlogo v družbi na podlagi svoje tradicionalne avtonomije, akademskega
pristopa k védenju, pa tudi na osnovi interesov države. Po mnenju Jelenc Krašovčeve
(2003, 3) se klasično delujoča univerza prepočasi odziva na pobude po oblikovanju
učeče se družbe, saj se želena razgibanost in odprtost pri učenju le težko skladata s togo
strukturo univerze. Zato se upravičeno lahko sprašujemo, ali si univerza želi s svojim
izjemnim intelektualnim in znanstveno raziskovalnim potencialom stopiti na čelo gibanj
sprememb, ali pa se jih boji? Ne glede na izražen dvom pa je jasno, da se v
tradicionalnosti najde iskrica sodobnosti, pripravljenosti na izzive, želja po drugačnem,
sodobnem, nastala na podlagi dolgoletnih izkušenj in strokovnega napredka
posameznikov. Natančneje – omenjam veliko vlogo visokošolskih učiteljev kot
prenašalcev novosti in kreatorjev novih dimenzij visokošolskega ustroja, pouka in
drugih komunikacij s študenti.

Spodbude prihajajo tudi iz družbe. Unescova deklaracija o visokem izobraževanju
za 21. stoletje (Unesco 1998) oblikuje novo poslanstvo in funkcije visokošolskega
izobraževanja, stremi k prenovam študijskih programov, vsebin, metod in oblik dela, ki
bi študenta oblikovali v aktivnega državljana, sposobnega sprejemati družbeno
odgovornost, razvijati kritično razmišljanje ter reševati specifične in širše družbene
probleme. Konkretne spremembe, vezane na poenotenje evropskih visokošolskih
sistemov, modernizacijo pedagoškega dela s študenti in dvig kakovosti v vseh vidikih
delovanja visokošolskih sistemov, univerz in posameznih fakultet, znotraj Lizbonske
strategije (EC 2007a) prinaša bolonjski proces. Ta, sprva le kot politična pobuda,
kasneje pa v obliki konkretnih sprememb visokošolskih sistemov držav podpisnic,
prinaša novo filozofijo delovanja visokega šolstva.

Področja razvoja in uvajanja sprememb ves čas razvoja procesa slonijo na nekaterih
temeljnih principih. Londonski komunike (2007) tako omenja naslednje: ustvarjanje
enotnega evropskega visokošolskega prostora, novo strukturo treh študijskih stopenj,
pospeševanje mobilnosti, vseživljenjsko učenje, prepoznavne in primerljive
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kvalifikacije, ovrednotenje študijske obremenjenosti s kreditnimi točkami, zagotavljanje
kakovosti, prenovo doktorskega študija ter povezovanje evropskega visokošolskega
prostora in privlačnost evropskega visokošolskega prostora za sodelovanje z drugimi
deli sveta. Omenjeno natančno popisuje tudi Zgaga (2004) kot aktivni in kreativni
udeleženec mednarodnih priprav procesa.

Ena od novosti je vpeljava kreditnega sistema, temelječega na sistemu ECTS. Ta
izboljšuje razvidnost in primerljivost evropskih sistemov visokošolskega izobraževanja,
hkrati pa kreditno vrednoti študijske programe in predmete. Ker v svojem bistvu izraža
študentovo obremenitev v urah, tako predstavlja orodje za oblikovanje učnih načrtov
(Tuning 2006), v središču načrtovanja pa je študent. Kreditne točke so razporejene po
vseh sestavinah študijskega programa ali predmeta in odražajo količino dela, ki ga je
treba opraviti za vsako posamezno sestavino. Bistvo določanja kreditov za posamezen
študijski program ali predmet sta dva elementa: študent in čas, ki ga ta dejansko porabi
za študij, da osvoji predvidene učne izide (prav tam, 66).

Pri omenjenem vloga učitelja ni skromna. Po mnenju Wagenaarja (2005, 244) naj
bi učitelj s primerjanjem predvidenega časa in časa, ki ga študent dejansko porabi za
usvajanje predvidenih učnih izidov, ustrezno spreminjal, prilagajal kreditno
ovrednotenost, vsebino in cilje predmeta ter svoje in študentove aktivnosti. Spremljanje
dejanske obremenitve študenta mu omogoča tudi zagotavljanje in izboljševanje
kakovosti izvedbe predmeta. Gledano s še širše perspektive tako ciklično predvidevanje
časovne obremenjenosti študenta, spremljanje študentove dejanske porabe časa za
doseganje predvidenih učnih izidov, evalviranje te porabe, prilagajanje vsebin, metod
dela in predvidenih aktivnosti za študenta oziroma novo snovanje predmeta zagotavlja
učiteljevo profesionalno rast. Zavezanost k profesionalnemu razvoju je le ena od
značilnosti učiteljev, ki jim lahko pripišemo lastnosti razširjenega, transformacijskega
profesionalizma ali profesionalizma prihodnosti, o lastnostih katerega govorijo številni
avtorji (Erčulj 2005, Goodson in Hargreaves 1996, Niemi in Kohonen 1995 v Kalin
2002, Sachs 2007).

Na področju slovenskega visokega šolstva po eni strani k oblikovanju sodobne
učiteljeve podobe, ki prehaja od učitelja kot tradicionalnega prenašalca znanj k učitelju
kot spodbujevalcu študentovega učenja, kličejo predstavniki visokošolske didaktike
preko posredovanja svojih znanj in analiz raziskav (npr. Budihna 2001, Kalin in Šteh
2007, Marentič Požarnik in Puklek Levpušček 2002). Po drugi strani visokošolske
učitelje v spremembe lastne prakse usmerjajo prej omenjene sistemske novosti 'bolonje'.
Skladno s stališči Fesslerja (1995, 185) in njegovega pojmovanja profesionalnega
razvoja trdim, da uvajanje novosti, ki jih prinaša bolonjska reforma visokega šolstva,
predstavlja spodbudno organizacijsko okolje, ki požene cikel učiteljeve kariere v
konkurenčno rast. Vsak posameznik pa novostim vrata odpira sam: narekovanim
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spremembam lahko le poslušno sledi ali pa jih sprejme za svoje, jih ponotranji in ob tem
spreminja profesionalni jaz.

V slovenskem visokošolskem sistemu je do bistvenih premikov prišlo v študijskem
letu 2005/2006, ko so prve visokošolske organizacije pričele izvajati prenovljene,
bolonjske študijske programe, kjer učitelji predstavljajo poleg študentov in vodstva
visokošolskih organizacij pomembno skupino akterjev sprememb. Prenovljeni
programi, koncepti zahtevajo namreč tudi drugačen pristop k poučevanju, izvedbi in
evalvaciji izobraževalnega dela. Omenjene spremembe in novosti, med katerimi
izpostavim spremljanje dejanske obremenitve študentov, so skladne s prvinami
razširjenega profesionalizma in so kot take zanimive in aktualne za raziskovanje.
Izhodišče pričujoče raziskave tako predstavlja razvojni projekt  Spremljanje dejanske
obremenitve študentov na visokošolski organizaciji, kjer sem v študijskem letu
2005/2006 kot raziskovalka sodelovala tudi sama. Raziskavo, zasnovano kot študijo
primera, sem izvedla na isti visokošolski organizaciji. Zajemala je več metod oziroma
tehnik zbiranja podatkov (anketni vprašalnik, intervju, analiza dokumentov), ciljno
populacijo pa so predstavljali učitelji izbrane visokošolske organizacije. Njen namen je
bil prepoznati in proučiti vlogo spremljanja dejanske obremenitve študentov pri
izobraževalnem delu učiteljev in njihovem profesionalnem razvoju.

Z raziskavo sem želela prepoznati značilnosti pristopa učiteljev k izvedbi
predmetov v prenovljenih programih. Pri doseganju predvidene delovne obremenitve
študenta sem želela analizirati vlogo učitelja. Na vzorcu učiteljev sem želela prepoznati
učinke spremljanja dejanske obremenitve študentov na učiteljevo pripravo in izvedbo
predmeta ter na njegov profesionalni razvoj. Poiskati sem želela še nekaj priporočil za
oblikovanje učinkovitega pristopa k uresničevanju in izpolnjevanju ciljev prenovljenih
študijskih programov, kamor sodi tudi spremljanje dejanske obremenitve študentov.

Skladno z namenom in cilji, ki sem jih želela doseči, ter glede na raziskovalna
vprašanja, ki sem si jih zastavila, sem v raziskavi proučila teoretična izhodišča, na
osnovi katerih je moč sklepati, da spremljanje dejanske obremenitve študentov ponuja
visokošolskim učiteljem široko paleto možnosti profesionalnega razvoja.

V teoretičnem delu naloge najprej osvetljujem pojem znanja in ga predstavljam
skozi vidik posameznika, organizacije in družbe. Znanje je dobrina vseh in vsakogar.
Koncept sodobne družbe zahteva nove pristope v pridobivanju znanja, zato v
nadaljevanju predstavljam podobo želene sodobne univerze, ki le počasi spreminja
svojo togo strukturo. Pri vpeljevanju omenjenih sprememb imajo pomembno vlogo
učitelji, zato predstavljam poglede na njihov profesionalni razvoj, profesionalizem in
pristope k poučevanju, ki jih zagovarja sodobna visokošolska didaktika. Natančneje
predstavim tudi najnovejše visokošolske spremembe, vidne v bolonjskem procesu, kjer
se konkretneje usmerim na pojasnjevanje spremljanja dejanske obremenitve študentov
in uporabe v visokošolskem sistemu.
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V nadaljevanju naloge najprej natančno popišem raziskovalno metodologijo:
opredelim raziskovalni problem ter namen in cilje raziskave, predstavljam izbrano
metodologijo, kjer pojasnim izbiro kvalitativne študije primera. V nadaljevanju
popisujem značilnosti izbranega primera, potek raziskave, opišem metode zbiranja
podatkov, omejitve ter elemente veljavnosti, zanesljivosti in etike. Popis metodologije
zaključujem s predstavitvijo izbranega vzorca.

Poglavju raziskovalne metodologije sledi analiza in interpretacija podatkov. V tem
poglavju analiziram pridobljene podatke, ob ustrezni teoretski podlagi pa jih tudi
interpretiram.

Magistrsko nalogo zaključujem s sklepnimi ugotovitvami in priporočili. Ker
menim, da ustrezno zasnovan postopek spremljanja dejanske obremenitve študentov
omogoča profesionalno rast učiteljev, sklepam, da bodo izsledki, ne glede na nizko
število sodelujočih učiteljev, koristni pri nadaljnjem razmišljanju vodstva proučevane
organizacije o spodbudah k profesionalnemu razvoju njenih članov in o oblikovanju
tudi s te plati učinkovitih pristopov k spremljanju dejanske obremenitve študentov.
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2 TEORETIČNI DEL

2.1 Znanje v družbi

Pojem znanja je moč opredeliti na številne načine. Slovar slovenskega knjižnega
jezika (1995, 1679) pravi, da je znanje »celota podatkov, ki si jih kdo vtisne v zavest z
učenjem, študijem«. Zapisana definicija je blizu objektivističnemu pojmovanju, ki
izpostavi znanje kot vrsto podatkov in dokazov, ki obstajajo ločeno od človeka, ta pa z
znanjem upravlja in ga posreduje (Svetlik in Pavlin 2004, 202–203).

Nasprotno je konstruktivistično pojmovanje znanja, ki poudarja individualne,
skupinske ali organizacijske vrednote in izkušnje ter interakcijo med ljudmi.
Informacija postaja znanje z nenehnim povezovanjem, spreminjanjem, primerjanjem
(Davenport in Prusak 1998, 3–6). Organizacija OECD podobno definira pojem znanja.
Znanje naj bi namreč predstavljalo kumulativno zalogo kognitivnih informacij in
spretnosti posameznika, družine ali skupnosti, ki se lahko uporabijo tako pri delu kot v
osebnih in družbenih situacijah (Yakowitz 1997, 33).

Pogosto se omenja tudi distinkcija med eksplicitnim in tihim ('tacit knowledge')
znanjem (Lundvall in Archibugi 2001, Nonaka in Takeuchi 1995, Unesco 2005).
Eksplicitno znanje je strukturirano, formalno, njegov prenos je lažji. Tiho znanje je težje
prenosljivo ter značilno za kompleksne, specifične in hitro spreminjajoče se (delovne)
situacije, kjer je treba uporabiti tako spretnosti kot razumeti odnose in razmerja (Svetlik
in Pavlin 2004, 204-205, Serban in Luan 2002, 9–11). Delors (1996) postavi bolj
razčlenjeno klasifikacijo znanja. Po njegovem znanje sestavljajo pregledno urejene in v
zakonitosti povezane informacije ali 'vedeti', razvoj posameznika v samostojno osebnost
ali 'biti', sposobnosti uporabe znanja v praksi ali 'znati delati' ter 'znati živeti v skupnosti
in drug z drugim'. Podobno razmišlja tudi Marentič Požarnikova, ko opozori na
večplastnost pojma znanja: ni dovolj le vedeti, pač pa je pomembno tudi vedeti, kako
znanje pridobiti ter kdaj in čemu ga uporabiti (Mihevc in Marentič Požarnik 2000, 23).

Znanje predstavlja v sodobnosti ikono, postaja vse pomembnejši produkcijski
tvorec in dejavnik konkurenčnosti, nakazuje intelektualni napredek posameznika,
organizacije, družbe, hkrati pa vedno bolj izraža lastno tržno oziroma ekonomsko
vrednost. Znanje doživlja revolucijo; cilj sodobne družbe je tako družba, ki temelji na
znanju. V nadaljevanju se osredotočam na pomen znanja v sodobni družbi ter ga
osvetljujem z vidika posameznika in organizacije.

2.1.1 Družba znanja

Sodobni svet doživlja spremembe, preko katerih se znanje pomembno umešča v
družbo in jo posledično tudi spreminja. Nastaja družba znanja kot nova oblika družbene
gospodarske ureditve, ki prinaša po eni strani občutek obvladljivosti sveta, hkrati pa od
nas pričakuje stalno odzivanje in učenje.
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Za označitev novega globalnega reda je moč uporabiti različne izraze, kot so na
primer postindustrijska, postkapitalistična, postmoderna, inovacijska ali informacijska
družba. Po mnenju Stehra (1994) so našteti izrazi preveč specifični, zato avtor predlaga
dosledno rabo termina družba znanja. Vsem izrazom so skupne spremembe v razvoju
informacijsko-komunikacijskih tehnologij, dinamična rast uporabe interneta,
globalizacija, procesi liberalizacije mednarodnega pretoka blaga, storitev in kapitala, ki
vodijo v večjo vlogo znanja, ugotavljata Stare in Bučar (2001, 99).

Kapital in delo, dva pola ekonomske teorije 19. in 20. stoletja oziroma klasične
marksistične ekonomske miselnosti, nista več najpomembnejša dejavnika ustvarjanja
bogastva, pač pa funkcijo temeljnega proizvodnega sredstva prevzemajo znanje,
inovacije in njihova aplikacija k delu, ugotavlja Drucker (1993, 5–9). Temu pritrjuje
tudi Ule (2004), a je hkrati do sodobne družbe kritičen. Avtor govori o pojavu
latentnega konflikta med znanostjo, ki jo družba znanja izpostavlja in katere mera sta
znanje in informacija, ter blagovno proizvodnjo oziroma lastninskimi razmerji kapitala,
katerega mera je denar. S tem poudari še vedno precejšnjo moč kapitala v družbi, ki naj
bi po njegovem mnenju skušal omejiti in kapitalizirati tok znanja, informacij in inovacij
(prav tam, 257).

Številne mednarodne organizacije so naklonjene vzpostavitvi družbe znanja in
oblikujejo različne strategije na poti do nje. Izpostavljajo informacijsko-komunikacijsko
tehnologijo in pomen njene dostopnosti za vse, intenzivirajo investicije v neotipljiv
človeški kapital (EC 2003a), organizacije ABS (2002), APEC (2000) in OECD (2006),
podpirajo sistem inovacij, razvoj informacijske tehnologije, infrastrukture in stabilnega
poslovnega okolja preko usmerjanja svojih dejavnosti v razvoj človeških virov.

Evropska unija je svojo strateško usmeritev v oblikovanje družbe znanja in na
znanju temelječe ekonomije deklarirala v Lizbonski strategiji z bistvenim ciljem
oblikovati Evropo v eno najrazvitejših regij sveta. Temeljna cilja strategije sta močno in
trajno povečanje gospodarske rasti ter ustvarjanje novih in boljših delovnih mest. Med
podrobnejšimi cilji, ki naj bi jih države EU dosegle do leta 2010, je omenjeno
oblikovanje informacijske družbe (digitalno opismenjevanje, e-uprava ...), intenzivno
investiranje v raziskave in razvoj (3 % BDP EU) ter povečevanje investicij v
izobraževanje (prepoloviti delež nižje poklicne izobrazbe pri mladih med 18. in 24.
letom starosti). Cilji zaposlitvene politike so v povečevanju zaposlenosti na povprečno
stopnjo 70 % v letu 2010, kar bi dosegli s prilagoditvijo izobraževalnega sistema
zahtevam družbe znanja in trga dela ter s spodbujanjem vseživljenjskega učenja. Močno
je prisotno zavedanje, da je prav znanje tisto, s katerim lahko Evropa konkurira drugim
regijam sveta (EC 2007a).

Lizbonski strategiji na nacionalni ravni sledi 'Strategija razvoja Slovenije' (Šušteršič
idr. 2005). Podobno poudarja prestrukturiranje gospodarstva v smeri močnejših
storitvenih in drugih javnih dejavnosti, kjer se bo obseg na znanju temelječih storitev
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povečal znatno hitreje od obsega ostalih. Učinkovito ustvarjanje, dvosmeren pretok ter
uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta, povečanje
gospodarske učinkovitosti in obsega vlaganj v raziskave in tehnološki razvoj ter
izboljšanje kakovosti izobraževanja in spodbujanje vseživljenjskega učenja so
pomembnejše prednostne razvojne naloge Slovenije (prav tam, 29–33).

Ule (2004) podpira omenjene cilje, ki si jih je zadala država s prej omenjenim
dokumentom, vendar hkrati kritično opozarja, da Sloveniji manjka predvsem ustrezno
socialno ozračje, ki ceni znanje, njegovo inteligentno uporabo, raziskovalne dosežke in
njihovo uporabo v praksi. Zaradi neustreznega sistema finančnega spodbujanja znanosti
se ta ne plemeniti z uporabo doseženega znanja v uspešni proizvodnji in pogosto ostaja
sama sebi namen. Avtor išče rešitev v investitorjih v znanje, v razvijanju trga znanja v
smislu intenzivne izmenjave znanja med ponudniki in uporabniki ter v prožnem in
odprtem sistemu izobraževanja, ki bi čim večjemu številu aktivnega prebivalstva
omogočal vseživljenjsko učenje (prav tam, 267–269).

Zdi se, da vsi stremijo k znanju, dodatnemu usposabljanju, nenehnemu
pridobivanju novih informacij, spretnosti in izkušenj. Znanje je tako dobrina vsakega
posameznika in tudi organizacije. V nadaljevanju se usmerjam prav tja.

2.1.2 Znanje in posameznik

»Ljudje sami so vodilni dejavniki družb znanja. V človekovi moči je, da
ustvarja in uporablja znanje učinkovito in pametno, na nenehno spreminjajočih se
podlagah, to pa je tisto, kar največ šteje. Da bi dodobra razvili te sposobnosti,
ljudje potrebujejo voljo in sposobnost, da lahko vzamejo svoja življenja v lastne
roke – skratka, da postanejo aktivni državljani. Izobraževanje in usposabljanje
skozi vse življenje pa je najboljša pot za vsakogar, da se sooči z izzivi sprememb.«
(EC 2000, 8)

V družbi znanja je ključno znanje posameznikov, zato naj bi bistveni del zaposlenih
predstavljali prav izobraženci, ki znajo svoje znanje učinkovito uporabiti. Posamezniki
naj bi si nenehno prizadevali obseg svojega znanja še povečati, saj jih v to silijo tudi
pospešena privatizacija in negotovost, s katero se srečujejo na trgu delovne sile (Blöndal
idr. 2002, 42-50, Tuijnman 1996, 92–93). Vendar država ne zanemari odgovornosti do
posameznika. Če se po eni strani umikajo iz gospodarstva, države razvitega sveta velik
del sredstev namenjajo izobraževanju. S prevzemanjem dela odgovornosti za dvig
izobrazbene ravni prebivalstva in s prilagajanjem usposobljenosti zaposlenih
tehnološkim zahtevam države prispevajo k uspešnosti gospodarstva, hkrati pa
prevzemajo tudi odgovornost za posameznike, ki zgodaj izstopajo iz procesa
izobraževanja in je njihova motivacija za pridobivanje znanja najmanjša, trdita Svetlik
in Lorenčič (2002, 260–261).
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Odgovornost držav in njihov položaj pri problematiki uveljavljanja nenehnega
pridobivanja znanja posameznikov je moč razbrati tudi v 'Memorandumu o
vseživljenjskem učenju' (EC 2000), s katerim se države podpisnice med drugim
zavežejo k uresničitvi naslednjih ciljev:

- omogočiti nenehen dostop do učenja za pridobitev in obnovo spretnosti, ki so
pomembne za nenehno participacijo v družbi znanja,

- omogočiti dostop do informiranja in svetovanja o učnih možnostih,
- zagotoviti možnosti za vseživljenjsko učenje vsakemu posamezniku v

njegovem okolju.

Posameznik postaja tudi sam vse bolj odgovoren za lasten položaj, saj globalizacija
poleg nacionalnih in lokalnih procesov vpliva tudi na njegovo življenje. Omogoča
pluralnost možnosti, dinamiko in umik togosti življenja ter iskanje novih oblik
identitete, kjer se presežejo veljavni vzorci življenja in odločanja. Preko omenjenega se
v družbi spreminjata tudi vloga in pojavnost izobraževanja, ugotavlja Scott (1995, 71–
91).

Demografski trendi nakazujejo dvig deleža starejših nad 65 let in starejših
zaposlenih ter posledično premikajo težišče izobraževanja v mladosti k uravnoteženemu
izobraževanju preko vseh življenjskih obdobij (Edwards 1997). Posamezniku nenehno
izobraževanje prinaša več možnosti za uspeh v ekonomskem in socialnem delovanju.
Vse večje je zavedanje, da višja izobrazba pomeni pridobitev boljšega profesionalnega
položaja na trgu dela, boljših dohodkov in višjega življenjskega standarda. Podatki
Evropske komisije, objavljeni v 'Poročilu o zaposlovanju v Evropi 2007', potrjujejo
interes članic Evropske unije po doseganju ciljev Lizbonske strategije, saj je na primer
stopnja zaposlovanja starejših porasla za 7 % in znaša 50 %, kar je največ po letu 2000.
Ob tem je pomembno vedeti, da je do rasti zaposlovanja prišlo predvsem v sektorjih, ki
zahtevajo razmeroma visoko stopnjo kvalifikacij in temeljijo na znanju, kar dokazuje
pristop posameznikov k izobraževanju tudi v zrelem življenjskem obdobju (EC 2007b,
2–5).

Na množičnost terciarnega izobraževanja lahko gledamo z vidika investiranja v
lastno prihodnost. Diametralno nasprotno pa lahko razloge za vse večji interes po
visokošolskem izobraževanju pripišemo tudi neugodnim gospodarskim razmeram in
majhnim zaposlitvenim možnostim, zaradi česar posamezniki izberejo nadaljnje
izobraževanje in ne vstop na trg dela, ugotavljata Trbanc in Verša (2002, 245).

Organizacija Unesco ugotavlja, da se družba znanja intenzivno razvija prav v
demokratičnih državah sveta, kjer so posamezniki prepričani, da jim pridobivanje
znanja pomaga doseči težko dosegljive cilje in jih vodi v višjo kakovost življenja
(Unesco 2005, 3–15). Sposobnost uspešnega prenosa in komercializacije novega znanja
pa je pomembna tudi za organizacije.
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2.1.3 Znanje in organizacija

Napredne organizacije se zavedajo, da znanje danes ni le želja posameznika,
temveč postaja neizčrpen ekonomski dejavnik, je temeljna tržna dobrina, od katere je
odvisen napredek posamezne organizacije, se kristalizira kot nov proizvodni tvorec ter
postavlja nove dimenzije v ekonomiji, ki jo oblikuje v ekonomijo znanja (Burton-Jones
2001). Sodobna družba postavlja pred organizacije vedno nove priložnosti in izzive na
področju prestrukturiranja, kakovosti, okolja in tehnologije. Za poslovno odličnost
organizacije so zato pomembni kadri in uporaba njihovih potencialov, vidnih v znanju
in spretnostih, pri uresničevanju vizije organizacije, ter ustvarjanje organizacijske
kulture nenehnega učenja (Noe idr. 1999, 4–38).

Edvinsson in Malone (1997) razčlenita človeški kapital organizacije in ga
determinirata kot sestav zmožnosti, znanja in veščin, ki jih imajo in pridobivajo
zaposleni, odnosa oziroma pripravljenosti ljudi, da uporabijo svoje znanje v korist
podjetja, ter sposobnosti zaposlenih uporabiti svoje znanje v najrazličnejših situacijah in
pri tem poiskati inovativne rešitve. Bistvo je v ljudeh oziroma, kot povzame Berce
(1998, 23): »ekonomska vrednost podjetja je čedalje bolj merljiva v vrednosti, ki jo
imajo ljudje v glavah, in čedalje manj v ostalih, do sedaj merljivih ekonomskih enotah,«
ali kot meni Adizes (v Adizes idr. 1996, 75): »Zaposleni, ki imajo ustrezno znanje in so
predani organizaciji, so potencial, ki povzroča razliko med visoko in povprečno
storilnostjo oziroma učinkovitostjo pri delu.« Do podobnih ugotovitev prihajata tudi
Svetlik in Lorenčič (2002). V organizacijah profitnega in neprofitnega okolja so
izobraženi, usposobljeni in izpopolnjeni ljudje največji potencial, njihov intelektualni
kapital pa postaja tudi trajnostno korporativno orožje v boju za konkurenčno prednost
na trgu. Avtorja trdita, da je težnja organizacij še vedno usmerjena v ustvarjanje
dobičkov, v nove tehnologije se vgrajuje vse več znanja, proizvodni proces pa je
uspešen le, če se vanj vključijo ustrezno usposobljeni delavci (prav tam, 256–257).

Potrebno je izobraževanje, ki prinaša fleksibilno vedenje, zato marsikatera
organizacija nenehno in načrtno kroji in usposablja nove generacije za delo preko
specifičnih izobraževalnih programov. Raziskave namreč potrjujejo precej večjo
vrednost intelektualnega kapitala pred fiksnim kapitalom v prispevanju k dobičku, kar
še posebej velja za podjetja visokih, informacijskih tehnologij ter za podjetja, v katerih
imajo primarno vlogo raziskave in razvoj (Boisot 1998, 2–3, Lipičnik 1998, 37–39).
Fleksibilnost in pozitivna naravnanost organizacije do zaposlenih in znanja, ki ga ti
prinašajo v organizacijo oziroma ga v njej pridobijo, organizaciji ponovno prinaša
predvsem pozitivne posledice. Zaposleni so pripadni, visoko motivirani za delo in novo
učenje, cilji posameznikov so prepleteni s cilji organizacije, kar ji posledično prinaša
učinkovitost in uspeh. Zato je v organizacijah nujno namerno skrbeti za upravljanje in
razvoj znanja in ljudi (Goss 1996, 12–14).
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Ustvarjanje priložnosti za stalno, vseživljenjsko učenje, promoviranje raziskovanja,
spodbujanje sodelovanja in timskega učenja, vzpostavitev sistema za izmenjavo znanja,
podpiranje individualnega, skupinskega in organizacijskega učenja so odlike
organizacij, ki cenijo znanje, razvijanje človeškega oziroma intelektualnega kapitala jim
predstavlja napredek ne samo zaposlenih pač pa organizacije kot celote. V svoji
najčistejši obliki so zgoraj našteti dejavniki pravzaprav značilnosti, v sodobnem
poslovnem svetu precej želene, znanjske organizacije (Tavčar 2005, 27-40), ki temelji
na osnovah učeče se organizacije, o kateri govori Senge (1994). 'Poročilo o
zaposlovanju v Evropi 2007', ki ga je pripravila Evropska komisija, pa med drugim
potrjuje neučinkovitost, ki še naprej ostaja pri zagotavljanju stalnega poklicnega
usposabljanja, ki ga financirajo podjetja, ter neenakosti pri dostopu do njega. Hkrati
poročilo še usmerja države k izboljšanim ukrepom in oblikovanim politikam (kot so na
primer davčne spodbude in subvencije), ki bi pripomogle k učinkovitejši ponudbi
stalnega poklicnega usposabljanja, da bi doseglo tiste, ki ga najbolj potrebujejo (EC
2007b, 7–9).

Lahko povzamem, da odgovornost do razvoja in učinkovite uporabe znanja
zavezuje vse dejavnike družbe. Na to opozori tudi Evropska komisija v 'Memorandumu
o vseživljenjskem učenju'.

»Ključ do uspeha je, da gradimo na občutku skupne odgovornosti za
vseživljenjsko učenje med vsemi ključnimi dejavniki – državami članicami,
evropskimi institucijami, socialnimi partnerji in svetom podjetništva; regionalnimi
in lokalnimi oblastmi, tistimi, ki delajo v izobraževanju in usposabljanju vseh vrst, v
organizacijah civilne družbe, združenjih in grupacijah; in ne nazadnje, zagotovo pa
tudi ne najmanj pomembno, med posameznimi državljani samimi. Naš skupen cilj je
razviti Evropo, v kateri bo vsak imel priložnost, da v celoti razvije svoje potenciale,
da bo čutil, da lahko prispeva k temu razvoju in da mu tudi pripada.« (EC 2000, 5)

2.2 Profesionalni razvoj visokošolskih učiteljev

Visokošolsko izobraževanje, ki bi ga lahko poimenovali tudi 'izobraževanje na tretji
ravni' ali 'terciarno izobraževanje', narašča, koncept sodobne družbe pa od njega zahteva
nove pristope in mu nalaga nove funkcije (OECD 2004). Pomembno vlogo oziroma
nalogo pri oblikovanju in vpeljevanju sprememb nosijo tudi visokošolski učitelji. Da bi
razumeli njihovo prenovljeno vlogo in razvoj profesionalne odgovornosti do prenašanja
znanja študentom, je treba najprej osvetliti proces spreminjanja visokošolskega
izobraževanja in univerz, kar predstavljam v nadaljevanju.
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2.2.1 Univerza v sodobni družbi

Izobraževalne organizacije vse teže dohajajo novo znanje, kjer lahko govorimo o
ekspanziji, zato se spreminja tudi ciklus znanja oziroma tehnološko-izobraževalni krog,
ugotavljata Svetlik in Lorenčič (2002, 258). Tradicionalni model ciklusa znanja, kjer so
znanje ustvarjali razvojni in raziskovalni inštituti, univerze so bile prenosniki znanja,
gospodarstvo pa je bilo zgolj uporabnik, izginja in se oblikuje v nove povezave. Razlogi
pa so prav v časovno kratki relevantnosti znanja in preokornem prehodu tega znanja v
podjetja. Novi tokovi ustvarjanja, prenosa in uporabe znanja vse pogosteje potekajo
hkrati, vsi procesi pa mnogokrat potekajo kar znotraj organizacije same in se univerz,
raziskovalnih inštitutov in izobraževalnih ustanov niti ne dotaknejo ter posledično
pomenijo pritisk na visokošolsko izobraževanje (Svetlik in Pavlin 2004, 207–209). Na
to opozori tudi Barnett (1999, 20–23), ko trdi, da se visokošolsko izobraževanje v
družbi, kjer so univerze podajale nevtralno, ozko definirano teoretsko znanje, spreminja
v družbeno visokošolsko izobraževanje, ki ga zaznamuje podajanje funkcionalnega
znanja  in  množičnost  ter  v  katerem se  univerze  soočajo  z  dejstvom,  da  so  le  eden  od
virov znanja.

Evropsko visokošolsko izobraževanje z univerzami se tako znajde pred novimi
izzivi na področju sodelovanja z gospodarstvom, istočasno pa ga obremenjuje
konkurenčnost visokošolskih ustanov drugih razvitih kontinentov. V primerjavi z
ameriškimi vpisujejo evropske univerze precej manj študentov z drugih predelov sveta.
Zaskrbljujoč je tudi odliv evropskih študentov na ameriške univerze, kjer jih na primer
po končanem doktorskem študiju za daljše obdobje ostane več kot 50 % (EC 2003b).
Financiranje univerz v EU je prav tako skromnejše kot drugod, saj predstavlja le 1,1 %
BDP, kar je precej manj kot v ZDA ali Kanadi. Da bi dosegli želene spremembe,
Evropska komisija predlaga povišanje deleža, namenjenega visokemu šolstvu, na vsaj
2 % BDP (EC 2005).

Zdi se, da so ZDA uspešnejše zaradi boljše fleksibilnosti visokega šolstva, kjer
ločijo več tipov univerz (Kump 1993, 48):

- elitne, ki v osnovnem pomenu besede in temu primerno ohranjajo tradicijo,
- znanstvene, ki jih označujeta visoka kakovost in raziskovanje,
- servisne, ki ustrezajo potrebam industrije,
- sestavljene, ki obsegajo zahtevne univerzitetne in manj zahtevne visokošolske

poklicne programe,
- interaktivne, ki so odprte za povezovanje s problemi v družbi.

