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POVZETEK  

Magistrska naloga obravnava inovativnost v srednjih šolah, predvsem vodstvene vidike. Za 
razvoj inovativnosti v srednjih šolah je nujno, da so ravnatelji ozaveščeni, kako pomembna je 
inovativnost in vsestranski razvoj zaradi nenehnih sprememb. Ravnatelji imajo pri tem zelo 

pomembno vlogo. Empirični del predstavlja poglede skupine ravnateljev in učiteljev na 
inovativnost. S kvalitativno raziskavo so raziskani vodstveni vidiki inovativnosti v srednjem 

šolstvu, in sicer na šestih šolah. Raziskava je pokazala, da intervjuvani ravnatelji in anketirani 

učitelji razumejo inovativnost kot nujno sestavino procesa, ki poteka v šolah, še posebej v 
današnjem času v družbi znanja, kjer je cenjeno vseživljenjsko izobraževanje, široka paleta 
kompetenc in profesionalni razvoj vseh zaposlenih. Tudi iz letnih delovnih načrtov in poročil 
o realizaciji letnega delovnega načrta je razvidno, da so šole zelo dejavne in da se trudijo tudi 

v smeri inovativnosti, čeprav raziskava kaže, da so slovenske srednje šole bolj sledilci 
spremembam in da je prave inovativnosti zelo malo. Na podlagi dobljenih podatkov so 

podana priporočila, s katerimi lahko izboljšamo stanje na področju inovativnosti v srednjem 

šolstvu in oblikovan model za dosego inovativne šole. 

Ključne besede: inovativnost, kompetence, ustvarjalnost, podjetnost, šolski kurikul, 
profesionalni razvoj, vseživljenjsko izobraževanje, ravnateljevanje, inovacijska kultura, 
inovacijska klima. 

SUMMARY  

Master's thesis deals with innovation in secondary schools, especially regarding managerial 

aspects. The development of innovation in schools is an imperative therefore the principals 

should become aware of the importance of innovation and comprehensive development of 

continuous change. Principals however play an important role. The empirical part presents the 

views of principals and teachers towards the innovations.  

The qualitative study explores aspects of managing innovation in secondary education, at six 

schools. The survey showed that interviewed principals and teachers understand innovation as 

an essential component of a process that takes place in schools, especially in today's 

Knowledge Society where lifelong learning is valued, a wide range of skills and professional 

development for all employees are needed. Even in School Years plan and Reports on the 

realization of them is clear that schools are very active and are continuously working towards 

the direction of innovation, even though research shows that the Slovenian secondary schools 

are more trackers of change that true innovators. Based on the data obtained recommendations 

are given, which can improve the state of innovation in secondary education and a model is 

designed to achieve an innovative school.  

Keywords: innovation, skills, creativity, enterprise, school curriculum, professional 

development, lifelong learning, principal ship, innovation culture, innovation climate. 
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1 UVOD 

1.1 Teoretična izhodišča in opredelitev obravnavanega problema 

Danes znanje nenehno zastareva, saj je razvoj na vseh področjih nenavadno hiter. Še do 
nedavnega so naši starši lahko vse življenje uporabljali znanje, ki jim ga je posredovala šola. 
V današnjem času pa temu ni več tako. Znanje je treba posodabljati, nadgrajevati, 
dopolnjevati in celo spreminjati.  

Globalizacija na področju izobraževanja je zelo vplivala na delo učiteljev in na izobraževanje 
učencev. Družba znanja in novo izobraževalno okolje zahteva vseživljenjsko izobraževanje 
ter zelo široke sposobnosti vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa, če želijo 
dosegati dobre rezultate, če želijo napredovati in nemoteno delati tudi v prihodnje. 

Učitelj ni več avtoriteta, ki vse ve, ni le prenašalec znanja, ni banka podatkov, kot je bilo to 

včasih, je svetovalec za učenje, usmerjevalec, mentor, gradnik učenčevih sposobnosti ter celo 

pobudnik sprememb (Fullan 1998). 

Mislimo, da je zelo pomembno, da se najprej začne učitelj zavedati, kako pomembno je 
vseživljenjsko izobraževanje (Hargreaves 2000) in njegov profesionalni razvoj, kamor so v 

celoti vključene tudi kompetence, ki naj bi jih razvil, da bo pri svojem pomembnem delu, ko 
pomaga dijakom na poti v življenje, uspešen, ter da bo čutil zadovoljstvo pri svojem delu.  

Uspešnost šol je odvisna od njihovega vodenja (Blackmore, Thomson in Barty 2006; Koren 

2007), prav tako je od tega odvisen tudi profesionalni razvoj učiteljev.  

V družbi znanja se morajo vsi »sprijazniti« z vseživljenjskim izobraževanjem, saj so 

spremembe na vseh področjih in kdor želi biti uspešen pri svojem delu, potrebuje nova 

znanja, da lahko napreduje ter dela dobro tudi v prihodnje. Ljudje se morajo biti sposobni čim 
bolje prilagajati nenehnim spremembam, ki se pojavljajo na vseh področjih. Nujno je 

posodabljanje znanja in pridobivanje novega. Če samo pomislimo, kakšen je napredek 
informacijsko-komunikacijske tehnologije v zadnjih nekaj letih, nam takoj postane jasno, da 

se moramo in se bomo morali tudi v prihodnosti ves čas izpopolnjevati ter dograjevati svoja 

znanja. V dokumentu Šole za 21. stoletje (Komisija evropskih skupnosti 2007) je zapisano: 

Šolanje je postalo dostopno množicam v obdobju, ko je bilo mogoče z razumno gotovostjo 
napovedati, kakšno znanje in spretnosti bodo učenci potrebovali, ko bodo odrasli. V prihodnosti 

bo za to manj možnosti. Mladi ne morejo več pričakovati, da bodo celo življenje delali v enem 
sektorju ali celo na istem mestu, njihove poklicne poti se bodo nepredvidljivo spreminjale in za 

prilagajanje bodo potrebovali široko paleto splošnih kompetenc. V čedalje bolj zapletenem svetu 

so bolj kot specifična znanja cenjene ustvarjalnost, sposobnost lateralnega mišljenja, spretnosti na 

različnih področjih in prilagodljivost. […] Ključne kompetence se nanašajo na znanje, spretnosti 

in odnose, ki prispevajo k osebni izpolnitvi, socialni vključenosti, aktivnemu državljanstvu in 
zaposljivosti. Ti vključujejo »tradicionalne« kompetence, kot je znanje maternega jezika in tujih 
jezikov, osnovna znanja na področju matematike in znanosti, digitalno pismenost, pa tudi 

kompetence na drugih ravneh, kot so učenje učenja, socialne in državljanske kompetence, 
samoiniciativnost in podjetništvo ter kulturna zavest in izražanje.  

Inovativnost je zelo širok pojem, ki se nanaša na vsa področja življenja, pri čemer moramo 
poudariti, da so inovacije tako tehnološke kot družbene, sociološke, organizacijske, 
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metodološke ipd. in jih uvajamo tudi v šolstvu. Če povzamemo različne avtorje (Milner, 

Kinnel in Usherwood 1995; Sorensen in Christopher 1997; Tidd, Bessant in Pavitt 2001; 

Likar, Križaj in Fatur 2006), se je treba pri inovativnosti odmakniti od šablonskega delovanja 
h kreativnemu razmišljanju in pogledati v prihodnost, pri čemer je eden ključnih dejavnikov 
gospodarjenje s človeškimi viri, torej dober, ustvarjalen kader. Vodstvo mora znati motivirati, 

navdušiti, ohranjati pozitivno klimo in odstranjevati ovire, ki bi zavirale ustvarjalno delo. 
Prav tako je pomembna učinkovita komunikacija in pretok informacij. 

V današnjem času moramo biti inovativni na vseh področjih dela. Spremembe in nenehne 
izboljšave morajo postati stalnica. Začeti se moramo zavedati, kako pomembni sta 
ustvarjalnost in inovativnost za osebni, družbeni in gospodarski razvoj. Istance (2008) meni, 

da so socialni, kulturni in osebni cilji v današnji družbi znanja zelo usklajeni z ekonomskimi 
razlogi in nadaljuje, da če želimo uspeti v skupnosti ter pri družinskih projektih, moramo biti 
sposobni sodelovati, analizirati, ustvarjati, biti podjetni in inovativni. 

Vuk (1999) pravi, da danes svet vodijo tri sile, in sicer so to izjemna rast informacij, 

tehnologije in konkurenca. Medmrežje omogoča dostop do najrazličnejših informacij, izjemen 
je tehnološki napredek na področju računalništva in telekomunikacij. Konkurenca pa določa, 
da nekaj ostane ali izgine s tržišča (prav tam), zato so inovacije zelo pomembne, pravzaprav 

odločujoče za obstoj posamezne organizacije. 

Izobraževanje in izobraževalni sistem predstavljata pomemben dejavnik za uspešno 
inovacijsko politiko, saj lahko mladim zagotovita usposabljanje za ključne kompetence in 
veščine, kot sta ustvarjalnost in podjetnost, pri tem pa je najpomembnejše, da začnemo 
ustvarjati varno okolje, kjer bo ustvarjalnost prepoznana kot vrednota (Dobrowolska 2010). 

Ravnatelji bi se morali zavedati, da je inovativnost na šoli dober temelj za dobivanje 
konkurenčne prednosti, zato bi morali biti dovzetni za spremembe, izboljšave, posodabljanje, 
motiviranje zaposlenih za novosti ipd. Pomembni so jasno opredeljeni cilji, ki vodijo k 

razvoju inovativnosti in s tem k trajnostnemu razvoju šole. 

Največ za sistemski razvoj inovativnosti na šolah lahko storijo ravnatelji. Od njih je v veliki 
meri odvisno, koliko bo šola inovativna. Mednarodne raziskave so pokazale, da je kakovostno 

vodenje poglaviten dejavnik pri izboljšavah in spremembah na šolah (Hargreaves, Hopkins in 

Leask 2001; Pont, Nusche in Moorman 2008). Vse prevečkrat se ravnatelji premalo zavedajo 
svoje vloge pri krepitvi inovativnosti in pri ustvarjanju inovacijske kulture ter klime na šoli. 
Ravnatelji bi morali upoštevati, da izobraževanje in izobraževalni sistem predstavlja 
pomemben dejavnik za uspešno inovacijsko politiko v državi nasploh ter mladim zagotovi 
usposabljanje za ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost, zato bi morali bolj spodbujati 

razvoj inovativnosti. V Sloveniji so velike razlike med ravnatelji in tem, kako vodijo šole na 
poti k inovativnosti. Raziskovalni problem je povezan z analizo in definicijo vloge ravnateljev 

pri vzpostavitvi inovativnejše šole. 

1.2 Namen in cilji raziskave  

Namen magistrske naloge je proučiti literaturo in analizirati stanje na področju inovativnosti 
na srednjih šolah po Sloveniji na nivoju vodstvenih vidikov, vse to nas zanima v povezavi z 
najinovativnejšimi šolami in tistimi, ki na tem področju povprečne (ker se želimo izogniti 
ožigosanju šol kot neinovativne in ker smatramo, da se vse šole trudijo v smeri razvoja, bomo 
kot kontrolno skupino dodali povprečne šole). Dodaten razlog je tudi ta, da je verjetno večina 
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šol povprečnih in bodo ugotovitve zato pomembne in uporabne za večino šol. Zanimajo nas 

torej predvsem vodstveni vidiki, torej pogledi ravnateljev. Kot kontrolno skupino smo dodali 

še učitelje. Za potrebe triangulacije smo pregledali še sekundarno dokumentacijo s šestih 
srednjih šol, ki so bile vključene v raziskavo, in sicer LDN-je in poročila o realizaciji LDN. 

To področje je še precej neraziskano. Ravnatelji oziroma šole nimajo jasnih smernic, kaj so 
inovacijski cilji, ki so na primer za gospodarstvo natančneje opredeljeni. Prvi pomemben del 
naloge bo razvoj metodologije, ki definira inovacijske vidike managementa na šoli, kar bo 
tudi osnova strukturiranega intervjuja. 

S pomočjo analize želimo ugotoviti, kako dobro management obvladuje razvoj inovativnosti 
in pri tem upoštevati, da je vodenje ključni dejavnik razvoja inovativne organizacije. Na 

podlagi tega izdelati model za dosego inovativnosti oziroma oblikovati predloge za razvoj 

inovativnosti na srednjih šolah. 

Cilji raziskave: 

1. Podati pregled sodobne literature in raziskav s področja inovativnosti v srednjem šolstvu 
ter vključiti primere dobre prakse iz tujine. 

2. Raziskati vlogo ravnateljev, njihove poglede na pomen inovativnosti na najinovativnejših 

šolah (kjer se zavedajo, da je kultura inoviranja ključni dejavnik trajnostnega razvoja šole) 
ter šolah, ki so povprečne po nekaterih merilih; torej analiza obstoječega stanja na teh 
šolah. 

3. Raziskati, kako ravnatelji razvijajo oziroma spodbujajo inovacijsko kulturo in klimo, 

kateri sistemski pogoji in dejavniki so potrebni za razvoj inovativnosti na šolah ter kateri 

so zaviralni dejavniki. 

4. Opraviti analizo odgovorov ravnateljev po posameznih šolah in primerjati njihove poglede 

ter ugotoviti, ali je treba bolj izobraziti management šol za učinkovitejše spodbujanje 
ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti oziroma kateri drugi ukrepi so potrebni ter kako 

naj bi management šol deloval v prihodnosti.  
5. Opraviti analizo odgovorov učiteljev in primerjati njihove poglede s pogledi ravnateljev 

ter na ta način osvetliti določene vidike managementa inoviranja. 
6. Narediti primerjavo med inovativnimi in povprečnimi šolami. 
7. Podati priporočila in ugotovitve za management na srednji šoli oziroma izdelati model za 

dosego inovativne šole. 

1.3 Raziskovalna vprašanja 

Na podlagi teh ciljev smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja, ki so nas vodila skozi 

raziskovalni proces: 

1. Kakšni so pogledi ravnateljev na pomen inoviranja in na pomen ustvarjalnosti? 

2. Kakšni so inovacijski cilji šole? 

3. V kakšni meri vpliva na razvoj inovativnosti učenca kurikulum in v kolikšni meri 
obšolske dejavnosti? 

4. Kakšna je vloga vodje pri razvijanju inovativnosti? 

5. Kakšni so sistemski vidiki podpiranja ustvarjalnosti in inovativnosti? 

6. Kateri so bistveni zaviralni dejavniki? 

7. Kaj je bilo treba storiti za doseganje konkretnih inovacijskih presežkov? 

Raziskovalna vprašanja vodijo raziskavo in določajo, kako bodo podatki zbrani in imajo 
podobno funkcijo kot hipoteze v kvantitativni raziskavi (Merriam 1998, 60). 
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Glede na predstavljena teoretična izhodišča želimo skozi analizo raziskovalnih vprašanj 
pridobiti poglobljen pogled na vodstvene vidike in na razvoj inovativnosti na 

najinovativnejših ter na nekaterih povprečnih srednjih šolah po Sloveniji z vidika ravnateljev 

in učiteljev na teh šolah. 