Taka pluralnost posledično prinaša atraktivno izbirnost, hkrati pa kaže na
učinkovito povezovanje izobraževanja in gospodarstva.
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Spremembe je moč ugotoviti še pri angleških univerzah, kjer so s prihodom
politehnik, ki so se usmerile na strokovno usposabljanje in združile razdrobljeno
nadaljnje izobraževanje, sočasno nastajale tudi nove univerze. Te niso želele kopičenja
akademskega znanja, pač pa so vpeljale novo kulturo poučevanja in drugačno
komunikacijsko povezavo med akademskim osebjem in študenti. S politehnikami kot
novostjo na visokošolskem področju so nove univerze ustvarile komplementarnost in ne
tekmovalnost, ugotavlja Scott (1995, 61).

V Evropi se uveljavljajo alternativne oblike visokošolskega izobraževanja, ki
oblikujejo profil predvsem praktično usposobljenega diplomanta, vendar vodijo države
pri tem različne pristope. Kumpova (1993) navaja, da so v nekaterih državah
neuniverzitetne institucije vključili v razširjene in reformirane univerze, spet drugod se
je uveljavil binarni sistem, v katerem se oblikujeta dva vzporedna sistema
visokošolskega izobraževanja ter prinašata rivalstvo ali komplementarnost med
univerzami in alternativnimi inštitucijami. Poznan je še unitarni sistem, v katerem vse
inštitucije sodijo v isti sistem in formalno niso diferencirane, med njimi pa realno
obstajajo velike razlike v ugledu in statusu (Kump 1993, 57). Scott (1995) pa opaža, da
je izbrani sistem izobraževanja pogojen celo z geografsko lego, in nadalje ugotavlja, da
evropske mediteranske države ohranjajo dominantnost univerz, alternativne inštitucije
pa so slabo razvite (na primer v Grčiji, Italiji, na Portugalskem in delno tudi v Španiji).
V zahodnem delu Evrope prevladujejo binarni sistemi, severna Evropa (Švedska,
Finska) pa je oblikovala enoten sistem (Scott 1995, 93). Delors (1996, 123) ugotavlja,
da so državni sistemi visokošolskega izobraževanja zapleteni in različni tako po
strukturah kot po programih, študentih in financiranju, zato jih je po njegovem mnenju
težko razporejati v jasno ločene kategorije. Povsod pa novosti univerzam prinašajo
izgubo monopola nad visokošolskim izobraževanjem in raziskovanjem.

Kritično stališče o spreminjanju položaja slovenskih univerz izrazi Močnik (1997,
97–108). Avtor ugotavlja, da učinkovanje globalizacije in približevanje visokošolskega
izobraževanja potrebam trga posledično prinaša ustanavljanje številnih alternativnih
vednostnih in raziskovalnih ustanov zunaj univerze, ki producirajo predvsem uporabno
znanje. Spreminjajo pa se tudi univerze, ki zanemarjajo teoretsko produkcijo znanja in
so vse bolj 'uporabnostno usmerjene', kar avtor označi kot krizo univerze oziroma krizo
vednosti. Nasprotno stališče zavzame Jelenc Krašovčeva, ki se sicer strinja, da je
univerza jedro ustvarjanja znanja (Jelenc Krašovec 2003, 121), a hkrati meni, da se
mora v novih pogojih družbenih interakcij spremeniti. Univerza naj bi v sodobni družbi
sledila naslednjim ciljem (prav tam, 131–153):

- spoštovanje in uresničevanje načel vseživljenjskosti učenja in izobraževanja,
- povečanje dostopnosti odraslih do visokošolskega študija,
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- preseganje udejanjanja načela operativnosti in akademskosti z uravnoteženjem
potreb trga z lastnimi cilji,

- povezovanje z zunanjimi družbenimi subjekti na različnih ravneh,
- dopolnjevanje ali nadomeščanje tradicionalnih metod z aktivnejšimi pristopi k

poučevanju in učenju,
- uvajanje inovacij v učni proces, ki so nastale kot posledica tehnološkega,

ekonomskega in socialnega razvoja,
- spreminjanje svojega delovanja in strukture v smeri učeče se organizacije.

Omenjeno lahko zasledimo v nacionalnih strateških dokumentih in zakonih, kot so
'Nacionalni program visokega šolstva' (2002), 'Merila za spremljanje, ugotavljanje in
zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih programov ter
znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela' (2004), 'Merila za
akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov' (2004) ter 'Resolucija o
Nacionalnem programu visokega šolstva 2007–2010' (2007). Cilje podpira tudi
Študentska organizacija v 'Manifestu o vključevanju Univerze v Ljubljani v evropski
visokošolski prostor' (ŠOU 2007, 2–6).

Vsaka nova teorija pomeni spremembo pravil, ki so do tedaj vodila prejšnje
prepričanje, pravi Kuhn (1998, 17), kar velja tudi za univerzo. Ta se s svojo kulturo
disciplin, kjer veljajo racionalnost, formalističnost, disciplinarna diferenciacija in
neintegriranost, močno upira spremembam pravil, odnosov, privilegijev (Damrosch
1995). Jelenc Krašovčeva (2001, 156–157) nakaže rešitev v ustvarjanju celostne
akademske kulture fleksibilnosti, problemske usmerjenosti, ustvarjalnosti in
povezanosti. Razvijanje kulture kakovosti, kar zadeva načela poučevanja in učenja, je
med univerzitetnimi učitelji problematično prav zaradi dolgotrajnega delovanja univerze
kot skupka posameznikov, ki delujejo povsem individualno in odtujeno. Po mnenju
Svetlika (1995, 15), Mihevca in Marentič Požarnikove (1998) je pomembna sestavina
zagotavljanja kakovosti visokega šolstva tudi skrb za profesionalni razvoj visokošolskih
pedagoških delavcev. Ali kot pravi Erčuljeva (2005, 13): »Ustrezna diploma sama po
sebi že dolgo ne zagotavlja profesionalnega učitelja, je le še pogoj za vstop v učiteljski
poklic.«

2.2.2 Učiteljev profesionalni razvoj

Pojem  profesionalni  razvoj  je  soroden  poklicnemu  ali  strokovnemu  razvoju  ali
karieri posameznika. Njihovi pomeni se v razlagah različnih avtorjev tudi na področju
izobraževanja pogosto prekrivajo, prepletajo in dopolnjujejo.

Po eni strani lahko na profesionalni razvoj gledamo kot na proces posameznikovega
prehajanja preko posameznih faz kariere (Glatthorn 1995, 41) in si ga predstavljamo kot
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poklicno pot od vstopa v poklic do opustitve ali upokojitve (Valenčič Zuljan 2001, 126).
Z omenjenega vidika je profesionalni razvoj uokvirjen s trajanjem delovne dobe.

Sama sem bolj naklonjena drugačnemu pogledu na profesionalni razvoj, ki ga je
moč razumeti preko kognitivno konstruktivističnega pojmovanja učenja kot procesa
ozaveščanja posameznika, zavedanja nezadostnosti obstoječih pojmovanj in ravnanj, kot
rekonstrukcijo novega koncepta razmišljanja ter pridobivanja znanj in spretnosti
(Marentič Požarnik 2005), vzdrževanja najvišje ravni profesionalne usposobljenosti
(Terhart 2001) ter kot razumevanje procesov poučevanja in učenja z učenčeve
perspektive (Prosser in Trigwell 2000, 173). Profesionalni razvoj je rezultat nenehnega
sistematičnega raziskovanja lastnega poučevanja preko samokontrole in kritične analize
(Hargreaves 2003, 16).

Villegas-Reimers (2003, 11–12) poudarja pridobivanje znanj in izkušenj preko
vključevanja v izobraževalne delavnice, strokovna srečanja in mentorstva, kot tudi
samoiniciativno poglabljanje strokovnega znanja. Temu je precej skladno razmišljanje
Liebermanove (1992 v Day 1999, 3), ki podobno ločuje vpliv formalnega in
neformalnega pridobivanja znanj in spretnosti. Avtorica nameni večjo pozornost
neformalnemu učenju, kjer izpostavi pridobivanje znanj in izkušenj v učilnici, v
interakciji med učiteljem in učenci. Učiteljevo učenje preko dvosmerne komunikacije v
razredu poleg njegovega razvoja omogoča tudi napredek učencev. Ti največ pridobijo
prav od tistih učiteljev, ki se tudi sami učijo, trdijo Middlewood in Bush (2005, 195) ter
Day (1999, 2).

Učiteljev profesionalni razvoj lahko enačimo z nenehnim učenjem, katerega bistvo
je vseživljenjskost. Valenčič Zuljanova (2001, 131) profesionalni razvoj učitelja
definira kot »proces signifikantnega in vseživljenjskega učenja, pri katerem učitelji […]
osmišljajo in razvijajo svoja pojmovanja ter spreminjajo svojo prakso poučevanja
[…]«. Če ta nenehnost ni spontana in je pomen profesionalnega razvoja predstavljen kot
standard atributov oziroma vzorcev vedenja, ki jih je nujno treba doseči, postane pojem
profesionalna rast le ideologija, ki dodatno obremenjuje posameznika in ne prinaša
ponotranjene rasti ne posamezniku, ne skupini, ne šoli (Sachs 2003, 51–53, Day 1999,
4). Na povezanost posameznega učitelja in šole, v kateri deluje, pokaže Guskey (1995,
118–119). Po njegovem mnenju je šola dolžna spodbujati učiteljevo profesionalno rast,
učitelj pa mora odgovorno iskati priložnosti, ki mu to rast omogočajo. S tem se strinja
tudi Day (1999, 111–112), ki poleg vseživljenjskosti procesa ter interakcije med šolo in
učiteljem, ki avtonomno kreira svoj napredek, naniza še nekaj pogojev za uspešno
profesionalno rast posameznika, kot so: finančno spodbujanje ter kultura šole in njenih
članov, ki upoštevajo individualne potrebe posameznika, odprtost, zaupanje,
samoiniciativnost in sodelovanje.

V skladu s splošnimi teorijami kreiranja kariere in profesionalnega razvoja
posameznika, kjer se je oblikovalo kar nekaj faznih modelov (Cvetko 2002, Florjančič



Teoretični del

15

idr. 1999, Lipičnik 1998, Merkač Skok 2005), so se tudi na področju izobraževanja
oblikovali sistemi razvoja učitelja v izobraževalni organizaciji (Dreyfus in Dreyfus
1988, Fullan in Hargreaves 1992, Huberman 1995). Tako splošni modeli kot modeli na
izobraževalnem področju slonijo predvsem na časovni determinanti. Zanimivo
primerjavo med različnimi avtorji prikaže Valenčič Zuljan (2001, 127–129), sama pa v
nadaljevanju prikazujem nekaj izbranih modelov.

Fullan in Hargreaves (1992, 192) in Huberman (1995, 193-204) predstavijo model
petih stopenj razvoja učitelja. V nekaterih stopnjah avtorji nakažejo naslednje možne
odklone:

1. začetek kariere (1–3 leta) – preživetje, odkrivanje;
2. stabilizacija (4–6 let) – prevzemanje poklicne odgovornosti;
3. eksperimentiranje (7–18 let) – aktivizem, ali
    samoocenjevanje (7–18 let) – dvom o sebi;
4. umirjenost in distanca (19–30 let) – krepitev samozaupanja, sprejemanje sebe,

ali
   konzervativnost (19–30 let) – preudarnost ali nostalgija in odpor do novosti;
5. odmikanje (31–40 let) – odmik ali kreativnost z mentorstvom mlajšim

kolegom.

Zelo podoben petstopenjski model prikažeta tudi Dreyfus in Dreyfus (1988 v Day
1999, 49–50):

1. učitelj začetnik – učitelj pridobiva prve izkušnje v poučevanju, zaveda se
svojega članstva v organizaciji, spoznava hierarhijo, razmerja, kulturo,
usmerjen je vase;

2. učitelj novinec – učitelj znanje, pridobljeno v času študija, že kombinira s
preteklimi izkušnjami, občutek hierarhije ostaja, avtonomija pri lastnem delu ni
razvita, posledično je pomanjkljiva strokovna odgovornost;

3. usposobljeni učitelj, praktik – učitelj ima dovolj izkušenj in je dovolj
motiviran, samostojno se odloča o pristopih, ciljih, samostojno presoja, kaj je
pomembno in kaj ne;

4. uspešen učitelj, strokovnjak – pomembna postaneta intuicija in celosten
pogled;

5. ekspert – učitelj nenehno intuitivno deluje in odloča, nenehno reflektivno
presoja in spreminja svojo prakso, usmerjen je v učence.

Model je podroben, a hkrati ohlapnejši in fleksibilnejši. Avtorja poudarjata, da vsak
učitelj ne doseže vseh omenjenih stopenj, ko prehaja od usmerjenosti v sebe in v svojo
vlogo do avtonomnega, odgovornega posameznika, usmerjenega v učenca.
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Prenos usmerjenosti od sebe in svojega poučevanja na študente in učenje je tudi
osnova modela procesa spreminjanja visokošolskega učitelja, ki ga je razvil Kugel (v
Marentič Požarnik 2005, 66–68). Razvoj visokošolskega učitelja je razdeljen v dve fazi,
v vsaki od njiju pa posameznik prehaja med stopnjami. V nadaljevanju na kratko
povzemam značilnosti.

1. faza (poudarek na poučevanju)
- učitelj je sprva osredotočen nase, na svoj poklicni jaz, na svoj nastop, na

lastno preživetje;
- učitelj se usmeri v stroko, stopnjuje kvantiteto in kakovost snovi, ki se

nujno ne zrcalita v študentovem znanju;
- učitelj se usmeri v študente, razume njihovo različnost in zato spreminja

prenos znanja, v (ne)znanju študentov išče smernice za svoje delo.

2. faza (poudarek na učenju)
- študent je sprejemnik, znanje je enako naučenim dejstvom, poglobljenega

razumevanja ni;
- učitelj prevzema odgovornost, ko se zave, da ni le predavatelj, pač pa

mentor, ki išče različne poti, načine, preko katerih študent doseže znanje
na višji ravni, ki vključuje razmišljanje, povezovanje, reševanje konkretnih
problemov; delo s študenti je bolj dinamično, terja veliko dela učitelja, kar
se odrazi v aktivnem študentu;

- učitelj spodbuja samostojnost študentov, ko se ti še nadalje samostojno in
hote poglobijo v učenje.

Marentič Požarnikova (2005, 67–68) meni, da zadnjo stopnjo, stopnjo
samostojnega študenta, dosežejo le redki visokošolski učitelji. Pri tem navede zanimivo
ugotovitev raziskave, izvedene med predavatelji, kjer se številni od njih opredelijo za
spodbujevalce in motivatorje študentovega učenja, njihova pedagoška praksa pa kaže
lastnosti transfera znanja, poučevanja. Avtorja raziskave Murray in Macdonald
zanimivo poimenujeta omenjeno posebnost oziroma neskladje kot skrivnost visokega
šolstva, vzroke zanjo pa pripišeta premajhni podpori okolja (prav tam, 68).

Opisanim modelom profesionalnega razvoja učitelja je kljub osvetljevanju
spreminjanja učiteljeve vloge moč očitati predvsem ozkost, linearnost, premočno
poudarjanje časovne dimenzije, šibko vključevanje izkušenj ter neupoštevanje
učinkovanja razmerij s sodelavci ter klime in kulture šole. Zato se sama bolj nagibam k
dinamičnemu cikličnemu modelu (Fessler 1995), ki profesionalni razvoj učitelja
kompleksno predstavi v širšem in poglobljenem kontekstu in ga na kratko povzemam
(slika 2.1).
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Slika 2.1 Dinamični ciklični model učiteljevega profesionalnega razvoja

Vir: Fessler 1995, 180.

Učiteljev karierni ciklus se odziva na razmere v okolju. Spodbudno zasebno in
organizacijsko okolje pripomoreta k progresivnemu razvoju učiteljeve kariere,
nasprotno pa ga pritiski in motnje iz okolja zavirajo oziroma celo preprečujejo. Vstop
učitelja v eno od stopenj profesionalnega razvoja je posledica njegovega odziva na
vplive zasebnega in organizacijskega okolja (prav tam, 179–187). Znotraj
predstavljenega modela ima vsak učitelj 'svojo zgodbo'.

Skrb za lasten strokovni razvoj je le eden od dejavnikov učiteljevega
profesionalizma, meni Erčuljeva (2002, 88). V nadaljevanju predstavljam tradicionalne
in sodobne poglede na učiteljev profesionalizem in na elemente, ki ga opredeljujejo.

2.2.3 Omejeni in razširjeni profesionalizem

V značilnostih profesionalnosti, ki jo Goodson in Hargreaves (1996, 4–5) ter Hoyle
in John (1995 v Sachs 2003, 5) opredelijo kot kakovost profesionalnih znanj,
specializiranih spretnosti in vrednot v profesionalni praksi, kot so na primer opravljanje
pomembne družbene funkcije, poklicna etika, sposobnost delovanja v nepredvidljivih
situacijah, samoizpopolnjevanje ob analizi lastnih izkušenj, avtonomnost v izbiri
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delovnih postopkov ter združevanje v profesionalne organizacije, lahko prepoznamo
tudi sodobno podobo učitelja. Njegov pomen se v družbi znanja intenzivno spreminja in
preoblikuje v vlogo, ki prinaša preusmeritev od poučevanja k učenju, intenzivira pomen
uporabe sodobne informacijske tehnologije, poudarja usposobljenost za delo z
različnimi učenci, nujnost sodelovalne kulture v izobraževalni organizaciji ter zahteva
usposobljenost za refleksijo, raziskovanje in evalvacijo lastnega dela (Razdevšek Pučko
2004, 53–55, Unesco 2003, 10). S tega stališča je zato dilema o obstoju učiteljevega
profesionalizma, s katero se precej ukvarja kar nekaj avtorjev (npr. Cvetek 2003b),
odveč.

Razumevanje učiteljevega profesionalizma je različno, ponekod pojmovano kot
politični koncept, ki služi državi kot element kontrole in v svojem skritem bistvu
pravzaprav pomeni deprofesionalizacijo, spet drugje kot posledica socialnih,
ekonomskih in političnih sprememb položaja in vloge učitelja (Goodson in Hargreaves
1996, 3 in Sachs 2003, 6).

Staro (Sachs 2003, 8–12), tradicionalno (Goodson in Hargreaves 1996, 4–9), ozko
ali omejeno (Hoyle in John 1995 v Erčulj 2005, 19) pojmovanje profesionalizma avtorji
opisujejo podobno in navedejo številne značilnosti, ki jih povzemam spodaj:

- ekskluzivno članstvo in občutek samozadostnosti,
- zapiranje izobraževalne organizacije pred zunanjimi dejavniki (pogosto kot

rezultat močnih političnih vplivanj na stroko),
- razumevanje avtonomije kot samostojnosti v razredu in manj sodelovanja s

kolegi,
- strokovni razvoj je obveznost in dolžnost,
- klasične metode dela,
- odpor in počasnost pri uvajanju sprememb.

Stoll in Fink (1996, 119–120) poimenujeta učitelja, ki ga opredeljuje stara
paradigma, kar kvazi-profesionalec, njegovo delo pa označujejo 'input' (učenec), 'proces'
(ukalupljanje učencev) in 'output' (merjenje uspeha v rezultatih preverjanj). V sodobne,
hitro spreminjajoče se razmere stara paradigma ne sodi, še ugotavljata avtorja (prav
tam). Pogrešati je moč odgovornost posameznika do lastnega dela in subjektov, ki so
bolj ali manj intenzivno vključeni v proces izobraževanja, do samega sebe in lastnega
napredka. Pojmovanje avtonomnosti se zdi zgolj deklarativno in privede do napačnega
razumevanja, ki se naslanja le na avtonomno ali osamljeno delovanje učitelja v razredu.

Spremembe v družbi terjajo drugačen pogled na profesionalizem in s tem tudi na
učitelja profesionalca. Novo pojmovanje profesionalizma (Day 1999, 7–9, Goodson in
Hargreaves 1996, 15–21, Marentič Požarnik 2007, 8–10, Niemi in Kohonen 1995,
Sachs 2007) prinaša nekaj novih elementov.
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Sachsova (2003, 12–16) transformacijskemu profesionalizmu, ki ga opisuje tudi
Marentič Požarnikova (2007, 9–10), pripisuje širše in intenzivnejše učiteljevo
sodelovanje (s kolegi, študenti, starši), dovzetnost za spremembe in raziskovanje ter
etičnost, ki jo poleg altruizma in avtonomije poudarja Bottery (1996, 179–180, 193 v
Sachs 2003, 13).

Učitelj postaja gibalo sprememb, je razmišljujoči praktik ali razmišljujoči
profesionalec, ki z učenjem teoretično osvetljuje svoje izkušnje in se konstruktivno
sooča s poklicnimi (ne)uspehi, meni Marentič Požarnikova (2005, 68). Procesi analize
in refleksije lastnega dela z interesom strokovnega razvoja in boljše prakse odsevajo v
povečanju njegove profesionalne odgovornosti (Niemi in Kohonen 1995 v Kalin 2004,
27–28, Kalin 2006, 50). Razvija racionalno in intuitivno razmišljanje. S sprejemanjem
kompleksnosti poučevanja učitelj dokončno izgubi vlogo prenašalca znanja (Erčulj
2002, 90), bolje razume principe učenja svojih učencev, ki postanejo aktivni udeleženci
procesa (Gordon 2004, 7).

Sodelovanje in interakcija tako med sodelavci kot z vsemi drugimi, vpetimi v
izobraževalni proces, omogočata participativno učenje in mentorstvo. Nezanemarljiv je
podatek, da se posledično izboljšajo tudi učni izidi študentov (Goodson in Hargreaves
1996, 14–15, Sachs 2003, 15). Na pomen povezave in skladnosti nenehnega
izobraževanja in razvoja posameznika z razvojem organizacije opozori Day (1999, 9),
saj meni, da je napredek organizacije odvisen prav od nenehnega napredka njenih
zaposlenih. Tako je moč trditi, da elementi transformacijskega profesionalizma ne
prinašajo le drugačnega pogleda na učitelja, pač pa tudi novo dimenzijo šole. Ta z
učitelji, ki prevzemajo strokovno odgovornost za nenehno učenje in trajno izboljševanje
svoje prakse, v duhu skupne vizije, sodelovanja in akcijske naravnanosti postaja
uspešna in predvsem učinkovita. Tako šolo bi lahko poimenovali skupnost učečih se
strokovnjakov (Verbiest 2004, 39) ali učeča se skupnost (Erčulj 2006, 248).

S profesionalizmom učitelja se ukvarjajo tudi evropski strokovnjaki in snovalci
pedagoške politike izobraževanja, ki profesionalizmu pripišejo pedagoško in socialno
dimenzijo (Buchberger idr. 2001, 29). Učitelj je po njihovem mnenju kritični
intelektualec, ki na podlagi empirično preverjenih praks in raziskovalno utemeljenega
znanja o poučevanju in učenju avtonomno in kompetentno ravna v interesu svojih
učencev, z odgovornostjo do avtonomnih strokovnih organizacij in v skladu z etičnim
kodeksom. Kljub opredelitvi novih sestavin študija, ki bi pripomogle k
profesionalizaciji, in vpeljavam nekaterih reform v posameznih državah pa se jedro
tradicionalnih metod začetnega izobraževanja učiteljev ni spremenilo, ugotavljajo
avtorji (prav tam, 30 ter Bakračevič Vukman 2007, 33).

Na področju visokega šolstva dileme o profesionalizmu odpira Cvetek (2003b), ki
ugotavlja neskladje med evropskimi in nacionalnimi trendi. Medtem ko v Evropi po
mnenju avtorja profesionalizem pridobiva tudi v praksi nove razsežnosti, je na državni
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ravni prisoten konceptualni in razvojni zaostanek. Dogajanja na področju pristopov
poučevanja in izobraževanja učiteljev so tako intenzivna in številna, da se morajo
pripadniki pedagoške profesije, kamor sodijo tudi visokošolski učitelji in raziskovalci,
pri svojem delu soočati z vedno novimi izzivi. Avtor kritično zazna neskladje med
pojmovanji profesionalnosti, profesionalizma in profesionalcev ter delovanjem
akademskega okolja, kjer poteka izobraževanje prihodnjih profesionalcev (prav tam,
93–94).

»Za odpravo neskladja je […] treba premisliti tradicionalno podobo univerze,
študenta, prihodnjega učitelja in univerzitetnega učitelja kot profesionalca 'par
excellence' prenoviti in dopolniti bazo znanja o poučevanju in izobraževanju
učiteljev, redifinirati pojem znanstvenosti pa tudi druge pristope k profesionalnemu
izobraževanju.« (Cvetek 2003b, 94)

2.2.4 Paradigmatski premik »od poučevanja k učenju«

Unesco ugotavlja, da je kakovostno učenje prva skrb izobraževanja (Ross in
Jürgens Genevois 2006, 42). Izhodišča kurikularne prenove, ki jih je zasnoval
Nacionalni kurikularni svet (1996), zahtevajo kakovost znanja, ki se ne meri le po
količini, pač pa po trajnosti in uporabnosti za postavljanje in reševanje problemov, po
razumevanju sebe, družbe in okolja in po sposobnosti pridobivanja produktivnega
znanja. Tak koncept znanja učenci težko pridobijo preko klasične oblike poučevanja ali
transmisije, ki jo Cvetek (2003a, 4) predstavlja v didaktičnem trikotniku. V njem veljajo
nižja pojmovanja učenja, učitelj je posrednik, učenec pa je zgolj sprejemnik ponujenega
znanja.

Ustreznejši je kognitivno konstruktivistični pristop k poučevanju, ko »učenci
aktivno razvijajo lastno znanje z globinskim pristopom k učenju in s samouravnavanjem
učnih dejavnosti« (Kalin in Šteh 2007, 13). Omenjeni pristop spreminja odnos učenca
do vsebine in učitelja (slika 2.2).

Slika 2.2 Spremenjeni pristop v didaktičnem trikotniku

Vir: Cvetek 2003a, 5.
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Namen poučevanja in učenja ni le v doseganju kurikularnih ciljev, ampak tudi v
spremembah ravnanja učenca. Primaren je odnos med učencem in vsebino, bistvena je
samostojna učenčeva aktivnost v odnosu do vsebine in pridobivanja znanja, učitelj je
zgolj usmerjevalec in ima v razmerju le sekundarni pomen, meni Cvetek (2003a, 5). Ta
interakcijski odnos med poučevanjem in učenjem lahko razumemo tudi kot zadnjo
stopnjo štiristopenjskega modela Scardamaglie in Bereiterja, ko se transformacijsko
poučevanje in učenje enači s holističnim spodbujanjem razvoja učenčevih potencialov,
kjer ta poseduje mentalne strukture in spontano teži k razvoju še višjih (Marentič
Požarnik 2007, 46–48).

Marentič Požarnikova (2000, 12) vidi temeljno razliko med obema pristopoma v
učencu. Medtem ko transmisijski pouk postavlja učence v pasivni položaj sprejemanja,
mu transformacijski pristop omogoča aktivnost, ko znanje išče samostojno in v dialogu,
preizkuša hipoteze in aktivira čustvene procese. Avtorici oporeka Štefanc (2005), ko
trdi, da pristopa nista nasprotna, pač pa pogosto komplementarna. Meni, da transmisija
ne izključuje učenja in ker tudi kot taka rekonstruira učenčeva pojmovanja, ji hkrati
lahko pripišemo lastnosti transformacije (prav tam, 54).

Ne glede na izbiro modela Stoll, Fink in Earl (2004, 71–72) v središče šolskega
dogajanja postavljajo učenje, ki ga šole lahko spodbudijo s kulturo, ki oblikuje varno
fizično okolje, kreira pozitivne medsebojne odnose, poudarja medsebojno spoštovanje
in vzdržuje visoko stopnjo pričakovanj. Pri pouku naj učitelji (prav tam, 72):

- poudarjajo motivacijo in socialni vidik učenja,
- izhajajo iz učenčevega predznanja,
- razumejo različnost učencev,
- spodbujajo razmišljanje in samostojno učenje,
- uporabljajo informacijsko tehnologijo kot pripomoček pri učenju,
- širijo možnosti in priložnosti za učenje.

Sposobnost vzpostavljanja in ohranjanja novih razmerij je bistveni element
učiteljeve profesionalnosti ter posledično omogoča tako učenčevo kot učiteljevo učenje,
ki sta po mnenju Fullana in Hargreavesa (2000, 93) tesno povezana in soodvisna.

Tudi visoko šolstvo doživlja premike v odnosu do prenosa znanja. To ni več
transakcijsko, pač pa pridobiva značilnosti transformacije (Brockbank in McGill 1998,
3–4). Visokošolski učitelji se soočajo z novimi nalogami, kjer Marentič Požarnikova
(2007, 8–9) izpostavi predvsem prilagajanje poučevanja heterogenim skupinam,
spodbujanje sodelovalnega, izkustvenega, eksperimentalnega učenja, timsko
sodelovanje s kolegi in povezovanje z okoljem.

Prosser in Trigwell (2000) na osnovi številnih študij med študenti in visokošolskimi
učitelji o razumevanju učenja in poučevanja, o pomenu izkušenj, s katerimi vstopa
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študent v visokošolski izobraževalni proces, izluščita elemente, ki so sestavni del
dobrega visokošolskega poučevanja; ti so (prav tam, 166):

- učiteljevo zavedanje učne situacije,
- učiteljevo razumevanje odvisnosti poučevanja in učenja od konteksta vsebine,
- učiteljevo in študentovo sprejemanje in uporaba učne informacijske

tehnologije,
- učiteljevo zavedanje razlik med študenti,
- učiteljeva potreba po nenehni evalvaciji in izboljševanju lastnega dela.

Ramsden (2000, 97–98) kot enega od šestih principov učinkovitega visokošolskega
poučevanja omeni učiteljevo spoštovanje študenta in skrb za njegovo učenje preko
raznolikosti učnih pristopov in pristnejše (osebne) komunikacije s posameznim
študentom. Prav ta povezava, ko učitelj prevzame študentovo perspektivo dojemanja in
sprejemanja informacij, mu omogoča nenehno evalviranje in izboljševanje procesa
prenašanja znanja študentom (prav tam, 102).

Težnjam po večji prisotnosti transformacijskega pristopa poučevanja bi vsaj po
načelih morala slediti tudi visokošolska didaktika. Kako pa je v praksi? Navajam nekaj
zanimivejših izsledkov študij, izvedenih v zadnjem času v slovenskem visokošolskem
prostoru.

Marentič Požarnik in Puklek Levpušček (2002) v študiji, izvedeni v skupini
visokošolskih učiteljev, ugotavljata:

- le 33 % vprašanih meni, da je bistvena sestavina kakovosti visokošolskega
študija samostojen, učno kreativen študent,

- frekvenca odgovorov o vlogi učitelja je visoka pri transmisiji in nizka pri
definiranju učitelja kot svetovalca študentu pri učenju,

- le 14 % vprašanih želi spremembe v interaktivnem in problemskem poučevanju
in le 18 % vprašanih bi želelo o pristopih k poučevanju pridobiti mnenje
študentov in mu skušalo slediti,

- 90 % vprašanih vidi ovire za uvajanje sprememb v poučevanju v okolju, kjer
izpostavijo (pre)obremenitev učitelja, rigidnost programov, prevelike skupine,

- precej prisotno mnenje, da dobro poučevanje ni merilo za habilitiranje
visokošolskega učitelja.

Kalin in Šteh (2007, 15) menita, da so značilnosti konstruktivnega učenja smerni
kazalci učitelju v presojanju kakovosti lastnega poučevanja in učenja ter v razmišljanju
o študentovi vlogi in pridobljenem znanju. Raziskava, izvedena med študenti prvega in
zadnjega letnika dodiplomskega študija (prav tam, 10–28), želi s svojimi ugotovitvami
sprožiti učiteljevo refleksijo v smeri spodbujanja osamosvajanja študenta v smislu učnih
aktivnosti in procesov, saj:
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- le 55,4 % študentov pojmuje znanje na višji ravni in je spreminjanje
pojmovanja od vstopa do izstopa v študij nizko,

- večina vprašanih pojmuje učitelja kot prenašalca znanja (39,2 %) in le 23 %
vprašanih vidi vlogo učitelja v aktiviranju študentov,

- le 8,1 % vprašanih izrazi najvišji pojmovanji učiteljeve in študentove vloge pri
študiju.

Marentič Požarnikova v ekspertizi Slovenskega društva za visokošolsko didaktiko
(2000) na osnovi izhodiščnih načel didaktičnega izpopolnjevanja visokošolskih
učiteljev, ki so vidni predvsem v aktivnem, kolegialnem, izkustvenem učenju,
temelječem na akcijsko-raziskovalnem pristopu, predstavi aktivnosti, kot so modulski
seminarji, začetni tečaji didaktike in poletne šole za razvoj visokošolskega poučevanja.
Nizka odzivnost in prenašanje pridobljenega znanja pa sta tesno povezana z
nedoslednostjo postopkov reelekcije, habilitacije na individualni ravni ter postopkov
akreditacije in evalvacije na institucionalni ravni (prav tam, 34–36). Z njenimi
ugotovitvami se strinja tudi Mihevc, ko poudarja nepovezanost, počasnost in premajhne
učinke v prizadevanjih za višjo kakovost študija (prav tam, 8).

Izsledki študij kažejo na globoko ukoreninjeno tradicionalno akademsko kulturo, ki
se odraža tako v razmišljanju študentov in učiteljev kot tudi v delovanju visokošolskih
organizacij. Bo torej univerza kdaj dosegla stopnjo, ko bo »vodnica pri iskanju novih
metod za doseganje novih skupin študentov z upoštevanjem spretnosti in znanj,
pridobljenih zunaj formalnih sistemov, in z razširjanjem novih pristopov k učenju z
usposabljanjem učiteljev in tistih, ki učitelje usposabljajo?« (Delors 1996, 107)

2.2.5 Ovire in spodbude za profesionalni razvoj visokošolskih učiteljev

V skladu z – v Fesslerjevem modelu predstavljenimi – povezavami med napredkom
posameznika in razmerami v zasebnem in organizacijskem okolju, ki bi jim lahko
dodali še socialno-ekonomske in politične družbene razmere, lahko opredelimo številne
dejavnike, ki vplivajo na profesionalni razvoj posameznika. V prejšnjih poglavjih sem
se mnogih dotaknila, v nadaljevanju pa izpostavljam le nekaj bistvenih.

V visokošolski organizaciji, ki deluje kot učeča se skupnost, posamezniki
zavzamejo aktivno sodelovalno pozicijo, usmerjeno v učenje (Stoll, Fink in Earl 2004,
132). Sodelovalna kultura, ki jo opredeljujejo skupni cilji, odgovornost za uspeh,
kolegialnost, nenehno izboljševanje, tveganje, podpora, vzajemno spoštovanje, odprtost,
spoštovanje in humor (Stoll, Fink in Earl 2004, 120), profesionalni razvoj spodbuja v
nasprotju s kulturo individualizma ali balkanizacije1 (Fullan in Hargreaves 2000, 64).

1 V organizacijski kulturi balkanizacije prevladujejo ločene skupine, ki pogosto med seboj
tekmujejo, njeni člani pa svojo lojalnost in identiteto povezujejo s posamezno skupino in ne z
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Posamezniki postajajo v svojem poklicnem ravnanju učinkoviti in etično odgovorni
avtonomni profesionalci (Valenčič Zuljan 2001, 135), ki jim evalviranje poučevanja s
študenti ni tuje (Ramsden 2000, 102).

Šolsko kulturo sooblikuje stil vodenja managementa. Management organizacij je
pogosto gonilno kolo doseganja sprememb. Z vodenjem, ki ustvarja občutek varnosti,
zaupanja, dosegamo učinkovitost, soustvarjajo kulturo, ki spodbuja učitelje, da se redno
individualno in kolektivno, formalno in neformalno učijo in razvijejo svoje najvišje
potenciale (Day 1999, 90).

Vodstvo visokošolskih organizacij, ki izrazito loči pedagoško delo in raziskovanje,
njeno financiranje pa izhaja predvsem iz dosežkov raziskovalnega dela, zanemarja
vlogo in razvoj poučevanja. Napredovanje posameznika je tako prepogosto odvisno od
njegovih raziskovalnih dosežkov, ne vrednoti pa se profesionalni napredek na področju
poučevanja in interakcije s študenti, ugotavlja Laurillard (2002, 140). Do podobnih
ugotovitev prihajata tudi Mihevc in Marentič Požarnikova (2000, 5), ko menita, da
habilitacijska merila ne zajemajo vidikov načrtovanja, izvajanja in vrednotenja
pedagoškega dela.

Med dejavnike, ki spodbujajo ali zavirajo profesionalni razvoj, gotovo sodijo tudi
objektivne okoliščine. Te so evidentne predvsem v prostorskih razmerah, opremljenosti
in pripomočkih. Problematična je velikost skupine, ki o(ne)mogoča aktivne metode
dela, neustrezni so normativi za financiranje, naštevata Mihevc in Marentič Požarnikova
(2000, 5).

Visokošolska didaktika prepočasi spreminja svojo naravnanost. Visokošolski
programi prevečkrat slonijo na transmisiji, zato bi snovalci že v fazi priprave in zasnove
programov morali upoštevati transformacijsko naravo učenja (Brockbank in McGill
1998, 105). Spremembe programov v smeri nove paradigme visokošolskega
izobraževanja, ki jo opredeljujejo drugačne vsebine in novi pedagoški pristopi, poudarja
'Deklaracija o visokem izobraževanju za 21. stoletje' (Unesco 1998), na evropskih tleh
pa jo uvaja bolonjski proces (Zgaga 2004). Cilji, kot sta npr. izboljšati kakovost študija
z usposabljanjem izobraževalcev za pridobivanje novih znanj, spretnosti in veščin za
trajnostni razvoj ter spodbujati izobraževalne inštitucije za spreminjanje vsebine in
izvajanja študijskih programov v smeri večje inovativnosti, so zapisani tudi v 'Strategiji
razvoja Slovenije' (Šušteršič idr. 2005, 30 in 33). Nasprotno UMAR v svojem poročilu
ugotavlja premajhen napredek pri kakovosti in učinkovitosti terciarnega izobraževanja
(Kmet Zupančič 2007, 8), kar potrjuje izkušnja Budihne (2001), ki je ob poskusu
uvedbe problemsko naravnanega pouka v svoje delo in v želji po širjenju dobre prakse
med kolege naletela na meje tradicije in zid nerazumevanja (prav tam, 70). Mnogi

organizacijo kot celoto. Tako se oblikujejo zelo različni pogledi, slaba komunikacija, otopelost
in izločanje (Fullan in Hargreaves 2000, 64–65).
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visokošolski učitelji v želji po spreminjanju prakse tako obupajo, namesto da bi
spremembe in novosti sprejeli kot izziv, ki lahko vpliva na njihovo pedagoško delo in
na njihov profesionalni razvoj.

2.3 Visokošolsko izobraževanje in spremembe2

V Sloveniji je moč v zadnjih dveh desetletjih opaziti izredno hitro naraščanje
števila študentov. Statistični pregled števila vpisanih študentov v prve letnike
terciarnega izobraževanja v Sloveniji je pokazal, da po letu 2003 že krepko presegamo
50 % vpis vsakoletne generacije. Med slovenskim prebivalstvom, starim 15 let ali več,
je imelo leta 1991 višjo ali visoko (tudi podiplomsko) izobrazbo 8,9 % oseb, leta 2002
pa že 13 % oseb. Povečuje se delež študentov na izrednem študiju, ki je v zadnjih
tridesetih letih porasel s 17 % na delež 27 % vseh študentov (Resolucija o nacionalnem
programu visokega šolstva RS 2007–2010, 2007).

Interes za izobraževanje se povečuje, saj globalizacija in močna konkurenca na trgu
zahtevata obvladovanje, uporabo in povezovanje znanja oziroma interdisciplinarnost. V
skladu z novimi družbenimi zahtevami tudi 'Deklaracija o visokem izobraževanju za 21.
stoletje' (Unesco 1998) oblikuje novo poslanstvo in funkcije visokošolskega
izobraževanja. Med drugim želi prenoviti študijske programe ter podpreti in zagotoviti
nove pedagoške in didaktične pristope. Z drugačnimi vsebinami, metodami,
dejavnostmi in načini pouka naj bi se oblikovale nove vrste povezav in partnerskega
sodelovanja z okoljem, študenti pa bi postali dobro informirani, aktivni državljani, ki
bodo sprejemali družbeno odgovornost in bodo zmožni kritičnega razmišljanja,
analiziranja, iskanja in uresničevanja rešitev za specifične, poklicne in širše družbene
probleme.

Temu morajo slediti vlade evropskih držav, da bi dosegle spreminjanje
visokošolskih sistemov, pa tudi posamezni visokošolski zavodi z modernizacijo
pedagoškega procesa in izobraževalne tehnologije, z vključevanjem strokovnjakov iz
gospodarstva in z mednarodno izmenjavo študentov, učiteljev in raziskovalcev (Svetlik
2005, 1–6). K poenotenju evropskega visokošolskega sistema, kot ga želi vzpostaviti
tudi 'Lizbonska strategija', je največ pripomogel bolonjski proces, ki ga predstavljam v
nadaljevanju.

2.3.1 Bolonjski proces

Želje in prizadevanja po formiranju in vzpostavitvi skupne evropske strukture
visokega šolstva, ki bo kakovostno, transparentno in lahko dostopno in kot tako

2 Nekateri deli besedila so povzeti po Raziskovalnem poročilu spremljanja dejanske
obremenitve študentov 2005/2006, katerega soavtorica sem, in ki je nastalo v Razvojnem
projektu UP FM Spremljanje dejanske obremenitve študentov, kjer sem bila članica
raziskovalne skupine v študijskem letu 2005/2006.
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pripomoglo k oblikovanju Evrope v eno najbolj socialno in ekonomsko konkurenčnih
regij (EC 2003b), so pripeljala do nastanka in vse bolj intenzivnega procesa sprememb v
evropskem visokem šolstvu, danes poznanega kot bolonjski proces.

Proces sprememb se začenja pri univerzah samih. 'Magna Charta Universitatum' je
listina, ki so jo v Bologni leta 1988 podpisali rektorji 80 evropskih univerz. Dokument
opredeljujejo pojmi, kot so: mobilnost učiteljev in študentov, ekvivalentnost v statusih
in nazivih, sodelovanje različnih kultur, svoboda raziskovanja, avtonomnost univerze
(The Magna Charta Observatory 1988).

Ideja o spremembah se je z ravni univerz širila na raven držav in mednarodnih
inštitucij. Lizbonsko konvencijo iz leta 1997 (Council of Europe 1997), v kateri je
zajeta iniciativa Sveta Evrope in Unesca o pripravi sodobne vseevropske pravne
ureditve priznavanja visokošolskih kvalifikacij, je Slovenija ratificirala med prvimi
desetimi državami podpisnicami. Dokument se ne dotika zgolj priznavanja
visokošolskih kvalifikacij, pač pa omenja tudi zunanjo in notranjo prepoznavnost
oziroma razvidnost, mednarodno približevanje ter povezovanje nacionalnih
visokošolskih sistemov.

Omenjene teme so postavljene popolnoma v ospredje v leto mlajši 'Sorbonski
deklaraciji' (EUA 1999). Dokument, ki so ga podpisali za visoko šolstvo pristojni
ministri v Nemčiji, Franciji, Italiji in Veliki Britaniji, opredeljujejo temeljni principi:
spodbujanje mobilnosti študentov znotraj evropskega prostora in njihove integracije na
trg dela, spodbujanje mobilnosti učiteljev, izboljšanje mednarodne transparentnosti
programov in kvalifikacij z oblikovanjem skupnih okvirov za kvalifikacije in stopnje
študija ter spodbujanje nenehnega, vseživljenjskega izobraževanja (Eurydice 2005).

V juniju 1999 je 29 evropskih držav podpisalo 'Bolonjsko pogodbo', katere bistvo je
do leta 2010 oblikovati koherenten in koheziven evropski visokošolski prostor.
Dokument poudarja predvsem naslednje cilje: vzpostaviti in privzeti primerljive stopnje
izobraževanja, sprejeti izobraževalni sistem dveh ciklov (dodiplomski in podiplomski),
vzpostavitev kreditnega sistema, pospeševanje mobilnosti študentov in učiteljev
evropskih dimenzij, poudarjanje evropskega sodelovanja pri zagotavljanja kakovosti ter
pospeševanje evropske razsežnosti v visokošolskem izobraževanju (EUA 1999).

Leta 2001 je sledila konferenca v Pragi, katere namen je bil oceniti napredek
posameznih držav (na osnovi nacionalnih poročil) v doseganju sprejetih ciljev
'Bolonjske pogodbe' ter določiti osnovne principe in smernice delovanja v naslednjih
letih (Eurydice 2005). Sodelujoči na omenjeni konferenci so sprejeli tri dodatne cilje,
upoštevajoč stališča Združenih organizacij evropskih univerz (EUA) in Zveze
nacionalnih študentskih organizacij Evrope (ESIB). Prvi cilj opozarja na vseživljenjsko
učenje kot bistveni element prihodnjega evropskega visokošolskega prostora, drugi cilj
priznava študente kot enakovredne, kompetentne in produktivne partnerje v procesu,
tretji od novih ciljev pa opozarja na pospeševanje privlačnosti visokošolskega prostora
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(Zgaga 2004). Na konferenci so bili določeni spremljajoči seminarji za naslednje
obdobje in aktivnosti posameznih organizacij (Evropska komisija, Svet Evrope, EUA,
ESIB).

Naslednja je bila Berlinska konferenca, ki je potekala v septembru 2003 in na kateri
so oblikovali tretji cikel izobraževanja (doktorska stopnja) ter med drugim sprejeli tri
prednostne naloge za naslednji dve leti: treba je uresničiti izobraževalni sistem dveh
ciklov, uveljaviti dodatek k diplomi v enem od uradnih evropskih jezikov in ustanoviti
nacionalne sisteme zagotavljanja kakovosti (Eurydice 2005).

Poročanje o aktivnostih med leti 2003 in 2005 je potekalo na konferenci ministrov,
pristojnih za visoko šolstvo, in sicer v Bergnu maja 2005. Skupina za spremljanje
doseganja zastavljenih ciljev je med drugim ugotovila, da je sistem z dvema glavnima
študijskima cikloma uveden v širšem smislu, skoraj vse države so pripravile ukrepe za
zagotavljanje kakovosti, kjer skupina opozori, da bo treba sistem še naknadno
izgrajevati predvsem na področju vključevanja študentov. Člani skupine poudarijo
bistvo mobilnosti študentov in učiteljev, vlogo socialne razsežnosti in velik pomen
avtonomnega raziskovanja. Skupina se zaveže, da bo do leta 2007, ko sledi konferenca
v Londonu, spremljala predvsem izgrajevanje standardov in smernic za zagotavljanje
kakovosti, izvajanje nacionalnih ogrodij kvalifikacij, priznavanje skupnih stopenj
(vključno z doktorsko) ter ustvarjanje priložnosti za fleksibilne poti učenja v visokem
šolstvu, vključno s postopki za priznavanje poprejšnjega učenja (CEPS 2005).

Londonski komunike (2007) je izpostavil najbolj kritična področja: nizko
spodbujanje mobilnosti študentov, nezadovoljiva koherentnost nacionalnih in
institucionalnih postopkov pri priznavanju znanj in spretnosti, socialna dimenzija
bolonjskega procesa v smislu enakih možnosti za vse ni bila na zadovoljivi ravni in
neurejeno financiranje, ki vpliva na občutek (ne)zanesljivosti in (ne)stabilnosti procesa.
Nadaljnje delo skupina usmeri v izboljševanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja
in raziskovanja ter ustvarjanja naklonjenosti spremembam na institucionalni ravni.

2.3.2 Osnove za študij v prenovljenih programih v Sloveniji

Slovenija je med prvimi ratificirala Lizbonsko konvencijo, pri uresničevanju ciljev
Bolonjske deklaracije pa je bila sprva počasna. Razlogi so bili v prevelikem vplivu
tistih, ki niso želeli sprememb, in v premajhni povezanosti tistih, ki so spremembe
načrtovali (Mihevc 2001). Vidnejši premiki so opazni po berlinski konferenci, ko je
obdobje pretežnega javnega nezanimanja prešlo v fazo intenzivnega zavzemanja za
temeljite spremembe.

Vpliv bolonjskega procesa in njegovih ciljev je moč prepoznati v Zakonu o
visokem šolstvu (2004):

- natančno je opredeljena avtonomija visokošolskih zavodov (6. člen),
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- med nalogami dekana oz. direktorja je izpostavljeno tudi spremljanje,
ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti programov, znanstvenega,
raziskovalnega in strokovnega dela ter priprava letnega poročila o kakovosti –
samoevalvacija (24. člen),

- akreditiranje programov, katere odobrava Svet RS za visoko šolstvo in jih
potrjuje najmanj na vsakih sedem let (32. člen),

- obvezni del diplome je Priloga k diplomi v slovenskem jeziku in enem od
uradnih jezikov Evropske unije, Priloga je brezplačna (32.a člen),

- študijski programi so razvrščeni v tri stopnje: dodiplomska stopnja (ki ohranja
binarni sistem univerzitetnih in strokovnih študijskih programov), magistrski
študijski programi, doktorski študijski programi (33. člen),

- trajanje prve in druge stopnje skupaj ne traja več kot pet let, diplome na prvi
stopnji omogočajo dostop do programov druge stopnje, diplome druge stopnje
pa omogočajo vpis na doktorski študij,

- študijski programi morajo biti evropsko primerljivi, zato so natančno
opredeljene sestavine: podatki o programu, temeljni cilji in kompetence,
mednarodna primerljivost, predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih
obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS), pogoji za
vpis, načini ocenjevanja, pogoji za napredovanje v programu ali prehajanje
med programi, načini izvajanja študija in pogoji za dokončanje le-tega ter
pridobljen strokovni naslov (35. člen),

- ovrednotenje študijskih obveznosti s kreditnimi točkami po sistemu ECTS, kjer
se natančno specificira vrednosti letnika študijskega programa, visokošolskih
strokovnih in univerzitetnih programov, magistrskih in doktorskih programov
(36. člen),

- točno določeno razmerje med predavanji, seminarji in vajami (37. člen),
- opredeljen je Nacionalni program visokega šolstva (43.–47. člen),
- ustanovljen je Svet RS za visoko šolstvo s točno določenimi nalogami (49.

člen),
- za razvojno in svetovalno delo se ustanovi Javna agencija za visoko šolstvo

(členi 51.a–51.d), kjer se za področje spremljanja, ugotavljanja in zagotavljanja
kakovosti zavodov, programov, raziskovalnega, strokovnega in znanstvenega
dela ustanovi Svet za evalvacijo visokega šolstva z natančno določenimi
nalogami (51.d člen). Omenjeni členi so bili z Zakonom o spremembah in
dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (2006) črtani.

Skladno z uvajanjem ciljev bolonjskega procesa so bili sprejeti še nekateri
dokumenti. Nekatere od njih omenjam v nadaljevanju:
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- Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (2004) uvaja paralelni
sistem priznavanja in razlikuje med priznavanjem za namen nadaljnjega
izobraževanja in za namen zaposlitve.

- Svet RS za visoko šolstvo sprejme Merila za akreditacijo visokošolskih
zavodov in študijskih programov (2004), ki v 7. členu, ki določa merila za
sestavo študijskih programov, omenja opredelitev ciljev, splošnih in predmetno
specifičnih kompetenc (znanj, spretnosti in veščin), kreditno ovrednotenje,
mednarodno primerljivost in sodelovanje, načine ocenjevanja, naziv ob
zaključku študija itd.

- Na podlagi 49. člena Zakona o visokem šolstvu je Svet RS za visoko šolstvo
sprejel Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (2004),
kjer so natančno opredeljeni namen kreditnega sistema, razlaga in vrednost
kreditne točke, sistem kreditnega ovrednotenja programov, letnika, semestra in
predmetnika ter merila za obvezne in izbirne vsebine programa. Določeni so
dokumenti, ki jih sprejme visokošolski zavod, kot so: študentova prijava,
sporočilo o opravljenih študijskih obveznostih, študijska pogodba (9. člen).
Opazno je poudarjanje mobilnosti študentov (1. člen, 6. člen, 9. člen), 5. člen
tega dokumenta pa visokošolskim zavodom nalaga spremljanje dejanske
obremenitve študentov pri novih študijskih programih vsako leto do
diplomiranja prve vpisne generacije, kasneje pa na vsaki dve leti.

- Nacionalna komisija za kakovost visokega šolstva je na osnovi 47. člena
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu sprejela
Merila za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih
zavodov, študijskih programov ter znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in
strokovnega dela (2004). V aktu so določena merila za zunanjo evalvacijo
visokošolskega zavoda.

- Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in
usposabljanja (2006) na novo oblikuje ravni in podravni izobraževalnega
sistema, kjer visokošolski sistem obsega šesto, sedmo in osmo izobrazbeno
raven s posameznimi podravnmi.

- Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (2006) ureja strokovne in
znanstvene naslove, ki se pridobijo na visokošolskih zavodih po končanih
javno veljavnih študijskih programih prve, druge in tretje stopnje, ter nazive
strokovne izobrazbe, ki se pridobijo v višjih strokovnih šolah po končanih
javno veljavnih višješolskih študijskih programih v skladu z zakonom, ki ureja
višje strokovno izobraževanje.

- Septembra 2006 sprejeti Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
visokem šolstvu uvede enovite magistrske študije, Svet RS za visoko šolstvo
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opredeli kot posvetovalni, akreditacijski, evalvacijski in habilitacijski organ,
spremeni pogoje za izvolitev v naziv, spremeni se člen o financiranju javnih
visokošolskih zavodov, ureja enakovrednost izobrazbenih ravni, pridobljenih
po prejšnjih in bolonjskih programih.

- Vsebino številnih, prej omenjenih sprememb in časovno zastavljene cilje je
moč zaslediti tudi v Resoluciji o nacionalnem programu visokega šolstva
Republike Slovenije 2007–2010 (2007).

Povzemam, da je država sledila načrtom sprememb v visokem šolstvu, kot jih
zahteva bolonjski proces, saj je zakonska podlaga omogočila posameznim univerzam in
fakultetam priprave za preoblikovanje študijskih programov v smislu približevanja
sprejetim določilom 'Bolonjske deklaracije'. Prve prenovljene programe smo tako v
Sloveniji pričeli izvajati v študijskem letu 2005/2006. Predvideno je bilo, da se bodo
novi dodiplomski in podiplomski študijski programi uvajali postopoma, najpozneje do
študijskega leta 2009/10. To pomeni, da naj bi visokošolski zavodi študijske programe,
ki so bili sprejeti pred reformo, zadnjič razpisali v študijskem letu 2008/2009, končati
pa jih bo mogoče do izteka študijskega leta 2015/2016. Vpeljevanje sprememb je
zahtevno in težko, številne fakultete in druge visokošolske organizacije pa so se
sprememb lotile različno tako po pristopih kot v dinamiki.

Strokovni odzivi na spremembe so številni in različni. Precej razburjenja je
povzročilo novo oblikovanje ravni in podravni izobraževanja. Mayer (2005) se sprašuje
o smiselnosti ohranjanja visokošolskih strokovnih in univerzitetnih programov in izrazi
bojazen, da bo zaradi nedorečenosti razlik in prehodnosti visokošolski strokovni študij
le  lažja  pot  do  iste  končne  izobrazbe  in  bo  fakultetam  prej  v  pomoč pri  boju  za
preživetje kot pa pri skrbi za dvig kakovosti kot cilju bolonjske prenove.

Marentič Požarnik (2006) polemizira o nedoslednosti pri uresničevanju bolonjskega
načela preusmerjanja študija k aktivnejšim oblikam dela s študenti, kjer je moč opaziti
slabo odzivnost države na konkretne primere inovacijskega uvajanja zahtevanih oblik
pedagoškega dela. Avtorica omeni nerešeno problematiko opreme, prostorov, velikosti
skupin, ki posledično učinkuje na kakovost dela, in opozori na nesorazmerje med
vrednostjo raziskovanja in vrednostjo poučevanja. Priložnosti, ki jih je reforma ponudila
v smislu sodobnih pedagoških pristopov in večje usmerjenosti na študenta, so v praksi
zvodenele in dokazale dejanski odpor do sprememb v univerzitetnih okoljih.

Na kontroverznost spodbujanja in zaviranja, ki izhaja in države in univerz, opozarja
tudi Kotnik (2006) in zagovarja reflektiven pristop k predpostavkam in implikacijam
bolonjske reforme. Kritična je tudi Toplakova (2007) – po njenem mnenju je reforma
prinesla le polovično število ur obvezne neposredne interakcije z učiteljem in
zbirokratiziranost učnega procesa, ideal univerze, kjer so srž univerze študenti, ki jim
učitelji pomagajo postati odgovorni in razmišljujoči subjekti, pa je pri nas še vedno
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postavljen na glavo. Kovač (2006) postavi tezo, da bi bilo glede na infrastrukturne
pogoje bolonjski proces laže izvajati pred tridesetimi leti kot danes in ker ta poteka na
birokratiziran način, ki univerzitetne učitelje iz raziskovalcev in pedagogov spreminja v
administratorje, avtor še ugotavlja, da bo bolonjski proces v specifičnem slovenskem
okolju kakovost univerzitetnega študija le nižal. Vidika kakovosti se dotakne tudi Umek
(2007), ko ugotavlja slabo zasnovan doktorski študij, ki v primerjavi z boljšimi
ameriškimi univerzami študenta doktoranda obremeni zgolj polovično, zato meni, da so
potrebne modifikacije reforme.

Vsekakor pa vpeljevanje sprememb prinaša tudi dobro prakso. Nekrep in Vihar
(2007b, 47) v raziskavi o mobilnosti ugotavljata njen naraščajoči trend in pozitivne
učinke implementiranja v študijske programe. Rezultati njune raziskave o izbirnosti pa
so pokazali, da študenti ter visokošolski učitelji to razumejo kot priložnost študentov za
samostojno oblikovanje dela študijskega programa v skladu z lastnimi interesi in
ambicijami, kar vodi v večjo uspešnost pri študiju (Nekrep in Vihar 2007a, 123). Da bi
se ognili bojazni o študentovi 'nepravi izbiri', naj se izbirnost uravnava sistemsko, pa
predlaga Vovk Korže (2007, 136).

2.3.3 Kreditni sistem

Z oblikovanjem enotne strukture visokega šolstva se uveljavlja tudi potreba po
skladnosti nacionalnih sistemov, ki naj bi jo povečevali s primerjanjem obremenjenosti
študentov s študijem preko kreditnega sistema na osnovi Evropskega prenosnega
kreditnega sistema (ECTS).

Sprva sistem ECTS zasledimo v ERASMUS programih kot pilotno shemo, katere
namen je bil preko transfera kreditnih točk olajšati prepoznavanje dosežkov študija,
opravljenega na gostujoči visokošolski organizaciji (EC 2004, 3). V svojo strukturo ga
kasneje kot kreditni in akumulacijski sistem implementira tudi bolonjski proces, ki kot
tak ne omogoča le prenosa v druge države na osnovi mobilnosti, pač pa omogoča tudi
prenos kreditnih točk v drug študijski program.

Sistem ECTS lajša prehodnost študentov med evropskimi visokošolskimi zavodi,
uveljavlja ključne vidike evropske razsežnosti visokošolskega izobraževanja
(študentsko mobilnost, sodelovanje med visokošolskimi zavodi, osrednji pomen jezika,
usposabljanje učiteljev, priznavanje kvalifikacij in krajših obdobij študija, mednarodno
vlogo visokega šolstva), podpira široko kurikularno prenovo v nacionalnih sistemih,
dopušča prenos kreditov izven konteksta visokošolskega izobraževanja, pospešuje
vseživljenjsko učenje, lajša priznavanje priložnostnega in neformalnega učenja,
pripomore k večji fleksibilnosti pri učenju in pridobivanju kvalifikacij, lajša dostop do
trga dela ter tako izboljšuje razvidnost in primerljivost evropskih sistemov
visokošolskega izobraževanja. Ključni cilji ECTS kot sistema za prenos in nabiranje
kreditov so izboljšati razvidnost in primerljivost študijskih programov in kvalifikacij ter
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olajšati medsebojno priznavanje kvalifikacij. Na ECTS lahko v povezavi s kakovostjo
gledamo kot na orodje pri podpori razvidnosti in primerljivosti (Tuning 2005).

S kreditnimi točkami je moč na prvi, drugi in tretji stopnji študija ovrednotiti vse
vrste študijskih programov ne glede na njihovo trajanje, zasnovo ali naravo. Z njimi
lahko visokošolska organizacija ovrednoti tudi tiste module in seminarje, ki v svoji
formi in vsebini ne pripadajo nobenemu študijskemu programu (EC 2004, 4).

Sistem ECTS je usmerjen na kompetence, ki jih študent z izobraževanjem pridobi,
ter mu omogoča različne oblike pridobivanja znanja in napredovanja v smislu
vseživljenjskega učenja. Predstavlja orodje za oblikovanje kurikulov, učnih načrtov, saj
v svojem bistvu izraža študentovo obremenitev v urah, kar visokošolskim zavodom
omogoča oblikovanje najučinkovitejših poti za doseganje zahtevanih kompetenc
določenega študijskega programa, hkrati pa ponuja možnost spremljanja rezultatov ter
vplivanja tako na delo študentov kot tudi učiteljev v smislu izboljšav in napredovanja v
kakovosti (Tuning 2005).

Večina visokošolskih sistemov je do nedavnega v središče svojega delovanja
postavljala učitelja, sodobne težnje pa pozornost usmerjajo v študenta, ki postaja
osrednji akter in kjer je pomembna prav njegova obremenitev. V povezavi s tem se
pojavi težava pri opredeljevanju tipičnega študenta in zahtevane obremenitve. Pri
določevanju števila kreditnih točk v povezavi z učnimi izidi, s stopnjo študija in
študijskim programom je treba upoštevati še različnost predhodnih izkušenj in znanja,
česar se države lotevajo različno (Tuning 2006, 58).

Nekatere države so za merilo uporabile kvantitativni vidik: število kontaktnih ur
učitelja, druge države so sistem določevanja kreditnih točk vzpostavljale s
kvalitativnega vidika na osnovi 'pomembnosti' predmeta (Wagenaar 2005, 231–232).
Taki pristopi ne dajo prave vrednosti, saj študentje v odvisnosti od metode poučevanja
pri istem številu kontaktnih ur z učiteljem porabijo različno število ur za študij,
določevanje na osnovi pomembnosti predmeta pa kvečjemu prispeva k nezdravemu
tekmovanju za prestiž (ŠOU 2007, 21).

Na osnovi izhodišč bolonjske reforme, ki v ospredje postavlja študenta, je torej
bistvo določanja kreditnih točk študent in čas, ki ga porabi za študij, da doseže želene
cilje programa. Ti cilji so preferenčno opredeljeni kot učni izidi. ECTS temelji na
dogovoru, da vrednost ene kreditne točke predstavlja 25 do 30 ur dela študenta in da je
60 kreditnih točk merilo idealne delovne obremenitve povprečnega študenta za obseg
enega letnika študija. Študentova delovna obremenitev za letnik študija na
dodiplomskem študiju naj bi tako bila med 1500 in 1800 delovnimi urami, kar obsega
čas, namenjen prisotnosti na predavanjih, izdelavi seminarjev, projektnemu in
laboratorijskemu delu, pripravam na izpite in opravljanju izpitov. Kreditne točke so
razporejene po vseh sestavinah študijskega programa. Odražajo količino dela, ki ga je
treba opraviti za vsako posamezno sestavino v razmerju do celotne količine dela,
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potrebnega v enem letu rednega študija v določenem programu. Študent pridobi
ustrezno število kreditnih točk, ko uspešno opravi naloge in dejavnosti, ki jih
predvideva študijski program, ter pridobi zahtevano znanje, ki je tudi ustrezno ocenjeno
(Zgaga 2004).

Določevanje števila kreditnih točk za posamezen predmet in posledično študentove
obremenitve naj ne bi bil avtomatiziran postopek kalkulacije, meni Wagenaar (2005,
236) in predstavi dve možnosti določevanja:

- Usmerjenost na posamezen predmet
Učitelj določi število kreditnih točk in posledično obremenitev študenta. Tu
velja ponovno opozoriti na problematiko prevelike ali premajhne obremenitve
študenta in na učiteljevo precenjevanje ali podcenjevanje vloge predmeta.

- Usmerjenost na opredeljevanje učnih izidov
Učitelj na ravni programa, predmeta, učne enote določi predvidene učne izide
in potreben čas za njihovo doseganje. Izhodišče določanja je presoja
potrebnega časa za povprečnega študenta. Ker pa je tipični študent le
postavljeni standard, je treba študentovo obremenitev preverjati.

Organizacija ESIB (2007, 41–43) ugotavlja, da je implementacija sistema ECTS v
evropskih državah uspešna, saj je sistem vpeljalo več kot dve tretjini držav podpisnic.
Problem zaznava pri učinkovitosti vpeljave sistema ter pri pravilnem in učinkovitem
merjenju študentove dejanske obremenitve.

2.3.4 Spremljanje dejanske obremenitve študentov

Usmerjenost sistema ECTS v študenta in njegovo obremenitev (izraženo v urah
in/ali kreditnih točkah) je vidna v kar nekaj izhodiščih. Študent postaja enakovreden
partner v prenovi in oblikovanju visokega šolstva.

Določevanje tipičnega študenta in njegovih zmožnosti je zahtevno. Povsem
razumljivo je, da dejanski čas, ki ga posamezen študent porabi za doseganje učnih
izidov, niha v soodvisnosti od sposobnosti in zmožnosti posameznega študenta, nanjo
pa vpliva tudi znanje, pridobljeno v predhodnem izobraževanju. Število ur, ki naj bi jih
študent v povprečju porabil za doseganje učnih izidov na določeni stopnji študija, pa
predstavlja dejanski čas oziroma dejansko obremenitev študenta (Tuning 2006, 66).

Dejanska študentova obremenitev se povezuje s številnimi dejavniki, kjer
Wagenaar (2005, 243) omenja:

- različnost tradicij,
- oblikovani kurikul, njegovo vsebino in koherentnost,
- učne izide,
- metode poučevanja in učenja,
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- metode preverjanja,
- organiziranost poučevanja,
- zmožnosti in prizadevnost študenta,
- financiranje.