1.4 Predstavitev raziskovalne metodologije 

V magistrski nalogi smo izvedli kvalitativno raziskavo, ki je sestavljena iz teoretičnega in 
empiričnega dela. Teoretični del je napisan na osnovi domače in tuje literature. Predstavili 
smo pojme s področja inovacij, definicije in dosedanje raziskave s tega področja, primere 

dobre prakse iz tujine, prav tako so nas zanimali tudi ostali dejavniki, ki vplivajo na razvoj 

inovativnosti. Še posebej nas je zanimalo, kaj je o inovativnosti povedanega na področju 
šolstva. Ugotovitve smo med seboj povezali in jih primerjali. V teoretičnem delu smo 

uporabili metodo kompilacije, pri razlagi pojmov in tudi pri pogledih različnih avtorjev na 
področju inovativnosti pa metodo deskripcije. 

V raziskavi smo uporabili pluralno študijo primera, in sicer smo vključili šest srednjih šol, da 

bi poglobljeno raziskali proučevano tematiko. Za izvedbo empiričnega dela naloge smo 
pripravili vprašanja za intervju in anketni vprašalnik. Na ta način smo pridobili primarne 
podatke. Vzorec je namenski, in sicer smo intervjuvali šest ravnateljev. Trideset učiteljev pa 
smo prosili, da so izpolnili anketni vprašalnik. Analizirali smo tudi sekundarno 

dokumentacijo, in sicer LDN-je ter poročila o realizaciji LDN. S triangulacijo smo povečali 
veljavnost raziskave. 

Pri primerjavi različnih vodstvenih vidikov inovativnosti smo uporabili komparativno 

metodo. Primerjali smo podobna dejstva, mnenja, izjave in ugotavljali, kje so razlike med 

proučevanimi šolami. Na ta način smo prišli do sklepov. 

Metodo analize smo uporabili pri razčlenjevanju pojmov, procesov, pojavov in pogledov. Z 

metodo sinteze in dedukcije ter z metodo splošnega analitičnega postopka po Milesu in 
Hubermanu (1994) pa smo povzetke analiz intervjujev in anket združili v smiselne sklepe. 

Z analizo in interpretacijo podatkov smo dobili predvsem vpogled v vlogo ravnatelja in 

učiteljev pri vplivu na razvoj inovativnosti.  

1.5 Prispevek k znanosti in stroki 

Na podlagi dobljenih podatkov smo kljub majhnemu vzorcu lahko oblikovali predloge in 

priporočila v smislu izboljšanja obstoječe prakse na področju inovativnosti in ustvarjalnosti v 

srednjem šolstvu.  

Izdelali smo model za dosego inovativne šole.  

Rezultati raziskave predstavljajo prispevek k razvoju znanosti na področju inovativnosti v 
srednjem šolstvu. Menimo, da bodo rezultati raziskave koristni za vse srednje šole. 
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1.6 Omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema 

Metodološke omejitve: 
− omejitev se nanaša na izbor vzorca, ki je namenski in majhen: omejili smo se na vzorec 

treh ravnateljev in petnajstih učiteljev, ki prihajajo s srednjih šol, ki so v še nedokončani 
raziskavi s strani ZRSŠ Ljubljana prepoznane kot najinovativnejše po nekaterih merilih, in 
vzorec treh ravnateljev in petnajstih učiteljev, ki prihajajo s srednjih šol, ki so povprečne 
po ugotovitvah ZRSŠ Ljubljana; 

− metodološke omejitve naloge postavlja tako limitiran obseg naloge kot število izbranih 
primerov, zato bo »posploševanje rezultatov /iz enostavnih ali kompleksnih zasnov/ v 
povezavi s teorijo in ne s populacijo« (Yin 1989), kar predstavlja tudi metodološko 
omejitev študije primera kot raziskovalnega pristopa; izbrani vzorec raziskave torej ne 

omogoča širšega posploševanja ugotovitev; rezultati raziskave lahko nakažejo teoretično 
posplošitev; 

− dodaten problem lahko predstavljajo merila, po katerih sta bili izbrani obe skupini šol; tu 
gre za omejitev omenjene izhodiščne raziskave ZRSŠ Ljubljana;  

− omejitev predstavlja osredotočenost na mestne šole, ker so po ugotovitvah raziskave 
ZRSŠ Ljubljana ravno mestne šole izstopale kot prve tri najinovativnejše in prav tako 
prve tri povprečne v njihovi raziskavi; 

− kot metodološko omejitev hkrati vidimo tudi vlogo »raziskovalke/raziskovalca, ki je 
primeren instrument za zbiranje podatkov« (Merriam, 1998, 7), saj metodologija kot 
»temeljna strategija pri odločanju o sklopu alternativ in možnosti, ki so dosegljive 
raziskovalki/raziskovalcu, to/tega popolnoma vključuje – od nezavednega pogleda na svet 

do uzakonitve tega pogleda na svet skozi raziskovalni proces« (Guba in Lincoln 1989), 

vse to pa vpliva tako na vsebino vprašanj kot na poznejšo analizo rezultatov.  

Vsebinske omejitve: 

− raziskovalka, ki raziskuje, je lahko pristranska, ker ima o raziskovanem problemu že 
oblikovana stališča, ker je prav tako zaposlena na srednji šoli; 

− večinoma smo se omejili na vidik ravnateljev in kako oni spodbujajo inovacijske procese 
(tako glede managementa, ravnateljev, učiteljev kot tudi dijakov), ker predstavljajo 
pomemben dejavnik za povečevanje inovativnosti v šoli; učitelje smo vključili kot 
sredstev za osvetlitev določenih vidikov managementa inoviranja; 

− omejitev je tudi izbor obravnavane literature, ker je to subjektivna odločitev raziskovalca; 

− omejitev je tudi možnost, da nekateri sodelujoči ne bi želeli odprto odgovarjati. 

Predpostavke: 

− za zagotovitev kakovostne raziskave je treba postaviti dobro teoretično podlago, na 
temelju katere bo opravljena raziskava; 

− inoviranje je nujno potrebno za preživetje organizacij (Markič 2004, 61); 
− predpostavljali smo, da bodo dolgoletne izkušnje ravnateljev s področja vodenja pomagale 

izbrati prave informacije, da bomo lahko poglobljeno obdelali obravnavano tematiko 

inovativnosti v srednjem šolstvu, in sicer predvsem vodstvene vidike; 

− predpostavljali smo, da bodo učitelji vestno in izčrpno odgovorili na vprašanja; 
− predpostavljali smo, da je to področje, čeprav je zelo pomembno za prihodnost dijakov, 

šol in širše družbe, slabše raziskano, verjetno zaradi tega, ker so ravnatelji in učitelji še 
premalo seznanjeni z inovativnostjo in podjetništvom oziroma za to področje nimajo 
dovolj časa. 

V nadaljevanju naloge so najprej podana teoretična izhodišča domačih in tujih avtorjev s 

poudarkom na inovativnosti, ustvarjalnosti, podjetništvu ter vodenju. 
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2 INOVATIVNOST V DRUŽBI IN V SREDNJEM ŠOLSTVU 

V tem delu magistrske naloge bo predstavljen teoretični okvir te študije, torej kako o 

inovativnosti in o dejavnikih, ki vplivajo na inovativnost, razmišljajo različni avtorji. 

Inovativnost postaja nujni sestavni del tako poslovnih kot pedagoških procesov kot tudi 
vsakodnevnih opravil. Primeren odnos do inovativnosti pa je treba začeti oblikovati že pri 

mladih (Likar in Fatur, 2009a). »Svet se zaradi intenzivnega inoviranja spreminja mnogo 

hitreje kot kadar koli doslej,« menijo Likar, Križaj in Fatur (2006, 13). 

Vidik inovativnosti v naši raziskavi pa bo konkretiziran v šolskem kontekstu.  

Cilj teoretičnega dela je pregled relevantne literature s področja inovativnosti in z 
inovativnostjo povezanimi pojmi ter področji, predvsem v povezavi s šolstvom. 

Teoretični pregled bo predstavljen na način, da bo kar najbolje povezan s študijami primerov, 
ki bodo predstavljene v nalogi. 

2.1 Osnovni pojmi 

Osnovni pojmi se navezujejo na inovativnost v ožjem in širšem smislu. Pomagajo nam 
razumeti področje inovativnosti nasploh. Najprej so predstavljene različne definicije domačih 
in tujih avtorjev o pojmih, na katerih temelji področje inovativnosti. 

2.1.1  Ideja, invencija, inovacija, inovativna družba 

Kantu je ideja najvišji pojem uma (Družboslovje 1979). 

Sruk (1985) pojmuje idejo kot misel, podobo, obliko, videz, umsko izoblikovan splošni pojem 
o nekem pojavu, procesu, predmetu, zamisel ali okvirni načrt nečesa, središčna misel oziroma 
sporočilo nekega filozofskega ali znanstvenega dela. Avtor (prav tam) pravi, da je ideja 

vsebina zavesti. 

Trstenjak (1981) definira idejo kot zamisel, ki se porodi inovatorju sama od sebe ali ob nekem 

dogodku. V nadaljevanju Trstenjak (prav tam) razlaga, da se ideja običajno hitro pojavi, 
vendar lahko tudi hitro izgine, zato ni najpomembnejši trenutek, ko nas nekaj navdahne, 
temveč poznejši trenutek, ko se te ideje zavemo in postanemo nanjo pozorni. 

Likar in Fatur (2009a, 50) menita, da je ideja »duša vsake organizacije«.  

Devetak (1980) definira invencijo kot idejo, opis ali model za novo ali izboljšano sredstvo, 
proizvod, proces ali sistem. Reberniku (1997) pa predstavlja nov domislek, ki bi morda kdaj 

postal uporaben ali koristen. 

Inovacija je vsaka koristna novost (European Commission 1996, 102), je sposobnost ustvariti 

nekaj novega, pri tem lahko gre za objekt, izdelek, proces ipd. (Morrison in Johnston 2006). 

Inovacija je uspešna implementacija uspešne ideje (Bellon 1996, 406). 
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Mulej in Ženko (2002) definirata invencijo kot vsako zamisel, ki lahko v prihodnosti postane 

inovacija, pri tem je treba vložiti veliko dodatnega napora in naložb, torej je invencij veliko 

več, a ni neposrednih koristi od njih, so pa nujna surovina za inovacije in eden od pogojev za 

njo, posredno so torej obeti za korist. 

Likar (Likar idr. 2002, 18) meni, da je invencija šele ideja – prvi korak do inovacije, ki 

predstavlja zamisel, razvito do uporabe – komercializacije, ki služi končnemu uporabniku. 

Likar, Križaj in Fatur (2006, 20) definirajo inovacijo kot nov in bistveno izboljšan izdelek, 
postopek ali storitev, ki se pojavi na trgu (inovacija izdelka/storitve) ali uporabi v okviru 

postopka (inovacija postopka/procesa), in se izkaže za koristno. Avtorji (prav tam) menijo, da 

morajo izdelek, storitev ali postopek predstavljati novost ali bistveno izboljšavo za 
uporabnika, ni pa nujno, da so novi na trgu. Tudi Christensen, Anthony in Roth (2005, 335) 

razlagajo, da inovacija zajema vse, kar pripomore k novim virom, procesom, vrednostim 

družbe ali pa izboljša obstoječe. 

Invencija je vsaka nova zamisel, ki morda obeta možnost za industrijsko ali drugo  uporabo in 
koristnost, ki bo kot izum morda tudi patentirana; ustvarjena s tehnično-tehnološkim 
raziskovanjem ali kateri koli drugim, ki se lahko izteče v drobne izpopolnitve ali korenite 
spremembe (Mulej in Ženko 2004; Mulej idr. 1994). 

Feldman (2004, 4) meni, da se invencija spremeni v inovacijo v procesu komercializacije. 

Potencialna inovacija je uporabna, vendar ne še nujno donosna ali kako drugače koristna nova 
zamisel (Mulej idr. 1994). Inovacija je vsaka koristna novost, ki nastane iz invencije ali 

potencialne inovacije, ki je uporabna in je sprejeta od odjemalcev ter donosna za avtorja in 

lastnika (prav tam). 

Invencija je torej vsaka misel, ki obeta, inovacija iz nje nastane, ko jo kdo razvije do uporabne 

vrednosti, odjemalci pa jo sprejmejo in kupijo (Likar idr. 2004). Pogoj za vse to pa je ideja, 

invencija (prav tam). Medtem ko De Leede in Looise (2005, 9) opredelita inovacijo kot 

namensko in radikalno spremembo v obstoječih izdelkih/storitvah, procesih in v organizaciji, 
katere namen je doseči konkurenčne prednosti pred tekmeci.  

Likar, Križaj in Fatur (2006, 25) razložijo širino tega področja, ki se nanaša na vse, kar neki 
organizaciji prinaša koristi in se razlikuje od obstoječe prakse: ideje, načini motiviranja in 

nagrajevanja inovacij, novosti v administraciji, načini komuniciranja ipd. 

Poudariti je treba, da inovacije niso le tehnološke narave, temveč so tudi družbene, 
sociološke, organizacijske, metodološke ipd. (prav tam, 31). Teoretiki jih delijo v različne 

kategorije (prav tam, 32): 

− po vsebini: 

− programske, 

− tehnično-tehnološke, 
− organizacijske, 

− upravljavske, 

− metodijske; 

− po posledicah: 

− korenite, 

− drobne; 

− po službeni dolžnosti: 
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− znotraj nje, 

− zunaj nje. 

Inovacije delimo tudi glede na velikost posledic, in sicer radikalne so tiste, ki spremenijo svet, 

male pa tiste, ki jih čutijo kot drobne izboljšave le posamezni uporabniki, razlagajo Tidd, 

Bessant in Pavitt (2001, 15).  

Pomembne niso le velike inovacije, Sorensen in Christopher (1997, 26) sta mnenja, da so za 

razvoj organizacije pomembne tudi majhne, inkrementalne inovacije in ambiciozni, toda 

dosegljivi cilji. 

Roos idr. (2000, 25) razlagajo, da so inovacije nujne zaradi ostre konkurence in prilagajanja 

neprestanim spremembam. Pravzaprav vsi teoretiki opozarjajo na izjemen pomen 

inovativnosti. Kuratko in Hodgetts (2004), Drucker (2001a) ter Krippendorf (2008, 1–2) 

opozarjajo, da je inoviranje pomembno za preživetje organizacij. Tega bi se morale zavedati 

prav vse organizacije, tako gospodarske kot negospodarske, vsi managerji, vodje ter 

ravnatelji. Brez inovativnosti ni razvoja, take organizacije niso preveč uspešne, niti ne dovolj 

prepoznavne, kar pa je velikega pomena v današnjem času. 

Za našo raziskavo je pomembno dejstvo, da inovacija ne zajema samo tehničnih storitev, 
ampak jo uvajamo tudi v šolstvu, kjer predstavlja prenos uporabe novih znanj in uvajanje 
novih metod poučevanja (Trunk Širca 2004, 128). 

2.1.2  Inovativnost in inoviranje 

Inoviranje je danes nujno potrebno. Treba je iskati izboljšave na vseh področjih. Vodje 
morajo razumeti, da mora biti inovacijski proces stalnica, zato morajo spodbujati vse 

zaposlene k temu ter ustvarjati pogoje za inovativnost. Inovativnosti moramo nameniti dosti 

časa in sredstev.  

Pervaiz (1998, 45) pravi, da je inoviranje prodorno vedenje, ki omogoča organizacijam, da 
vidijo prek sedanjosti in ustvarjajo prihodnost. Najpomembnejša lastnost inovativnosti je 

odmik od šablonskega in reproduktivnega delovanja, na ta način pa prehajamo h kreativnemu 
razmišljanju (Naji 2009).  

Guimaraes in Langley (1994, 5) sta opozorila, da je za inovacijski razvoj pomembno 

pridobivanje novih idej ter njihovo vrednotenje, uporaba novih idej in spodbujanje 

inovativnosti nasploh.  

Potrebne so tudi jasne strategije in cilji vodstva, dobra komunikacija in klima ter 

usposabljanje zaposlenih (Tidd, Bessant in Pavitt 2001, 15). 

Burgar (2003, 37) poudarja, da so eden ključnih dejavnikov na področju inoviranja človeški 
viri in da moramo dobro gospodariti z njimi, še posebej moramo biti pozorni na posameznike, 

ki imajo razvite inoviranju naklonjene vrednote, motive ter so s svojimi sposobnostmi zmožni 
preseči obstoječi nivo razmišljanja in razvijati ustvarjalno domišljijo. Vedeti moramo, da 

inovativni zaposleni zelo cenijo priznanje sodelavcev, bolj kot denarne in materialne nagrade 

(Milner, Kinnel in Usherwood 1995, 4), temu pritrjujeta tudi Sorensen in Christopher (1997, 

51). 
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Likar (2001, 17) razlaga, da pri inovativnosti tako kot pri ustvarjalnosti govorimo o lastnosti 

ljudi, pri inoviranju pa gre za dejavnost, ki je z inovativnostjo povezana.  

Tavčarjeva (2006, 134) definicija inoviranja se glasi: 

Inoviranje, snovanje novosti, zadeva v širšem smislu snovanje novih ključnih zmožnosti 
organizacije, da bi ta lahko bila konkurenčna tudi v prihodnje. Takšno inoviranje lahko obsega 
katero koli sestavino ali skupino sestavin politike organizacije. Inoviranje v ožjem pomenu 
besede […] pa zadeva snovanje novih ali spreminjanje obstoječih proizvodov, bodisi izdelkov 
bodisi storitev, ki so predmet menjave med organizacijo in njenimi odjemalci ali uporabniki. 

Raziskava Likarja idr. (2011) je pokazala, da inovacijsko vodilna podjetja večjo pozornost kot 
neinovativna namenjajo učinkoviti organiziranosti za spodbujanje ustvarjalnosti in načrtnemu 
iskanju problemov oziroma izzivov. Pomembno je tudi, da zaposleni razumejo inovacijsko 

politiko podjetij (prav tam). Raziskava Likarja idr. (2011) je temeljila na primarnih podatkih 

periodičnega statističnega raziskovanja Inovacijske dejavnosti v predelovalni dejavnosti in 
izbranih storitvenih dejavnostih, dopolnjenih s podatki iz drugih nacionalnih baz (SURS, 

AJPES ipd.).  

2.1.3 Od invencije do inovacije 

Invencije predstavljajo oblikovanje novih idej, proizvodov, strojev, procesov in metod 

medtem ko inovacije predstavljajo izboljšanje obstoječih proizvodov, strojev, procesov in 

metod;  invencija sama torej predstavlja le del inovacije (Jaklič 2002, 117). 

Likar, Križaj in Fatur (2006, 26–34)  menijo, da je invencija s tehničnega vidika zamisel nove 
naprave, proizvodnega postopka ali uporaba izdelkov v nove namene; inovacija pa je pojav 

novih znanj, ki se lahko teoretično ali praktično dokažejo. V vsakdanji praksi se soočamo z 
več ali manj znanimi pojmi, kot so na primer: potencialna inovacija, industrijska inovacija, 
tehnična inovacija, izum, znanje, intelektualna lastnina (prav tam). 

Znanja, potrebnega za izdelavo poslovnega načrta, tržnih raziskav in zavarovanje 
intelektualne lastnine, primanjkuje predvsem mladim in novim podjetnikom (Likar 2003). 

Glede na to, da mladim primanjkuje znanj, veščin in podpore za uspešno udejanjanje idej v na 

trgu  uporabne izdelke in storitve, bi bilo treba izobraziti učitelje in mentorje, ki bi pridobljena 
znanja prenesli na dijake in učence (prav tam).  

2.1.4 Intelektualna lastnina 

Z intelektualno lastnino označujemo različna zakonska upravičenja, ki so povezana z 

določenimi imeni, zapisanimi ali posnetimi mediji ter invencijami. Nanaša se na stvaritve 
človeškega uma, in sicer pravice iz intelektualne lastnine ščitijo interese ustvarjalcev tako, da 
jim dajejo lastninske pravice za njihove stvaritve (World Intellectual Property Organization 

2012, 3). Stvaritve , ki so zaščitene kot intelektualna lastnina, so (prav tam): 
− literarna, umetniška in znanstvena dela, 
− postavitve nastopajočih umetnikov, radijske oddaje in zvočni zapisi, 
− invencije na področju človeških prizadevanj, 

− znanstvena odkritja, 

− industrijski modeli, 

− blagovne in servisne znamke, komercialna imena ter oznake, 
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− varstvo proti nepošteni konkurenci, 
− vse druge pravice, ki izhajajo iz intelektualne dejavnosti na področju industrije, znanosti, 

literature in umetnosti. 

Intelektualna lastnina je oznaka za ustvarjalne aktivnosti človeka na industrijskem, 
znanstvenem in umetniškem področju (Likar idr. 2002, 62), ki jih pravno varujejo zakoni o 

industrijski lastnini, avtorskih in sorodnih pravicah ter o varstvu topografije polprevodniških 
vezij (Likar, Križaj in Fatur 2006, 35). Korist od intelektualne lastnine imamo šele takrat, ko 

jo  prodamo ali uporabimo (prav tam). 

Zaščita intelektualne lastnine se nanaša na podeljevanje izključnih pravic avtorjem tega, kar je 

opredeljeno kot intelektualna lastnina (avtorska pravica, patent) (World Intellectual Property 

Organization 2012, 3). 

2.1.5 Koncept odprtega  inoviranja 

Model zaprtega inoviranja, kjer vse ostaja zaprto v organizacijah, postaja zastarel (Mulej, 

Ženko in Potočan 2009). V ospredje čedalje bolj prihaja koncept odprtega inoviranja, saj se je 
treba zavedati, da je strokovnjakov dovolj povsod; konkurenti so po vsem svetu, s tem 

načinom presežemo tradicionalne meje organizacije; novosti so v sečiščih več strok, poiskati 

moramo zamisli odjemalcev in uporabnikov; organizacija mora uporabljati lastne in tuje 

zamisli; s tem konceptom koristimo širši družbi – vi pomagate drugim in drugi pomagajo vam 

ipd. (prav tam). 

2.1.6 Ustvarjalnost   

Ustvarjalnost posega na vsa področja življenja v družbi. Življenje v družbi znanja od nas 
zahteva, da se zavedamo, kako je pomembno, da nenehno razvijamo ustvarjalnost, ideje in 

podjetnost. Ustvarjalnost in inovativnost sta ključnega pomena za preživetje ter blagostanje 
majhnega naroda, o čemer je pisal že Trstenjak (1985). Challis (2000) meni podobno, da sta 

ustvarjalnost in inovativnost temelja za uspeh organizacij, pri tem ustvarjalnost lahko 

dojemamo kot najboljši vir inovativnosti, in sicer kot pretvarjanje ustvarjalnih idej v 
proizvode in storitve. 

Likar, Križaj in Fatur (2006, 24–25) razlagajo, da je »ustvarjalnost stalen proces, ki se ne 
more ustaviti pri eni sami novi zamisli, še zlasti ne, če je nekdo ne zna tudi uresničiti, ampak 
je potrebno »ožemanje« možganov brez konca in kraja v kombinaciji z razvijanjem in 

nadgrajevanjem osnovne zamisli«. 

Mayer (1991, 17–20) razmišlja, da ustvarjalnost ni samo lastnost, odvisna od hotenja, marveč 
je ustvarjalni proces, ki ga spontano sprožajo nenehne interakcije osebnosti z okoljem. Če v 
delovnem okolju ni izrazite potrebe po ustvarjalnih dosežkih, kar je največkrat povezano z 
odsotnostjo konkurence in se kaže v prevladi rutine ter v neustvarjalnem vzdušju, je pojav 
ustvarjalnih dosežkov zgolj naključje, rezultat dela tistih redkih posameznikov, ki jim je 

ustvarjalnost način in smisel življenja  (prav tam). Mayer (prav tam) sklene razmišljanje, da se 
vsaka ustvarjalna pobuda rojeva v napetosti med notranjo motivacijo človeka in zunanjo 
stimulacijo delovnega okolja. Da je ustvarjalnost potrebna v vseh fazah invencijsko-

inovacijskega procesa, menijo tudi Likar, Križaj in Fatur (2006, 29), in sicer se nanaša na 

celotno poslovanje od ideje, do razvoja nekaterih invencij  ter do uspešne inovacije, nato pa 

znova v iskanje invencij in tako nenehno naprej. 
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Marentič Požarnikova (2003, 90) meni, da imamo ustvarjalne sposobnosti v večji ali manjši 
meri vsi in vsak jih uveljavlja na nekem področju, kar nam omogoča sklop osebnostnih potez 
in ugodne okoliščine. 

Ustvarjalno organizacijo tvorijo kreativni ljudje, za nove zamisli sprejemljivo okolje in 

ustvarjalne tehnike, s katerimi zaznavamo in rešujemo probleme (Rebernik 1997). 

Ločimo več vrst ustvarjalnosti, in sicer (United Nations 2008): 

− kulturno oziroma umetniško ustvarjalnost, ki razvija domišljijo in sposobnost generiranja 

novih idej ter oblik interpretacije sveta v zvoku, besedilu in podobi; 

− znanstveno ustvarjalnost, za katero je značilno, da razvija radovednost in željo po 
eksperimentiranju ter ustvarjanju novih povezav v reševanju problemov; 

− ekonomsko ustvarjalnost, ki prinaša inovacije v poslovne prakse in marketing; 
− tehnološko ustvarjalnost, ki izboljšuje procese in proizvode. 

Vse pa izhaja iz ustvarjalnega razmišljanja posameznikov v organizacijah. 

Likar in Likar (1991, 17) pravita, da si mora človek pri ustvarjalnem razmišljanju priklicati v 
spomin vse svoje zmogljivosti in jih osredotočiti na določen problem, ki ga mora prepoznati 

iz čim več zornih kotov, ga analizirati in primerjati z dejstvi. Ko se njegove domneve z njimi 

ujemajo, ga to vodi do popolne ali delne rešitve (prav tam). Avtorja (prav tam) nadaljujeta, da 

pa lahko človek v kateri koli fazi razmišljanja ugotovi, da je zašel v slepo ulico – takrat si 

mora začeti postavljati nova vprašanja. 

Castells (1997) poudarja pomen izvirnosti in ustvarjalnosti ter pravi, da bo čedalje bolj 
veljalo: »Mislim, torej ustvarjam.« Tudi Muller (2000) napoveduje, da bo v družbi 
prihodnosti najpomembnejše trgovanje z idejami in ustvarjalnostjo. 

Ko prebiramo literaturo o inovativnosti in ustvarjalnosti, vidimo, da se ustvarjalnost nanaša na 
ves potek poslovanja od ideje, invencije, razvoja posameznih invencij, do inovacije kot 

uspešne komercializacije in vnovične naložbe v iskanje novih zamisli. 

Mayer (1991, 106) meni, da je temeljna naloga moderne organizacije, če želi povečati svojo 

inventivnost, v vzpostavitvi pozitivnega odnosa do ustvarjalcev in ustvarjalnosti, saj le 

priznavanje inventivne in inovativne dejavnosti ter dela ustvarjalcev kot enakovredne in 

cenjene  aktivnosti v podjetju ter sprejemanja ustvarjalnosti kot neobhodnega dela delovnega 

procesa, lahko dodelijo vlogi inovatorja pravilno vrednost. Vsekakor pa naj motiviranje 

ustvarjalcev upošteva dejstvo, da najučinkovitejša motivacija izhaja iz ustvarjalca samega in 
se manifestira kot občutek zadovoljstva ter navdušenja pri delu (prav tam). Motivirati ali 

vplivati na zaposlenega ni mogoče brez njegovega sodelovanja, ki pa se ustvarja le z 
recipročnim upoštevanjem in usklajevanjem potreb ljudi, ki skupno opravljajo delo v 
konfliktnih razmerah vsakdanjega življenja v organizaciji (prav tam). 