Lahko trdim, da se kar nekaj od omenjenih dejavnikov intenzivno povezuje z
učiteljem. Vloga učitelja je tako pri določanju in spremljanju obremenitve študentov
pomembna, saj ta nosi ključno odgovornost za porazdelitev ur študija (posredno
kreditnih točk), dodeljenih posameznemu predmetu in znotraj posameznih učnih enot.
Učitelj kot strokovnjak presodi, katere učne izide naj bi študent pri posamezni učni enoti
osvojil, poišče najučinkovitejše oblike dela tako za študenta kot tudi za učitelja ter
ustrezno glede na določene kredite med aktivnosti porazdeli časovno obremenitev za
povprečnega študenta, da ta zahtevane učne izide tudi dejansko osvoji.

Znotraj omenjenih dejavnikov je težko poiskati idealno in 'pravilno' študentovo
obremenitev. Ker pa so študentova obremenitev, učne metode in rezultati učenja
medsebojno soodvisni, je za uspešno delo tako učiteljev kot študentov potrebno
nenehno spremljanje časa, ki ga študent porabi za študij in za usvajanje predvidenih
učnih izidov, primerjanje časa s predvidenim ter na osnovi pridobljenih podatkov in
primerjav prilagajanje obremenitev kot razmišljanje o predmetu, njegovi vsebini, ciljih
in metodah dela. Spremljanje dejanske obremenitve nalaga odgovornost tako učitelju
kot študentu (Wagenaar 2005, 243–244).

Po Evropi so se vzpostavili številni pristopi k spremljanju dejanske obremenitve
študentov. V nadaljevanju se usmerjam v metodologijo spremljanja dejanske
obremenitve študentov, ki so jo preko programa Socrates s podporo Evropske komisije
razvili v projektu Tuning. Omenjeni projekt predstavlja model načrtovanja, uvajanja in
izvajanja študijskih programov, svoje dejavnosti usmerja v učne izide, kompetence,
metode poučevanja, učenja ter preverjanja in dokazuje njihov vpliv na dejansko
obremenitev študenta (EC 2004, 9). Pomen spremljanja dejanske obremenitve študenta
ni  le  interni,  pač pa  ima  spremljanje  tudi  eksterno  veljavo.  Je  primerno  orodje  za
akreditiranje in za presojanje zagotavljanja kakovosti tako na nacionalni kot tudi na
mednarodni ravni, meni Wagenaar (2005, 244).

Da bi dosegli glavni cilj, razvit v modelu Tuning, ki s skrbno pozornostjo pristopa k
študentovi obremenitvi, je treba slediti štirim korakom (slika 2.3).

- Namen prvega koraka je oblikovanje posameznega predmeta oziroma modula.
V njem učitelj (v sodelovanju z v ta namen določenim organom fakultete)
določi število kreditnih točk. Te določi na osnovi učnih izidov, ki naj bi jih
študent dosegel, oziroma na osnovi skupnega časa vseh študentovih aktivnosti.
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- V drugem koraku učitelj načrtuje vsebino predmeta in pristope k poučevanju
(predavanja, seminarji, raziskovanja, vaje, praktično in laboratorijsko delo,
projektno delo …). Temu ustrezno prilagodi in predvidi študentove učne
aktivnosti (prisotnost na predavanjih, priprava in pisanje seminarskih nalog,
praktično delo v laboratorijih, branje strokovne literature, samostojni študij,
učenje konstruktivnega presojanja ...). Izbrani pristopi k poučevanju in učenju
zahtevajo, da učitelj izbere in določi tudi ustrezno preverjanje znanja (ustno in
pisno preverjanje, predstavitve, eseji, poročila o praktičnem delu …). Učitelj
presodi tudi čas, potreben za opravljanje omenjenih aktivnosti predmeta. Tako
določena časovna obremenitev mora ustrezati številu prej določenih kreditnih
točk. Učitelj naj v povezavi s predvideno obremenitvijo izbere najučinkovitejše
oblike poučevanja in učenja.

Slika 2.3 Pristop nenehnega spremljanja in izboljševanje predmetov

Vir: Tuning 2006, 76.

- Tretji korak predstavlja preverjanje ustreznosti predvidene obremenitve
študenta preko evalvacij. Najpogosteje so v uporabi vprašalniki, ki jih
izpolnjujejo študenti preko celotne izvedbe predmeta oziroma ali ob njegovem
zaključku.

- Učinek spremljanja dejanske delovne obremenitve študenta je razviden v
prilagajanju v četrtem koraku. Učitelj na osnovi odstopanj dejanske
obremenitve od tiste, ki jo je v prvem koraku določil, prilagaja predvideno

1. Predmet/modul
Določeni krediti
in časovna obremenitev
študenta po sestavinah

2. Načrtovanje
vsebin in izobraževalnih
aktivnosti (metode
poučevanja, preverjanja in
ocenjevanja) ter določevanje
delovne obremenitve študenta
po posameznih dejavnostih

3. Spremljanje
dejanske delovne

obremenitve študenta
z evalvacijo

(dejanska poraba časa)

4. Prilagajanje
 sestavin učne enote

(učne metode, študijske
aktivnosti, obveznosti

študenta)
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obremenitev ali spremeni vrste aktivnosti tako na področju poučevanja kot na
področju učenja in preverjanja.

Metodologija projekta Tuning je precej razširjena po Evropi, poznana pa je tudi v
Sloveniji. Omenja jo Svet RS za visoko šolstvo (2004) v 'Osnutku splošnih navodil za
spremembe študijskih programov v skladu z bolonjskim procesom', metodologijo pa
uporabljajo tudi posamezne univerze in fakultete (npr. PeF 2005), med katerimi je tudi
Fakulteta za management.

Povzamem lahko, da spremembe sistema visokega šolstva odsevajo na več
področjih in ravneh. Odprtost posameznih akterjev za sprejemanje novosti pa je ključna
za njihovo učinkovito implementacijo.

Na nacionalni ravni se strokovnjaki zavedajo pomena spremljanja študentove
obremenitve z vidika premikov v pristopih k načrtovanju in izvedbi izobraževalnega
dela, zaslutijo pa tudi potrebe po drugačnem načinu tako akademskega kot
administrativnega vodenja visokošolskih zavodov (Trunk Širca idr. 2005).

Univerze in fakultete so postavljene pred izzive, da narekovane spremembe in
novosti vpeljejo v prakso ne kot birokratsko nujo, pač pa kot delovni izziv.
Okostenelost, ki je tako očitna težava tradicionalnih univerz, naj nasledijo
vseživljenjskost, povezanost z okoljem in družbenimi subjekti, vpeljevanje sodobnejših
pristopov in sprejemanje inovacij (Jelenc Krašovec 2003). Fakulteta za management je
stopila v smer novosti in tako že v študijskem letu 2005/2006 med prvimi – skladno z
uvedbo izvajanja bolonjskih programov – uvedla postopek spremljanja dejanske
obremenitve študentov s ciljem ne samo pridobiti empirične podatke spremljanja, pač pa
tudi pripraviti osnovo in izhodišča za določanje nadaljnjih korakov tako pri spremljanju
obremenitve študentov kot tudi pri načrtovanju in izvajanju učiteljevega dela. Na ta
način je vodstvo fakultete želelo vplivati na povečanje kakovosti dela na fakulteti.

Izzive in prednosti v novostih morajo prepoznati tudi študenti. Ti se iz pasivnih
partnerjev spreminjajo v aktivne, pomembne udeležence. Njihove povratne informacije
imajo pomembno vlogo tako pri spremljanju dejanske obremenitve kot pri kritični
analizi pridobljenih podatkov. Njihova stališča, mnenja so pomembna tudi širše, npr. pri
snovanju, razvijanju in evalviranju študijskih programov. Postajajo členi izboljševanja
in spremljanja procesov izobraževanja, katerih bistvo je v nenehnosti.

Nenazadnje morajo izziv v novostih visokošolskega sistema začutiti tudi
visokošolski učitelji. Novosti so sprejete na nacionalni ravni, spodbujale (naj) bi jih
univerze in vodstva fakultet. Ozko gledano pomeni spremljanje dejanske obremenitve
študenta postopek, na osnovi katerega učitelj vsako leto znova in znova snuje učne
izide, lastne in študentove aktivnosti, določa obremenitev študenta in ob pomoči
odgovornega študentovega spremljanja dejanske porabe časa odgovorno presoja
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ustreznost kreditne ovrednotenosti predmeta. S cikličnostjo je tako zagotovljena
nenehna izboljšava izvedbe.

Širše gledano pa omenjeno spremljanje predstavlja izhodišče za strokovno rast in
razvoj, učitelj sprejme odgovornost do spremljanja in v njem ne vidi le zakonske
ureditve. Spremljanje mu namreč omogoča, da izboljšuje predmet z vsakoletnim novim
načrtovanjem njegovih vsebin in izobraževalnih aktivnosti, kritično analizira svoje delo
in išče nove pedagoške pristope ter razvija svojo inovativnost in ustvarjalnost, krepi
sodelovanje  s  kolegi  ter  se  dodatno  strokovno izobražuje.  Našteto  lahko primerjamo z
elementi transformacijskega profesionalizma, kjer Marentič Požarnikova (2007, 9–10)
omenja prav to: sodelovanje, dovzetnost za spremembe, etičnost, ali pa primerjavo
naredimo z značilnostmi razširjenega profesionalizma, kjer Hoyle in John (1995 v
Erčulj 2005, 16) omenjata razvijanje prakse na osnovi teorije in izkušenj, čustveno noto
poučevanja, presojanje o metodah in oblikah dela s sodelavci, sodelovanje kot vrednoto
in izobraževanje kot nujen pogoj za lasten razvoj. In če omenjeno podkrepimo še s
trditvijo Valenčič Zuljanove (2001, 131), ki profesionalni razvoj posameznika opredeli
kot proces nenehnega učenja, razvijanja lastnih pojmovanj in spreminjanje lastne
prakse, potem lahko trdimo, da spremljanje dejanske obremenitve študentov
posameznemu učitelju nudi priložnost, da v nenehnem izmenjavanju štirih korakov v
pristopu nenehnega spremljanja in izboljševanja predmetov ne samo izboljšuje predmet,
pač pa osebnostno in strokovno zori tudi sam.

Odločitev, ali sprejeti spremljanje dejanske obremenitve kot izziv za profesionalni
razvoj, je kljub spodbudam iz okolja vseeno le v rokah posameznika. Kako na
spremljanje dejanske obremenitve študentov gledajo učitelji Fakultete za management v
Kopru, pa predstavljam v nadaljevanju naloge.





39

3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA

V teoretičnem delu naloge so bila osvetljena izhodišča kot podlaga pričujoči
raziskavi. Poudarjeni so bili različni vidiki pogleda na znanje, in sicer tako z vidika
posameznika kot organizacije in družbe kot celote. Predstavljena je bila sodobna
univerza z izzivi, s katerimi se v družbi znanja srečuje. Prikazani so bili različni modeli
profesionalnega razvoja visokošolskih učiteljev s poudarkom na razširjenem
profesionalizmu in premiku od poučevanja k učenju. Ker je profesionalni razvoj lahko
spodbujan ali oviran, je bilo nakazanih nekaj ovir, pa tudi spodbud, med katerimi so bile
natančneje predstavljene spremembe v visokošolskem sistemu. Bolonjski proces prinaša
namreč mnoge novosti, med katerimi je tudi spremljanje dejanske obremenitve
študentov, ki dviguje kakovost visokega šolstva, hkrati pa visokošolskemu učitelju
ponuja možnost profesionalne rasti. Prav to predstavlja osnovo mojega raziskovanja,
prikazanega v nadaljevanju.

Kaj sploh je raziskovanje? Zakaj sploh raziskovati? Splošno bi lahko rekli, da je cilj
znanstvenega raziskovanja neko spoznanje, pravi Flere (2000, 53). Po eni strani
raziskovalca ženeta radovednost in vedoželjnost, po drugi ga spodbujata teoretski motiv
in želja po rešitvi problema (Mesec 1998, 29) ali, kot pravi Tratnikova (2002, 12), je
namen raziskovanja »razumevanje procesov in problemov, obenem pa tudi razvoj
oziroma iskanje možnih ali drugačnih rešitev.«

Raziskovalec se v procesu raziskovanja nenehno srečuje s tveganji. Bistveno je, da
se nauči učinkovitega in neodvisnega dela z negotovostjo, pogumno tvega in posledično
pridobi številne, bogate izkušnje (Esterby-Smith, Thorpe in Lowe 2004, 22). V
zavedanju občutljivosti raziskovalnega problema sem se na (tvegano) pot raziskovanja
podala tudi sama z namenom razumeti, raziskati, nakazati.

V nadaljevanju naloge je predstavljen raziskovalni problem z namenom
raziskovanja, cilji in raziskovalnimi vprašanji. Prikazana je metodologija z utemeljitvijo
kvalitativnega pristopa in z omejitvami, elementi veljavnosti, zanesljivosti in etike.
Celoto zaokrožuje interpretativni del, v katerem s pomočjo analize in interpretacije
podatkov odgovarjam na zastavljena raziskovalna vprašanja.

3.1 Opredelitev problema

Brez jasno opredeljenega raziskovalnega problema je vsako raziskovanje
brezplodno (Merriam 1998, 55).

Profesionalni razvoj visokošolskega učitelja je dolgotrajen proces (Fullan in
Hargreaves 2000, 78), katerega uspešnost in učinkovitost je moč pričakovati šele takrat,
ko je sistematično načrtovan, nenehen, skladen z interesi posameznika, podprt s kulturo
visokošolske organizacije in vseh njenih članov (zaposlenih, študentov) ter skladen s
kurikulom in z implementacijo šolskih reform (Villegas-Reimers 2003, 139–143).
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Procesi, ki se znotraj visokega šolstva odvijajo v zadnjem desetletju, nudijo tudi
priložnost profesionalnega razvoja visokošolskih učiteljev, saj se kritike in želje po
spremembah dotikajo tudi področja kakovosti poučevanja. Pojavlja se težnja po
modernizaciji pedagoškega procesa, z aktivnejšo vlogo študentov, vedno več je
priporočil za stalno spremljanje in analiziranje pedagoškega dela, ki omogoča inoviranje
na pedagoškem področju (Mihevc in Marentič Požarnik 2000, 4–5, Prosser in Trigwell
2000, 160–170). Omenjeno gotovo omogoča bolonjski proces kot del programa
harmonizacije Evropske unije, ki med drugim prinaša kompatibilnost nacionalnih
sistemov. To naj bi povečevali predvsem z uvedbo kreditnega sistema na temelju ECTS,
katerega osnova je obremenitev študenta, ki je potrebna, da bi ta dosegel cilje programa,
opredeljene kot učni izidi (ESIB 2007). ECTS temelji na dogovoru, da je 60 kreditnih
točk merilo idealne delovne obremenitve povprečnega študenta na rednem študiju v
enem študijskem letu (Zgaga 2004, 294–295).

Odgovornost za porazdelitev kreditnih točk pri posameznem predmetu znotraj
posameznih učnih enot prevzema učitelj sam. Ta poišče najučinkovitejše oblike dela
tako za študenta kot tudi za učitelja ter ustrezno glede na določene kredite med
aktivnosti porazdeli časovno obremenitev za povprečnega študenta. Ker pa so
študentova obremenitev, učne metode in rezultati učenja medsebojno soodvisni, je za
uspešno delo tako študentov kot učiteljev potrebno nenehno spremljanje, uravnavanje,
prilagajanje in evalviranje, kar vodi v novo oblikovanje posameznega predmeta,
njegovo kreditno ovrednotenje in posledično porazdelitev obremenitve za študenta
(ESIB 2007).

Na slovenskem visokošolskem področju ni nekih celovitih analiz pedagoških
problemov in učinkovitosti študija. Opazen je primanjkljaj z vidika posodabljanja
visokošolske didaktike, menita Mihevc in Marentič Požarnikova (2000, 7). Vendar se
intenzivno iščejo poti, ki bi posodobile visokošolski pouk, pojmovanje znanja,
poučevanja in učenja ter spodbujale profesionalni razvoj visokošolskih učiteljev (Kalin
in Šteh 2007, Peklaj 2007). Ena od možnih spodbud je tudi spremljanje dejanske
obremenitve študentov, ki ozko gledano vodstvu visokošolskih organizacij ponuja
možnost spremljanja rezultatov ter vplivanja tako na delo študentov kot tudi učiteljev v
smislu izboljšav in napredovanja v kakovosti, posameznemu učitelju pa omogoča
nenehno iskanje boljših poti v poučevanju, razmišljanje o pristopih, ki terjajo aktivnejšo
vlogo študenta in učitelja. V širšem kontekstu pa spremljanje dejanske obremenitve
študentov krepi učiteljevo sodelovanje in odgovornost ter posledično učinkuje na razvoj
njegove strokovnosti in profesionalnosti. Vprašanje, v kolikšni meri se širšega konteksta
spremljanja dejanske obremenitve študentov zavedajo učitelji v izbrani visokošolski
organizaciji, pa me je spodbudilo k raziskovanju.
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3.2 Namen, cilji in raziskovalna vprašanja

V študijskem letu 2005/2006 so nekatere visokošolske organizacije v Sloveniji
pričele z izvajanjem prvih, prenovljenih bolonjskih študijskih programov. Učitelji poleg
študentov in vodstva visokošolskih organizacij predstavljajo pomembno skupino
akterjev sprememb. Prenovljeni programi, koncepti zahtevajo namreč tudi drugačen
pristop k poučevanju, izvedbi in evalvaciji izobraževalnega dela ter prinašajo novosti
(vrednotenje dejanske obremenitve študentov, opredeljevanje učnih izidov, uvajanje
aktivnih metod poučevanja), ki so skladne s prvinami razširjenega profesionalizma in
predstavljajo bistvene premike v visokem šolstvu. Zato so pomembne, zanimive in
aktualne za raziskovanje. Namen raziskave je tako prepoznati in proučiti vlogo
spremljanja dejanske obremenitve študentov pri izobraževalnem delu učiteljev in
njihovem profesionalnem razvoju.

Iz tega izhajajo naslednji cilji raziskave:

- prepoznati značilnosti pristopa učiteljev k izvedbi predmetov v prenovljenih
programih,

- analizirati vlogo učitelja pri doseganju predvidene obremenitve študenta,
- na vzorcu učiteljev prepoznati učinek spremljanja dejanske obremenitve

študentov na učiteljevo pripravo in izvedbo predmeta,
- na vzorcu učiteljev prepoznati učinek spremljanja dejanske obremenitve

študentov na učiteljev profesionalni razvoj,
- oblikovati priporočila za oblikovanje učinkovitega pristopa k uresničevanju in

izpolnjevanju ciljev prenovljenih študijskih programov, kamor sodi tudi
spremljanje dejanske obremenitve študentov.

Opredeljenemu namenu in ciljem sledijo raziskovalna vprašanja, ki odsevajo
raziskovalčevo razmišljanje o najpomembnejših dejavnikih raziskovanja, vodijo
raziskavo in določajo način pridobivanja informacij in podatkov (Merriam 1998, 60).
Ali, kot pravi Mason (2003, 15), naj bodo vprašanja pogonska sila raziskave ter zato
jasno formulirana in vredna truda. V skladu z naravo primera, ki ga želim raziskati, bom
iskala odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja:

- Kakšna je vloga visokošolskega učitelja v prenovljenih programih?
- Kakšne so značilnosti pristopa učiteljev k izvedbi predmetov v prenovljenih

programih?
- Kakšen pomen visokošolski učitelji pripisujejo spremljanju dejanske

obremenitve študentov?
- Kakšna je vloga učitelja pri doseganju predvidene dejanske obremenitve

študenta?
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- V kolikšni meri se spremljanje dejanske obremenitve študentov odraža na
izobraževalnem delu učiteljev?

- Kako se spremljanje dejanske obremenitve študentov odraža v profesionalnem
razvoju učiteljev?

3.3 Metodologija

»Metodologija ali pristop k raziskavi je skupek strategij, metod in tehnik, za katere
smo se odločili v procesu raziskovanja teme ali problema,« pravi Tratnikova (2002, 23).
Vendar metodologija predstavlja več kot le to. Na izbiro pristopov, metod in tehnik
raziskovanja vpliva tudi raziskovalec in njegov nezavedni in zavestni pogled na svet
(Trnavčevič 2001, 28). Po mnenju številnih avtorjev je prav izbira paradigme oziroma
filozofije razumevanja sveta odločilna za izbiro raziskovalne metodologije.

Pozitivizem, ki opredeljuje kvantitativno paradigmo raziskovanja, označujejo
predvsem neodvisno opazovanje, oprijemljiva merila pri izbiri predmeta in načina
raziskovanja, hipoteze in dedukcija, merljivost, posploševanje preko statistične
verjetnosti ter močna težnja po objektivnosti (Mužič 1994, 39–51, Tratnik 2002, 24–
26). Kvantitativna metodologija bolj ustreza analizi strukture, zgradbe določenega
pojava, kjer je raziskava strogo načrtovana in mora v procesu omenjenemu načrtu tudi
strogo slediti, omogoča le eno perspektivo razumevanja, hkrati pa preprečuje čustveno
zaznavanje, meni Flere (2000, 37–38). Isti avtor (prav tam, 25–26) pozitivizmu kot
načinu raziskovanja in razlaganja pojavov kljub velikemu prispevku v razvoju
družbenih znanosti očita nekaj bistvenih pomanjkljivosti, ki so:

- zanemarjanje specifičnosti družbe in človeka kot subjekta družbenih
sprememb,

- zanemarjanje okoliščin, v katerih pride do določene zveze,
- pojmovanje celote družbenega življenja kot skupka fragmentov,
- nezmožnost odkrivanja skritih, latentnih možnosti,
- statično, togo opazovanje pojavov,
- preveliko poudarjanje numeričnega izražanja.

Omenjeno želi pri opazovanju sveta poudariti pozitivizmu nasprotna paradigma,
poimenovana kot socialni konstrukcionizem (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2004,
40-41) ali fenomenologija (Tratnik 2002, 23–26), ki meni, da opazovano stvarnost
določajo ljudje. Omenjena paradigma opredeljuje kvalitativno raziskovanje, kjer Flere
(2000, 35) poda zanimivo stališče:

»Bistvo kvalitativne metodologije je v interpretativnem postopku (tolmačenju),
kjer raziskovalec ne izhaja iz podmene, da bi bile vloge in potek dogodkov fiksirani
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[…], temveč domneva, da se vzorci vedenja in posamično vedenje akterjev nenehno
spreminja pod vplivom njihove interpretacije situacije […].«

Naloga raziskovalca ni v zbiranju dejstev in merjenju pogostosti pojavljanja
določenih vzorcev, pač pa deskriptivna ocena različnih konstrukcij in celovita razlaga,
ki poveča splošno razumevanje okoliščin. Opazovani vzorec zato zahteva obravnavo
maloštevilnih primerov, pri katerih gre za proučevanje v globino. Flere (2000, 37)
omenja predvsem naslednje tehnike: opazovanje z udeležbo, nestrukturirani pogovori,
uporaba raznih pisnih virov in dokumentov. Glavni instrument zbiranja podatkov pa je
po mnenju Merriamove (1998, 7) prav raziskovalec sam, ki upošteva mnenja, občutenja
in vrednotenja ljudi, vključenih v raziskavo. Hkrati se zaveda občutljivosti in nenehne
spremenljivosti situacij, v katerih poteka raziskovanje, in svoje (subjektivne) vloge v
procesu raziskovanja.

Mason (2003, 5–6) navaja ključne elemente, ki zagotavljajo dobro kvalitativno
raziskavo; tako pravi:

- Raziskava mora biti sistematično in natančno vodena in usmerjana.
- Čeprav naj bi bila raziskava strateško načrtovana, naj bo hkrati fleksibilna, ko

raziskovalec v procesu raziskovanja sprejema odločitve tudi na podlagi
spreminjajočih se razmer.

- Raziskovalec mora v procesu raziskovanja nenehno kritično presojati svojo
vlogo, ki posledično vpliva na razumevanje pridobljenih podatkov.

- Kvalitativna raziskava pogosto zahteva osebni stik raziskovalca s proučevano
skupino, zato sta še toliko bolj pomembni etičnost in zaupanje.

Ljudi kot subjekte in kot bistvo kvalitativne raziskave izpostavlja tudi Mesec (1998,
28), saj naj bi raziskovalec proučeval stvarne probleme v njihovem vsakdanjem
življenjskem kontekstu, v procesu raziskovanja pa naj bi bil odprt za vsestranske in
različne podatke o raziskovanih in ne zgolj za tiste, ki so bili pomembni z vidika
njegove teorije.

Flere (2000, 39–40) tudi v kvalitativni metodologiji izpostavi nekaj
pomanjkljivosti:

- subjektivnost, ki vnaša osebne vtise v vse faze raziskovalnega procesa,
- obremenjenost z vrednostnimi stališči, lastnimi raziskovalcu,
- enkratnost, neponovljivost raziskave,
- pogosta odsotnost zunanje veljavnosti.

Kritično se do kvalitativnega raziskovanja opredeli tudi Hozjan (2003), ki mu sicer
pripiše vrednost metodološke fleksibilnosti, intuitivnosti in interpretacije, a se hkrati
sprašuje o konceptu objektivnosti, ki ga v okvirih omenjene paradigme opredeljuje
relativnost v fenomenološkem in funkcionalističnem smislu (prav tam, 134–135).
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Ob opisanem se pojavlja vprašanje smiselnosti polarizacije in strogega ločevanja.
Kompleksnost prepletanja atributov obeh paradigem zagovarja Mužić (1994), ki meni,
da v izbiri ne gre za možnost 'ali-ali', pač pa za 'in-in' pristop (prav tam, 50).
Trnavčevičeva (2001, 32) pravi, da različnost pomeni bogatitev pedagoškega
raziskovanja, kar v lastni študiji potrdi tudi Šteh Kure (2001, 82–98), ko ugotavlja
pomembnost povezovanja kvalitativnega in kvantitativnega prijema. Mažgonova (2006)
pa ugotavlja, da je večina slovenskih raziskav, ki se ukvarjajo s problematiko vzgoje in
izobraževanja, kvantitativne narave, kjer so vzorci visoko reprezentativni, statistično
obdelani podatki pa omogočajo generalizacijo. Redke so raziskave, v katerih bi bila
kvantitativni in kvalitativni pristop zastopana enakomerno in uravnoteženo v vseh fazah
raziskovalnega procesa, avtorica še ugotavlja (prav tam, 107).

Razmišljanja o kvalitativnem in kvantitativnem pristopu k raziskovanju, o iskanju
boljšega načina, o izključevanju ali povezovanju naj zaključim z mislijo Sagadina
(2001, 23): »Kvalitativno in kvantitativno raziskovanje ne moreta izriniti drug drugega,
vsako ima svoje poslanstvo in ti poslanstvi se med seboj dopolnjujeta.« Zdi se torej, da
čistega pristopa k raziskovanju v praksi ni moč izvesti, je pa izbira pristopa odvisna od
izbrane teme, izkušenj in nagnjenja raziskovalca k razumevanju sveta.

Pristop k pričujoči raziskavi je izbran na osnovi teme raziskovanja, kjer želim
pridobiti širše razumevanje situacije v manjši skupini, ki jo predstavljajo učitelji izbrane
visokošolske organizacije; v njej želim proučevati morebitne povezave med
spremljanjem dejanske obremenitve študentov in profesionalnim razvojem
visokošolskih učiteljev. Ne želim iskati zakonitosti povezav, pač pa želim pridobiti le
poglobljen vpogled v omenjeno tematiko. Na podlagi lastnega raziskovalkinega pogleda
na svet, ki temelji na fenomenološki paradigmi in socialnem konstrukcionizmu,
raziskujem problem preko študije primera, ki je po mnenju Merriamove (1998, 18) ena
od možnih oblik kvalitativnega raziskovanja.

Študijo primera v teoriji pogosto povezujejo predvsem s kvalitativnim pristopom k
raziskovanju, vendar je treba poudariti, da je študija primera lahko kvalitativna ali
kvantitativna ali mešana, lahko s prevladujočim kvantitativnim ali prevladujočim
kvalitativnim pristopom, izbira pa je, po mnenju Sagadina (2004, 90), odvisna od narave
predmeta in njemu ustreznega namena študije. Lahko ji pripišemo lastnosti, kot so
posameznost, opisovanje in pojasnjevanje. Študija primera namreč proučuje posamezne,
posebne situacije, dogodke in pojave. Pozornost usmerja v izbrano skupino ljudi in
njihov način soočenja z določenim problemom. Prinaša bogat opis raziskovanja, ki
vključuje čim več variabel. Pojasnjuje, potrjuje dognano ali pa nakaže popolnoma nova
razmerja, ki vodijo v vnovično razmišljanje o raziskovalnem problemu, pravi Merriam
(1998, 29–31). Od drugih pristopov k raziskovanju jo loči nekaj pomembnih elementov
(Yin 2002, 11–14), kjer:
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- so raziskovalna vprašanja osnovana na vprašalnicah 'kako' in 'zakaj',
- raziskovalec nima nadzora nad dogodki,
- raziskujemo dogodke v socialno-družbenem okolju in je ločnica med

predmetom opazovanja in kontekstom pogosto zabrisana,
- pridobivanje podatkov poteka preko več različnih virov.

Z zadnjo trditvijo se strinja tudi Merriamova (1998, 28), ki pravi, da študija primera
nima izbranih določenih metod in tehnik zbiranja in analiziranja podatkov, uporabne so
namreč vse.

Pričujoča raziskava je zasnovana kot študija primera v izbrani visokošolski
organizaciji. Potekala je po stopnjah, ki jih Merriam (1998) in Sagadin (2001, 23) kljub
nasprotovanju šablonskosti omenjata kot poglavitne faze kvalitativnega raziskovanja v
obliki študije primera, Stake (2000, 448) pa temu podobno pravi kar konceptualna
odgovornost. Sama sem v raziskovanju sledila njihovim napotilom v stopnjah, kot so
zapisane v nadaljevanju:

1. oblikovanje izhodiščne zamisli o primeru in določitev bistvenih raziskovalnih
vprašanj, ki bodo vodilo in opora v naslednjih korakih raziskave;

2. dokončno formuliranje problema in enot raziskovanja;
3. pregled teoretičnih izhodišč in pregled relevantne literature;
4. zbiranje empiričnih podatkov na terenu;
5. urejanje podatkov in kvalitativna analiza podatkov po koncu zbiranja;
6. pisanje končnega poročila raziskave, študije.

Raziskava zajema več metod in tehnik zbiranja podatkov, kjer omenjam
individualne intervjuje z izbranimi udeleženci raziskave, anketiranje na izbranem
vzorcu udeležencev ter analizo nekaterih, za raziskavo pomembnih dokumentov
proučevane visokošolske organizacije, ki predstavlja primer raziskovanja. V
nadaljevanju predstavljam značilnosti izbranega primera.

3.3.1 Značilnosti primera

Primer je lahko preprost ali kompleksen, lahko ga predstavlja posameznik, skupina
ali dogodek, ilustrativno opiše vrste primerov Stake (2000, 436). Primer moje raziskave
je visokošolska organizacija, izbrana na podlagi namena raziskave. Ker v raziskavi
posegam v tematike, kot so: prenovljeni visokošolski programi, profesionalizem
visokošolskih učiteljev, spremljanje dejanske obremenitve študentov, sem za svoj
primer izbrala Fakulteto za management v Kopru, ki je v študijskem letu 2005/2006
med prvimi fakultetami v Sloveniji pričela z izvajanjem prenovljenih, 'bolonjskih'
študijskih programov in katere študentka sem bila tudi sama.
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Fakulteta za management, katere značilnosti in bistvene mejnike v razvoju
povzemam iz izdane brošure ob njeni desetletnici (FM 2005), je članica Univerze na
Primorskem, ki je bila ustanovljena leta 2003. Fakulteta ima svoje korenine v Visoki
šoli za management, ki je bila ustanovljena leta 1995 kot samostojen visokošolski
zavod. Konec leta 2002 je od Sveta RS za visoko šolstvo pridobila pozitivno mnenje za
preoblikovanje v fakulteto, v kar se je formalno oblikovala v aprilu 2003 in postala ena
od ustanovitvenih članic Univerze na Primorskem. Danes ima fakulteta štiri študijska
središča:  Koper,  Celje,  Škofja  Loka  in  Nova  Gorica,  po  podatkih  s  spletne  strani  FM
(2008a) pa je v izobraževalne programe trenutno vključenih približno 2000
dodiplomskih in 1000 podiplomskih študentov.