Srića (1999, 197) razlaga, da je treba pri nadzoru ustvarjalnih dejavnosti upoštevati 
povezanost ustvarjalnosti z veliko stopnjo negotovosti in da jo tog nadzor zelo ovira. Tako ni 

mogoče z gotovostjo predvideti in načrtovati niti kakovosti izvedbe niti potrebnega časa za 
dosego ustvarjalnega rezultata ter postavljati kakršnih koli trdnih meril ali standardov pri  
njegovem uresničevanju (prav tam). Bistvo nadzora ustvarjalnih dejavnosti, meni Srića (prav 
tam), je ohranjanje pozitivnega ozračja in navdušenja ter nevsiljivo spremljanje dela in 
rezultatov, kot tudi odstranjevanje nepotrebnih ovir, ki bi lahko oteževale ustvarjalno delo in 
zavirale ustvarjalnost. 
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Berginc in Krč (2001, 135) razmišljata, da mora organizacija za spodbujanje ustvarjalnosti v 

sodobnem dinamičnem okolju izvajati številne dejavnosti za ustvarjanje odprte 

decentralizirane organizacijske strukture, odpravljanje birokratskih ovir, spodbujanje 

učinkovite komunikacije in pretoka informacij na vseh nivojih organizacije, razvijanje 

eksperimentalnih lastnosti ter ustanavljanje skladov za razvijanje prototipov in inovacij ter 

zagotavljanje vseh pogojev za preživetje idej in za njihovo profesionalno vrednotenje. Z 

vajami in orodji/tehnikami se da ustvarjalnost okrepiti, pa tudi nasprotno – preveč ukazovalni 
šefi, starši in  učitelji ustvarjalnost močno zatrejo, menijo Likar, Križaj in Fatur (2006, 29). 

Vsak človek lahko do neke mere na nekem področju razvije ustvarjalni potencial, če mu pri 
tem pomagamo in ga spodbujamo. Človekov ustvarjalni potencial najbolj pomagajo razvijati 

družina, šola in podjetje ali ustanova, še posebej velik pomen ima šola oziroma učitelji 
(Pečjak 2002, 122), zato bi se morali tega zavedati prav vsi učitelji in ravnatelji. 

2.1.7 Ustvarjalnost in šola 

Šola je eden glavnih dejavnikov, ki naj bi oblikoval človekov ustvarjalni potencial. Različni 
avtorji ugotavljajo, da šola premalo spodbuja ustvarjalnost, jo celo zavira, zato je treba dati 
večji poudarek ustvarjanju pogojev za razvijanje ustvarjalnosti. Ravnatelji se morajo zavedati, 

da z inovativnostjo dobivajo na konkurenčni prednosti. 

Med cilji šole in cilji posameznih predmetov je vedno poudarjeno razvijanje ustvarjalnosti 

dijakov.  

Pri nas je ustvarjalnost osnovnošolcev raziskoval Žagar (1978) in ugotovil, da imajo učitelji 
rajši učence z visoko inteligentnostjo in nizko ustvarjalnostjo kot učence z visoko 
ustvarjalnostjo in nizko inteligentnostjo. Ta raziskava nam veliko pove o tem, kako so cilji 

usklajeni z realnostjo, učiteljevim delom, učnimi načrti ipd. 

Marentič Požarnikova (2003, 93) opaža, da šolsko ozračje in običajen potek pouka premalo 
spodbujata k ustvarjalnosti ali pa jo pogosto celo dušita. Navede »dušilce« ustvarjalnosti, kot 
so pričakovani vnaprej določeni odgovori (predvsem pri čedalje bolj prevladujočih vprašanjih 
izbirnega tipa), učiteljem so nadležna vprašanja, ki ji postavljajo učenci, še posebej drzne 
ideje ter miselne stranpoti. 

Avtorica v nadaljevanju (prav tam, 94) navaja splošne pogoje za razvijanje ustvarjalnosti v 
neki šoli ali šolskem sistemu: 
− ustvarjalnost je posebej poudarjena v ciljih in poslanstvu šole; 
− na voljo so ustrezni pripomočki, čas in prostor; 
− učenci imajo možnost izbire predmetov, dejavnosti in nalog; 
− v ospredju je skrb za visoko notranjo motivacijo in čim manj individualne tekmovalnosti, 

nagrad, zunanjega preverjanja in časovnih pritiskov. 

Marentič Požarnikova (2003, 93–94) meni, da učitelji, ki spodbujajo ustvarjalnost, vedo, kaj 

je ustvarjalnost in obvladajo tehnike spodbujanja ustvarjalnih idej. Pomembno je, da učenci 
vidijo, da se je takšen učitelj vedno pripravljen učiti in je odprt ter toleranten za vse novosti, 
ideje in predloge. Učencem postavlja uganke, paradokse, jih spodbuja, da povedo svoje 
mnenje, jim je mentor in ustvarjalec skupinske klime, kjer se ceni prispevek vsakega 

posameznika (prav tam). 
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Bezićeva (2010, 34) navede nekaj predlogov, s katerimi bi lahko dvignili ustvarjalnost v šoli. 
Predvsem je treba ustvariti ustvarjalno klimo, spodbuditi domišljijo in notranjo motivacijo, 

kot meni tudi Marentič Požarnikova (2003, 94). Bezićeva (2010, 34) predlaga, da bi učencem 
postavljali ustvarjalne naloge, pri katerih prideš lahko do več možnih rešitev, prav tako jim je 
treba postavljati neobičajna vprašanja, jih navaditi na ustvarjalno opazovanje in zaznavanje 

ipd. Ustvarjalnost zavira enosmerno podajanje snovi, nezdrava tekmovalnost med učenci ter 
kopičenje ocen. Avtorica (prav tam) predlaga oblikovanje ustvarjalnih timov, v katerih bi 

ustvarjalnost krepili z različnimi tehnikami za razvijanje idej. 

Torej je za ustvarjalnost zelo pomembno sodelovanje in timsko delo. 

2.1.8 Ustvarjalno sodelovanje in timsko delo  

Čeprav inovacije pogosto ustvarjajo posamezniki, je za spodbujanje ustvarjalnega dela v 
organizaciji primerno ustvarjalno sodelovanje oziroma ustvarjalno skupinsko delo, se 

zavedata Berginc in Krč (2001, 155) in pravita, da raziskave potrjujejo tezo, da imajo 

skupinske inovacije večjo stopnjo povezanosti z družbeno koristnostjo kot pa individualne.  

Mulej in Ženko (2004, 103) navedeta deset smernic za vzdrževanje ustvarjalnega sodelovanja:   

1. celovitost namesto enostranskosti razmišljanja, delovanja ter obnašanja v vsakdanjem delu 

in življenju; 
2. odprtost namesto izoliranosti, osame in samozadostnosti pri razmišljanju, delovanju ter 

obnašanju v vsakdanjem delu in življenju; 
3. dinamičnost namesto statičnosti, nespremenljivosti, neprilagodljivosti razmišljanja, 

delovanja ter obnašanja v vsakdanjem delu in življenju; 
4. interdisciplinarnost (medstrokovnost) namesto zaprtosti v lastno stroko pri razmišljanju, 

delovanju ter obnašanju v vsakdanjem delu in življenju; 
5. tveganost (verjetnost) namesto pričakovanja deterministične zanesljivosti pri razmišljanju, 

delovanju ter obnašanju v vsakdanjem delu in življenju; 
6. uporaba materialistične (vso stvarnost povzemajoče) dialektike za upoštevanje 

soodvisnosti in zato dialektičnega sistema vidikov; 
7. uporaba tipologij sistemov in modelov za razmejevanje soodvisnih delov celote; 

8. realističnost posploševanja spoznanj, ki jih dajejo posamične in delne analize v okviru 
posamičnih tipov sistemov in modelov za preprečevanje odmika od stvarnosti v 
razmišljanju, delovanju ter obnašanju v vsakdanjem delu in življenju; 

9. uporaba dialektičnega sistema za zajemanje vseh bistvenih in samo bistvenih vidikov kot 
sistema pri razmišljanju, delovanju ter obnašanju v vsakdanjem delu in življenju; 

10.  upoštevanje soodvisnosti analize in sinteze pri razmišljanju, delovanju ter obnašanju v 
vsakdanjem delu in življenju. 

Najučinkovitejše spodbujanje ustvarjalnosti je vodenje z dobrim zgledom, poudarja Srića 
(1999) in meni, da mora biti vodja pogumen vizionar, ki je izviren, neodvisnega in 

nekonformističnega duha, demokratičen, predvsem pa mora znati prisluhniti potrebam 

zaposlenih in jih podpirati pri uresničevanju ustvarjalnih zamisli. Njegova osnovna naloga je 

torej, da s spodbujanjem sodelovanja in vsakodnevnih medčloveških odnosov v organizaciji 
ustvarja in vzdržuje ustvarjalno vzdušje (prav tam). Ustvarjalna atmosfera namreč pomeni 

nenehno usmerjenost v spreminjanje in preseganje obstoječega, neke vrste napetost ter 

tekmovalnost s konkurenco in zadovoljstvo, ki spremlja delovne uspehe (Mayer 1991, 158).  
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Pečjak (2002, 131) opozarja, da je glavni notranji dejavnik zaviranja ustvarjalnosti 

konformizem, ki pomeni prilagoditev posameznikovih opažanj, mišljenja, stališč, mnenja in 
vedenja večini, kar pripelje k ponavljanju tega, kar je že znano. Pečjak (prav tam) nadaljuje, 
da je izredno pomembno, da člani skupine ne zavrnejo kolega z izvirnimi, čeprav 
nenavadnimi idejami, temveč ga strpno poslušajo in ocenjujejo. 

Timsko delo je zelo pomembno, saj interdisciplinarnost spodbuja inovativno razmišljanje in 
pomaga pri reševanju problemov.  

Posameznik v skupini ali timu deluje bolj sproščeno, samozavestno in ustvarjalno, kar bogati 

njegovo osebnost ter krepi medsebojne odnose in vzpostavlja ugodno ustvarjalno ozračje v 
organizaciji (Matos 1994, 48). Prednost takega dela je tudi v večanju zaupanja in 
neposrednosti v odnosih tudi pri odpravljanju ovir za objektivno sprejemanje drugih in 

njihovih idej (prav tam). Komunikacijske ovire, ki ovirajo ustvarjalnost, so ukazovanje, 

grožnje, moraliziranje, kritiziranje in smešenje, z uvajanjem skupinske ustvarjalnosti, pa se 

bistveno zmanjšajo (prav tam).  

Reynolds (1994) meni, da so značilnosti učinkovitega tima dobra komunikacija, ciljna 

naravnanost, občutek pripadnosti timu, sprotno odpravljanje problemov, iniciativnost članov 
tima, jasni cilji, poznavanje strokovnih načel delovanja tima, zmožnost obvladovanja čustev 
in napetosti, spoštovanje vodje in vodenje tima. 

Buckley (2000) razlaga, da timsko delo učitelje obogati z novimi pristopi in idejami; timsko 
načrtovanje vodi k novemu raziskovanju; izbirajo lahko med mnogimi idejami in so kritični 
do njihove izpeljave; spoznavajo se s strokovnimi novostmi in raziskovalnimi spoznanji; delo 

je manj monotono ipd. Tudi Polakova (2007, 107) poudarja prednosti timskega dela na 

različnih življenjskih področjih sodobnega človeka, ki jih zlahka prepoznamo tudi v šoli.  

Danes postaja timsko delo stalni način dela (Zupan in Kaše 2003, 130), saj posameznik sam 

nima dovolj različnega znanja in informacij, kar pa lahko prispevajo drugi člani tima. Različni 
strokovnjaki izmenjajo svoje znanje in izkušnje, kar pripelje do boljših rezultatov in 
pripomore k inovativnosti. 

2.1.9 Podjetnost  

Shane in Venkataraman (2000) podjetništvo definirata kot dejavnost, ki vključuje odkritje, 
ovrednotenje in izrabo poslovnih priložnosti, da uvedejo nove izdelke in storitve, načine 
organiziranja, trženja ipd. 

Podjetniki vedno iščejo spremembe in izkoristijo ponujene priložnosti (Glas 2001; Drucker 

2007, 27). Podjetniška miselnost in inovativnost sta uspešnim organizacijam temeljna 
elementa strategij (Kuratko in Hodgetts 2004). 

Podjetnik je največkrat tudi inovator, ki je sposoben prepoznati in izkoristiti podjetniško 
priložnost ter jo izpeljati kot tržno zanimivo podjetniško idejo (Pšeničny 2002). 

Khalil (2000) pripisuje podjetništvu še večjo vlogo in meni, da je gonilo tehnološkega 
inovacijskega procesa. 
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Podjetniki so vedno pripravljeni na spremembe in cenijo spodbude za razvoj ter sprejemajo 

tveganje pri tem, saj se zavedajo, da morajo skrbeti za konkurenčno prednost pred drugimi, v 
nasprotnem primeru lahko propadejo. 

Koren (2007, 137) ugotavlja, da je v tudi izobraževanju čedalje več dejavnikov, ki spodbujajo 
podjetništvo. 

V šolskem letu 2008/2009 (MŠŠ 2008) so bili uvedeni novi izobraževalni programi srednjega 
poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, katerih izvedba temelji na novem 

didaktičnem konceptu, ki predpostavlja tak pedagoški proces, da: 
− je usmerjen k dijaku ter razvijanju celovite poklicne usposobljenosti, razvijanju 

samostojnosti in prevzemanju odgovornosti za svoje ravnanje; 

− spreminja vlogo učitelja od »prenašalca znanja« k »usmerjevalcu k znanju«, oziroma k 
vlogi mentorja, ki načrtuje, usmerja in svetuje; 

− izpostavlja povezovanje teorije, prakse in ključnih kompetenc (učenje učenja, socialne in 
sporazumevalne kompetence, medkulturne kompetence, estetske kompetence, spodbuja 

raziskovanje in razumevanje naravnih ter družbenih procesov, informacijsko-

komunikacijsko pismenost, varovanje zdravja in okolja, načrtovanje in vodenje kariere ter 
podjetniško kompetenco); 

− razvija nove metode preverjanja ter ocenjevanja znanja in kompetenc (kreditne točke). 

Izobraževalni program je oblikovan modularno. Modul je programska enota za dosego 

poklicnih in ključnih kompetenc in predstavlja zaokroženo enoto ciljev in vsebin, ki 
povezujejo splošno znanje, strokovno-teoretično znanje ter praktično znanje. V modul 
vključena znanja so predvsem podporna znanja za kakovostno pridobivanje poklicnih 

kvalifikacij (MŠŠ 2008). 

Novost je tudi večja programska prožnost in avtonomija šol, katerim je prepuščeno 
povezovanje vsebin splošno-izobraževalnih predmetov s cilji strokovnih modulov s skupnim 
timskim načrtovanjem pouka vseh učiteljev, ki poučujejo v izobraževalnem programu. Šola je 
avtonomna tudi pri uresničevanju ciljev na regionalni in lokalni ravni. V sodelovanju s 
socialnimi partnerji z letnim delovnim programom šola definira cilje in vsebino odprtega dela 
kurikula (predmetnika), v katerem se zagotovi uresničevanje potreb in interesov lokalne 
skupnosti (znanja in veščine, ki jih pri potencialnih sodelavcih potrebujejo podjetja) (prav 

tam). 

V novih programih (CPI in ZRSŠ 2007) je podjetništvo vključeno v splošno-izobraževalne 
predmete, strokovno-teoretične predmete, praktični pouk in interesne dejavnosti ne samo kot 
učenje podjetništva, ampak tudi kot spodbujanje podjetniškega vedenja in spretnosti ter 
osebnostnih lastnosti. Cilj je razvijanje naslednjih lastnosti (prav tam): 

− postavljanje vprašanj (dijak razmišlja o svojih ciljih, razpoložljivih informacijah, o svojem 

znanju in sposobnostih); 

− iskanje zamisli (dijak razmišlja in išče možne priložnosti); 
− načrtovanje nalog (za posamezne zamisli preverja razpoložljive in potrebne vire, izdela 

poslovni načrt in ob tem rešuje različne probleme); 
− uresničevanje začrtane dejavnosti. 

Za doseganje ciljev podjetnostne kompetence naj učitelj dijake spodbuja k samostojnemu, 
ustvarjalnemu in skupinskemu delu ter projektnemu delu pri vseh učnih predmetih (prav tam). 
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2.2 Primeri dobre prakse iz tujine 

Navajamo nekaj primerov dobre prakse, ki smo jih povzeli iz dokumentov posameznih držav, 
ki so dosegljivi na spletu. Primeri dobre prakse iz tujine (Ng 2004; KD, NHD in KRD 2004; 

European Commission Directorate General of Enterprise 2004; European Commission 2006) 

kažejo, da je pomembno že pri mladih spodbujati podjetniško miselnost ter jim posredovati 

podjetniško znanje, s tem jih lahko spodbudimo pri odločitvi za samostojno podjetniško 
delovanje.  

2.2.1 Singapurski model  

Singapurska vlada je že leta 1997 začela z novo državno strategijo, ki bi svoje državljane, 
predvsem mlade, pripravila na izzive sodobnega časa. Vloga izobraževalnega sistema je tako 
postala spodbujanje inovativnosti in podjetništva, ki ima za cilj razvijanje ključnih osebnostih 
lastnosti, kar pa ne pomeni izključno ustvarjanja podjetnikov ter novih podjetij (Ng 2004).  

Šolski sistem naj razvija naslednje lastnosti, ki so potrebne za inoviranje in podjetništvo (prav 

tam): 

− intelektualno radovednost (nagnjenost k raziskovanju in eksperimentiranju); 

− navdušenje za lastne ideje, močan osebni karakter, vztrajnost, odpornost na neuspehe, 
sposobnost vnovičnega poizkušanja kljub neuspehom; 

− sprejemanje tveganja; 

− sposobnost timskega dela in sodelovanja; 

− vrednote, kot so spoštovanje, družbena odgovornost in poštenost. 

Izobraževalni sistem, ki spodbuja inovativnost in podjetništvo, temelji na naslednjih 

elementih (prav tam): 

− cilji: biti morajo jasni in sprejeti pri vseh udeležencev izobraževanja, in sicer učencih, 
učiteljih in vodstvu šole; 

− posel: inovativnost in podjetnost naj postaneta vodilo pri poslovanju šole; 
− kultura: udeleženci izobraževanja morajo sprejeti inovativnost in podjetnost kot vrednote 

ter jih vgraditi v svoje delovanje; 

− proces/postopek: postopki in procesi v šoli ne smejo ovirati inovativnosti ter podjetnosti, 

ampak spodbujati učence in učitelje, da sodelujejo pri poslovanju šole z lastnimi idejami; 

− viri in sredstva: usposobljenost za ustvarjalno mišljenje, finančna sredstva za 
eksperimentiranje, čas za generiranje idej; 

− celostni pristop: cilji, poslovanje, kultura, postopki ter viri in sredstva morajo biti 

medsebojno usklajeni ter usmerjeni v prizadevanje za uveljavitev inovativnosti in 

podjetnosti pri vseh udeležencih izobraževanja. 

Ena izmed pomembnih značilnosti singapurske strategije spodbujanja inovativnosti in 
podjetnosti je tudi vključevanje učencev in dijakov v vizijo vlade, da naj bi bila država 
Singapur v 21. stoletju med vodilnimi svetovnimi gospodarstvi, zato naj bi izobraževalni 
sistem razvil pri učencih in dijakih razumevanje, da lahko s svojim inovativnim in podjetnim 
delovanjem odločilno vplivajo  na razvoj ter uspeh svoje domovine, kar predstavlja tudi 

njihovo državljansko dolžnost (prav tam). 
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2.2.2 Norveški model  

Norveška je šolskem letu 2006/2007 izvedla prenovo kurikularnih programov. V osnovne in 

srednje šole je uvedla učenje podjetništva.  

Cilji izobraževanja za podjetništvo so naslednji (KD, NHD in KRD 2004): 

a) razvoj osebnih lastnosti in osebnostne drže: 
− prevzemanje iniciative; 

− prevzemanje tveganja; 

− zaupanje v lastne sposobnosti; 

− sodelovanje in komunikativnost; 

b) znanje in veščine: 
− znati ustanoviti podjetje; 

− znati uspešno razviti in tržiti lastne ideje. 

Zelo pomembno je tudi učenje podjetniške miselnosti, ki naj bi potekalo po naslednjih merilih 

(prav tam): 

− razvijanje ustvarjalnosti in ustvarjalnega reševanja problemov oziroma inovativnosti; 
− aktivno učenje in aktivno sodelovanje učencev in dijakov pri svojem učnem procesu 

(planiranje aktivnosti, sprejemanje tako uspehov kot tudi porazov, evalvacija); 

− interdisciplinarnost (povezovanje različnih znanj in strok pri reševanju problemov); 
− sodelovanje med izobraževalno ustanovo in lokalno skupnostjo (učenci naj pridobijo 

osnovna znanja, potrebna za lokalni trg delovne sile, podjetjem naj učenci in dijaki 

predstavljajo bodoče sodelavce, zato naj sodelujejo s šolo pri različnih projektih). 

Teoretična znanja, ki jih dijaki pridobijo v srednjih šolah, so: kako ustanoviti podjetje, 

osnovna ekonomska znanja, znanja o alokaciji resursov ter o poslovni etiki. Pomemben je tudi 

praktični del pouka, ki poteka v šoli v obliki virtualnega podjetja in pri delodajalcu v obliki 

dvoletne prakse (KD, NHD in KRD 2004). 

Norveška vlada je v svojem nacionalnem strateškem planu za obdobje od leta 2004 do leta 
2008 poudarila pomen podjetništva, v njem je izobraževalnemu sistemu dodeljena osrednja 
vloga za spodbujanje in razvoj podjetništva med mladimi. Šolski sistem mora učencem in 
dijakom posredovati, kakšen je pomen podjetništva za gospodarsko rast, preživetje podjetja, 
inovacije, razvoj tehnologije, odpiranje novih delovnih mest in večjo gospodarsko 
produktivnost ter izvoz države. Norveški model poudarja tudi vlogo učitelja, velik poudarek 

daje izobraževanju ter usposabljanju učiteljev za učenje in spodbujanje podjetništva. Za 

razvijanje kulture podjetništva je zadolžena tudi lokalna skupnost. Pomembno je sodelovanje 

tako javnih institucij kot tudi zasebnih podjetij, ki naj sodelujejo z izobraževalnimi 
ustanovami, in prek mentorstev, delovne prakse ali drugih projektov širijo podjetniška znanja 
ter podjetniško miselnost med mladimi (prav tam). 

2.2.3 Primeri dobre prakse v državah Evropske unije  

Evropska unija v zadnjem desetletju prek različnih programov in projektov spodbuja države 
članice pri razvijanju celovite strategije za podjetniško izobraževanje mladih. Spodbujanje 
podjetništva pri mladih  je ključnega pomena za ustvarjanje novih delovnih mest s 
samozaposlovanjem in za povečevanje konkurenčnosti ter gospodarske rasti v Evropi 
(European Commission Directorate General of Enterprise 2004).  
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Evropski model izobraževanja za podjetništvo zajema  usvajanje podjetniških lastnosti in 
veščin kot tudi usvajanje znanj, ki so potrebna za ustanovitev novega podjetja.  

Evropski model spodbujanja podjetništva ima štiri ravni (prav tam): 

− podjetništvo v osnovni in srednji šoli; 
− usposabljanje učiteljev za učenje podjetništva; 
− podjetništvo na univerzah; 
− sodelovanje med šolo/ univerzo in gospodarstvom. 

Kompetence, ki naj jih razvijajo snovne in srednje šole, so (prav tam):  

− managerske kompetence: sposobnost reševanja problemov, načrtovanje, komunikativnost, 

prevzemanje odgovornosti; 

− socialne kompetence: sodelovanje, sposobnost za timsko delo; 

− osebnostne kompetence: zaupanje v lastne sposobnosti, kritično in neodvisno mišljenje, 
samostojnost; 

− podjetniške kompetence: samoiniciativnost, ustvarjalnost, sprejemanje tveganja. 

Države Evropske unije imajo različne razlage in definicije podjetniškega izobraževanja. 
Programi podjetniškega izobraževanja, ki jih izvajajo države članice, kombinirajo na različne 
načine predvsem tri cilje (Hytti in O'Gorman 2004): 

1. razumeti podjetništvo in njegov pomen za sodobno ekonomijo (teoretična znanja); 
2. kako razviti podjetniške lastnosti (zaposlitev, kariera, možnost samozaposlitve); 
3. kako ustanoviti podjetje (znanja o poslovanju podjetja in njegovem upravljanju). 

Učne metode, uporabljene v programih podjetniškega izobraževanja, so večinoma 
tradicionalna učna metoda predavanja in preverjanja z izpiti, računalniške simulacije, 
projektno delo, mentorstvo učiteljev in/ali podjetnikov pri vzpostavitvi lastnega podjetja, 

virtualno podjetje, »mini-družbe«, ki proizvajajo in tržijo realne proizvode ali storitve, 
praktično usposabljanje pri delodajalcu ter nagradni natečaji (European Commission 

Directorate General of Enterprise 2004). 

Značilnost evropskega modela spodbujanja podjetništva skozi izobraževanje je tudi redna 
izmenjava dobrih praks med državami članicami (prav tam).  

Potrdilo o podjetniški usposobljenosti v Avstriji 

V Avstriji dijak, ki konča šolanje, lahko opravi dodatni izpit iz podjetniških veščin in poleg 
diplome pridobi tudi potrdilo o podjetniški usposobljenosti, ta izpit opravlja prostovoljno. 

Predmet se izvaja v štirih modulih, ki obsegajo naslednje teme: temelji ekonomije, ključni 
vidiki ekonomije, osnove podjetništva, podjetniško poslovanje (European Commission 2006). 

Potrdilo o podjetniški usposobljenosti ima prednosti (glej sliko 1), ki so pomembne tako za 

dijaka kot tudi za izobraževalno ustanovo in podjetja (prav tam).  
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Slika 1:   Prednosti potrdila o podjetniški usposobljenosti 

Vir: European Commission 2006, 34. 

Podjetništvo v srednjih šolah v Franciji 

Dijaki srednjih šol lahko sodelujejo v projektu za razvijanje podjetniških sposobnosti. 

Skupine  sestavlja od petnajst do trideset dijakov iz različnih letnikov. Vodi jih pedagoški tim, 
katerega člani so poleg učiteljev različnih strokovnih področij tudi predstavniki iz 
gospodarstva (European Commission 2006). 

Cilji projekta so prek konkretnih realnih situacij pri dijakih (prav tam): 

− razvijati samoiniciativnost in odločnost; 
− razvijati družbeno odgovornost; 
− razvijati ustvarjalnost in inovativnost; 

− razvijati sposobnost sodelovanja in komunikacije; 

− usvojiti potrebna znanja za organiziranje in vodenje podjetniških dejavnosti. 

Projekt omogoča dijakom spoznavanje vseh faz podjetniškega procesa, in sicer od zamisli do 
trženja izdelkov ali storitev. Dijaki ustanovijo realno družbo in izdelujejo ter tržijo realne 

izdelke ali storitve. Dejavnosti potekajo pod okriljem združenja, ki mladim omogoča tudi 
pravno odgovornost (prav tam). 

2.3 Pomen podjetnosti za inovativnost 

Za dobro poslovanje podjetij je zelo pomemben inovativni pristop, saj naj bi bil podjetnik 

inovator, ki pogumno in z vsem potrebnim tveganjem prepozna ter izrabi inovacijske 

priložnosti. 

Podjetnik mora biti inovator; podjetnik je torej človek, ki ustvarjalno upravlja inovacije, 

uporablja invencije, potencialne inovacije ter dele dane rutine, da iz njihove sinergije ustvarja 

inovacije (Mulej idr. 1994, 181). V sodobnem času je večina najuspešnejših podjetnikov 
uspela z inovativnim pristopom pri uvajanju in prodaji izdelkov, in sicer z inovativnim 

pristopom v proizvodnem, storitvenem in prodajnem procesu ter vodenju vseh sestavin tega 

procesa v smeri cilja ter podjetnikove vizije (Berginc 2004, 93). Avtor (prav tam, 92) definira 
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podjetnika kot inovatorja in uresničevalca, ki je sposoben odgovoriti na prepoznano ali 
ustvarjeno tržno potrebo z ustvarjalno, izvedljivo in tržno zanimivo podjetniško idejo, to 

razviti v podjetniško priložnost, vzpostaviti organizacijo za njeno uresničitev ter vložiti čas, 
napor, denar in spretnosti ter ustvariti novo ali dodano vrednost. Kot važno lastnost 
podjetnika Mulej (Mulej in Ženko 2004) izpostavi inovativno iskanje, ustvarjanje in 

izrabljanje inovacijskih priložnosti z vsem potrebnim tveganjem in pogumom. Ugotavlja 

(prav tam), da je pravzaprav vsak odrasel človek – pravno gledano – podjetnik, saj je lastnik 

svoje lastne delovne sposobnosti in jo prodaja na trgu delovne sile, virov človeških 
sposobnosti. Kako je pri tem uspešen, pa je odvisno od njegove podjetnosti, na katero imajo 

začetni bistveni vpliv štiri skupine lastnosti (prav tam, 10) : 

− človekova naravna nagnjenja k ustvarjalnosti oziroma talent; 

− človekove vrednote, etika, kultura, motivi, skratka motivi in nagibi, kaj štejemo za 

pravilno (ali napačno), za dobro (ali slabo), našega truda vredno (ali nevredno); v 
sodobnih razmerah, ko je vsakdo ozko specializiran, je nujna za preživetje etika 
soodvisnosti; 

− človekova vednost in znanje oziroma strokovnost; 

− človekova čustva, ki mimo razuma vplivajo na človekove odločitve; v sodobnih razmerah 
človekova čustvena inteligenca oziroma sposobnost in volja dojeti ter upoštevati tudi 
čustva.  