Izobraževalno dejavnost je prva leta zaznamovalo predvsem izvajanje
dodiplomskega visokošolskega strokovnega študijskega programa Management,
katerega zasnova se je zgledovala v triletnih programih poslovnih šol v tujini. V
študijskem letu 1998/1999 je šola med prvimi visokošolskimi zavodi uvedla sistem
ECTS in zasnovala 'Prilogo k diplomi'. Kakovost šole se je zvišala tudi z uvajanjem
institucionalne samoevalvacije z elementi programske evalvacije ter z razvijanjem
podiplomskih študijskih programov Management v evropskem okolju in Management v
izobraževanju s sodelovanjem Šole za ravnatelje in Manchaster Metropolitan University
iz Velike Britanije. Pričele so se tudi prve izmenjave študentov in učiteljev v okviru
programov Leonardo da Vinci in Socrates Erasmus. V letih 2003 in 2004 je FM
reorganizirala katedre, ustanovila centre in inštitute, preko katerih se razvojno delo na
fakulteti povezuje s poslovnim okoljem. Senat fakultete je sprejel nove študijske
programe v okvirih dodiplomske in podiplomske šole, svojo priložnost pa je FM uzrla
tudi v organiziranju mednarodnih znanstvenih konferenc, uvajanju mednarodne poletne
šole in v svoji odzivnosti na spremembe v visokem šolstvu. Tako je fakulteta na podlagi
soglasja Sveta RS za visoko šolstvo v študijskem letu 2004/2005 pripravila študijska
programa prve stopnje (visokošolski strokovni študijski program Management in
univerzitetni študijski program Management), z izvajanjem omenjenih programov je
pričela leto kasneje, svoje aktivnosti pa usmerila na pripravo programov druge in tretje
stopnje. Danes fakulteta deluje celostno in izvaja številne programe, razvidne v tabeli
3.1.

Na dodiplomski stopnji se izvajajo bolonjski programi za redne in izredne študente.
Redni študij poteka v štirih kvartalih. Izredni študenti imajo prilagojen študij, ki se
izvaja v ciklih, predmeti pa se izvajajo v zmanjšanem obsegu. Na podiplomski stopnji
ima fakulteta poleg specialističnih programov, magistrskega in doktorskega študijskega
programa akreditiranih še šest študijskih programov 2. stopnje (strokovni magisterij), ki
pa jih še ne izvaja. Izvajanje preostalih programov podiplomske šole poteka v treh
semestrih za izredne študente (Sulčič in Strašek 2008, 132–133).
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Tabela 3.1 Izobraževanje na FM

ŠOLA VRSTA ŠTUDIJSKI PROGRAM IN
KREDITNE TOČKE (KT)

Doktorski študijski
program Management 240 (120) KT

Magistrski znanstveni
študijski program Management 120 KT

Management 120 KT

Management organizacij
120 KT

Ekonomija in finance 120 KT
Ekonomija za management

120 KT
Management posl. informatike

120 KT

Magistrski študijski
program (2. stopnja)

Management tehnologij 120 KT
Management 60 KT

PO
D

IP
LO

M
SK

A
 Š

O
LA

Specialistični študijski
program Management v izobraževanju

60 KT
Visokošolski strokovni

študijski program
(1. stopnja)

Management 180 KT

D
O

D
IP

LO
M

SK
A

ŠO
LA

Univerzitetni študijski
program (1. stopnja) Management 180 KT

M
ED

N
A

R
O

D
N

A
 Š

O
LA

V
SE

ŽI
V

LJ
EN

JS
K

O
 U

Č
EN

JE
Vir: FM 2008b, 5.

Dodiplomsko in podiplomsko šolo dopolnjujeta Mednarodna šola in Vseživljenjsko
učenje. Mednarodna šola je namenjena tako slovenskim študentom kot študentom iz
tujine, ponuja pa v okviru izbirnosti kot del študijskih obveznosti poletno izvedbo
predmetov na dodiplomski in podiplomski ravni v angleščini. Hkrati v okvirih izbirnosti
študentom omogočajo še poslušanje izbranih predmetov v angleščini za programe
Erasmus/CEEPUS (Sulčič in Strašek 2008, 129). Značilnost Mednarodne šole
dopolnjuje še izmenjava študentov, visokošolskih učiteljev in raziskovalcev. Zbrani
podatki zadnjih treh študijskih let kažejo relativno stabilnost pri številu učiteljev in
raziskovalcev FM, ki gostujejo v tujini, pri tujih učiteljih, ki gostujejo na FM, in pri
študentih FM, ki gostujejo v tujini. Izrazit pozitiven trend pa je opaziti pri tujih
študentih, ki študirajo na FM, saj je v treh letih njihovo število s petdesetih študentov
poraslo na osemdeset (FM 2008b, 5).

V okvirih Vseživljenjskega učenja in na podlagi nabirnega kreditnega sistema
fakulteta omogoča formalne oblike izobraževanj, kot so posamezni predmeti, deli
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študijskih programov in študijski programi za izpopolnjevanje za posameznike in
skupine. V okvirih neformalnega izobraževanja fakulteta ponuja seminarje, delavnice,
tečaje in okrogle mize. Ob morebitnem kasnejšem vpisu na FM lahko posamezniki tudi
uveljavljajo že pridobljena znanja in spretnosti v skladu s Pravilnikom o
vseživljenjskem učenju, je še zapisano v Študijskem vodniku 2008/2009 (Sulčič in
Strašek 2008, 131).

V svojih izjavah o poslanstvu in viziji, zapisanih tudi na spletni strani fakultete (FM
2008a), se želi fakulteta globoko umestiti v slovenski in mednarodni visokošolski
prostor in doseči izrazito prepoznavnost in vpliv tudi na uspešnost gospodarstva in
širšega družbeno-ekonomskega okolja srednje in jugovzhodne Evrope ter Sredozemlja.
Pri tem precejšnjo skrb namenja kakovosti. Za osvetlitev področij, kjer je delovanje
fakultete uspešno, in še posebej tistih področij, na katerih so potrebne izboljšave,
fakulteta izvaja samoevalvacijo, katere poročilo nudi pregled izobraževalne in
raziskovalne dejavnosti za preteklo študijsko leto.

Z reorganizacijo kateder ter z ustanovitvijo inštitutov FM, ki izvajajo večji del
znanstveno-raziskovalnih projektov, ter centrov FM, ki vsak na svojem področju skrbijo
za razvoj kakovosti in učinkovitosti, želi fakulteta krepiti raziskovalno dejavnost kot
tudi spremljati, izboljšati in zagotavljati kakovost izobraževalnega procesa ter uvajati
metode za povečanje učinkovitosti študija. Zanimiv je podatek (FM 2008b, 6), da se je
število raziskovalnih in razvojnih projektov od leta 2005 povečalo za skoraj polovico,
fakulteta je krepila svojo razvojno dejavnost in imela leta 2007 prijavljenih, odobrenih
in tekočih kar osemdeset projektov. Pri tem fakulteta v svoje delovanje za dvig
kakovosti vključuje tudi študente, in sicer preko aktivnosti na znanstveno-
raziskovalnem področju in njihovega sodelovanja v projektih, s sodelovanjem v
procesih odločanja in z letnim anketiranjem o organiziranosti in izvedbi pedagoškega
procesa.

Oceno stanja na prej omenjenih področjih vsako leto podajo tudi učitelji, saj je
analiza pridobljenih podatkov in mnenj vseh akterjev študijskega procesa na FM
pomembna pri uvajanju izboljšav na področju izobraževalne dejavnosti in
organiziranosti. Kot je zapisano v Poročilu za študijsko leto 2004/2005 (Lesjak 2006,
32), FM spodbuja nenehno izobraževanje vseh zaposlenih, jim omogoča vključevanje v
izobraževalni proces in izvolitev v ustrezne nazive. Citiranost raziskovalcev in učiteljev
fakultete narašča, prav tako objave njihovih izvirnih znanstvenih člankov. Leta 2007 je
bilo objavljenih skoraj devetdeset znanstvenih člankov, kar je približno enkrat več kot
leta 2005, lahko preberemo v Predstavitvi FM (2008b, 6).

FM je na podlagi Zakona o visokem šolstvu (2004) in v skladu z Bolonjsko
deklaracijo v študijskem letu 2005/2006 pričela izvajati dva prenovljena študijska
programa. Hkrati z njima je uvedla tudi razvojni projekt UP FM z naslovom
'Spremljanje dejanske obremenitve študentov'. Štiriletni projekt naj bi trajal do leta
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2009, v njem sem kot raziskovalka sodelovala v študijskem letu 2005/2006. Omenjeni
projekt je podlaga moje naloge in raziskave.

3.3.2 Potek raziskave

Po Mescu (1998, 37–39) kvalitativno raziskavo sestavlja več krajših raziskovalnih
sekvenc, njen potek je iterativen, ko v začetku bolj malo vemo o problemu, na koncu pa
nekaj več.

Zametki pričujoče raziskave segajo v študijsko leto 2005/2006, ko je Senat FM
avgusta 2005 na osnovi Zakona o visokem šolstvu (2004) in Meril za kreditno
vrednotenje študijskih programov po ECTS (2004), ki med drugim zahteva, da se
dejansko obremenitev študenta pri novem vpeljanem študijskem programu spremlja
vsako študijsko leto do diplomiranja prve vpisne generacije, kasneje pa na vsaki dve
leti, sprejel Postopek spremljanja dejanske obremenitve študentov (priloga 1).
Dokument v 4. členu določi načrtovanje izvedbe predmetov, kjer nosilec predmeta
izdela načrt izvedbe, ki naj bi poleg vsebinskih tematskih sklopov, pričakovanih učnih
rezultatov, predvidenih metod dela ter načinov preverjanja znanja vseboval tudi
ocenjeno obremenitev študentov. Skladno s sprejetim dokumentom je FM s študijskim
letom 2005/2006 pričela z izvajanjem razvojnega projekta 'Spremljanje dejanske
obremenitve študentov, v katerega sva se na povabilo predstavnika fakultete v
študijskem letu 2005/2006 vključili dve podiplomski študentki. S projektom smo želeli
sporočati študentom, da je v študij vloženi čas pomemben dejavnik pri pridobivanju
znanja, in jih usmeriti v drugačne pristope k iskanju znanja. Obenem smo želeli
informirati tudi učitelje o pomenu metod poučevanja in učenja ter prenašanja znanja na
študente. V študijskem letu 2005/2006 smo se usmerili predvsem v obliko in vsebino
inštrumentarija, v sam proces spremljanja ter v analiziranje in oblikovanje priporočil za
spremljanje dejanske obremenitve študentov pa v študijskem letu 2006/07. Natančno je
potek raziskave predstavljen v Raziskovalnem poročilu spremljanja dejanske
obremenitve študentov 2005/2006 (Trunk Širca idr. 2006), analizo podatkov in
ugotovitve spremljanja pa je v svoji magistrski nalogi popisala tudi članica raziskovalne
skupine (Kržin Stepišnik 2007).

Na osnovi predstavljene naloge in bistvenih ugotovitev se je v začetku poletja leta
2007 porodila ideja, da bi raziskovali še v smeri profesionalizma visokošolskih
učiteljev. Odgovornost učitelja do podajanja znanja, do poučevanja, do opredeljevanja
obremenitve študentov je ključna za zagotavljanje ustrezne dejanske obremenitve
študenta, po drugi strani pa je pomembna pri profesionalnem razvoju učitelja. Če
trdimo, da je profesionalni razvoj nenehno raziskovanje in kritično analiziranje lastne
prakse, kot govori Hargreaves (2003, 16), in če verjamemo, da je najvišja stopnja
profesionalnega razvoja učitelja tista, ko učitelj kot razmišljujoči praktik z
odgovornostjo išče različne načine, preko katerih študent lahko doseže znanje, kot
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opisuje profesionalni razvoj po Kuglu Marentič Požarnikova (2005, 66–68), in če se
strinjamo s stališčem Kalinove (2006, 50), da profesionalna odgovornost učitelja raste s
procesi nenehne refleksije njegovega dela in izboljševanja prakse, potem lahko
zavzamemo stališče, da so procesi spremljanja študentove dejanske obremenitve in
profesionalni razvoj povezani. Povezuje jih profesionalna odgovornost učitelja.

Mnenje, da spremljanje dejanske obremenitve študentov učiteljem ponuja možnost
profesionalnega razvoja, me je tako peljalo v nove smeri raziskovanja. Seveda je
predmet raziskovanja ostala proučevana organizacija v raziskovalnem projektu, saj sem
želela uporabiti nekatere podatke in ugotovitve prej omenjenega projekta, le da sem se v
svoji raziskavi izraziteje usmerila na učitelje fakultete. Ob tem sem se zavedala
občutljivosti teme.

Po odobritvi teme konec februarja 2008 ter začetnem pregledovanju in študiranju
ustrezne literature je sledila izvedba raziskave. Ta se je zaradi novih predpisov in
politike FM nekoliko razvlekla. V začetku septembra 2008 sem uspela na posvetu
visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev FM, ki je potekal 18. in 19.
septembra, distribuirati anketne vprašalnike. Prav tako sem v jesenskem obdobju uspela
izvesti tri individualne intervjuje z istimi učitelji kot v razvojnem projektu v maju in
juniju leta 2006. Vsi pogovori so bili po predhodni odobritvi sogovornikov snemani. V
času raziskave sem uspela pridobiti, pregledati in proučiti še številne pisne vire,
povezane s profesionalnim razvojem učiteljev in s spremljanjem dejanske obremenitve
študentov v proučevani organizaciji.

Posamezne raziskovalne sekvence so prinašale vedno nove poglede na proučevano
temo, ves čas pa sem se tudi zavedala, da končne ugotovitve in spoznanja, kot pravi
Mesec (1998, 36), pomenijo le »majhen kamenček v mozaiku spoznanj o določenem
področju.«

3.3.3 Metode zbiranja podatkov

Po Merriamovi (1998, 51–52) se v procesu raziskovanja raziskovalec nenehno
odloča in presoja alternative. Ko dokončno prepozna raziskovalni problem, raziskovalec
izbere vrste informacij, ki jih potrebuje, ter načine, postopke, ki omogočajo njihovo
najučinkovitejše pridobivanje. Metode zbiranja podatkov, pogosto poimenovane tudi
tehnike, pravzaprav omogočajo preverjanje teoretičnih konceptov v praksi, pravi
Tratnikova (2002, 32). Flere (2000, 51–52) pa v pojmu 'metoda' vidi kompleksnost in
našteje njene sestavne elemente: predhodna ali izhodiščna znanja, postopek
znanstvenega raziskovanja z določenimi fazami, ki zagotavljajo znanstvenost, ter
raziskovalni inštrumenti, ki zagotavljajo zanesljivost in veljavnost.

V kvalitativnih raziskavah, kamor se uvršča tudi pričujoča, je moč uporabiti
različne, bolj ali manj strukturirane metode s kvalitativnim ali kvantitativnim
predznakom. Mesec (1998, 77–86) tako omenja metode različnih pristopov opazovanja,
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metode bolj ali manj strukturiranih pristopov spraševanja, kamor avtor umešča različne
vrste intervjujev in anketiranj, ter metode izkoriščanja dokumentarnih virov. V procesu
raziskave sem izbrala in uporabila tri metode oziroma tehnike zbiranja podatkov:
anketni vprašalnik, intervju in analizo dokumentov.

Tratnikova (2002) pravi, da je uporaba vprašalnika koristna, kadar menimo, da
obstaja o raziskovalnem problemu neko splošno mnenje v javnosti (prav tam, 47)
oziroma želimo pridobiti mnenja, prepričanja vprašanih o vedenju, izkušnjah, stališčih
njih samih ali drugih (prav tam, 48). Ker sem menila, da lahko z vprašalnikom pridobim
prav to, sem načrtovala anketni vprašalnik za učitelje proučevane visokošolske
organizacije (priloga 2).

Pri načrtovanju sem sledila teoretičnim izhodiščem (Easterby-Smith, Thorpe in
Lowe 2004, 163–165, Flere 2000, 118–119) in tako v skladu z zaporedjem, ki ga
omenja Tratnikova (2002, 49), pozornost posvetila vsebini, strukturi, vprašanjem in
njihovi obliki ter načinu posredovanja.

Vprašalnik se pričenja z nagovorom, kjer anketirance seznanjam z namenom
anketiranja in podajam osnovna navodila za reševanje. Sledijo trije sklopi vprašanj, ki
so oblikovana in izbrana po tematskih področjih raziskovalnega problema. Ker je po
mnenju Flereta (2000, 119) dobro uporabiti več vprašanj ali trditev s podobno vsebino,
da bi osvetlili različne vidike problema, vsebuje vsak sklop več jasno formuliranih
trditev, do katerih anketiranec s pomočjo ocenjevalne lestvice Likertovega tipa izrazi
svojo stopnjo strinjanja oziroma zavrnitve. Da bi se izognila šibkosti opredeljevanja
anketirancev do sredine, je število stopenj v lestvici parno. Četrti sklop sestavljata dve
konkretni odprti vprašanji, s katerimi sem želela pridobiti poglobljene, širše odgovore
anketirancev. Vprašalnik se zaključuje s pridobivanjem podatkov o anketirancih, kjer
me zanimajo spol, starost, stopnja izobrazbe, naziv, delovna doba in oblika delovnega
razmerja.

Pred distribucijo sem izvedla pilotsko testiranje na manjšem vzorcu učiteljev
višješolske organizacije. Na osnovi mnenj in stališč sem pripravila končno verzijo
vprašalnika, ki sem ga skladno s politiko in predpisi proučevane organizacije ter
navodili za izvedbo omenjene raziskave učiteljem razdelila 19. septembra 2008. Pri
distribuciji nisem imela neposrednega stika z anketiranci, zato tudi dodatne spodbude in
pojasnjevanja niso bila možna. Posledično sem lahko pričakovala nizko stopnjo
udeležbe oziroma le malo izpolnjenih in vrnjenih vprašalnikov. Omenjene šibkosti so
skladne pomanjkljivostim, ki jih Flere (2000, 128) omenja pri poštnem anketiranju;
izrazile so se na osnovi navodil za izvedbo pričujoče raziskave v proučevani
organizaciji in jih natančneje popisujem v omejitvah.

Eno najpogostejših metod pridobivanja podatkov v študijah primerov predstavlja
intervju, menijo Mason (2003, 39), Merriam (1998, 72) in Yin (2002, 85), saj številne
študije proučujejo družbene pojave in želijo prodreti v globino pojava samega. Intervju
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kot metoda omogoča globinski vpogled v situacijo. Po drugi strani avtorji (Easterby-
Smith, Thorpe in Lowe 2004, 106, Mason 2003, 42–43) opozarjajo na podcenjevanje
njegove zahtevnosti in kompleksnosti. Intervju namreč zahteva veliko časa že v fazi
načrtovanja, sposobnost ustreznega izbiranja vprašanj, saj so ta močno povezana z
raziskovalnimi vprašanji raziskave, zbranost, hitro reagiranje in odločanje v procesu
izvedbe intervjuja, pa tudi veščine interpretiranja.

Flere (2000, 113–114) opozarja na tri omejitve pri znanstvenem razgovoru:

- dvom v kvalifikacijo respondenta in subjektivnost njegovih mnenj, opažanj,
- dvom v respondentovo zmožnost ubeseditve misli,
- dvom v zmožnost izpraševalca, da zagotovi vzdušje, ki omogoča produktiven

in ustrezno voden pogovor.

Na omenjene  omejitve  pa  lahko zremo tudi  skozi  drugo prizmo.  V središče  ciljev
intervjuja lahko namreč postavimo prav razumevanje mnenj, prepričanj in sveta
sogovornika (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2004, 107).

Avtorji (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2004, Mason 2003, Merriam 1998,
Sagadin 1995 in Yin 2002) ločijo intervjuje glede na stopnjo strukturiranja. Skladno s
preštudiranimi teoretičnimi metodološkimi izhodišči in namenom pridobiti poglobljeno
razumevanje vloge in pomena učiteljev v prenovljenih programih ter pri postopku
spremljanja dejanske obremenitve študentov sem izbrala usmerjeni pogovor (Flere
2000, 117) oziroma polstrukturirani intervju, ki ga Sagadin (1995a) uvršča med
nestandardizirane intervjuje. Avtor meni, da je nekaj vnaprej postavljenih ključnih
vprašanj v opomniku vodilo intervjuistu, ki z dodatnimi vprašanji sproti usmerja in
razvija pristen pogovor z intervjuvancem o temah, na katere se nanašajo ključna
vprašanja (prav tam, 314).

Tak opomnik sem pripravila tudi sama (priloga 3). Pri pripravi vprašanj sem se
dotaknila postopka spremljanja dejanske obremenitve študentov in sogovornikom z
namenom primerjave zastavila nekaj podobnih vprašanj kot v intervjujih leta 2006.
Zanimalo me je, kakšen pomen sogovorniki pripisujejo spremljanju dejanske
obremenitve z vidika vseh treh akterjev študijskega procesa, da bi zaznala odgovornost
učiteljev do postopka. Želela sem pridobiti mnenja in stališča sogovornikov o obrazcu
samem, njegovi zasnovi in distribuciji. Dotaknila sem se tudi konkretnih podatkov, ki za
dve študijski leti kažejo bistvena odstopanja povprečne dejanske obremenitve študenta
od predvidene. Drugo področje, ki me je zanimalo, je študij v prenovljenih programih,
saj sem želela ugotoviti morebitne spremembe, drugačne pristope, strokovno rast
učiteljev. Sogovorniki naj bi pri vseh treh akterjih študijskega procesa nizali predloge za
izboljšanje študija. Tretje področje, v katerega sem posegla z vprašanji, je izvedba
pedagoškega procesa. Ker me je zanimala povezava med spremljanjem dejanske
obremenitve študentov in profesionalnim razvojem učitelja, sem želela pridobiti
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informacije, kako in v kolikšni meri pridobljeni podatki spremljanja vplivajo na učitelja
in njegovo izvedbo pedagoškega procesa. Sogovorniki naj bi razmišljali še o izvedbi,
načrtovanju in možnostih izboljšav lastne prakse.

Skladno z dognanji teoretikov (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2004, Sagadin
1995b) sem se na izbrane sogovornike obrnila s pisno prošnjo preko elektronske pošte,
v kateri sem predstavila namen in bistvene cilje raziskave ter jih prosila za sodelovanje.
Izbrala sem si tri sogovornike, tri učitelje na proučevani visokošolski organizaciji, ki so
bili v raziskavo (razvojni projekt Spremljanje dejanske obremenitve študentov) kot
sogovorniki v individualnih intervjujih vključeni že v študijskem letu 2005/2006. Izbira
omenjenih sogovornikov je temeljila na mnenju, da bi primerjava intervjujev, izpeljanih
v časovnem razdobju dveh let, dodatno osvetlila povezanost spremljanja študentove
dejanske obremenitve s profesionalnim razvojem učiteljev. Vsi trije učitelji so se
pozitivno odzvali na prošnjo, tako sem izvedla tri individualne polstrukturirane
intervjuje.

Prvi intervju sem izvedla na delovnem mestu izbranega učitelja, pogovor je bil
izveden 13. septembra 2008 in je potekal 40 minut. Pogovor sem ob odobritvi
intervjuvanca snemala. Intervju z drugim učiteljem sem izvedla 30. oktobra 2008 na
učiteljevem delovnem mestu. Ob predhodni odobritvi intervjuvanca sem pogovor, ki je
trajal 45 min, snemala. Pogovor s tretjim učiteljem sem opravila po telefonu. Intervju je
potekal 4. novembra 2008 in je trajal 45 min. Po odobritvi intervjuvanca sem pogovor
snemala z diktafonom.

Uporaba magnetofona prinaša sicer pozitivne in negativne učinke, saj po eni strani
lahko intervjuvancem vzbuja zadržke in nelagodje, po drugi strani pa intervjuistu
omogoča natančen prepis in ponovna poslušanja, kar poveča verodostojnost raziskave
(Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2004, 114).

Zapise vseh treh intervjujev sem natančno prepisala in jih le slovnično prilagodila.
Intervjuvancem sem jih poslala v pregled in potrditev. Zaradi mnenja, da bosta iz
odgovorov prepoznana, se dva sogovornika nista strinjala z objavo zapisa pogovora v
prilogah, dovolila pa sta povzemanje povedanega ter morebitno krajše in smiselno
citiranje, ki pa še vedno zagotavlja anonimnost. Njuno željo sem v analizi in
interpretaciji v celoti tudi upoštevala ter tako v večji meri povzemala mnenje in manj
dobesedno navajala.

Informacije, pridobljene iz analize dokumentacije, so pomembne v vsaki študiji
primera, meni Yin (2002, 81). Odločitev za izbiro te metode lahko, po mnenju
Masonove (2003, 72–73), utemeljujemo z različnih vidikov in dokumentacijo
analiziramo:

- ko so različni viri, ki jih s krovnim pojmom imenujemo dokumentacija,
pomembni elementi proučevanih socialnih interakcij,
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- kadar so besedila, dokumenti, zapisane besede, dokazi in pojavi pomemben
dokaz v procesu raziskovanja,

- če podatki, ki jih želimo pridobiti, niso dosegljivi drugače,
- kadar želimo z njo poleg uporabe drugih metod zagotoviti večjo verodostojnost

raziskave.

Mesec (1998, 85) dokumentirano gradivo deli in loči osebne dokumente (uradne in
neuradne) od organizacijskih (uradnih in neuradnih) dokumentov. Merriamova (1998,
113–118) pa pod krovnim pojmom 'dokumentacija' loči več kategorij in omenja: javna
poročila, osebne dokumente, konkretna fizična gradiva in dokumente raziskovalca.

Znotraj postopka spremljanja dejanske obremenitve študentov so v proučevani
visokošolski organizaciji nastali številni dokumenti, ki osvetljujejo postopek
spremljanja dejanske obremenitve študentov ter pristope učiteljev k izvedbi predmetov
v prenovljenih programih. Zato sem prebirala in analizirala raziskovalna poročila o
načrtovanju predmeta, poročila o spremljanju izvedbe predmeta in poročila o
spremljanju dejanske obremenitve študentov. Prav tako sem pregledala
samoevalvacijska poročila visokošolske organizacije, ki so dostopna na njeni spletni
strani, vir podatkov pa so bili še študijski vodniki FM, predstavitvena brošura ob
petletnici imenovanja fakultete ter publikacija fakultete ob deseti obletnici delovanja.

3.3.4 Omejitve raziskave

Tratnikova (2002, 43) pravi, da v raziskovanju pojava nikoli ne izvemo česa v
popolnosti, ampak se resnicam poskušamo le čim bolj približati. Poznati moramo
omejitve, se jih zavedati, saj s tem raste kredibilnost naše raziskave.

Pričujoča raziskava je omejena v metodološkem in vsebinskem smislu. Vsebinsko
omejitev predstavlja usmerjenost v profesionalni razvoj učitelja predvsem z vidika
bolonjske prenove ter organiziranosti visokošolskega študija. Ob iskanju in prebiranju
ustrezne strokovne literature o profesionalnem razvoju visokošolskih učiteljev sem
ugotovila, da je te malo, občutiti je moč primanjkljaj celovitih analiz pedagoških
problemov in učinkovitosti študija. Zato se v teoretičnih izhodiščih naslanjam tudi na
splošne vire o učiteljevem profesionalnem razvoju, na posamezna strokovna in
raziskovalna poročila visokošolskih učiteljev o implementaciji bolonjskih reform v
povezavi z izobraževalnim delom ter na prispevke v tedenskem ali dnevnem tisku, ki
odražajo mnenja posameznih visokošolskih učiteljev in raziskovalcev.

Metodološko omejitev sem v času snovanja naloge predvidela v tem, da se
raziskava naslanja na razvojne projekte FM, kot so 'Načrtovanje in spremljanje izvedbe
predmeta' ter 'Spremljanje dejanske obremenitve študentov'. Prav tako sem v raziskavo
vstopala z zavedanjem o svoji subjektivnosti ter s predvidevanji o končnih ugotovitvah.
Omenjeno gotovo vpliva na interpretiranje odgovorov intervjuvancev in podatkov,
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pridobljenih iz vprašalnikov. Prav tako sem bila pozorna na svojo pristranskost, ki ima
dve izhodišči: prvo se nanaša na moje poklicno izhodišče, ki sega predvsem na
osnovnošolsko izobraževanje, strokovno sem se izobraževala predvsem na področjih
osnovnošolske didaktike in metodike. Primanjkljaj izkušenj in znanj zato posega na
področje visokošolske didaktike, ki sem ga poskušala preseči s proučevanjem (redke)
literature s tega področja. Po drugi strani sem si že zaradi svojega sodelovanja v
projektu FM želela, da bi učitelji v proučevanem vzorcu kar najbolj pozitivno prikazali
povezavo spremljanja dejanske obremenitve študentov s profesionalnim razvojem
visokošolskega učitelja.

Mesec (1998, 55) pravi, da se kvalitativno raziskovanje osredotoča na raziskovanje
enega samega primera ali manjšega števila primerov, zato »se odpovemo ideji
reprezentativnega vzorčenja in statističnega posploševanja na širšo populacijo […].«
Vzorec, ki je služil za pridobivanje podatkov, je premajhen in ne odraža značilnosti
populacije, zato v raziskavi pridobljenih ugotovitev ne morem posplošiti izven meja
primera na vse učitelje proučevane organizacije, še manj pa na učiteljsko populacijo
slovenskega visokošolskega sistema.

V procesu raziskovanja sem pri proučevanju izbrane visokošolske organizacije
naletela na nepredvidene omejitve. Na prošnjo vodstvu o odobritvi izvedbe raziskave
(priloga 4), v kateri sem natančno popisala načine in postopke pridobivanja podatkov,
sem prejela odgovor, v katerem mi raziskavo dovoljuje ob upoštevanju nekaterih pravil,
ki veljajo na izbrani visokošolski organizaciji (priloga 5). Pred izvedbo raziskave sem
tako podpisala 'Izjavo o varovanju zaupnih podatkov' (priloga 6), vprašalnik pa je med
zaposlene lahko distribuirala le mentorica. Idealno priložnost za distribucijo sem tako
videla v posvetu visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev FM, ki je potekal
18. in 19. septembra 2008. Pomoč pri distribuciji mi je omogočila služba za študijske
zadeve FM, ki je vsem prisotnim k delovnemu gradivu posveta priložila tudi moj
vprašalnik in prisotne povabila k izpolnjevanju in oddaji vprašalnika. Sama na posvetu
nisem bila prisotna, zato tudi dodatne spodbude in pojasnjevanja niso bila možna. Ena
od omejitev je tudi pravilo FM, po katerem prodekan za izobraževanje vsebinsko
pregleda rezultate in obdelavo, presodi, kateri podatki, rezultati in zaključki se v nalogi
lahko objavijo in kateri ne, ker gre za podatke zaupne narave, ter jih odobri. V
nadaljevanju izvedbe raziskave sta še dva sogovornika v intervjujih zavrnila možnost
objave zapisa pogovorov v prilogah naloge, sta pa dovolila povzemanje povedanega in
smiselno krajše citiranje, ki še vedno zagotavlja anonimnost. Prav zato sva se z
mentorico odločili, da zapisi vseh treh intervjujev v prilogah ne bodo objavljeni.

Zadnje nanizane nepričakovane omejitve so me v procesu raziskovanja, še bolj pa v
fazi analize in interpretacije zbranih podatkov, bolj ali manj ovirale. Ves čas in vedno
bolj sem se tako zavedala občutljivosti proučevane teme.
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3.3.5 Veljavnost in zanesljivost raziskave

Kakovost vsakega empiričnega družbenega raziskovanja je moč ugotavljati preko
principov, kot so zanesljivost, interna in eksterna veljavnost ter posploševanje.

Zagotavljanje zanesljive, veljavne in zaupanja vredne kvalitativne raziskave
omogočajo popolnoma drugačne strategije kot pri pozitivističnih, kvantitativnih
študijah, meni Merriam (1998, 204). Vprašanja, kot na primer: ali so rezultati res odraz
dejanskega stanja, nam dajejo odgovor, v kolikšni meri je naša študija veljavna.
Zanesljivost pa preverjamo z vprašanji, kot sta: ali ponovna raziskava prinese enake
rezultate in ali bi drugi raziskovalci v drugih okoljih uporabili podobne metode. Flere
(2000, 70) poudarja, da sta veljavnost in zanesljivost principa, ki naj se kot cilja
pojavljata skozi celotno raziskovanje, kjer so vse faze in vsi instrumenti zastavljeni
tako, da ju zagotavljajo.

Dejstvo, v kolikšni meri so ugotovitve raziskave skladne z dejanskim stanjem
oziroma resnico, odraža notranjo veljavnost raziskave, pravi Merriam (1998, 201),
vendar izrazi hkrati tudi dvom v razumevanje pojma resnice. V nadaljevanju avtorica
naniza nekaj strategij, ki notranjo veljavnost povečujejo (prav tam, 202–205).

Notranjo veljavnost raziskave lahko povečujemo s triangulacijo. Iz tega izhaja moč
kvalitativnih študij primera, ki je prav v možnosti uporabe številnih virov zbiranja
podatkov in posledično poglobljenega vpogleda v problem. Dognanja raziskave tako
potrjujemo s triangulacijo podatkov, triangulacijo raziskovalcev, triangulacijo
teoretičnih perspektiv ali triangulacijo metod (Yin 2002, 92). Sama sem veljavnost
raziskave želela povečevati preko triangulacije metod zbiranja podatkov, saj sem v
raziskavi uporabila metodo anketiranja, metodo intervjuja in metodo analize
dokumentacije.

Pridobljene podatke in njihovo interpretacijo lahko posredujemo v presojo
verodostojnosti tistim posameznikom, ki so bili udeleženi v raziskavi; podobno so za
zagotavljanje veljavnosti koristna mnenja sodelavcev v raziskavi (Merriam 1998, 204).
Tako sem zapise intervjujev poslala v potrjevanje vsem trem udeležencem v intervjujih
in upoštevala njihova mnenja in stališča. Sama sem prosila za komentiranje spoznanj
raziskave še kolegico, s katero sva sodelovali v razvojnem projektu spremljanja
dejanske obremenitve študentov, kjer sva nenehno izmenjevali mnenja, preverjali
razumevanja izsledkov ter načrtovali nadaljnje korake razvojnega projekta in tudi
smernic pričujoče raziskave.