Berginc (2002, 120) navaja množico lastnosti, ki naj bi jih imel uspešen podjetnik. Izstopajo 

močna želja po uspehu, rasti in dosežkih; inovativno razmišljanje in ustvarjalnost; 

fleksibilnost in dinamičnost v obnašanju in načinu razmišljanja; vztrajnost pri reševanju 
problemov; prepričevalna sposobnost; sposobnost timskega dela ter motiviranost za doseganje 

rezultatov. Uspešen podjetnik je samozavesten, optimističen, čustveno stabilen, samostojen in 
vizionarsko usmerjen (prav tam). 

Za razvoj podjetniškega duha je bistvenega pomena človekova naravna nagnjenost oziroma 
prirojeni talent, vendar je veliko zgoraj naštetih lastnosti možno tudi privzgojiti in pridobiti. 
Vzgoja in izobraževanje imata velik vpliv na strokovnost in vrednote posameznikov in od njih 
je tudi odvisno, kateri potencialni talenti se bodo razvili v uporabne in uporabljene (Mulej in 

Ženko 2004, 10). 

Ustvarjalnost in podjetništvo sta dva med seboj dopolnjujoča se procesa pri udejanjanju 
inovacije. Berginc (2004, 94–115) razlaga, da se pojem podjetništva najpogosteje povezuje s 

pojmom udejanjanja priložnosti; podjetništvo je človeški in organizacijski proces, v katerem 

nastopajo inovacije, podjetnik pa z različnimi pristopi in orodji odraža ustvarjalno podjetniški 
talent ter ustvarja konkurenčno prednost. 

2.4 Družba znanja 

Družba znanja zahteva vseživljenjsko izobraževanje. Največje bogastvo postaja intelektualni 

kapital. Ustvarjalnost in inovacije so perspektive družbe prihodnosti. Čeprav se vsega tega 
zavedamo, pa naš izobraževalni sistem še vedno premalo pozornosti namenja ravno 
ustvarjalnosti in inovativnosti. Učeče se organizacije naj bi spodbujale ravno to, še posebej pa 
razvoj različnih kompetenc in profesionalni razvoj vseh zaposlenih. Šole dajejo temu velik 
pomen. Osrednjo vlogo imajo ravnatelji, ki so lahko motor inovacijskih dejavnosti na šoli. 

Drucker (1993) je opozoril, da v družbi znanja ne bo kapital najpomembnejši ekonomski vir, 
temveč bo to znanje. 
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V družbi znanja poteka vseživljenjsko izobraževanje, vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega 
procesa razvijajo najrazličnejše kompetence, da bodo lahko nemoteno delali tudi v prihodnje. 

Prehod v družbo znanja je povzročila informacijska in komunikacijska tehnologija. Svetovni 

splet je postal neizčrpen vir informacij, vsebin, znanja. Odpirajo se neslutene možnosti 
razvoja, problem pa je razločevanje med informacijo in dezinformacijo. O družbi prihodnosti 

razmišljajo Barle, Trunk Širca in Lesjak (2008, 198–199) in menijo, da je njena naloga razviti 

različne mehanizme, oblike in poti za ustvarjanje ter posredovanje znanja, hkrati pa ustvarjati 

pogoje za oblikovanje mrež med različnimi akterji posredovanja in ustvarjanja znanja, saj se 

bosta v družbi prihodnosti nenehno izobraževanje in zaposlitev še bolj prepletali.  

Družba prihodnosti naj bi temeljila na ustvarjanju novih idej, menijo Barle, Trunk Širca in 
Lesjak (prav tam) ter opozarjajo, da je v šolah premalo pozornosti namenjeno ravno 

ustvarjalnosti in inovativnosti, saj kompetenca učiti se učiti preveč poudarja vlogo udeleženca 

izobraževanja le kot sprejemnika že vnaprej določenega znanja. 

Ustvarjalnost in inovacije so perspektiva prihodnje družbe (prav tam, 200–201), treba pa bo 

krepiti trikotnik, ki ga predstavlja področje edukacije, raziskovanja in inovacij, to naj bi 
namreč predstavljalo gonilo razvoja družbe prihodnosti. 

2.4.1 Pomen znanja 

Davenport in Prusak (1998) menita, da je znanje mešanica uokvirjenih izkušenj, vrednot, 
relevantnih informacij in strokovnega vpogleda v posamezno problematiko, ki omogoča 
vrednotenje in razumevanje novih izkušenj ter informacij. 

Vzgoja in izobraževanje doživljata velike spremembe, saj človeštvo prehaja v obdobje družbe 
znanja. Znanje postaja vodilna gonilna sila. Največje bogastvo postaja intelektualni kapital. 
Lamm (1994) meni, da je znanje postalo »orožje v boju za eksistenco«, ni le »statusni simbol, 
temveč pomemben element preživetja« (Barle, Trunk Širca in Lesjak 2008, 51). »Nova znanja 
nastajajo iz novih zamisli, idej, ki se v ustvarjalnem procesu porajajo iz podzavestne 

zakladnice prej nakopičenih vrednot, izkušenj in znanj posameznikov,« pravi Tavčar (2006, 
141) in dodaja, da je pomembno, da posameznik svojo zamisel zaupa skupini podobno 

mislečih, ki zamisel oceni, kritično ovrednoti, dopolni in tako zamisel potem lažje uveljavi v 

organizaciji, saj je skupno znanje namreč v večji meri tudi znanje organizacije. Tavčar (prav 
tam, 168) tudi poudarja, da je »znanje najpomembnejše sredstvo in temeljna zmožnost 
organizacij«. Organizacija je uspešnejša, če se zaposleni v njej hitro učijo in to znanje 
uporabijo hitreje kot zaposleni pri konkurentih (Rampersad 2007). 

Z znanjem prispevamo k ustvarjanju dodane vrednosti, pri tem pa ne smemo pozabiti na 

ohranjanje ali izboljševanje življenjskega prostora, meni Koprivnikar (2004, 17–18) in 

poudarja, da inovacijsko ciljano raziskovanje ni monodisciplinarno, ampak zahteva 

sodelovanje mnogih disciplin. 

Pogled v prihodnost nam podajo tudi Barle, Trunk Širca in Lesjak (2008, 142) in menijo, da 

se vloga znanja, znanosti in tehnologije spreminja. Znanje je najpomembnejši dejavnik 
razvoja, s katerim ustvarjamo nove vrednosti, pri tem pa so zelo pomembni sposobni ljudje, ki 

ustvarjajo nove ideje (prav tam). Temu pritrjuje Likar (2003, 282), ki poudari, katera sta 

najpomembnejša dejavnika uspešnega dela, in sicer sta to znanje in intelektualni kapital. 
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Tega se zavedajo tudi vse učeče se organizacije, ki gradijo na znanju in intelektualnem 

kapitalu (Dimovski idr. 2005, 29–30), tudi za Pučka (1998) sta to temelja za pridobivanje 

konkurenčne prednosti v okolju, ki se nenehno spreminja in pravi, da je to nova paradigma – 

poslovodenje znanja. Znanje nas vodi do ustvarjalnosti in inovativnosti v izobraževanju, zato 
je treba skrbeti za vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje. 

Danes govorimo o managementu znanja, ki postavlja v ospredje povečanje konkurenčnosti 
organizacije, povečanje dodane vrednosti za odjemalce, spodbujanje inoviranja in izboljšanje 
delovne klime ter razpoloženja  (Holm in Poulfelt 2003). 

Poleg znanja pa so danes čedalje bolj poudarjene tudi najrazličnejše kompetence. 

2.4.2 Kompetence in vseživljenjsko izobraževanje  

Kompetence so razvijajoče se zmožnosti posameznikov, da uporabljajo znanje, spretnosti in 
sposobnosti za ustvarjalno, učinkovito ter etično delovanje v kompleksnih, nepredvidljivih in 
spremenljivih okoliščinah v poklicu, družbenem in zasebnem življenju (CPI 2006).   

Day (1999) definira kompetence kot »sposobnosti za opravljanje nalog in vlog, ki so potrebne 

za doseganje pričakovanih standardov«, pri tem pa opozarja, da je pomembno, kdo je tisti, ki 

standarde postavlja in tudi, da je doseganje standardov odvisno tudi od konteksta. Weinert 

(2001, 45–65) pa dodaja, da kompetenca na splošno vključuje sistem ne samo znanja in 
spretnosti, ampak tudi strategije ter rutine, ki so potrebne za uporabo tega znanja in spretnosti, 

kot tudi ustrezna čustva ter stališča in učinkovita samoregulacija teh kompetenc. 

Marentič Požarnikova (2007) predlaga seznam, ki je v grobem razdeljen na pet področij, gre 
pa za generične kompetence (skupne vsem učiteljem), ki se med seboj povezujejo in 

prepletajo: 

− komunikacija in odnosi; 

− učinkovito poučevanje; 

− organizacija in vodenje; 

− sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem; 

− profesionalni razvoj. 

Razvoj kompetenc v izobraževanju naj bi spodbujali zaradi kakovostnejšega izobraževanja, 
razvoja informacijsko-komunikacijske tehnologije, naraščajoče količine informacij, ki so 
lahko dostopne, naraščajoče internacionalizacije, neustavljivega napredovanja znanosti in 

tehnologije, multikulturnosti, sprememb vrednot, kompleksnosti spretnosti na delovnih 

mestih, nujnosti menjave dela v poklicni karieri, potrebe po vseživljenjskem izobraževanju, 
mednarodne primerjave ipd. (Marentič Požarnik 2007). 

Day (1999, 7) navede dejavnike, ki spodbujajo k nenehnemu izpopolnjevanju profesionalnih 

kompetenc, in sicer so to nova spoznanja na področju stroke, izpopolnjevanje na področju 
metod ter organizacije pouka, nove tehnologije, čedalje več učno in vedenjsko težavnih 
učencev, ki zahtevajo nove in predvsem drugačne načine poučevanja ipd. Opozarja pa (prav 
tam), da nič ne more nadomestiti dobrih učiteljev. 

Hargreaves (2000) pa poudarja, da morajo učitelji svoj profesionalni razvoj razumeti kot 
vseživljenjski proces in zanj prevzeti tudi odgovornost. 
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Ustvarjalnost je treba spodbujati s pomočjo vseživljenjskega učenja, ki je tudi pospeševalec 
inovacij in ključni dejavnik razvoja osebnih, poklicnih, podjetniških ter socialnih kompetenc 

(Naji 2009).  

Z udejanjanjem strategije vseživljenjskosti učenja se bosta še posebej povečali raven in 
stopnja inovativnosti na vseh področjih (MŠŠ 2007b, 7). 

Najbolj se zavedajo pomena široke palete kompetenc in vseživljenjskega izobraževanja učeče 
se organizacije. 

2.4.3 Učeča se organizacija  

Senge (1990) definira učeče se organizacije kot tiste, v katerih ljudje ves čas izboljšujejo 
sposobnosti za doseganje rezultatov, ki si jih resnično želijo, gojijo nove in raztegljive načine 
mišljenja, so svobodni v skupnih prizadevanjih ter se nenehno učijo, kako se učiti skupaj. 
Podobno razmišlja tudi Porter (1997, 54), ki pravi, da konkurenčno prednost dosežemo z 
nenehnim izboljševanjem in inoviranjem, kar pa dosežemo s tem, da se ves čas učimo in 

spodbujamo ustvarjalnost zaposlenih. 

Učeče se organizacije se ustvarjalno prilagajajo novemu in na osnovi svoje vizije ter 
sprotnega vrednotenja lastne aktivnosti ustvarjajo vedno nove načine delovanja (Marentič 
Požarnik 2003, 282) in kot dodaja Senge (1990) učeča se organizacija premaguje svoje 
podlage, ki ovirajo razvoj in preživetje.  

Drucker (2001a) opozarja, naj spremembe uvajajo postopno, saj zaposleni potrebujejo 

gotovost. Ker je inoviranje povezano s stroški, poudari Drucker (prav tam), naj v kriznih časih 
nikakor ne zmanjšujejo proračuna za inovacije in naj ne pozabijo nagraditi tistih zaposlenih, 
ki spremembe ustvarjajo. 

Model učeče se organizacije, razlaga Černetič (2007, 99), je eden od primerov snovanja 

dolgoročne politike države, da šole pridobijo, ohranijo in razvijajo profesionalizem 
zaposlenih, saj so dobri delavci osnova za uspešnost organizacije. Ravnatelj se mora 

vseživljenjsko izobraževati in z ustrezno organizacijo izobraževanja zaposlenih na šoli 
oblikovati sodelovalno kulturo in učečo se šolo, biti mora navdušen nad samoizobraževanjem, 
saj lahko le tako ustvarja kulturo šole, v kateri je vseživljenjsko izobraževanje vrednota (prav 

tam). 

Kakšno naj bo učenje za prihodnost, povzame Flechsig (1983) in meni, da naj bo učenje 
samostojno, ne le vodeno, formalno in neformalno, poleg spoznavnega, naj bo še socialno in 
čustveno. Zelo pomembno je, da se zavedamo, da je vseživljenjsko učenje nujno in da 

moramo ves čas  predvidevati nekaj novega. 

Posamezniki v učeči se organizaciji stremijo k osebnemu izpopolnjevanju  in skupni viziji, 
hkrati pa krepijo timsko učenje ter sistemsko razmišljanje, ki pa ne pomeni, da se moramo 

odpovedati individualnosti, nasprotno – individualnost je pomembna za dobro delovanje 

celote (Senge 1994, 16). 

Pojem vodenja v učečih se organizacijah je razpršen med vse zaposlene v celotni organizaciji, 
saj ima vsak zaposleni določeno specifično znanje, ki ga lahko posreduje drugim (Senge 
1990, 424).  
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2.5 Šole kot organizacije 

Šole so organizacije, ki jih ustanovijo lastniki ali ustanovitelji, da dosegajo smotre, ki so v 

skladu z njihovimi interesi, in zaposlijo managerje, ki jim poverijo oblast v organizaciji, da bi 

ta učinkovito delovala in po njihovih merilih ter standardih uspešno dosegala smotre in cilje 

(Tavčar 1999, 4). Ravnatelji so izvrševalci nalog in obveznosti, ki so predpisane z zakonom 

(prav tam). 

Poslanstvo šole je izobraževanje in vzgoja. Ravnateljem, strokovnim in drugim delavcem šole 
je prepuščeno, kako bodo uresničevali poslanstvo šole, odvisno pa je od njihovega 

profesionalizma, znanja in sposobnosti (Černetič 2007, 83). 