Za verodostojnost raziskave je treba že v njenih začetkih razjasniti raziskovalčevo
razumevanje sveta in odnos do raziskovanja (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2004,
67). Moj temelji na socialnem konstrukcionizmu oz. fenomenologiji, kar se odraža v
korakih pričujoče raziskave.
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Generalizacija ali posploševanje v raziskovanju pomeni možnost, da se dobljene
rezultate in teorije raziskav prenese in uporabi za neposredno razumevanje in reševanje
problemov v drugih okoljih. V kvalitativnem raziskovanju, kjer je vzorec majhen in je
raziskovanje poglobljeno, posploševanje ni raziskovalčev temeljni cilj (Tratnik 2002,
46). Študija primera ponavadi ne omogoča posploševanja izven primera. In ker je po
svojem bistvu neponovljiva in ob ponovitvi postane primer že drugačen, njeno
zanesljivost dokazujemo z natančnim in izčrpnim popisom zbiranja podatkov in z
dokumentiranjem vsake informacije, ugotavlja Mesec (1998, 147). Na ta način lahko
čim bolj prepričljivo nakažemo, da bi do enakih ugotovitev prišli, če bi raziskavo mogli
ponoviti ob nespremenjenih okoliščinah. Omenjenih priporočil sem se želela držati tudi
sama.

3.3.6 Etika

Razprave o raziskovalni etiki so pogosteje povezane s kvalitativnimi raziskavami in
metodami. Noben predpis ne more določiti, kdaj je intervju s sogovornikom prisilne
narave, kdaj nastanejo neustrezne situacije, noben predpis prav tako ne more zagotoviti,
da ugotovitve raziskave ne bodo uporabljene v škodo tistih, ki so sodelovali. Tako je
bistveno predvsem, da se etike zaveda raziskovalec sam (Easterby-Smith, Thorpe in
Lowe 2004, 98). Merriamova (1998, 214–218) problematiko etičnosti analizira na
področju pridobivanja in zbiranja podatkov, predvsem v procesih opazovanja in
izvajanja intervjujev, poudari pa tudi pomen in vlogo etičnosti v procesih analize
podatkov in širjenja informacij.

Če izhajamo iz prepričanja, da je možnost zlorab velika takrat, kadar ima
raziskovalec precejšnjo moč, nadzor in lastništvo nad pridobljenimi podatki, je povsem
jasno, da se etične dileme pojavljajo predvsem in najbolj v kvalitativnih raziskavah. Če
se strinjamo, da študija primera pogosto obravnava poseben, drugačen, izjemen primer
iz množice običajnih, kjer težko zakrijemo identiteto sodelujočih in primera, potem
lahko trdimo, da se študije primerov nenehno borijo za prisotnost etike v procesu
raziskovanja. Sodelujočim v raziskavi je treba zagotoviti občutek varnosti, anonimnost
in zaupnost. Sama sem poskusila zagotoviti prav to, saj je bila anonimnost zagotovljena
sodelujočim pri anketnih vprašalnikih, kjer iz podatkov o udeležencih ni moč razbrati
identitete posameznika, kar tudi ni bil cilj raziskovanja. V popisu intervjujev nisem
uporabljala imen, pač pa oznake, intervjuje sem tudi zaradi vidika etičnosti poslala
sogovornikom v pregled in potrditev. Ker pa je proučevana organizacija hkrati tudi
fakulteta, na kateri zaključujem študij in nameravam predstaviti svojo raziskavo, je bila
razumljiva želja dveh sogovornikov, ki sta sicer dovolila uporabo vsebine pogovorov
predvsem preko povzemanja in manj preko citiranja, nista pa se strinjala z objavama
zapisov teh intervjujev v prilogi. Kot raziskovalka razumem in spoštujem željo
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sodelujočih, zato skladno s stališči sogovornikov in mnenjem mentorice noben zapis
intervjujev ni objavljen.

Varnost zbranih podatkov je na nek način omogočila tudi proučevana visokošolska
organizacija z zahtevo po podpisu 'Izjave o varovanju zaupnih podatkov'. Izjava, ki sicer
po eni strani meni kot raziskovalki lahko predstavlja omejitev, je hkrati po svoje
zagotovilo varnosti, anonimnosti in etičnosti.

3.3.7 Vzorec in vzorčenje

V kvalitativnih raziskavah se pogosto odpovemo statistični generalizaciji, saj nas ne
zanima pogostost ponavljanja določene strukture variabel in se usmerimo na analitično
indukcijo, kjer nas zanima raznoličnost struktur, pravi Mesec (1998, 73). Po
Merriamovi (1998, 65) obstajata v študijah primera dve ravni vzorčenja:

- prvo vzorčenje poteka na ravni izbire primera, ki bo proučevan,
- druga raven vzorčenja poteka v proučevanem primeru samem.

Pri izbiri najboljšega primera so pomembna merila izbire, ki izhajajo iz
raziskovalčevega namena raziskovanja. Odločilno pri izbiri je predvidevanje, da je v
primeru moč najti obilo informacij, ki jih želimo raziskovati (Mesec 1998, 74). Sama
sem želela proučevati povezavo med profesionalnim razvojem visokošolskih učiteljev
in spremljanjem dejanske obremenitve študentov. Omenjeno novost, ki jo prinaša
bolonjska reforma visokega šolstva, je med prvimi v RS v študijski proces uvedla
fakulteta, na kateri sem študirala in katere vodstvo me je povabilo k sodelovanju pri
spremljanju vpeljave te novosti. Prav zato se mi je zdela omenjena fakulteta odlična
izbira za primer, s katerim sem želela na osnovi ugotovitev v razvojnem projektu poseči
še v področje profesionalnega razvoja visokošolskih učiteljev.

Znotraj vsakega primera so številni posamezniki, s katerimi lahko opravimo
intervju, številni dogodki in aktivnosti, ki jih lahko opazujemo, številni dokumenti, ki
jih lahko proučujemo (Merriam 1998, 65). Zato se v primeru samem še pred zbiranjem
podatkov odločimo za vzorec. Avtorji (Mason 2003, Merriam 1998, Mesec 1998,
Tratnik 2002) navajajo različne tipologije vzorčenja. Osebno najbližja mi je tipologija,
ki jo popisujeta Merriamova (1998) in Tratnikova (2002), ko različne tehnike vzorčenja
umeščata k verjetnostnemu vzorčenju kot načinu izbire vzorca, kjer so vzorčne enote
izbrane naključno, ter k neverjetnostnemu vzorčenju, kjer so vzorčne enote izbrane po
presoji raziskovalca. Merriamova (prav tam, 61) omenja neverjetnostno vzorčenje kot
najustreznejšo obliko izbire vzorca v študijah primera, kot najpogostejšo tehniko pa
namensko vzorčenje. Če izhajamo iz trditve, da v študijah primerov želijo raziskovalci
raziskati, proučevati in poglobljeno razumeti problem, je razumljivo, da morajo izbrati
take primere oziroma v vzorec vključiti tiste posameznike, preko katerih bodo pridobili
čim več informacij in razumevanja o raziskovalnem problemu. Namenski vzorec je po
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mnenju Tratnikove (2002, 70) ustrezen za manjše populacije in poglobljeno
raziskovanje fenomena, kjer so dejavniki izbire posameznikov za oblikovanje vzorca
različni:

- ekstremnost oziroma skrajnost,
- heterogenost posameznikov,
- homogenost posameznikov,
- kritičnost, pomembnost, izstopanje,
- tipičnost.

V pričujoči raziskavi je zbiranje podatkov poleg analize dokumentacije potekalo še
z intervjuji in preko vprašalnikov. Vprašalnik je bil namenjen učiteljem proučevane
organizacije, posredovan pa je bil glede na pravila FM tistim, ki so se udeležili posveta
18. in 19. septembra 2008. V neverjetnostni vzorec so bili vključeni tako učitelji, ki so
se posveta udeležili in se prostovoljno odločili, da sodelujejo in izpolnijo vprašalnik.
Zato lahko omenjenemu vzorcu po Tratnikovi (2002, 71) pripišemo še lastnost
samoizbirnosti. Izbira učiteljev, s katerimi je bil opravljen intervju, je bila namenska, saj
so vsi trije izbrani učitelji sodelovali že v projektu 'Spremljanje dejanske obremenitve
študentov', njihova izbira pa je utemeljena na podlagi kritičnosti in heterogenosti, o
katerih kot o dejavnikih izbire govori Tratnikova (prav tam, 70). Podobno bi lahko trdili
tudi za izbiro dokumentacije, ki naj bi bila v raziskavi analizirana. Izbrani so bili tisti
dokumenti, ki so ustrezali namenu raziskave in iz katerih naj bi pridobila največ
informacij; dokumentacija je po eni strani pestra, po drugi strani pa kot taka pomembna
in izstopajoča.
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4 ANALIZA IN INTERPRETACIJA PODATKOV

»Namen analitičnih postopkov je odkrivanje struktur, obrazcev, pravilnosti in
pojasnjevanje (eksplanacija). Analiza naj bi pripeljala do oblikovanja konceptov,
hipotez in eksplanacij, to je do teoretičnih formulacij. To pomeni, da analize ni
mogoče ločiti od interpretacije.« (Mesec 1998, 101)

Analiza in interpretacija podatkov sta zahtevna procesa, ki morata biti skrbno
načrtovana tako z intelektualnega kot strateškega vidika, meni Mason (2003, 162).
Vključujeta postopke, kot so proučevanje, razporejanje, kategoriziranje in/ali drugačno
kombiniranje dokazov, podatkov, da bi zadostili namenu raziskovanja.

Mesec (1998, 101–102) pravi, da utemeljitveno teorijo sestavljajo pojmi kot
osnovna enota analize, kategorije kot temelji nastajajoče teorije in propozicije kot
konceptualne sodbe na teoretični ravni. V raziskovalnem procesu tako oblikujemo
pojme, iz njih kategorije, ki jih povežemo v propozicijah. Proces raziskovanja se
zaključi tako, da propozicije uredimo v čim bolj sistematično in povezano teorijo,
berljivo kot pripoved o pojavu, predmetu našega proučevanja.

Po mnenju Yina (2002, 103) je analiza podatkov v študiji primera še posebej
zahtevna. Prav zato naj bi bili zbrani podatki podvrženi jasni, pravični analizi in razlagi,
ki onemogočata alternativne možnosti interpretiranja. Priporočilom teoretikov sem
skušala slediti tudi sama.

4.1 Splošni podatki o udeležencih raziskave

Poleg treh učiteljev, ki so sodelovali v intervjujih in katerih identitete natančneje
zaradi možnosti prepoznave ne nameravam opisovati, so sodelovali še učitelji, ki so
izpolnjevali anketni vprašalnik, razdeljen 19. septembra 2008 na posvetu visokošolskih
učiteljev proučevane organizacije (tabela 4.1).

Tabela 4.1 Število udeležencev

Število (N) Delež (v %)
Zaposleni učitelji na FM 113 100,0
Učitelji, prisotni na posvetu 52 46,0
Število sodelujočih učiteljev 22 19,5

Vir: Benčič 2008 (el. pošta, 29. september, dostopno pri O.K., olga.kolar@guest.arnes.si)

Ker sama nisem bila prisotna pri distribuciji vprašalnikov, sem večino informacij o
udeležbi pridobila preko strokovnih služb proučevane organizacije. Po podatkih službe
za študijske zadeve FM se je omenjenega posveta udeležilo 52 od 113 zaposlenih
visokošolskih učiteljev, kar predstavlja 46 % vseh visokošolskih učiteljev proučevane
organizacije. Na posvetu se je za reševanje anketnega vprašalnika po lastni presoji
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odločilo 22 prisotnih. Delež sodelujočih tako predstavlja 42,3 % prisotnih visokošolskih
učiteljev. Glede na celotno proučevano populacijo pa predstavlja delež sodelujočih le
petino vseh visokošolskih učiteljev, zaposlenih na FM. Število udeležencev je tako
manjše od pričakovanega.

Za sodelovanje v anketi se je odločilo le malo žensk (7), dve tretjini sodelujočih
predstavljajo tako moški (slika 4.1). Zanimivo je, da eden od sodelujočih spola ni
opredelil, prav tako so na omenjenem anketnem vprašalniku ostale neopredeljene
kategorije starost, izobrazba in naziv. Omenjeno bi lahko razumeli zgolj kot površnost
pri izpolnjevanju podatkov o anketirancih ali pa tudi kot nelagodje zaradi možnosti
prepoznave identitete osebe.

Slika 4.1 Anketiranci po spolu
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Večina anketirancev je starih med enaintridesetimi in petdesetimi leti (13), le malo
jih je starejših (3) oziroma mlajših (5). Natančnejša starostna razporeditev udeležencev
je razvidna v sliki 4.2.

Slika 4.2 Anketiranci glede na starost
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Precej pestra je razporeditev udeležencev raziskave glede na stopnjo izobrazbe
(tabela 4.2) in po nazivu, ki so si ga sodelujoči pridobili v času zaposlitve (tabela 4.3).
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Tabela 4.2 Stopnja izobrazbe anketirancev

Stopnja izobrazbe Število anketirancev (N)
Visoka strokovna izobrazba 1
Visoka univerzitetna izobrazba 2
Specializacija 1
Magisterij 7
Doktorat 10
Neopredeljeno 1
Skupaj 22

Večina sodelujočih ima podiplomsko izobrazbo, kjer prevladujejo tisti z
doktoratom (10) in magisterijem (7), eden pa ima končano specializacijo. Dodiplomsko
izobrazbo kot najvišjo stopnjo dosežene izobrazbe imajo le trije anketiranci.

Tabela 4.3 Anketiranci po nazivih

Stopnja izobrazbe Število anketirancev (N)
Asistent 4
Predavatelj 5
Višji predavatelj 1
Docent 7
Izredni profesor 3
Drugo 1
Neopredeljeno 1
Skupaj 22

Na spletnih straneh FM (2008a) je moč najti podatke o številu visokošolskih
učiteljev in drugih strokovnih sodelavcev po nazivih. Največ je docentov (23,4 %),
izrednih profesorjev (18,3 %) in višjih predavateljev (16,5 %). Tudi med anketiranci
prevladuje delež učiteljev, ki so si pridobili naziv docent, in je skoraj enak tretjini. V
raziskavi pa so sodelovali še predavatelji (5), asistenti (4), izredni profesorji (3) ter po
en višji predavatelj in lektor z magisterijem.

Anketiranci imajo s FM sklenjena različna delovna razmerja. Polovica (11) jih je
redno zaposlenih za nedoločen čas, približno toliko pa za določen čas (10). Eden izmed
anketirancev je v pogodbenem delovnem razmerju.

Zanimiva je primerjava med delovno dobo in delovno dobo v visokošolskem
izobraževanju (tabela 4.4).
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Tabela 4.4 Delovna doba anketirancev

Število let delovne dobe Število anketirancev po
delovni dobi (N)

Število anketirancev po
delovni dobi v

izobraževanju (N)
Do 5 let 6 14
6–10 let 6 4
11–15 let 2 3
16–20 let 3 1
21–25 let 3 0
26–30 let 2 0
Skupaj 22 22

Prevladujejo udeleženci z manjšim številom let delovne dobe. Največ je sodelovalo
tistih, ki so zaposleni deset let ali manj, teh je dobra polovica (12), deset anketirancev
ima med enajst in dvajset let delovne dobe, pet pa jih ima nad dvajset let delovne dobe.
V izobraževanju je večina anketirancev zaposlenih deset let ali manj (18). Preostali so v
visokem šolstvu zaposleni med enajstimi in sedemnajstimi leti (4). Povprečna delovna
doba anketirancev je 12,6 let, precej manjša pa je povprečna delovna doba v
izobraževanju, ki znaša le 5,6 let.

V nadaljevanju podrobneje predstavljam pridobljene podatke. Analiza in
interpretacija sta podani skladno z obravnavanimi področji v teoretičnem delu naloge.

4.2 Postopek spremljanja dejanske obremenitve študentov

Spremljanje dejanske obremenitve študentov poteka na FM od študijskega leta
2005/2006 dalje. Proces spremljanja je imel svoja izhodišča v zakonskih določilih, v
'Merilih za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS' (2004) in v vpeljavi
razvojnega projekta FM 'Spremljanje dejanske obremenitve študentov'. Omenjeni
projekt je bil visokošolskim učiteljem, sodelavcem in raziskovalcem prvič konkretneje
predstavljen na 9. posvetu FM v septembru 2005, ko so bile predstavljene zakonske
podlage, cilji in časovni potek projekta. Pol leta kasneje so bili na naslednjem posvetu
vsi učitelji že seznanjeni s prvimi aktivnostmi v projektu. Končne ugotovitve
spremljanja so zapisane v raziskovalnih poročilih za študijski leti 2005/2006 in
2006/2007 (Trunk Širca idr. 2006, Košmrlj idr. 2007a), učiteljem pa so bile
predstavljene tudi na posvetih.

V študijskem letu 2005/2006 je zbiranje podatkov o dejanski obremenitvi študenta
potekalo s pomočjo evidenčnega lista na več načinov. Sprva je bil izbran manjši vzorec
študentov, ki jim je bil posredovan evidenčni list z napotili spremljanja. Ker se je taka
oblika sodelovanja izkazala za slabšo, saj študenti niso redno izpolnjevali obrazcev, je
bil v drugi polovici študijskega leta pristop spremenjen. Nova skupina sodelujočih je
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bila mnogo večja. Študenti so izpolnili evidenčne liste za že izvedene predmete v
zimskem semestru, hkrati pa so s prenovljenimi evidenčnimi listi sproti spremljali
dejansko obremenitev pri izbranih predmetih. Spremljanje je potekalo na fakulteti
tedensko, in sicer do izteka spremljanih predmetov in prvih dveh izpitnih rokov.
Omenjeni način pridobivanja podatkov je omogočal večjo verodostojnost, sprotno
tedensko razdeljevanje je bila skrb strokovnega sodelavca fakultete. V raziskavi je bilo
obdelanih 358 evidenčnih listov. Med drugim se je izkazalo, da so študenti v povprečju
v študij vložili le 13,2 ure na kreditno točko oziroma približno polovico predvidene
obremenitve študenta. Priporočila, ki so izhajala iz dobljenih podatkov, so bila
usmerjena v izboljšave postopka, predlagana je bila poenostavitev evidenčnega lista, na
večjo dejansko obremenitev študenta naj bi učinkovali še spremenjena organizacija
izobraževalnega procesa v štirih kvartalih ter učiteljevo načrtovanje in spremljanje
izvedbe predmetov.

V študijskem letu 2006/2007 je bilo spremljanje dejanske obremenitve študentov
razširjeno na celotno populacijo študentov na dodiplomskem in podiplomskem študiju.
Obrazec je bil poenostavljen v kategorijah, na začetku študijskega leta je bil posredovan
vsem študentom, objavljen je bil tudi na spletnih straneh FM. Kot je navedeno v
internem poročilu (Košmrlj idr. 2007a), so bili študenti nekajkrat pozvani k beleženju
obremenitve in posredovanju podatkov strokovni službi FM, vendar je bil odziv slab.
Zato so študentom obrazce za spremljanje ponovno razdelili ob izvedbi letne mnenjske
ankete. Odzivnost je bila zelo skromna, saj je le 8 % vseh študentov vrnilo izpolnjene
evidenčne liste. Podatki o povprečni dejanski obremenitvi so bili podobni kot leto prej,
še vedno so na vseh stopnjah študija v večini precej negativno odstopali od predvidenih.
Verodostojnost zbranih informacij je bila šibka zaradi same distribucije, saj je vprašljivo
izpolnjevanje obrazcev za že izvedene predmete (problem pozabljanja).

Predvideni obremenitvi študenta so se bolj približale ocene izvajalcev za študijsko
leto 2006/2007. Na dodiplomskem stopnji je bil delež ustrezno ocenjene obremenitve
skoraj enak tretjini, na podiplomskih programih pa so se predvideni obremenitvi
študenta (med 25 in 30 ur na kreditno točko) najbolj približale ocene izvajalcev na smeri
Management v izobraževanju, kjer je 40 % predmetov doseglo ustrezno obremenitev,
drugod je bil delež precej manjši. Večina predmetov v vseh študijskih programih
podiplomske šole je bila ocenjena prenizko, vendar je bila ocena izvajalcev še vedno
bližja normativom ECTS kot pa so pokazali dejanski podatki, pridobljeni od študentov
(Košmrlj idr. 2007b).

Način zbiranja podatkov ima ključno vlogo pri teži pomena spremljanja. Tudi v
pričujoči raziskavi so se sodelujoči opredelili do postopka spremljanja (slika 4.3).
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Slika 4.3 Ustrezna zasnova postopka spremljanja dejanske obremenitve
študentov
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Iz podatkov, pridobljenih v anketnem vprašalniku, je moč sklepati, da je postopek
spremljanja dejanske obremenitve ustrezno zasnovan. Temu v precejšnji meri pritrjujeta
dve tretjini vprašanih (14), pet anketirancev se s trditvijo o ustrezni zasnovi postopka
spremljanja le delno strinja, eden ni odgovarjal. Število tistih, ki bi označili ekstremni
trditvi (ne)strinjanja, je nizko: nihče se popolnoma ne strinja, da je postopek dobro
zasnovan, dva pa menita, da ni tako. Tudi v odprtih odgovorih anketirancev o vzrokih
za odstopanja dejanskih podatkov zbiranja, pridobljenih v študijskih letih 2005/2006 in
2006/2007, od predvidenih, le dva anketiranca menita, da so potrebne korekcije pristopa
k spremljanju. Eden od njiju v zvezi s postopkom spremljanja tako zanimivo zapiše:
»Dejanska obremenitev zahteva bistveno večje angažiranje predavateljev, študentov in
FM v celoti.« Ostali razloge za odstopanja dejanskih podatkov od predvidenih bolj
vidijo v študentu, v učitelju in v vodstvu. Najpogosteje (14 krat) vzroke za nizko
povprečno dejansko obremenitev pripisujejo študentom in njihovemu odnosu do dela,
nizki motivaciji, neresnemu študiju, saj »študentje vedno stremijo k čim manjši porabi
časa za izpolnitev obveznosti iz študija«, njihova zavzetost je nizka, saj »očitno ne
zaznajo dejstva, da se vložek v znanje poplača«, niso usmerjeni »v pridobivanje znanja,
temveč le v pridobitev listine«. Anketiranci precejkrat (desetkrat) razloge za odstopanje
vidijo tudi v učitelju. Pravijo, da se »premalo zahteva od študentov«, zahtevnost
predmeta oziroma študija »je premajhna in se prilagaja manjši zavzetosti študentov«.
Po drugi strani se pokaže še obremenjenost izvajalcev s prehodnostjo, saj »izvajalci
študijskega programa težko prisilijo študente k večji dejanski obveznosti študentov, ne
da bi vplivali na prehodnost« in »bi zahteva po spodobnem znanju rezultirala 10 %
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letno prehodnost«. Spet drugi razlog vidijo v nespretnem načrtovanju in nemotiviranosti
učiteljev: »slabo načrtovanje s strani nosilcev«, »preveč podjetniški pristop pri
snovanju zahtevnosti predmetov«, »ni interesa za več dela s študenti«, »potreben je
premik od k učitelju usmerjenega učnega procesa k študentu usmerjen proces
poučevanja«. Anketiranci na problematiko doseganja ustrezne študentove obremenitve
gledajo še z vidika organizacije in sistema: »slabša koordinacija in komunikacija med
študenti, učitelji in fakulteto«, »vsak posameznik težko neodvisno poveča zahtevnost
svojega predmeta«, »množičnost študija in napačna usmerjenost študijskega procesa v
smeri izdelkov izgotovljene vrednosti ne pa v smeri mišljenja«, so njihove misli. Preko
opredelitev anketirancev do ustreznosti postopka spremljanja dejanske obremenitve in
njihovih razmišljanj o razlogih za odstopanja dejanske obremenitve od predvidene lahko
povzamem, da so anketiranci kritični do glavnih akterjev študijskega procesa, kar je
pohvalno, saj iščejo rešitve in želijo izboljšave. Precej manj se usmerijo v sam postopek,
njegovo zasnovo in spremembe.

V pregledu in analizi dokumentacije, kot so poročila o spremljanju dejanske
obremenitve študentov (Trunk Širca idr. 2006), je moč zaznati več kritik sedanjega
pristopa k spremljanju. Nakazani so pomisleki o obstoječem pristopu ter prikazane ideje
o drugačni zasnovi in izvedbi postopka. Člani raziskovalne skupine na primer menijo,
»da bi največji učinek dosegli, če bi spremljanje dejanske obremenitve postalo del
vsakodnevnih študijskih obveznosti študenta« (prav tam, 33).

Tudi intervjuji nakazujejo, da postopek potrebuje spremembe. Če povzamem
mnenja intervjuvancev: največ težav sogovorniki vidijo v procesu: »Večje težave vidim
pri samem izvedbenem vidiku: kako […] spremljanje vloženega dela izvesti, da bi kar
najbolj odražalo dejansko stanje.« Ob tem, da je potrebno beleženje porabe časa za že
izvedene predmete, eden od sogovornikov zanimivo primerja: »Če se poskusiva
spomniti, kaj sva v minulem tednu kosila, […] bi najbrž že imela težave. Mi pa
govorimo tukaj o nekem precej daljšem obdobju.« Spet drugi sogovornik opozori na
sprotno tedensko točno vpisovanje, da bi dosegli verodostojnost, kar študente prisili, da
razmišljajo in ne vpisujejo kar povprek. Intervjuvanci še razmišljajo, da bi drugačna
zasnova aktivnosti pri posameznem predmetu verjetno pripomogla k ustreznejši
dejanski obremenitvi, predvideni obremenitvi študentov bi se laže približali »z
drugačno, večjo paleto aktivnosti« in ne le s klasičnimi predavanji.

Trdimo lahko, da razmišljanja nekaterih sodelujočih kažejo, da se zavedajo pomena
usmerjenosti učnega procesa v študenta, o katerem govori Kugel (v Marentič Požarnik
2005, 66–68), tudi z vidika zagotavljanja normativov ECTS. Glede na to, da je v
dokumentaciji nakazan razmislek o drugačnem pristopu k zbiranju, ki mu gotovo
botrujejo izkušnje prvih let spremljanja, ter da se o tem precej razgovorijo intervjuvanci,
ki v projektu spremljanja obremenitve študentov sodelujejo že od začetka, se zdi, da je
delež anketirancev, ki se precej strinjajo z ustreznostjo pristopa zbiranja podatkov,
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velik.  Hkrati  se  nakazuje  dilema,  ali  so  anketiranci,  ali  še  širše  –  učitelji  oziroma
izvajalci predmetov, dovolj dobro seznanjeni z vsebino, namenom in pristopom
spremljanja dejanske obremenitve. Dilema tako odpira nova razmišljanja v smeri prave
vrednosti in pomena spremljanja dejanske obremenitve študentov za vse akterje
študijskega procesa.

4.3 Pomen spremljanja dejanske obremenitve študentov

Spremljanju dejanske obremenitve študentov lahko pripišemo različne pomene. V
nadaljevanju predstavljam poglede na različne pomene spremljanja, pridobljene iz
anketnih vprašalnikov in intervjujev. Odgovori anketirancev oziroma stopnje njihovega
(ne)strinjanja so predstavljene v tabeli 4.5, slika 4.4 pa prikazuje povprečja strinjanja za
posamezne pomene.

Tabela 4.5 Pomeni spremljanja dejanske obremenitve študentov

Stopnja strinjanja (N)
Trditve Se ne

strinjam
Le delno

se strinjam
Precej se
strinjam

Popolnoma
se strinjam

Z izvajanjem postopka spremljanja DOŠ
zadostimo predvsem zakonskim zahtevam.

2 8 4 8

S spremljanjem DOŠ se izboljšuje kakovost
poučevanja.

3 5 10 4

Spremljanje DOŠ spodbuja timsko delo
učiteljev.

4 11 5 2

Spremljanje DOŠ spodbuja učiteljev
profesionalni razvoj.

6 12 3 1

Legenda: DOŠ – dejanska obremenitev študentov

Anketiranci spremljanju dejanske obremenitve pripisujejo različne pomene. Še
največjo težo pripisujejo zakonskim zahtevam, kjer povprečje (2,81) doseže stopnjo
precejšnjega strinjanja. Dobra tretjina (8) vprašanih se povsem strinja, da s
spremljanjem zadostimo predvsem zakonskim zahtevam, enako število vprašanih (8) pa
se s tem le delno strinja.

S spremljanjem se gotovo zvišuje kakovost poučevanja. Povprečje strinjanja z
omenjeno trditvijo je nekoliko nižje (2,68), vendar se več kot polovica anketirancev (14)
precej ali popolnoma strinja, da spremljanje dviguje kakovost poučevanja. Med njimi je
deset takih, ki imajo več kot deset let delovne dobe, kar napeljuje na sklep, da se tisti z
več prakse bolj zavedajo povezanosti med spremljanjem in kakovostjo poučevanja.

Izolacija in individualizem ustvarjata okolje, ki onemogoča ali zavira soočanje
učiteljev s profesionalnimi izzivi in krepi tradicionalne pristope k poučevanju, pravi
Sachs (2003, 15). Spremembe in sistematično izboljševanje izvajanja predmetov slonijo
na sodelovanju s sodelavci. Vendar pa anketiranci v spremljanju dejanske obremenitve
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študentov le delno prepoznajo tudi krepitev timskega dela in sodelovanja. Le tretjina se
precej (5) ali popolnoma (2) strinja s trditvijo, da spremljanje spodbuja timsko delo
učiteljev, povprečje odgovorov (2,22) pa je na stopnji delnega strinjanja.

Slika 4.4 Povprečja strinjanj o pomenih spremljanja dejanske obremenitve
študentov
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Legenda: DOŠ – dejanska obremenitev študentov, 1 – se ne strinjam, 2 – le delno se
strinjam, 3 – precej se strinjam, 4 – popolnoma se strinjam

Če menimo, da spremljanje dejanske obremenitve študentov krepi sodelovanje,
timsko delo, spodbuja spremembe v pedagoškem procesu in dviguje kakovost
poučevanja, potem lahko trdimo, da spremljanje dejanske obremenitve študentov prav
tako krepi oziroma spodbuja učiteljev profesionalni razvoj, saj so prej našteti elementi
hkrati tudi nekatere od značilnosti transformacijskega profesionalizma, o katerem
govori Sachs (2003, 12–16). Pa vendar anketiranci v spremljanju večinoma ne zaznajo
učinkovanja spremljanja dejanske obremenitve študentov na učiteljev profesionalni
razvoj. Tako meni kar šest vprašanih, povprečje je tu najnižje (1,95) in ne dosega niti
stopnje delnega strinjanja. Dobra polovica anketirancev (12) se le delno strinja s
povezavo spremljanja in profesionalnega razvoja. Le manjšina se precej (3) ali
popolnoma (1) strinja s trditvijo, da spremljanje dejanske obremenitve študentov krepi
profesionalni razvoj učitelja. Značilnosti anketirancev te manjšine so vidne v višjem
številu let delovne dobe (med 11 in 26 let).

V intervjujih, izvedenih v študijskem letu 2005/2006, smo v želeli ugotoviti, kakšen
pomen pripisujejo udeleženci samemu spremljanju. Če se je izkazalo, da so bili študenti
slabše informirani, pa je bilo v intervjujih z učitelji razvidno, da so poznali pomen
spremljanja dejanske obremenitve študentov. Če povzamem njihova takratna stališča,
lahko trdim, da so v spremljanju zaznavali številne prednosti tako za učitelja kot za
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študente. Pri učiteljih so pričakovali odzivnost na zbrane podatke v smislu spreminjanja
pedagoške prakse, uporabo aktivnejših metod, kritično evalviranje izvedbe. Ob tem so
se zavedali postopnosti uvajanja sprememb. Tudi za študente so videli priložnosti,
vendar so opozorili na premajhno informiranost študentov in posledično napačno
razumevanje v smislu nadzora.

V intervjujih pričujoče raziskave sogovorniki prav tako omenjajo več pomenov
spremljanja. Zavedajo se, da so zakonske zahteve tiste, ki poganjajo novosti, čeprav
eden od njih meni, da je moč s predpisovanjem pri visokošolskih učiteljih pogosto
naleteti na odpor. Pomen spremljanja vidijo tudi na drugih področjih. Če povzamem
njihova mnenja, lahko trdim, da so si enotni, da s spremljanjem dejanske obremenitve
študentov učiteljem, študentom in vodstvu sporočamo razmerje med povprečno
dejansko obremenitvijo in predvideno obremenitvijo povprečnega študenta pri
posameznem predmetu, ki naj bi bila med 25 in 30 urami za eno kreditno točko. Na
osnovi pridobljenih podatkov naj bi učitelji vodili pedagoški proces pri svojem
predmetu skladno z načeli ECTS tako, da se dejanska obremenitev čim bolj približa
predvideni, še menijo sogovorniki.

Prav tako se sogovorniki zavedajo, da lahko s spremljanjem dejanske obremenitve
zvišujemo kakovost poučevanja. Eden od sogovornikov pove, da so s sodelavci predmet
na novo zasnovali tako zaradi podatkov, pridobljenih v prvem letu spremljanja, kot tudi
zaradi slabše uspešnosti študentov, ki si je niso želeli. Omenjeno lahko nakazuje tudi
krepitev timskega dela, čeprav je sogovorniki konkretno ne omenjajo.

Odgovori intervjuvancev bolj kažejo na zavedanje povezave med profesionalnim
razvojem in spremljanjem dejanske obremenitve študentov, kot je ta povezava nakazana
pri podatkih iz anketnih vprašalnikov. Sogovorniki na primer pojasnjujejo, zakaj pri
svojem predmetu preverjajo dejansko študentovo porabo časa. Ne veže jih predpis, pač
pa lasten interes, da bi preverili, »ali so metode poučevanja in planirane aktivnosti
ustrezne« in »ali so oblike dela in način izvedbe pedagoškega procesa organizirane
oziroma zagotovljene tako, da naj bi študentje dosegali kompetence, izkušnje in
predmetno specifične kompetence, ki so predvidene v skladu z učnim načrtom in drugič
v skladu s kreditnimi točkami« ter da posledično »razmišljajo o tem, da uvedejo
ustreznejše metode dela […]«. Za vsakega učitelja bi namreč moral biti podatek, da je
treba vložiti petkrat manj ur dela študenta kot je predvideno, zaskrbljujoč, razmišlja še
eden od sogovornikov. Premajhna obremenitev je tako pokazatelj profesorju, da »vsako
leto na novo načrtuje in spremeni svoje delo vsebinsko, organizacijsko in izvedbeno. V
tem smislu gre gotovo tudi za nek razvoj vsakega od nas«.

Pregled dokumentacije nakazuje nekaj pomenov spremljanja dejanske obremenitve
študentov. Že oblikovanje končnega poročila o spremljanju dejanske obremenitve in
poročila o spremljanju in izvedbi predmeta nakazuje pomen zakonskega vidika.
Poročila namreč nastanejo tudi zaradi zakonskih zahtev. Ob pregledu zapisane vsebine
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lahko sklepamo, da se učitelji zavedajo predvsem pomena kakovosti poučevanja. V
timskih poročilih spremljanja izvedbe predmetov za študijsko leto 2006/2007 (Košmrlj
idr. 2007b) so tako na primer učitelji šestih predmetov podiplomske šole med drugim
načrtovali tudi spremembe metod dela za aktivnejše sodelovanje študentov, kar
posredno lahko kaže na zavedanje učiteljev o povezavi povprečne dejanske obremenitve
študentov in učiteljeve zasnove predmeta.

4.4 Odgovornost za doseganje predvidene obremenitve študentov

Spremljanje dejanske študentove obremenitve in doseganje predvidene je
odgovornost tako učitelja kot študenta (Wagenaar 2005, 244), vodstvo fakultete pa je
tisto, ki z ustrezno organizacijo učnega procesa postopek spremljanja in doseganje
predvidene obremenitve pravzaprav omogoča.

V anketnem vprašalniku se anketiranci različno opredeljujejo do odgovornosti
študenta, učitelja in vodstva za doseganje predvidene študentove obremenitve, kar je
razvidno v sliki 4.5.

Slika 4.5 Odgovornost za doseganje predvidene obremenitve študentov
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Največjo stopnjo strinjanja anketiranci izrazijo pri učitelju. Razen enega se vsi
precej (11) ali popolnoma (10) strinjajo, da je za doseganje predvidene obremenitve
odgovoren učitelj. Anketiranci so pri omenjeni trditvi precej složni, povprečje strinjanja
je izredno visoko (3,41). Verjamem, da odgovornost učitelja odseva v njegovi nenehni
skrbi za višjo kakovost poučevanja in v timskem delu. Zato se zdi zanimivo, da
anketiranci močno poudarjajo odgovornost učitelja pri doseganju predvidene
obremenitve, precej manj pa vidijo povezave med spremljanjem obremenitve študenta,
kakovostjo poučevanja in timskim delom (slika 4.4).

Pri študentih in vodstvu so odgovori anketirancev bolj razpršeni, vendar je delež
tistih, ki se precej strinjajo, sorazmerno velik tako pri odgovornosti vodstva (11) kot pri
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odgovornosti študentov (9). Anketiranci v veliki meri precej (11) ali popolnoma (2)
zaznajo odgovornost vodstva, manj je tistih, ki se s tem le delno (7) ali ne (2) strinjajo.
Je pa opaznejše večje število tistih, ki se ne strinjajo (4) oziroma se le delno strinjajo (5)
s trditvijo, da je študent tisti, ki je odgovoren za doseganje predvidene obremenitve, kar
je zanimivo in nasprotuje odgovorom na odprto vprašanje, ko anketiranci razloge za
nizko povprečno dejansko obremenitev za dve leti merjenja pripisujejo največkrat (14
krat) študentu in njegovemu odnosu do študija. Tako na primer naštevajo:
»nerazumevanje koncepta spremljanja«, »obremenjenost študentov z neštudijskimi
aktivnostmi«, »premalo študija« in podobno. Omenjeno lahko posredno nakazuje tudi
odgovornost vodstva fakultete. Dva anketiranca namreč v odgovorih na odprto
vprašanje o razlogih za nizko povprečno dejansko obremenitev omenjata slabšo
komunikacijo in koordinacijo med vodstvom, učitelji in študenti.

Dokumentacija, kot so poročila spremljanja izvedbe predmetov (Košmrlj idr.
2007b) in poročila o dejanski obremenitvi študentov za posamezna študijska leta (Trunk
Širca idr. 2006, Košmrlj idr. 2007a) nakazujejo odgovornost učiteljev. Iz pregledane
vsebine dokumentacije je razvidno ne le načrtovanje sprememb v pedagoškem procesu
(kot že omenjeno pri pomenu spremljanja dejanske obremenitve študentov), temveč tudi
snovanje predlogov za objektivne spremembe izvedbe. V poročilu spremljanja izvedbe
predmetov (Košmrlj idr. 2007b) na primer na dodiplomski šoli kar 27,5 % izvajalcev
predlaga povečanje števila ur.

Prej omenjena dokumentacija posredno nakazuje tudi odgovornost vodstva, ki
preko zahtev po vsakoletni pripravi omenjenih poročil sledi zakonskim zahtevam in
predpisom. V določeni meri lahko še trdimo, da vodstvo tudi sledi predlaganim
spremembam učiteljev (npr. predlog izvedbe študija v kvartalih, korekture evidenčnega
lista), na osnovi česar lahko sklepamo, da je vodstvu pomembna tudi vsebina poročil.

V intervjujih sogovorniki izražajo odgovornost vseh treh akterjev študijskega
procesa. Razbrati je moč odgovornost učitelja, ko sogovorniki opisujejo svoj odnos do
spremljanja. Z analizo tako ugotovijo, ali so dobro načrtovali in izbrali ustrezne metode
poučevanja oziroma je pridobljeni podatek o dejanski obremenitvi »koristna
informacija za profesorja, ki načrtuje in organizira pedagoški proces […]«. Premajhna
dejanska obremenitev kaže na dejstvo, da »so vsebine na ne dovolj visoki ravni, je
morda obseg znanj oziroma vsebin, ki jih mora študent osvojiti, premajhen, da niso na
dovolj zahtevnem nivoju«. Kritičnost sogovornikov do lastnega dela in precejšnje
zavedanje anketirancev o odgovornosti učitelja za doseganje predvidene študentove
obremenitve kažeta na njihovo razumevanje povezave dejanske študentove
obremenitve, učnih metod in rezultatov učenja, o kateri govori Wagenaar (2005, 243),
hkrati pa je vidna njihova profesionalna odgovornost, ki po mnenju Kalinove (2006, 50)
raste s procesi analize in refleksije.
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Tudi sogovorniki opažajo pomanjkanje interesa pri študentih. Eden od njih je že v
pogovoru pred dvema letoma opazil izrazito nezanimanje študentov za spremljanje in
povedal, da »precej študentov ne ve, kaj pomenijo ti krediti, kako se preračunava, kaj
pomeni število kontaktnih ur, število ur študentov«. Povedal je še, da je »informiranost
na tem področju malo negotova oziroma da še ni dosegla takega nivoja, da bi oni to
upoštevali«. Tudi sedaj poudarja, da se študenti premalo zavedajo bistva spremljanja in
razumejo spremljanje »kot neko neprijetno 'ne bodi si ga treba'«. Na problematiko
odnosa študentov do spremljanja opozorita tudi druga dva sogovornika; eden od njiju
tako pove: »Študenti, …, če morajo nekaj narediti, to naredijo, drugače pa se jim ne zdi
preveč pomembno […].« Sogovorniki še menijo, da je težko učinkovati na povečanje
študentove odgovornosti, predlagajo konkretne rešitve za spremljanje, ko naj »bi bilo to
kar študijska obveznost«, oziroma gledajo še širše, ko pravijo, da bi bilo treba doseči, da
»da se bodo diplomanti identificirali s samim zavodom« ter bo na trgu dela pomembno
ime visokošolske organizacije in njeno (ne)zagotavljanje ustrezne ravni znanj,
kompetenc in spretnosti, če povzamem misli enega od sogovornikov.

Intervjuvanci omenjajo vodstvo kot enega ključnih elementov zagotavljanja
ustrezne dejanske obremenitve študentov. Odgovornost vodstva je, da pomen
spremljanja ustrezno sporoča študentom in učiteljem, menijo, hkrati pa se zavedajo
problematike trga, omejevanja sredstev, sistema financiranja na način, ki optimizira
načrtovanje izvedbe pedagoškega procesa z vidika omejevanja ali zmanjševanja
stroškov: »Če bi si lahko privoščili, da bi delali s študenti bolj in stalno, bi bile manjše
skupine, bi lahko uvajali nove, sodobne metode, […], potem bi bila večja motiviranost
študentov, bolj bi sodelovali, bili proaktivni.« Po eni strani je tako vodstvo odgovorno
za doseganje predvidene obremenitve študentov preko organizacije učnega procesa, a
mu ustrezno optimizacijo očitno pogosto onemogoča finančna omejenost.

4.5 Priložnosti in izzivi za izboljšanje študija in izvedbe predmeta

Tako kot sodelujoči odgovornost za zagotavljanje predvidene obremenitve
študentov vidijo v vseh treh akterjih študijskega procesa, v njih prav tako vidijo
priložnosti in izzive za izboljšave študijskega procesa in izvedbe predmeta.

Odgovore anketirancev bi lahko kategorizirali v naslednja področja, našteta po
pogostosti sklicevanja nanje: učitelj in poučevanje, organizacija, študent. Daleč največ
predlogov se navezuje na učitelja in njegove pedagoške pristope (13). Anketiranci so
kritični do učitelja in menijo, da so priložnosti pri posameznih učiteljih različne: »To je
odvisno od vsakega posameznega predmeta oziroma učitelja.« Pa vendar konkretizirajo
predloge izboljšav, zavedajo se, da je treba spreminjati in posodabljati metode dela
(»vpeljevanje več konkretnih praktičnih nalog«, »primeri iz prakse«, »več praktičnih
napotkov, primerov, gostov«), poudarjajo pomen interaktivnosti (»uvajanje novih
interaktivnih metod poučevanja«)  in  povezav  z  okoljem  (»večja povezanost z
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gospodarstvom«).  Eden  med  njimi  zanimivo  zapiše,  da  si  želi »več orientacije na
'problem solving', 'teaching and learning', manj pa na ponavljanje in pomnjenje,
faktografijo[…]«. Anketiranci opozorijo tudi na pomen samoizobraževanja in vlogo
strokovnega razvoja učiteljev: »Tudi dodatna izobraževanja, tako strokovna,[…], kot
tudi na pedagoško didaktičnem nivoju, bi pripomogla k izboljšanju.« Eden med njimi še
zapiše, da bi bilo treba »izboljšati odnos do učiteljev«.

Tudi vodstvo lahko pripomore k izboljšanju preko organizacije študijskih
dejavnosti, menijo anketiranci. Predlogi (4) so poleg področja kontaktnih ur (»več
kontaktnih ur s študenti«) usmerjeni še v dodatna izobraževanja in organizacijo
posvetov (»več komunikacije, posvetov in izobraževanj«, »več izobraževanja za
strokovni razvoj«). Nekdo zanimivo zapiše, da si želi tako organizacijo dela, »ki te ne
sili v maksimalno racionalizacijo pedagoškega dela in ki učitelju omogoča vsaj toliko
časa, da se lahko na 'matičnih' vsebinah kakovostno razvija in raste«. Zdi se, da učitelji
pričakujejo veliko spodbud in odzivnosti vodstva fakultete.

Anketiranci nekaj priložnosti (3) uzrejo tudi v študentih. Od trenutnih študentov
pričakujejo več (»intenzivnejše delo študentov«), v prihodnje pa želijo dvig vstopnega
ravni na fakulteto (»pridobiti boljše študente«) in  širjenje  pomena  znanja  (»povečati
pomen znanja v družbi in ne zgolj ravni izobrazbe«).

Iz dokumentacije (Košmrlj idr. 2007b) so razvidni predvsem izzivi na področju
organizacije in vodstva. Povečanje števila kontaktnih se zelo pogosto pojavlja kot
predlog izboljšav v poročilih izvajalcev o izvedbi predmetov (prav tam, 6). Poleg
omenjenega se izvajalci usmerijo še v učitelja, ko v predlogih izboljšav za naslednje
študijsko leto nanizajo naslednje zamisli: posodabljanje študijske literature, uvajanje
sodobnih metod poučevanja, ki odsevajo v večji aktivnosti študenta in spremenjenem
načinu ocenjevanja (prav tam, 9). Zdi se, da lahko z vpeljavo omenjenih predlogov
pričakujemo tudi drugačen pristop študentov do študija.

V intervjujih je moč razbrati številne izzive za izboljšanje študija v prihodnje. Iz
razmišljanj sogovornikov je moč sklepati, da se ti zavedajo potrebnih sprememb, a
hkrati ugotavljajo težave v praksi. Ko iščejo priložnosti in izzive za izboljšanje
visokošolskega študija in izvedbe pedagoškega procesa, se dotikajo različnih področij.
V učiteljih vidijo velik potencial. »Mi učitelji moramo tudi spreminjati svoje delo,«
pravi eden od njih. Če povzamem mnenja sogovornikov, so spremembe v pristopu
poučevanja prisotne, učne metode se posodabljajo, vendar je še vedno prisoten tudi star
sistem poučevanja, kar sogovorniki povezujejo s tradicijo univerze. »Moramo priti na
drugačen način razmišljanja,« zaključi razmišljanje eden od njih. Spet drugi meni, da je
sodoben visokošolski študij prinesel krčenje ur in nepripravljene učitelje, ki jim manjka
pedagoško andragoških znanj. V učitelju vidi velik potencial pri sistematičnem
razvijanju učnih metod in pristopov, saj meni, da je učitelj »izvajalec in istočasno
nosilec predmeta in najbolj čuti in ve, kaj je za predmet in za znanje študentov
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najpomembnejše«. Isti sogovornik opozori na neko splošno prepričanje v družbi, da je
učitelj servis in zato kot tak nima pravega ugleda: »Ni potrebno, da se profesorju
klanjamo, imeti pa mora neko veljavo, mora biti neko zaupanje vanj, mora se mu
verjeti, […], naj se ga spoštuje.«

Sogovorniki vidijo možnosti v prenovljeni organizaciji dela, v povečanju števila
kontaktnih ur in v oblikovanju manjših skupin. Vendar se zavedajo objektivnih težav,
ko je financiranje tako zastavljeno, da vodstvu fakultete izvedbo narekujejo kvote,
omejenost s stroški pa uokvirja oblikovanje in velikost skupin. Prav zato se sprašujejo:
»Smo zato naredili bolonjo, da pridejo študenti čim prej do nekega naziva, […]?«

Nekaj predlogov je usmerjenih tudi v študente, nad katerimi so razočarani. Eden od
sogovornikov meni, da so nezmožni samostojnega dela in da samo pričakujejo
podajanje snovi. Drugi pravi, da dokler se študenti ne bodo istovetili s fakulteto in ne bo
družba vrednotila le diplome izbranih, kakovostnih fakultet, toliko časa »bodo študentje
res iskali visokošolske zavode, kjer bodo […] do teh diplom prišli po načelu
najmanjšega napora oziroma najhitreje.«

Tako anketiranci kot intervjuvanci naštevajo številne predloge za izboljšanje študija
in posegajo na različna področja. Glede na precejšnje število predlogov, ki se dotikajo
učitelja, njegove prakse, pristopov in samoizobraževanja, lahko sklepamo, da se
sodelujoči zavedajo širokega potenciala učitelja in možnosti njegovega profesionalnega
razvoja. Zdi pa se, kot da jim zmanjkuje moči za premike in da spodbude pričakujejo od
drugih (vodstvo, družba).

4.6 Spremenjena vloga učitelja in študenta

Visoko šolstvo, ki je do nedavnega v središče postavljalo učitelja, se usmerja v
novega osrednjega akterja – v študenta. Študentom naj bi bile med drugim prilagojene
metode poučevanja, ki naj bi od njih zahtevale večjo aktivnost, pozornost se usmerja k
študijskim obveznostim študentov in k potrebnemu času, ki naj bi ga študent namenil
študiju. Nujen je drugačen pristop k načrtovanju in izvedbi pedagoškega procesa (Trunk
Širca idr. 2005).

Prenovljeni visokošolski programi prinašajo novosti, kot so načrtovanje izvedbe
predmeta, spremljanje izvedbe predmeta, spremljanje dejanske obremenitve študenta,
ter formalno spreminjajo delo visokošolskih učiteljev in tudi študentov. O pojmovanju
spremenjenih vlog omenjenih akterjev z vidika razumevanja poučevanja in učenja pa v
nadaljevanju razmišljam na osnovi intervjujev in povzemanja mnenj sogovornikov.

O spremenjenih vlogah učitelja in študenta v prenovljenih programih so
intervjuvanci podali različna mnenja. Eden od sogovornikov ugotavlja, da so
spremembe na sistemski ravni vpeljane, vendar pa bo proces spreminjanja razmišljanja
učiteljev in študentov dolgotrajen, saj večina učiteljev s seboj prinaša vzorce
poučevanja, ki so jih prevzeli od svojih učiteljev. Iz navedenega bi lahko sklepali o še
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vedno zakoreninjeni tradicionalni vlogi univerze, o kateri govori Jelenc Krašovčeva
(2003).

Marentič Požarnikova (2008) in Mihevc (2000, 8) ugotavljata podcenjevanje
pedagoškega dela v primerjavi z raziskovalnim delom visokošolskih učiteljev in
pomanjkanje resnega prizadevanja za posodabljanje visokošolske didaktike, ki bi
prinašala učinke v višji kakovosti študija, kar potrjujejo konkretne raziskave (Kalin in
Šteh 2007, Maretič Požarnik in Puklek Levpušček 2002). Tudi sogovorniki se dotikajo
področja visokošolske didaktike. Kar dva omenjata pomen pedagoško andragoške
izobrazbe, ki pri visokošolskih učiteljih ni obvezna. To posledično utrjuje tradicijo in
zavira posodabljanje kljub 'Centru za odličnost', ki ga FM ima, pravi še eden od njiju in
nadaljuje, da veliko učiteljev še vedno prej razmišlja o svojem delu kot o delu
študentov, še vedno izvaja star sistem poučevanja in 'ex katedra' predavanj, kjer je akter
učitelj in ne študent. Vzroke za to nakaže v nekakšni vzajemnosti pričakovanj učitelja in
študenta: prvi meni, da mora vse, kar je v učnem načrtu, predavati, drugi pa to podajanje
snovi tudi pričakuje.

Podobno je drugi sogovornik razmišljal že pred dvema letoma in takrat ugotavljal,
da je težko spremembe izvajati čez noč. Isti sogovornik danes pove, da mlajši kolegi
hitreje in učinkoviteje spreminjajo prakso, vendar razmišljanje zaključi z dvomom:
»[J]e vprašanje, ali zdržijo s temi spremembami, glede na to, da študenti zahtevajo:
razložite nam, povejte nam, radi bi vprašanja, ki se jih moramo naučiti …« Omenjeno
mnenje se sklada s spoznanji Budihne (2001, 70), ko opisuje težave pri vpeljevanju
drugače naravnanega pedagoškega procesa. Tretji sogovornik razlike med starimi in
novimi programi manj opazi, omeni zmanjšano število ur, o spremenjenih vlogah
učitelja in študenta ne razmišlja. Zanimivi sta izjavi: »Učitelji moramo zelo hiteti, da
pridemo skozi,« in »Bojim se, da ne bo bolonjski način nekaj časa trajal, potem pa bo
zamrl tako kot usmerjeno izobraževanje,« ki vodita v razmišljanje, da nekateri učitelji
bistva bolonjskih sprememb še niso usvojili. Drugo vprašanje pa je, zakaj je tako.

Ko podrobneje razlagajo lastno pripravo in izvedbo predmeta v prenovljenih
programih, se opazi različnost posameznikov. Enega zmotijo predvsem objektivne
spremembe, kot je zmanjšanje števila kontaktnih ur. Izvedbo predmeta temu težje
prilagodi: »Za tisto, kar sem jaz lahko prej naredil malo bolj aktivno in drugače, mi zdaj
časa zmanjka.« Opozarja na negodovanje študentov ob skrčeni izvedbi in ugotavlja, da
bi moral vztrajati na povečanju števila kreditnih točk in številu kontaktnih ur s študenti.
O spremembah svoje prakse razmišlja bolj s kvantitativnega kot s kvalitativnega vidika.
Drugi sogovornik se izvedbe predmeta loteva povsem drugače; svoje delo vidi v
pripravi predmeta, gradiva, aktivnosti, ki jih oblikuje v skladu s predvidenimi urami.
Študente pri njihovem delu spremlja, usmerja, ocenjuje, študenti pa so nenehno aktivni.
Sogovornik zaključi: »In jaz mislim, da bi v visokem šolstvu moralo biti tako.« Tudi
tretji sogovornik se strinja, da novi programi omogočajo vpeljavo sprememb, čeprav je
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od posameznega učitelja odvisno, ali jih vpelje. Spremembe pri svojem predmetu delno
pripisuje osebnemu interesu po izboljšavah in večji uspešnosti študentov, po drugi strani
pa spremembe izhajajo tudi iz rezultatov prvega leta spremljanja dejanske obremenitve
študentov. Tako npr. z različnimi načrtovanimi dejavnostmi in sprotnimi preverjanji
bistveno poveča aktivnost študentov, ki tako niso več le pasivnih udeleženci. Na osnovi
pridobljenih izkušenj izvedbo vsako leto spreminja in dopolnjuje. Sogovornik zaključi:
»Mislim, da je to korak v smeri približevanja načelom bolonje.«

Če gledamo na povedano skozi prizmo razvoja visokošolskega učitelja po Kuglu (v
Marentič Požarnik 2005, 66–68), lahko trdimo, da predvsem dva sogovornika
poudarjata učenje in ne poučevanje, da prevzemata odgovornost in vlogo mentorja. Če
povežemo njuno stopnjo profesionalnega razvoja s Fesslerjevim modelom (1995), lahko
razmišljamo, da so na njun odnos do vloge študenta, do priprave in izvedbe predmeta
lahko vplivale tudi vpeljane novosti in zahteve bolonjskih programov, med katere se
uvršča tudi spremljanje dejanske obremenitve študentov.

4.7 Povezava izvedbe predmeta in spremljanja dejanske obremenitve
študentov

Postopek spremljanja dejanske obremenitve študentov omogoča nenehno
izboljševanje predmeta, širše pa učitelju omogoča strokovno rast. Značilna je cikličnost,
vidna v izmenjavanju štirih korakov oziroma v prehajanju od oblikovanja predmeta
preko določanja števila kreditov in časovne obremenitve študenta po sestavinah,
načrtovanja vsebin in izobraževalnih aktivnosti ter določanja delovne obremenitve
študenta do spremljanja dejanske porabe časa študenta, evalvacije, refleksije in
vnovičnega prilagajanja metod, aktivnosti in obveznosti študenta, da bi zagotovili
predvideno delovno obremenitev (Tuning 2006, 76).

Kako opisani proces in učinki na aktivnosti učitelja odsevajo v pedagoškem delu
anketirancev, predstavlja tabela 4.6, kjer je razvidno število anketirancev pri
posameznih stopnjah strinjanja s posamezno trditvijo. Nihanje povprečij strinjanj
anketirancev za trditve, povezane z izvedbo predmeta in spremljanjem dejanske
obremenitve študentov, ilustrativno predstavlja slika 4.6.
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Tabela 4.6 Mnenja anketirancev o povezavi izvedbe predmeta in spremljanja
dejanske obremenitve študentov

Stopnja strinjanja (N)
Trditve Se ne

strinjam
Le delno

se
strinjam

Precej se
strinjam

Popolnoma
se strinjam

Podatek o povprečni DOŠ pri mojem
predmetu je zame pomembna informacija.

0 4 9 9

Na osnovi podatkov o DOŠ vsako leto na
novo načrtujem vsebine in izobraževalne
dejavnosti predmeta.

1 8 8 5

S študenti se v začetku izvedbe predmeta
pogovorim o namenu spremljanja DOŠ.

4 10 5 3

Študente med izvedbo predmeta spodbujam k
spremljanju DOŠ.

4 9 7 2

Pridobljeni podatki o DOŠ me spodbudijo h
kritični analizi lastnega dela.

1 3 13 5

Pridobljeni podatki o DOŠ me spodbudijo k
iskanju novih pedagoških pristopov.

2 6 6 8

Spremljanje DOŠ spodbuja mojo inovativnost
in ustvarjalnost pri pedagoškem delu s
študenti.

5 7 8 2

Zaradi spremljanja DOŠ intenzivneje
sodelujem s kolegi na strokovnem področju.

5 10 7 0

Spremljanje DOŠ me spodbuja k dodatnemu
strokovnemu izobraževanju.

7 11 3 1

Legenda: DOŠ – dejanska obremenitev študentov

Veliki večini anketirancev (18) je podatek o dejanski porabi časa študenta zelo
pomemben, le štirje omenjeni informaciji pripisujejo manjšo pomembnost. Omenjena
trditev dosega tudi najvišje povprečje strinjanja (3,23). Sklepali bi lahko, da je omenjeni
podatek potem tudi osnova oziroma izhodišče vsakoletnega načrtovanja vsebin in
izobraževalnih dejavnosti predmeta, kot proces opisuje Tuning (2006). Vendar ni tako –
povprečje strinjanja je nižje (2,77). Le slaba četrtina vprašanih (5), med katerimi
prevladujejo tisti z več kot deset let delovne dobe (4), popolnoma potrjuje pristop k
načrtovanju vsebine, izvedbe in aktivnosti na osnovi podatkov o dejanski obremenitvi
študentov. Še nižji sta povprečji strinjanja pri povezavah s študenti. Z njimi se v začetku
izvedbe predmeta o pomenu spremljanja pogovorijo le trije anketiranci, velik je delež
tistih, ki se z omenjeno aktivnostjo le delno strinjajo (10) oziroma se ne strinjajo (4).
Zdi se, da učitelji študentom manj razlagajo namen postopka, povprečje odgovorov je
2,32. Isto povprečje (2,32) se pokaže tudi pri spodbujanju študentov k spremljanju. Le
dva se popolnoma strinjata s trditvijo, da med izvedbo predmeta spodbujata študente,
sedem anketirancev se s tem precej strinja, le delno se s tem strinja devet anketirancev,
nikoli pa študentov ne spodbujajo štirje anketiranci.
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Slika 4.6 Povprečja strinjanj s trditvami o povezavi izvedbe predmetov in
spremljanja dejanske obremenitve študentov

0 1 2 3 4

 Spremljanje DOŠ me spodbuja k dodatnemu strokovnemu
izobraževanju.

Zaradi spremljanja DOŠ intenzivneje sodelujem s kolegi na strokovnem
področju.

Spremljanje DOŠ spodbuja mojo inovativnost in ustvarjalnost pri
pedagoškem delu s študenti.

Pridobljeni podatki o DOŠ me spodbudijo k iskanju novih pedagoških
pristopov.

Pridobljeni podatki o DOŠ me spodbudijo h kritični analizi lastnega dela.

Študente med izvedbo predmeta spodbujam k spremljanju DOŠ.

S študenti se v začetku izvedbe predmeta pogovorim o namenu
spremljanja DOŠ.

Na osnovi podatkov o DOŠ vsako leto na novo načrtujem vsebine in
izobr. dejavnosti predmeta.

Podatek o povprečni DOŠ pri mojem predmetu je zame pomembna
informacija.

stopnja strinjanja

Legenda: DOŠ – dejanska obremenitev študenta, 1 – se ne strinjam, 2 – le delno se
strinjam, 3 – precej se strinjam, 4 – popolnoma se strinjam

Zvišanje povprečne stopnje strinjanja je videno v povezavi spremljanja dejanske
obremenitve študentov in kritične analize lastnega dela (povprečje je 3), kjer se le en
anketiranec s prepoznavanjem te povezave ne strinja, velika večina pa to precej (13)
oziroma popolnoma (5) prepozna. V zadnji omenjeni skupini imajo vsi anketiranci več
kot deset let delovne dobe. Nekoliko nižje je povprečje pri povezavi spremljanja
dejanske študentove obremenitve in iskanja novih pedagoških pristopov (2,91), kjer
osem anketirancev na osnovi pridobljenih podatkov išče nove pedagoške pristope, šest
pa se jih s to povezavo precej strinja. Tudi pri povezavi spremljanja dejanske
obremenitve študentov in spodbujanju inovativnosti in ustvarjalnosti anketiranci zaznajo
manj součinkovanja, le slaba polovica se s tem povsem (2) ali precej (8) strinja.
Povprečje strinjanja se zniža še pri učinkovanju spremljanja dejanske obremenitve na
sodelovanje s kolegi na strokovnem področju (2,1) in spodbujanju strokovnega
izobraževanja (1,91), kar je skladno stališčem anketirancev o pomenu spremljanja v
povezavi s povečanjem obsega timskega dela, ki ga v precejšnji meri ne zaznajo (tabela
4.5), povprečna stopnja strinjanja (2,22) pa tudi tam ni bistveno višja (slika 4.4).

Gibanje povprečij, ki jih prikazuje slika 4.6, je zanimivo. Zdi se, da je podatek o
povprečni dejanski obremenitvi študenta za učitelje koristna in pomembna informacija,
saj je povprečje strinjanja tu najvišje, deloma se mu približa le povprečje strinjanja pri
pomembnosti dejanske študentove obremenitve pri kritični analizi učiteljevega dela. Če
zagovarjamo stališče, da je pridobljeni podatek o povprečni dejanski obremenitvi
študentov osnova za novo načrtovanje predmeta, ki posledično vodi tudi v izboljšanje
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inovativnosti in ustvarjalnosti (kreativnosti), k iskanju novih pristopov k poučevanju in
ki posledično lahko pomeni tudi več (samo)izobraževanja in sodelovanja s kolegi, je
zanimivo, da so stopnje povprečnega strinjanja pri prej omenjenih trditvah zelo nizke.
Pričakovali bi namreč manj negativnih nihanj v povprečjih. Prav zato se postavlja
vprašanje, koliko učiteljev resnično preveri dejansko obremenitev študentov za svoj
predmet in je pridobljeni podatek res merilo oblikovanja aktivnosti učitelja in študenta
pri snovanju novega načina izvedbe predmeta. Podobno se odpira tudi dilema, zakaj je
povezava med učitelji in študenti na področju krepitve namena spremljanja in
spodbujanja k spremljanju tako šibka.

Pregled dokumentacije ponuja nasprotna sklepanja kot podatki iz anketnih
vprašalnikov. V poročilih o izvedbi predmeta (Košmrlj idr. 2007b) lahko zasledimo, da
kar 62,5 % izvajalcev dodiplomske šole oziroma 43,6 % izvajalcev podiplomske šole
spremlja izvedbo predmeta in odzive študentov. Omenjene informacije učitelji pridobijo
preko različnih virov, ko izvajajo ankete ob zaključku izvedbe predmeta, sprotne
pogovore s študenti, nekaj pa jih opravi pogovore s študenti ob koncu izvedbe. Na
osnovi navedenega bi lahko sklepali, da si učitelji želijo nenehno izboljševati izvedbo
svojega predmeta tudi na osnovi mnenj študentov. Zanimivo pa je, da niti na
dodiplomski niti na podiplomski šoli v poročilih o spremljanju predmeta nihče ne
omenja postopka spremljanja dejanske obremenitve študentov kot vir, ki prav tako
omogoča kritično analizo izvedbe predmeta in posledično njeno izboljšave.

Vsebina intervjujev ponuja spet nekaj novih razmišljanj. Če je iz anketnih
vprašalnikov moč sklepati, da učitelji manj sporočajo študentom pomen spremljanja
dejanske obremenitve, lahko iz intervjujev sklepamo, da sogovorniki omenjenemu
problemu namenjajo več časa. Vsi trije postopek spremljanja ob začetku izvedbe
predmeta razložijo študentom. Eden od njih tako ugotavlja: »Ko se zadeva ustrezno
predstavi, pojasni, prikaže namen in bistvo tega, potem razumejo in po mojih izkušnjah
korektno in konstruktivno sodelujejo.« Posledično je moč pričakovati bolj verodostojne
podatke, še zaključijo.