Drucker (2004, 20) meni, da je za politiko organizacije pomembno vedeti, kaj storiti in kako 

to narediti, zato Černetič (2007, 85) opozori, da imamo v šolstvu primere uspešnih in 
neuspešnih šol. Nekatere šole so menjale svojo dolgoročno in kratkoročno politiko ter hitro 

uvedle e-izobraževanje, izobraževanje odraslih, izredno izobraževanje, višje strokovne šole in 

druge dejavnosti, saj so sledile vplivom in zahtevam okolja ter trga, zato danes niso v 

neugodnem položaju. V težavah so tiste šole, ki niso pravočasno menjale teorije poslovanja 

(Drucker 2004, 20), in tiste, ki se ne zavedajo pomena razvoja inovativnosti. 

2.6 Vloga šole 

Hitro spreminjajoče okoliščine, globalizacija, družba znanja ipd. od mladih ljudi čedalje bolj 
zahtevajo vsestranske sposobnosti, najrazličnejšo paleto znanj oziroma kompetenc. Šolstvo 
mora izobraževati za prihodnost. Pri tem imajo veliko vlogo ravnatelji, ki so lahko motor 
inovacijskih dejavnosti na šoli.  

Armstrong (1999, 38–40) razmišlja, da »moramo omogočiti otroški ustvarjalnosti preboj 
skozi goste sloje okorelosti in nevednosti v družbi« in poudarja, da je »osnovna naloga 
izobraževanja »potegniti ven« (in ne »zatolči«, kot verjamejo nekateri starši in šolniki)«. 

Avtor (prav tam, 40) nadaljuje z razmišljanjem in pravi, da je problem šole v založnikih 
učbenikov, učiteljih, šolskih uradnikih, sestavljavcih preizkusov znanja, pa tudi v starših, ki se 
upirajo naprednim reformam. Meni pa (prav tam), da povsod prihaja do sprememb, saj za to 

poskrbijo napredni učitelji in starši, ki se zavedajo, da so spremembe nujne. 

Šorgo (2011, 60) meni, da je naloga formalnega izobraževalnega sistema, da bi sistematično 
razvijal sposobnost ustvarjalnega razmišljanja in ustvarjanja pri vsakem učencu. 

Po Sternbergu (2003) poznamo tri vrste mišljenja: 

− analitično (znati analizirati, kritično presojati, razlikovati, primerjati, vrednotiti ipd.); 
− ustvarjalno (imeti nove zamisli, iznajti kaj ipd.); 

− praktično (znati reševati probleme iz prakse, iz življenja). 

O razvoju inovativne šole razmišlja Pivac (1993), ki meni, da napredna inovativna družba teži 
k inovativnosti in ustvarjalnosti, zato tudi šola, takšna kot je zdaj, ne bo kos sodobnim 

nalogam družbe, ampak bo šole treba preoblikovati v inovativnejše, ker bodo le take ustrezale 
novim smernicam in kot trdi Mulej (2002, 14) je pri razvoju otrokovih sposobnosti in vrednot 

odločujoča šola, čeprav priznava tudi druge vplive, meni pa, da je ravno na področju 
inovativnosti šola tista, ki oblikuje kulturo ustvarjalnosti ter inovativnosti. 
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2.7 Usmerjenost k »uporabniku« dijaku oziroma posredno h gospodarstvu    

Izobraževalni programi, ki jih je v šolskem letu 2008/2009 pripravil CPI skupaj z MŠŠ ter 

socialnimi partnerji iz gospodarstva, poudarjajo povezovanje teoretičnega in praktičnega 
znanja, ki ga dijak pridobi s praktičnim usposabljanjem pri delodajalcu ter pri praktičnemu 
pouku v šoli. Pedagoški proces je usmerjen k dijaku, predvsem k razvijanju celovite poklicne 

usposobljenosti. Šola v sodelovanju s socialnimi partnerji z letnim delovnim programom 

definira cilje in vsebino odprtega dela kurikula, s tem zagotovimo znanja in veščine, ki jih pri 
potencialnih sodelavcih potrebujejo podjetja. Na ta način povežemo dijake s podjetji in 

podjetniškimi strokovnjaki, v odprtem kurikulu izobraževanje lahko namreč bolj prilagodimo 
dijakom (CPI in ZRSŠ 2007).  

Zelo pomembno je povezovanje šol z lokalnim okoljem, najpomembnejše je povezovanje z 

gospodarstvom. 

Srednješolski sistem mladih ne usmerja dovolj k inovativnemu razmišljanju in ker imamo tog 
šolski program, tudi ne sledi potrebam gospodarstva, še zlasti ne hitremu razvoju tehnologij 

(Likar in Fatur 2009b). 

2.8 Inovativnost v šoli 

Inovacija v šolstvu pomeni vnašanje sprememb v obstoječe vzgojno-izobraževalno delo, 
katere cilj je izboljšanje, razvoj in posodobitev pouka, razlaga Najijeva (2009) ter dodaja, da 

se šolske inovacije nanašajo predvsem na uvajanje in izboljšanje novih metod in postopkov, 
učnih programov in vsebin, učbenikov ipd. Če želimo izboljšati inovativnost, moramo najprej 
spremeniti miselnost, predvsem v tem, da bi bili pripravljeni tvegati in uresničiti zamisli (prav 

tam). Šole so na področju inovativnosti največkrat okorele, premalo so pripravljene 
prepoznavati ustvarjalne potenciale. Tisti ki izstopajo s svojo inovativnostjo, so največkrat 
obravnavani kot moteči, namesto da bi jih znali usmeriti in spodbujati k ustvarjalnosti (prav 

tam). Tudi Šorgo (2011, 60) opozarja, da se moramo zavedati, da lahko šolski sistem 
inovativnost in ustvarjalnost spodbuja ali pa zavira. 

Naš izobraževalni sistem temelji predvsem na iskanju neznanja, namesto na odkrivanju 

nadarjenosti. Preveč faktografskih podatkov pri različnih predmetih, prenatrpani učni 
programi ipd. zavirajo ustvarjalnost. Dijake je treba motivirati, da bodo znali razmišljati, kako 
podajati svoje ideje, da bodo ustvarjalni, inovativni. Za vse to potrebujemo kakovosten 

izobraževalni sistem in razvoj kulture ustvarjanja ter inovacij (Dobrowolska 2010), kar pa je v 
Sloveniji še slabo razvito. 

Spremeniti moramo marsikaj, saj se nove generacije upirajo tradicionalnemu 

izobraževalnemu sistemu. Teoretiki opozarjajo na probleme, ki bodo čedalje bolj prihajali v 
ospredje, toda sistem v šolstvu se spreminja zelo počasi. 

V šolstvu je kar nekaj dejavnikov, ki na žalost učiteljem onemogočajo rojevanje novih idej in 
ustvarjalno razmišljanje, meni Najijeva (2009), to so: 

− zastarele vodstvene strukture; 

− stereotipne navade; 

− nesposobnost prilagajanja novi situaciji; 

− konvencionalnost; 

− preveliko spoštovanje danih avtoritet; 
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− odpor do sprememb; 

− ozki interesi stroke idr. 

Integralni del našega življenja postajata informacijska in komunikacijska tehnologija. IKT je 

zelo vplivala tudi na delo v šolah, saj imajo te nove tehnologije velik vpliv na izboljšanje 

izobraževanja. Z uporabo IKT lahko močno izboljšamo obstoječi šolski sistem. 

Raznoliki pristopi in oblike poučevanja, metode in tehnike dela v šoli so zelo pomembni za 
doseganje zahtevnejših izobraževalnih ciljev. 

Mulej (2007) razlaga, da se v šolskih programih usmeritev Slovenije v inovativno družbo 
kaže zelo malo ter da praktično ni predmetov o podjetništvu in inoviranju v okviru tehniških 
ter naravoslovnih študijev, v srednjem šolstvu pa so na ravni prostočasovnih programov, kar 
kaže, da potrebujemo v šolstvu korak naprej na tem področju, če želimo napredovati. Mulej 
(prav tam) sklepa, da treba še marsikaj posodobiti v znanju, vednosti, vrednotah in možnostih 

ljudi, zlasti lastnikov ter managerjev, da bi oni svoje in svojih sodelavcev sposobnosti koristno 

uporabili – za krepitev inovativnosti in podjetništva ter posledično odličnosti in zato 
konkurenčnosti. Mulej (2007) torej opozarja, da v slovenskih šolskih programih ni predmetov 
o podjetništvu in inoviranju in da moramo na tem področju marsikaj spremeniti. Usmerjeni 

smo predvsem v doseganje merljivih standardov, kar zavira ustvarjalnost. Zakoni in predpisi 

bi morali ustvarjalnost in inovativnost zapovedovati, ali kot ima država Singapur že v vizijo 
vlade vključeno spodbujanje mladih v inovativnost in podjetnost. 

Logaj idr. (2006, 32) trdijo, da z inovativnostjo v šolah lahko dobimo konkurenčno prednost, 
in sicer tako, da zaposlene spodbujamo k spremembam, nakupujemo sodobno učno 
tehnologijo, smo dovzetni za spremembe ter uvajamo novosti in to pred drugimi šolami. 

Jakopec in Likar (2009) sta naredila raziskavo, katere namen je bil na podlagi ocene stanja v 

slovenski osnovni šoli ugotoviti, če obstajajo dejavniki managementa, ki vplivajo na razvoj 
kulture inoviranja za nadaljnji trajnostni razvoj in kako dobro management obvladuje razvoj 

inovativnosti. Ugotovila sta (prav tam), da obstoječa kulturna tradicija šole ni dovolj dobro 
naklonjena inoviranju. V raziskavo sta zajela vse ravnatelje osnovnih šol. Prišla sta do 
naslednjih ugotovitev (prav tam), da si management šole pri izbiri in zaposlovanju novih 

sodelavcev prizadeva pridobiti najsposobnejše, vendar mu to večkrat ne uspe.  Dobre šolske 

ideje se velikokrat zgubijo oziroma pozabijo, ni nekih trajnih učinkov. Zaposleni tudi pri 

izbiri učnih metod in oblik dela niso dovolj kreativni. Značilno je prikrivanje šolskih 
problemov, namesto da bi jih reševali, zato se iz lastnih izkušenj in izkušenj drugih tudi ne da 

veliko naučiti, ker marsikaj ne zvemo. Med sodelavci pogosto primanjkuje sodelovanja, 

medsebojne podpore, zaupanja in sproščenosti v medsebojnih pogovorih, prihaja do 

destruktivnih konfliktov med posameznimi skupinami zaposlenih. Velike razlike so med 

osebnimi in organizacijskimi cilji, čemur je verjetno vzrok premajhna vključenost zaposlenih 
v (razvojne) usmeritve šole. Treba bi bilo spremeniti obstoječo kulturo šole v kulturo 
inoviranja. Ključne dejavnike managementa, ki so za preobrazbo oziroma spreminjanje 

(kulture tradicije) odločilni, sta predstavila na sliki 2. 
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Slika 2:   Vpliv dejavnikov managementa na razvoj kulture inoviranja v šoli 

Vir: Jakopec in Likar 2009. 

Sahlberg in Oldroyd (2010) menita, da je treba v šolskem okolju je spodbujati inovativnost in 

ustvarjalnost, kar pa zahteva odmik od prevladujočega transmisijskega modela poučevanja, ki 
je usmerjen v doseganje merljivih standardov. Ob tem Šorgo (2011, 60–61) poziva, da 

moramo pripraviti ustrezno okolje, tudi zakone in predpise, ki bo ustvarjalnost in inovativnost 

zapovedovala, ne samo omogočala. 

Babič, Mulej in Likar (2009) menijo, da srednja šola predstavlja neizkoriščeno možnost, da bi 

povečali inovativnost mladih. 

Inovacij je v šolstvu več vrst, najpogostejše so pedagoške in didaktične inovacije. 

2.8.1 Pedagoške in didaktične inovacije 

Kot smo že povedali, se inovacije dogajajo na vseh področjih, v prihodnosti pa jih lahko 
pričakujemo še več. Generacije dijakov se zelo spreminjajo, zato se mora spremeniti tudi 
način dela z njimi, če želimo dosegati dobre rezultate. 

»Pedagoško inoviranje je kompleksen in večplasten pojav, ki poleg racionalne in vsebinske 
zajema tudi psihološko in emocionalno komponento, ki združuje individualno osebnostno plat 
ter socialno klimo in ozračje, ki zadeva družbene razmere in ekonomsko stanje,« menita 
Valenčič Zuljanova in Kalinova (2007, 116), medtem ko Jorgenson (2006) razlaga, da so 

pedagoške inovacije nujne v sodobni šoli, in sicer zaradi učne diferenciacije ter 
individualizacije, »zahtevnejših« učencev in spremenjenih ciljev šolanja. 

Valenčič Zuljanova in Kalinova (2007, 116–179) menita, da so pedagoške inovacije izid 
zavestnega, načrtovanega in ustvarjalnega dela, ki omogočajo spreminjanje obstoječe šolske 
prakse zaradi npr. nezadovoljstva z obstoječo situacijo. Didaktično inovacijo pojmujeta (prav 
tam) »kot novost, ki v procesu inoviranja pripelje do sprememb in izboljšav v šolski praksi, in 
sicer na nivoju učiteljevih didaktičnih spretnosti ter njegovih pojmovanj, stališč in 
razmišljanja, šolske klime ter širšega učiteljevega razumevanja lastnega poklicnega razvoja«. 
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Kultura  

inoviranja 
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Timsko delo osebja  
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Učitelji, ki tega ne razumejo in ne marajo sprememb, bodo le s težavo opravljali ta poklic, ki 
je čedalje bolj na udaru sprememb zaradi globalizacije, tehnologije, spremenjenih vrednot ipd. 

2.8.2 Dejavniki uspešne šole 

Šola je zelo kompleksna zadeva in ni nekega »recepta« za njeno učinkovitost (Townsend 
2009, 13). Veliko lažje bi bilo, če bi ravnatelji točno vedeli, kako delati, da bodo uspešnejši, 
tako pa so prepuščeni lastni iniciativnosti in inovativnosti. 

V srednjih šolah naj bi spodbujali razvoj najrazličnejših kompetenc, kot so ustvarjalnost, 

inovativnost, samoiniciativnost, podjetnost, razvijati je treba znanja in veščine, ki so povezane 
z inovacijskim procesom, skratka okrepiti moramo vse dejavnike, ki pomembno vplivajo na 

razvoj inovacijske kulture na šolah in to na vseh nivojih (management, učitelji, dijaki), kar pa 
je v veliki meri odvisno od ravnateljev. Tudi Huber (2004) meni, da je vodenje pomembno za 

uspešnost šol, še posebej je povezano s spremembami in presojo, kaj bi bilo za šolo dobro. 