Sogovorniki tudi bolj prepoznajo pomen podatka o povprečni dejanski obremenitvi
študentov za izboljšanje izvedbe predmeta. Tako eden od njih pove, da je podatek o
povprečni dejanski obremenitvi »koristna informacija za profesorja, ki načrtuje in
organizira pedagoški proces […]«. Vendar pa ne ravnajo vsi učitelji tako. Na to
različnost opozarjajo tudi sogovorniki: »Eni to spremljamo, eni pa ne.« Sogovorniki še
povedo, da se številnim učiteljem zdi spremljanje nepotrebno. Opažajo pa, da se odnos
učiteljev do spremljanja spreminja: »Na posvetih, kjer se družimo in kjer izmenjujemo
izkušnje, to predstavljamo, o tem govorimo, diskutiramo. Moram reči, da se je vedno
več profesorjev pričelo zavedati tega in poskušajo te spremembe uvajati tudi pri svojem
predmet,« pravi eden od njih.
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Dvema sogovornikoma je omenjeni podatek odločilno merilo organizacije
aktivnosti pri predmetu. Če povzamem njune besede, lahko trdim, da je spremljanje
dejanske obremenitve študentov pravzaprav strategija izboljševanja lastne prakse obeh
sogovornikov, prinaša nenehno nove aktivnosti za študente, predmet se tako približa
študentom, menita oba. Ob tem poudarita, da kot učitelj tako postajaš mentor,
svetovalec, ki usmerja delo študentov. Povedano pravzaprav odraža stopnjo razširjenega
profesionalizma, ko učitelj izgublja vlogo prenašalca znanja, njegova profesionalna
odgovornost pa narašča (Kalin 2006, 50). V nadaljnjih raziskavah bi bilo zanimivo
ugotavljati, koliko učiteljev FM ravna podobno.

4.8 Profesionalizem

Hargreaves (2003, 16) meni, da se učitelj profesionalno razvija na osnovi
nenehnega, sistematičnega raziskovanja in kritične analize sebe in svojega poučevanja.
S spontanim spremljanjem svoje prakse to spreminja in nadgrajuje.

Skrb za profesionalni razvoj je del učiteljevega profesionalizma. Sodobni pomeni
profesionalizma učitelja so vidni v njegovem preusmerjanju od poučevanja k učenju, v
intenzivnem strokovnem sodelovanju, v dovzetnosti za spremembe in za raziskovanje, v
usposobljenosti za refleksijo, raziskovanje in evalvacijo lastnega dela. Kot pravi Sachs
(2003, 16), karakteristike sodobnega, transformacijskega profesionalizma vključujejo
pripadnost, etičnost, sodelovanje s kolegi, proaktivnost, fleksibilnost, usmerjenost k
napredku, odzivnost na spremembe, usmerjenost v raziskovanje in v pridobivanje novih
znanj.

Omenjeno kategorijo v nadaljevanju opisujem na osnovi podatkov, pridobljenih iz
anketnih vprašalnikov, in na podlagi izvedenih intervjujev.

Trditve, nanizane v tabeli 4.7, opredeljujejo koncept transformacijskega ali
razširjenega profesionalizma po Hoylu (Hoyle in John 1995 v Erčulj 2002, 92).
Anketiranci so se do njih opredeljevali z različnimi stopnjami strinjanja. V sliki 4.7 so
vidna povprečja njihovih odgovorov oziroma povprečne stopnje strinjanj.

Razširjeni profesionalizem pojmuje poučevanje kot kompleksen proces, ko učitelj
izgubi vlogo prenašalca znanj in svojo prakso razvija kot preplet teorije in prakse
(Erčulj 2002, 90). Vsi anketiranci se v omenjeni trditvi zelo dobro prepoznajo, saj se jih
z njo popolnoma strinja več kot dve tretjini sodelujočih (15), ostalih sedem pa se z njo
strinja v precejšnji meri. Povprečje njihovih odgovorov je zelo visoko (3,68) in je od
vseh povprečij njihovih odgovorov v celotni raziskavi med najvišjimi.

Poučevanje z vidika razširjenega profesionalizma ni strogo racionalna dejavnost,
pač pa je proces, ki zahteva čustveno razumevanje, čustven napor, moralno poslanstvo
(Erčulj 2002, 90). S to trditvijo se precej (9) ali popolnoma strinja (9) večina
anketirancev, dva se s tem le delno strinjata, dva pa sploh ne. Povprečje njihovih
odgovorov je še vedno relativno visoko (3,14).
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Tabela 4.7 Profesionalizem učiteljev

Stopnja strinjanja (N)
Trditve Se ne

strinjam
Le delno

se
strinjam

Precej se
strinjam

Popolnoma
se strinjam

Pedagoški pristop razvijam kot preplet teorije
in prakse.

0 0 7 15

Poučevanje jemljem kot čustven proces. 2 2 9 9
Metode in oblike dela presojam v sodelovanju
s kolegi.

0 2 12 8

O metodah in oblikah dela poročam vodstvu. 0 6 10 6
Najpomembnejša vrednota na fakulteti je
sodelovanje.

2 6 10 4

Poleg poučevanja se veliko vključujem v druge
strokovne dejavnosti, združenja in raziskave na
fakulteti in izven nje.

1 4 6 11

Redno prebiram strokovno literaturo. 0 0 6 16
Vključevanje v oblike strokovnega
izobraževanja jemljem kot nujni pogoj za lastni
razvoj.

0 2 2 18

Vključujem se v teoretične seminarje, ki ne
zajemajo takoj uporabnih vsebin.

2 1 6 13

Introspekcija je način presojanja pedagoškega pristopa, značilen za omejeni
profesionalizem, in vodi v osamljeno presojo, avtonomijo z vidika nesodelovanja in ne
kot strokovne samostojnosti in odgovornosti (Buchberger idr. 2001, 29). Anketiranci v
veliki meri trdijo, da metode in oblike dela presojajo v sodelovanju s kolegi, saj se jih
osem z omenjeno trditvijo povsem strinja, 12 pa precej, povprečje strinjanja z omenjeno
trditvijo je 3,27. O metodah in oblikah dela učitelji poročajo tudi vodstvu: šest se jih s to
trditvijo popolnoma strinja, deset precej, šest pa je takih, ki se s trditvijo strinjajo le
delno. Povprečje je relativno visoko (3); možno je, da sodelujoči v omenjenem
sodelovanju s sodelavci in vodstvom prepoznajo tudi obvezno pripravo poročila o
izvedbi predmeta, ki zajema tudi poročanje o uporabljenih oblikah in metodah dela ter
presojanje njihove primernosti s sodelavci izvajalci.

V področje strokovnega sodelovanja sodi še trditev o sodelovanju kot
najpomembnejši vrednoti na fakulteti in izhaja iz podmene, da strokovni razvoj
posameznika omogoča le sinergija v timskem delu (Sachs 2003, 32). Anketiranci
sodelovanje manj vidijo kot vrednoto fakultete. Povprečje strinjanja pri tej trditvi je
2,73, šest anketiranih se s trditvijo popolnoma strinja, deset se jih s trditvijo strinja
precej, kar šest pa se jih le delno strinja, da je sodelovanje najpomembnejša vrednota
fakultete. Omenjena trditev beleži najnižje povprečje strinjanja med vsemi trditvami,
povezanimi s profesionalizmom učiteljev. Podobno je bilo moč predhodno ugotoviti že
pri pomenu spremljanja, predstavljenega v sliki 4.5 (povprečje strinjanja 2,22), in v
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učinkih spremljanja dejanske obremenitve študentov pri izvedbi predmeta anketirancev
na strokovno sodelovanje s kolegi (slika 4.6), kjer je povprečje strinjanja doseglo le
stopnjo 2,1.

Slika 4.7 Povprečja strinjanj s trditvami, povezanimi s profesionalizmom
učiteljev

0 1 2 3 4

 Vključujem se v teoretične seminarje, ki ne zajemajo takoj
uporabnih vsebin.

Vključevanje v oblike strokovnega izobraževanja jemljem kot nujni
pogoj za lastni razvoj.

Redno prebiram strokovno literaturo.

Poleg poučevanja se veliko vključujem v druge strokovne
dejavnosti, združenja in raziskave na fakulteti in izven nje.

Najpomembnejša vrednota na fakulteti je sodelovanje.

O metodah in oblikah dela poročam vodstvu.

Metode in oblike dela presojam v sodelovanju s kolegi.

Poučevanje jemljem kot čustven proces.

Pedagoški pristop jemljem kot preplet teorije in prakse.

stopnja strinjanja

Legenda: 1 – se ne strinjam, 2 – le delno se strinjam, 3 – precej se strinjam, 4 – popolnoma
se strinjam

Sodobnega profesionalca po Hoylu (Hoyle in John 1995 v Erčulj 2002, 92)
opredeljuje tudi redno spremljanje strokovne literature, saj posamezniku izobraževanje
ne pomeni obveznosti, pač pa je osnovni predpogoj za lasten napredek. Izobraževanja,
ki se jih posamezniki udeležujejo, pa so tudi teoretične narave in ne ponujajo zgolj
praktičnih vsebin. Anketirancem lahko v omenjenih kategorijah pripišemo visoko
stopnjo razširjenega profesionalizma, saj pogosto prebirajo strokovno literaturo in se
udeležujejo izobraževanj za lasten razvoj. Povprečje strinjanja je pri obeh trditvah zelo
visoko (3,73), le nekoliko nižje pa je pri udeležbi na izobraževanjih s teoretičnimi
vsebinami (3,36). Visoko stopnjo zavedanja pomena nenehnega izobraževanja lahko
razberemo tudi iz njihovih odgovorov na odprto vprašanje, ko nizajo predloge za
izboljšanje študija: »več samoizobraževanja« in »več izobraževanj za strokovni razvoj«.

V tabeli 4.7 so predstavljene trditve, ki opredeljujejo razširjeni, transformacijski
profesionalizem. Gotovo velja stališče, da čistega modela v praksi ni, je pa pomembno
razlikovanje med skrajnima možnostma in približevanje želeni stopnji. Negiranje
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zapisanih trditev bi lahko anketiranca opredelilo tudi kot nasprotje, kot predstavnika
ozkega profesionalizma. Prav zato je zanimiva slika 4.7. Povprečne stopnje strinjanja so
precej približane ekstremu, ki opredeljuje razširjeni profesionalizem, še najmanj je to
moč zaznati v sodelovanju kot vrednoti fakultete. Posledično bi lahko sklepali, da na
fakulteti med učitelji še vedno morda bolj prevladujeta avtonomnost in samozadostnost
kot pa sodelovanje. V vseh ostalih kategorijah pa lahko trdimo, da so za sodelujoče
učitelje proučevane visokošolske organizacije v veliki meri značilne lastnosti, ki
opredeljujejo razširjeni, transformacijski profesionalizem.

Iz intervjujev je moč sklepati podobno. Sogovorniki resno sledijo novostim v
visokem šolstvu; v našem primeru je to postopek spremljanja dejanske obremenitve
študentov. Pri tem ne gre zgolj za seznanjanje s spremembami, temveč tudi za njihovo
izvajanje.  Razbrati  je  odgovornost  do  svojega  poklica,  do  izvedbe  predmeta,  do
študentov. Predvsem dva sogovornika intenzivno spreminjata pristop k poučevanju, ko
to ni več tradicionalno, ampak je usmerjeno v ciklične izboljšave. Svojo vlogo vidita v
mentoriranju, usmerjanju in spodbujanju študentov. Eden od njiju zanimivo izrazi
občutja ob vpeljanih spremembah: »Čeprav je na začetku malce bolj naporno in zahteva
več dela, ampak ko človek vidi rezultate, je pa potem zadovoljstvo toliko večje.« Če
povzamem vse tri pogovore, lahko ugotovim, da vsi sogovorniki, izrazito predvsem dva,
izkazujejo lastnosti razširjenega profesionalizma.
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5 UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA ZA PRAKSO

Raziskava, zasnovana kot študija primera in izvedena na izbrani visokošolski
organizaciji, je bila usmerjena v ugotavljanje povezav med spremljanjem dejanske
obremenitve študentov, spreminjanjem učiteljeve prakse in profesionalnim razvojem
učiteljev. V izvedbi je bila omejena s številnimi predvidenimi in nepredvidenimi
omejitvami (spremenjeni predpisi proučevanja v izbrani visokošolski organizaciji). V
njej je sodelovalo majhno število udeležencev, ki predstavljajo le 19,5 % delež vseh
visokošolskih učiteljev, zaposlenih v proučevani organizaciji. Večjega števila
udeležencev nisem uspela zagotoviti, saj s sodelujočimi, skladno z usmeritvami in
predpisi proučevane organizacije, nisem imela neposrednega stika, zato jih tudi nisem
mogla dodatno spodbuditi k sodelovanju. Vseeno pa mi je bila v veliko pomoč
strokovna služba proučevane organizacije, in sicer tako pri distribuciji anketnih
vprašalnikov kot pri posredovanju nekaterih, za raziskavo pomembnih informacij.

Ob kritičnem pogledu na izvedbo raziskave ugotavljam, da večina v nadaljevanju
predstavljenih ugotovitev in priporočil velja le za izbrani vzorec in ne nujno za preostale
strokovne sodelavce proučevane organizacije. Raziskava kot taka pač ne omogoča
posploševanja niti na ostale člane primera (proučevana visokošolska organizacija), še
manj na podobne primere. Z večjim številom sodelujočih bi se možnosti notranje
generalizacije nekoliko približala, prav tako bi lahko tudi poglobljeno proučevala
korelacije med posameznimi elementi. Ob majhnem številu anketirancev je to manj
smiselno.

V svojem bistvu je raziskava neponovljiva, saj bi ponovna izvedba lahko dala
popolnoma drugačna mnenja maloštevilnih sodelujočih posameznikov, kar je sicer
tipična lastnost kvalitativnih študij primera (Mesec 1998, 147). Prav zato sem poskušala
zagotoviti čim bolj bogat popis razumevanja proučevanega problema, ki omogoča
veljavnost in verodostojnost. To sem povečevala tudi s triangulacijo metod, s
sodelovanjem z udeleženci pri zapisu pogovora in etičnem zagotavljanju njihove
anonimnosti ter z zavedanjem svoje pristranskosti. Izhajajoč iz zapisanega in iz
teoretičnih podlag tako v nadaljevanju navajam sklepne ugotovitve in priporočila.

Z vidika razširjenega profesionalizma (Kalin 2006, 50) je učitelj profesionalno
zavezan k rasti in nenehnemu učenju. Zaupa v vrednost svojega dela, je odgovoren,
stremi k odprti komunikaciji in sodelovanju s študenti, sposoben je kritične refleksije
oziroma je profesionalno avtonomen. Hkrati je pripravljen na interakcije in strokovno
sodelovanje tako v ožjem timu kot v širši skupnosti.

Za učitelje, ki so sodelovali v raziskavi, se izkaže, da v veliki meri delujejo v
okvirih razširjenega profesionalizma. V tabeli 4.7 so nanizane trditve, ki so lastne
razširjenemu profesionalizmu po Hoylu (Hoyle in John 1995 v Erčulj 2002, 92) in so
nasprotne ozkemu, tradicionalnemu profesionalizmu. Le malo učiteljev je takih, ki se z
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omenjenimi trditvami ne strinjajo ali se le delno strinjajo, večina odgovorov je na polu
strinjanja. To je razvidno tudi iz slike 4.7, kjer so prikazana povprečja odgovorov, ki se
precej približajo maksimalni stopnji strinjanja. Razen enega (sodelovanje) so vsa
povprečja vsaj na stopnji precejšnjega strinjanja. Zato bi lahko zaključili, da so
sodelujoči učitelji v veliki meri 'razširjeni profesionalci'. Do podobnih zaključkov
napeljujejo tudi individualni intervjuji. Vsi trije sogovorniki, med seboj precej različni,
kažejo lastnosti razširjenega profesionalizma. Pri dveh je to precej vidno, ko
predstavljata način svojega dela in kjer izrazito izstopata profesionalna odgovornost in
kritična refleksija.

Učitelj profesionalec je dovzeten za spremembe (Marentič Požarnik 2007, 9). Iz
njih se uči, raziskuje, reflektira, spreminja svojo prakso in profesionalno raste. Zadnja
dogajanja na področju visokega šolstva, strnjena v bolonjski proces (EC 2007a),
omogočajo učitelju prav to, saj se kritike in želje po spremembah dotikajo tudi področja
kakovosti poučevanja. Kompatibilnost nacionalnih sistemov naj bi povečevali predvsem
z uvedbo kreditnega sistema ECTS. Ta temelji na delovni obremenitvi študenta, ki je
potrebna, da bi dosegel učne izide, in na dogovoru, da je 60 kreditnih točk merilo
idealne delovne obremenitve povprečnega študenta na rednem študiju v enem
študijskem letu (Zgaga 2004, 294–295). Odgovornost za porazdelitev kreditnih točk pri
posameznem predmetu nosi učitelj, ki naj bi poiskal najučinkovitejše oblike dela tako za
študenta kot tudi za učitelja. Študentova obremenitev, učne metode in rezultati učenja so
medsebojno soodvisni, zato je za uspešno delo tako študentov kot učiteljev potrebno
nenehno spremljanje, uravnavanje, evalviranje in prilagajanje, ki vodi v izboljševanje
izvedbe posameznega predmeta, aktivnosti učitelja in študenta, kreditnega ovrednotenja
predmeta in v ustreznejšo obremenitev za študenta (Tuning 2006).

Omenjeno omogoča postopek spremljanja dejanske obremenitve študenta, ki na
proučevani visokošolski organizaciji poteka od študijskega leta 2005/2006 dalje.
Zanimivo je bilo proučevati, kako na postopek spremljanja gledajo sodelujoči, koliko v
njem prepoznajo priložnosti za svojo profesionalno rast, koliko so kot profesionalci
dovzetni za spremembe in so na podlagi spremljanja dejanske obremenitve študentov
spreminjali svojo prakso.

V dveh študijskih letih spremljanja dejanske obremenitve sta se nekajkrat
spremenila tako obrazec kot postopek. Obrazec se je spreminjal v smeri poenostavitve
kategorij in posledično večje razumljivosti za študente, postopek pa se je spreminjal v
smeri čim bolj verodostojnega pridobivanja podatkov. V prvem letu spremljanja
(študijsko leto 2005/2006) so postopek precej nadzorovali strokovni delavci proučevane
organizacije, leto kasneje (študijsko leto 2006/2007) pa je bilo spremljanje razširjeno na
celotno populacijo študentov in je vključevalo začetno predstavitev in sprotno
spodbujanje, vendar zbiranja podatkov proučevana organizacija ni tedensko
nadzorovala, kot je to veljalo leto poprej. Posledično je bila odzivnost zelo nizka (8 %).
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V obeh letih spremljanja se je izkazalo, da študenti za študij porabijo bistveno manj časa
od predvidenega.

Če pogledamo odnos sodelujočih do samega postopka (slika 4.3), lahko ugotovimo,
da sodelujoči postopek spremljanja dejanske obremenitve študentov in obrazec kljub
zelo slabi odzivnosti študentov najpogosteje opredelijo kot ustrezna. V verodostojnost
pridobljenih podatkov manj dvomijo, za precej veliko razliko med povprečno dejansko
in predvideno obremenitvijo študentov bolj iščejo razloge izven postopka; največkrat v
študentu in učitelju, pa tudi v organizaciji in sistemu, le redko pa pomislijo na
neustreznost postopka ali obrazca. Nasprotno dva sogovornika vzrok za velike razlike
med predvideno in dejansko obremenitvijo najbolj pripišeta neustrezni zasnovi
postopka. Prav zato, ker je tako malo predlogov (2) po spremembi metodologije
spremljanja, v razmišljanjih izražam dvom, ali sodelujoči učitelji postopek spremljanja
res poznajo.

S spremljanjem dejanske obremenitve študentov v osnovi zadostimo zakonskim
zahtevam, širše gledano pa se z njim lahko izboljšujemo kakovost poučevanja,
spodbujamo strokovno sodelovanje in učiteljev profesionalni razvoj (Trunk Širca idr.
2005). Ko sogovorniki pojasnjujejo pomen spremljanja, vsi trije popolnoma enako in v
podrobnosti opredelijo osnovni namen. Skozi pogovor je razvidno, da sta dva od
sogovornikov že na novo snovala predmet, svoje in študentove aktivnosti tudi na osnovi
podatka spremljanja, čeprav dvomita v resničnost pridobljene informacije. Tudi tako
stališče podkrepi mojo ugotovitev o razširjenem profesionalizmu, katerega lastnosti so
precej vidne v sogovornikih. Anketiranci pri pomenu spremljanja najbolj intenzivno
stopnjo strinjanja izkažejo predvsem pri zakonskih zahtevah in pri kakovosti poučevanja
(tabela 4.5 in slika 4.4). Glede na zelo nizko stopnjo strinjanja pa lahko trdim, da manj
vidijo učinke spremljanja pri krepitvi timskega dela, kjer je povprečje odgovorov pri
stopnji le delnega strinjanja, in pri profesionalnem razvoju, kjer povprečje odgovorov ne
doseže niti stopnje delnega strinjanja.

Teoretiki (Wagenaar 2005, 244) odgovornost za spremljanje dejanske obremenitve
in doseganje predvidene pripišejo vsem trem pomembnim akterjem študijskega procesa:
študentu, učitelju in vodstvu visokošolske organizacije. V intervjujih so sogovorniki
usmerjeni predvsem v lastno odgovornost in pomanjkanje študentove; ilustrativna je
izjava: »Študenti nimajo pojma, kaj pišejo.« Omenjena izjava nakazuje potencialno
možnost, da so študenti kljub informiranju strokovnih služb visokošolske organizacije o
postopku, namenu in načinu premalo obveščeni. Anketiranci so si najbolj enotni pri
odgovornosti učitelja, saj se vsi razen enega opredelijo v izrazitejših stopnjah strinjanja
(precej se strinjam, popolnoma se strinjam). Pri kategorijah vodstvo in študent pa so
odgovori bolj razpršeni (slika 4.5). Sklepamo lahko, da se učitelji zavedajo predvsem
svoje odgovornosti pri spremljanju dejanske obremenitve in doseganju predvidene.
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Visokošolski sistem, usmerjen v učitelje, temelji na predpostavki, da je vsebina
predmeta taka, kot meni učitelj. Prenovljeni programi v središče načrtovanja postavljajo
študenta in njegovo delovno obremenitev za doseganje predvidenih učnih izidov. Učitelj
določa svoje in študentove aktivnosti, prilagaja metode dela za zagotavljanje ustrezne
obremenitve in doseganje izidov učenja. Z evalvacijo in refleksijo pa lahko spreminja
kreditno ovrednotenost, vsebino predmeta in učne izide ter aktivnosti vpletenih v učni
proces (Wagenaar 2005, 232). Sogovorniki se eni manj drugi bolj zavedajo
spremenjenih vlog; upam trditi, da je pri dveh tudi precej prisotna v praksi. Pogosto pa
sogovorniki omenjajo objektivne ovire (financiranje, velikost skupin), pa tudi počasnost
pri dojemanju spremenjene vloge: »Še vedno smo na starem sistemu poučevanja […].
Torej je učitelj akter, ne pa študent. Mislim, da je to pogojeno s tradicijo. Moramo priti
na drugačen način razmišljanja.« Spremenjeno vlogo, ki jo lahko opazimo pri
posameznikih, težko pripišemo zgolj vpeljavi prenovljenih programov in spremljanju
dejanske obremenitve študentov. Prenovljeno vlogo učitelja namreč prinašajo tudi novi
pogledi na visokošolsko didaktiko in počasni premiki v smeri oblikovanja nove
akademske kulture.

Pri pojmih, kot sta odgovornost in spremenjena vloga učitelja, je poleg zavedanja še
bolj pomembno ravnanje v praksi. Kalinova (2002, 153) pravi, da je profesionalna
avtonomija kot del razširjenega profesionalizma povezana z iniciativnostjo pri uvajanju
sprememb in pomeni, da učitelj ne le reagira na spremembe, pač pa je tudi proaktiven.
Cikličnost štirih korakov v pristopu nenehnega spremljanja in izboljševanja predmetov
(Tuning 2006, 76) ne dosega le namena spremljanja dejanske obremenitve, temveč tudi
omogoča strokovno rast učitelju. Prav zaradi omenjene povezave raziskava posega tudi
na področje konkretne prakse sodelujočih (tabela 4.6 in slika 4.6). Najvišja stopnja
strinjanja (3,23) je vidna v trditvi, ki označuje pomembnost podatka o povprečni
dejanski obremenitvi študenta pri predmetu anketiranca. Pozitivno izstopajo še trditve,
ki povezujejo pomen podatka o povprečni dejanski obremenitvi pri kritični analizi
lastnega dela, pri iskanju novih pedagoških pristopov in pri vsakoletnem načrtovanju
predmeta, ki se zelo približajo stopnji precejšnjega strinjanja. Negativno pa izstopajo
učinkovanje podatka o povprečni dejanski obremenitvi študenta na sodelovanje in
dodatno izobraževanje ter trditve, ki so povezane s komunikacijo s študenti
(predstavitev namena spremljanja in spodbujanje k spremljanju). Lahko bi razmišljali o
tem, da so višje ovrednotene trditve morda tudi povezane z obveznostjo pisanja poročila
o izvedbi predmeta. Čeprav se vse trditve naslanjajo na iste kategorije kot tiste v sliki
4.6, ki so povezane s profesionalizmom, in tiste v sliki 4.4, povezane s pomeni
spremljanja (kakovost pouka, sodelovanje, strokovni razvoj), lahko ugotovimo, da
nobena ne dosega tako visoke stopnje strinjanja kot pri profesionalizmu (slika 4.7).
Ugotoviti je še moč, da anketiranci z daljšo delovno dobo posameznim kategorijam
pogosteje pripisujejo višjo stopnjo strinjanja. Zdi se, da se bolj zavedajo širine
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spremljanja in učinkovanja na prakso, kar bi lahko razumeli kot odraz njihove višje
stopnje v profesionalnem razvoju, ko na postopek ne gledajo le z vidika nuje, pač pa
tudi z vidika profesionalnega izziva. Vseeno pa bi lahko zaključili, da spremljanje
dejanske obremenitve pušča le skromno sled v izobraževalnem delu učiteljev in
njihovem profesionalnem razvoju.

Nizke stopnje strinjanja na področju povezav med spremljanjem dejanske
obremenitve študentov in lastno izvedbo predmeta vodijo v razmišljanje, da sodelujoči
učitelji, razen izjem, kljub svoji relativno visoko razviti stopnji razširjenega
profesionalizma v spremljanju manj opazijo priložnosti za spreminjanje svoje prakse
tudi z vidika lastnega profesionalnega razvoja. Vprašanje je le, ali ta nizka stopnja
povezave izhaja iz premajhne informiranosti, ali pa iz slabših objektivnih razmer (nizka
kreditna ovrednotenost predmeta in posledično manj kontaktnih ur, sistem financiranja
in posledično oblikovanje večjih skupin), ki jih pogosto omenjajo tudi tisti, za katere je
moč sklepati, da v praksi ravnajo skladno z lastnostmi razširjenega profesionalizma.

V predlogih za izboljšanje študija in izvedbe predmeta se prav tako izkaže razširjeni
profesionalizem. Anketiranci namreč redkeje iščejo rešitve pri študentih, čeprav si želijo
boljših, tudi pri vodstvu najdejo nekaj predlogov, omenjajo povečanje števila kontaktnih
ur ter več spodbud in izobraževanj. Najpogosteje iščejo še odprte možnosti pri učitelju
in njegovih pedagoških pristopih, ko so pogosto kritični do sedanje prakse in se
usmerjajo v posodabljanje metod, interaktivnost, sodelovanje, samoizobraževanje.
Sklepamo lahko, da se sodelujoči učitelji zavedajo tako pomanjkljivosti kot širokega
potenciala učitelja, vendar jim za konkretnejše premike očitno zmanjka moči. Zanimivo
bi bilo poglobljeno raziskovati omenjena sklepanja.

Vsaka izobraževalna organizacija bi morala svojim učiteljem omogočati čim več
priložnosti za profesionalni dialog, zmanjševati profesionalno individualizacijo in
samozadostnost, ponujati številne priložnosti za učenje in diskurz, dati priložnostim za
profesionalni razvoj vreden pomen in vsebino ter oblikovati okolje profesionalne
varnosti in zaupanja, pravi Hargreaves (2003). Proučevana organizacija to v veliki meri
ponuja. V množici sprememb ponuja priložnost, da učitelji v pravem odnosu do
spremljanja dejanske obremenitve študentov in v pravem sodelovanju v njem
prepoznajo priložnost tudi za svoje učenje, za poglobljen pogovor s kolegi, za
proučevanje in spreminjanje lastne prakse. Učitelj pa je tisti, ki se na ponujeno odziva
(ali ne). Da bi spremljanje dejanske obremenitve študentov doseglo boljši učinek na
profesionalni razvoj učiteljev, bi vodstvo proučevane organizacije moralo razmišljati v
smeri še konkretnejših predstavitev pridobljenih rezultatov spremljanja. Ti so lahko ne
glede na njihovo verodostojnost dobra osnova za interne ali širše strokovne razprave
tako na področju novosti visokošolskega študija kot z vidika načrtovanja
(samo)izobraževanja in profesionalnega razvoja učiteljev.
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Raziskava je pokazala, da tudi študenti potrebujejo več znanj, informacij. Da bi
dosegli njihovo večje odzivanje pri postopku spremljanja dejanske obremenitve, je
potreben razmislek o načinih zagotavljanja več sistematičnih spodbud in več osveščanja
študentov o pomenu spremljanja. Le na ta način bi lahko dosegli primerno odzivanje te
pomembne skupine akterjev.

Da bi dosegli večji učinek tako na področju profesionalnega razvoja posameznikov
kot v implementaciji spremljanja dejanske obremenitve oziroma postopka nenehne
izboljšave predmeta, bi lahko vodstvo proučevane organizacije razmišljalo o
spremenjenem pristopu k spremljanju. Sedanji pristop je manj ustrezen, saj ne
zagotavlja verodostojnosti, posledično prinaša slabše sodelovanje tako študentov kot
nekaterih učiteljev. Po eni strani bi s sistemskim pristopom, kakršen je bil zasnovan v
drugi polovici prvega leta spremljanja, dosegli bolj verodostojne podatke, skrb za
spremljanje pa postane naloga ustreznih služb. Po drugi plati pa bi lahko spremljanje
postalo del študentovih rednih študijskih obveznosti in bi nad spremljanjem bdel študent
sam ob usmerjanju posameznega učitelja. Na ta način bi spremljanje imelo pravi smisel
za študenta, ki bi imel pregled nad svojo obremenitvijo, in pravi smisel za učitelja.
Podatki o povprečni dejanski obremenitvi kot zrcalo učitelju o njegovih pristopih in
zasnovi predmeta bi lahko bili zapisani tudi v letnih poročilih o izvedbi predmeta in bi
konkretno pokazali ustreznost učiteljevih predvidevanj v pričakovanih obremenitvah
študenta po posameznih aktivnostih. Nekaj osamljenih poskusov spremljanja na način,
kot je bil pojasnjen, daje zelo dobre rezultate, vidne tako v povprečni dejanski
obremenitvi študenta, v spremenjenem odnosu študentov do učenja kot v
profesionalnem razvoju učitelja.

Sodelovanje med učitelji je, sodeč po rezultatih raziskave, eno šibkejših področij
proučevane organizacije. V vseh segmentih proučevanja je namreč prepoznano zelo
šibko. Krepitev sodelovanja, timskega dela je moč doseči tudi preko prej predlaganih
spremenjenih pristopov k spremljanju, saj teža verodostojnosti procesa in posledično
pridobljenih podatkov gotovo učinkuje na intenzivnost odzivanja učiteljev. Sodelovanje
v procesu spremljanja v vseh omenjenih fazah skorajda ni možno brez timskega dela.

Zapisala sem nekaj predlogov izboljševanja prakse spremljanja dejanske
obremenitve študentov, ki po mojem mnenju odsevajo v večji odgovornosti študentov,
učiteljev in vodstva. Pomenijo več urejenosti v postopku spremljanja, posledično
prinašajo verodostojne podatke, ki ponovno učinkujejo na vse tri akterje študijskega
procesa: na vodstvo, na študente in na učitelje. In prav zadnji, kot subjekt proučevanja v
pričujoči raziskavi, lahko ob resnem sodelovanju v postopku spremljanja dejanske
obremenitve študentov profesionalno rastejo tudi sami.

Ob tem velja zapisati, da so vse ugotovitve vezane predvsem na proučevani vzorec.
Zavedam se, da je pričujoča raziskava nastala na skromnem številu udeležencev in da bi
bilo treba za poglobljeno razumevanje problema raziskovati na precej večjem vzorcu
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tako v smeri spremljanja dejanske obremenitve študentov kot novosti v prenovljenih
programih kot tudi v smeri učiteljevega profesionalizma in profesionalnega razvoja, na
katera lahko gledamo s popolnoma drugih perspektiv, kot ju opisuje pričujoči popis.
Raziskava tako le površinsko odstira problematiko obeh področij in razsežnosti njunih
povezav. Njene ugotovitve pa kljub temu lahko odpirajo nova vprašanja, nove dileme.
In prav zato je, tudi takšna kot je, pričujoča raziskava, kot pravi Mesec (1998, 36), le
»majhen kamenček v mozaiku spoznanj […]«.Vesela bom, če bo en kamenček v
mozaiku raziskovanja povezav spremljanja dejanske obremenitve študentov in
profesionalnega razvoja učiteljev tako tudi moj.
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