Bush in West-Burnham (1994) trdita, da je šola uspešna, če ravnatelj in njegov tim opravljata 

svojo vlogo; če je poskrbljeno za strokovni razvoj vseh zaposlenih; vsi učitelji so kakovostni 
in delajo na profesionalni ravni ter uporabljajo ustrezne pristope k poučevanju. Kurikul mora 

biti prilagojen tako uspešnim kot manj uspešnim dijakom. Pomembne so povratne informacije 
o opravljenem delu. Dijaki naj sodelujejo in sooblikujejo delovanje šole. Na šoli pa mora 
vladati red. 

Ustvarjalno in uspešno organizacijo lahko vzpostavimo, če imamo kreativne ljudi, če je okolje 
odprto za nove zamisli in če uporabljamo različne ustvarjalne tehnike, s katerimi zaznamo in 
rešujemo probleme (Rebernik 1997). 

Na uspešnost šole vpliva tudi šolski kurikul in ravno kurikul se kaže kot največja težava po 

mnenju različnih teoretikov (Young 1998; Young 2006; Hartley 2006; Barle, Trunk Širca in 
Lesjak 2008). 

2.8.3 Šolski kurikul 

Svetina (1998, 7) meni, da pojem kurikul zaobjame »vse okoliščine učnega procesa v 
izobraževalni ustanovi«. 

Širec (1983, 320–321) je kurikul opredelil kot »modni termin, ki ima znotraj obče didaktike 
ustreznejše, ustaljene, specializirane in enoznačno opredeljene termine«. Izpostavil je (prav 

tam) dve prevladujoči vrsti opredeljevanja kurikula: 
− odprti kurikul, ki je omejen na »učne cilje, vključno v njihovi sintezi, izobraževalne in 

vzgojne učno ciljne načrte; v učiteljevi pristojnosti pa ostaja, da tak učno ciljni 
izobraževalni in vzgojni načrt ustrezno prilagodi konkretnim učno situativnim 
okoliščinam«; 

− zaprti kurikul, v katerem se »učitelju vnaprej natančno določi in predpiše vse stopnje 
učnega procesa, ne upoštevajoč konkretne učno situativne okoliščine in iz njih izvirajočo 
stopnjo učnostorilnostne selektivnosti; tako je pri zaprtem kurikulu učitelj v učnem 
procesu samo še statist«.  

Kurikul je sestavljen iz vzgojno-izobraževalnega načrta in njegove izvedbe. Vsebuje pa 
načrtovanje, uresničevanje načrta in samoevalvacijo. Sam proces vzgoje in izobraževanja 
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spada v uresničevanje načrta. Področje kurikula šolam omogoča, da uresničujejo svojo 

avtonomijo (prav tam). 

Odprti kurikul omogoča šolam, da se hitro odzovejo potrebam delodajalcev in da lahko ves 
čas sledijo novostim v stroki in lokalnim potrebam (CPI 2006). V odprtem kurikulu lahko 

izobraževanje bolj prilagodimo dijakom. Vsaka šola pripravi lasten izvedbeni kurikul in tukaj 

je možnost, da se inovacijam odpre pot, da se vpelje predmet, ki bo dijakom dal potrebno 
znanje s tega področja (prav tam). 

Kurikul prihodnosti po Youngu (1998) naj bi temeljil na naslednjih postavkah: 

− pomembna je širina in fleksibilnost; 
− vsa znanja naj bi se povezovala, tako temeljna kot specialistična, aplikativna in 

akademska; 

− dosežki naj se vrednotijo (kreditni sistem); 
− možnost vertikalnega in horizontalnega napredovanja; 
− cilji kurikula naj bodo jasni in povezani s potrebami učencev; 
− spodbujanje učiteljeve profesionalnosti. 

Ker ne vemo, kaj nas čaka v prihodnosti, mora biti kurikul odprt , meni Young (1998). Young 

(2006) je zelo kritičen do pasivnega šolskega kurikula, v katerem imajo učenci vlogo 
kontejnerja, v katerega zmečemo vse, kar gre. 

Tudi Hartley (2006) teži k temu, da bi šole postale fleksibilnejše in kompleksnejše, poti 

izobraževanja pa čim različnejše, za kar potrebujemo tudi fleksibilnejši in bolj odprt kurikul. 

Poleg šolskega kurikula se ravnatelji čedalje bolj zavedajo pomembnosti dobrega razvojnega 
načrtovanja. 
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2.8.4 Šolsko razvojno načrtovanje 

Earley, Fidley in Ouston (1996) razlagajo, da šolsko razvojno načrtovanje izboljšuje kakovost 
načrtovanja ter učenja v šoli, pri čemer je pomemben učinkovit management inovacij in 
sprememb. Proces poteka po stopnjah, ki jih opredeljujejo naslednja osnovna vprašanja, vidna 

na sliki 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3:   Razvojno načrtovanje 

Vir: Earley, Fidley in Ouston 1996, 159. 

Ravnatelji in učitelji si postavljajo ta vprašanja ves čas, so pa razlike med uspešnimi in 
neuspešnimi šolami, in sicer v načinu, kako, kdaj in kdo na ta vprašanja odgovarja, kako jih 
presoja, evalvira in vključuje v razvojno politiko šole (Černetič 2007, 87–88). Avtor (prav 

tam) trdi, da  je pogoj za uspešnost šole dobra načrtovalna politika, ki upošteva tako notranje 
kot zunanje dejavnike ekonomskega, političnega in socialnega okolja, zaposleni pa morajo 

ustvariti pozitivno organizacijsko ter inovacijsko kulturo in klimo. 

2.8.5 Organizacijska in inovacijska kultura ter klima 

Mnogo avtorjev piše o tej temi, zato obstaja tudi veliko definicij organizacijske in inovacijske 
kulture. Ob prebiranju literature smo ugotovili, da gre za zapleten in mnogostranski pojav. 

Ugotovili smo, da so organizacijske kulture v posameznih organizacijah zelo različne, njim 
lastne in da nanje vplivajo različni dejavniki. Opazujemo, kaj se dogaja v neki organizaciji, 

kakšen je način vodenja, kako komunicirajo med sabo, katere vrednote poudarjajo, kakšni so 
procesi in odnosi, produktivnost, kako rešujejo probleme ter kako skrbijo za učenje starih in 
novih članov skupine. 

2. Katere spremembe 

moramo še narediti? 

1. Kje je šola zdaj? 
3. Kako bomo 

spremembe vpeljali? 

4. Kako bomo spoznali 

učinkovitost sprememb? 
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Najpomembnejši za ustvarjalnost in inovativnost sta torej pozitivna organizacijska kultura in 

klima, ki spodbujata ustvarjalno razmišljanje. Pri tem ima odločujočo vlogo vodstvo, ki mora 
znati motivirati zaposlene, saj so le zadovoljni zaposleni neusahljiv vir za ustvarjalno 

dejavnost. Vodstvo mora skrbeti za dobre odnose in jasno postavljene cilje, pri tem pa je treba 

upoštevati tudi načela trajnostnega razvoja, kar postaja čedalje pomembnejše. Inovacijski cilji 

morajo biti jasno opredeljeni. 

Schein (1990; 1992) meni, da kulturo tvorita mišljenje in znanje, ki sta skupna članom 

organizacije in je vzorec skupnih osnovnih predpostavk, ki si jih je izmislila, odkrila ali 

razvila določena skupina v procesu reševanja odprtih zadev, povezanih s prilagajanjem 

zunanjemu okolju in notranji integraciji, ki so se izkazale za tako dobre, da so jih sprejeli kot 

veljavne in jih prenesejo tudi na nove člane skupine. 

Mintzberg (1983) in Božičeva (1996, 24) razlagata: »Kultura organizacije je kot ledena gora. 

Videti je le njen manjši del. Ostalo se skriva pod površino.« 

Kavčič (2005, 4) definira organizacijsko kulturo kot sistem vrednot, prepričanj, temeljnih 
stališč, ki so značilna za določeno organizacijo in se tudi po tem ločujejo med seboj. Podobno 
meni Robbins (1991, 576–577), da organizacijska kultura ločuje eno organizacijo od druge. 
Še globlje pa posega Logar (2007, 70–74), ki poudarja vrednote in meni, da so »duša podjetja 

in eden izmed temeljev za poslovno uspešnost«. Kultura organizacije je celostni in 

korporativni sistem norm, pravil, vrednot, stališč, prepričanj, skupnih lastnosti, načinov 
izvajanja procesov in postopkov, vedenja in načina delovanja zaposlenih tako znotraj 

poslovnega sistema kot z njegovim zunanjim okoljem, ki v sedanjosti odražajo prakso skupne 
preteklosti in so tudi pod vplivom občutka predvidene prihodnosti pripadnikov posameznega 

poslovnega sistema (Mihalič 2008, 5–6).  

Kulturo in klimo organizacije primerja Mihaličeva (2006), ugotavlja razlike in razloži svoje 

videnje: »Organizacijska klima kot manifestacija kulture ima veliko bolj kontekstualni in 

procesni, kultura pa sistemski pomen. Iz tega vidika se klima ustvarja začasno in skozi 

različne procese v sistemu, medtem ko se kultura ustvarja skozi daljša časovna obdobja ter 
prek globalnih interakcij v sistemu in z okoljem.« 

Deal (1993) razlaga, da v vsaki organizaciji nastajajo zapisana in nezapisana pravila, ki 

vplivajo na vsakdanje vedenje in delovanje ljudi v organizaciji, kar ugotavljata tudi Likar in 

Fatur (2009a, 43) in opredelita organizacijsko klimo kot »lastnost organizacije, ki opredeljuje 

način, kako ta deluje v vsakodnevnih, rutinskih okoliščinah. Ustvarjajo jo člani organizacije 
prek organizacijskih običajev, načinov ravnanja in sistemov nagrajevanja. V nekem smislu je 

koncentrat bistvenih prioritet organizacije«. 

Lipičnik in Možina (1998) poudarjata naslednje dimenzije, ki pripomorejo k sooblikovanju 
organizacijske klime: 

− inovativnost, ki je ključnega pomena za razvoj organizacije (vsaka pobuda s strani 
delavcev je dobrodošla); 

− motivacija, ki vodi vsakega delavca k dobremu opravljanju dela ali vlaganju dodatnega 

napora, če je treba; 

− pripadnost, ki predstavlja delavcu zavezanost podjetju in viziji nadaljnjega razvoja 

organizacije, to predstavlja del njegove identitete; 

− poznavanje ciljev organizacije, kar pomeni, da zaposleni pozna kratkoročne in dolgoročne 
usmeritve organizacije; 



 

32 

− strokovna usposobljenost, ki vodi k sodelovanju zaposlenih v procesu izobraževanja v 
organizaciji z namenom izboljšati delovno učinkovitost; 

− organiziranost, v kateri vsak zaposleni prevzame odgovornost za rezultate svojega dela; 

sem lahko uvrstimo notranje organizacijske odnose, vodenje, notranje komuniciranje, 

nagrajevanje, odnos do dela, razvoj klime. 

Naloga vodstva v organizaciji je, da svoje delovanje usmeri v ustvarjanje pozitivne in 

smiselne delovne klime ter s tem zaposlene ozavesti, da se pozitivna skupinska dinamika in 

sinergija tima ne ustvarjata spontano, temveč sta za to potrebna znanje ter trud (Lešnik 2006). 

Bellon (1996, 113) meni, da je uspeh organizacije odvisen od pospeševanja inovativne 
kulture. 

Petak (1990) razlaga, da inovativno kulturo predstavlja inovativno vedenje in kultura odnosov 

do znanstvenega in inovacijskega dela (obstoj in delovanje ustvarjalcev družbenega 
inovativnega medija) ter kultura samega znanstvenega in inovacijskega dela (avtonomija 

ustvarjanja). Stvaritev in uporaba vsake inovacije je kulturno dejanje, saj nastane v določeni 
kulturni sredini, v kateri izzove večje in manjše spremembe, a kot novo ustvarjena realnost 
zahteva od človeka in inovacijskega sistema prilagajanje (prav tam). Dodaja (prav tam), da sta 

temeljni razsežnosti znanstvenega in množičnega inovativnega ustvarjanja stvaritev inovacije 

in razpršitev ali transfer znanja inovacije (neka rešitev je inovacija šele, ko se uporabi in 
sproži učinek). 

Inovacijsko klimo ustvarjamo z razvojem naslednjih načel (Mihalič 2006, 214): 
− komuniciranje ustvarjalnosti kot dolžnosti in pravice vseh zaposlenih; 

− izrazito denarno in nedenarno nagrajevanje inovatorjev; 

− načrtno odpravljanje pojava zavisti sodelavcev do generatorjev idej; 

− stimuliranje medsebojnega spodbujanja za razvoj zamisli in idej; 

− javno izpostavljanje dosežkov posameznikov na področju inoviranja ter 
− predstavljanje uspehov organizacije iz naslova inovativnosti zaposlenih. 

Likar (2001, 91) razpravlja o strahu pred novostjo, ki je zaznaven povsod, saj ljudje vedo, da 

se bodo morali izluščiti iz udobne navajenosti in poznavanja svojega dela. Nadalje razlaga 

(prav tam), da se je treba na novost prilagajati, se znova učiti in pozabiti na rutino ter dodaja, 
da se ljudje bojijo sprememb, predvsem tisti nesposobni, ker lahko pri tem njihova sposobnost 

postane transparentna; nekateri pa se enostavno bojijo tveganja, kar se nanaša predvsem na 
vodilne osebe, ki morajo sprejeti končno odločitev in s tem prevzeti tveganje. 

Ljudje se moramo zavedati, da če ne bomo sprejemali sprememb, če se ne bomo prilagajali in 
uvajali inovacij, nas bo »povozil čas«. 

Vodstvo mora zagotoviti tako ozračje, ki bo spodbujalo ustvarjalno razmišljanje na vseh 
ravneh podjetja in dajalo podporo prizadevanjem inovacijskega managementa, ki se bo 

srečevalo z ovirami v procesu razvoja ter uvajanja ideje (Likar, 2001). 

Likar in Fatur (2009a) govorita o tem, kako izboljšati organizacijsko klimo, kako dvigniti 
motiviranost zaposlenih ter tako posledično ustvarjati kulturo, naklonjeno inoviranju, saj se 
moramo zavedati, da so zaposleni eden glavnih virov novih idej. Pri tem mora vodstvo 

zagotavljati, da se nova ideja ne zgubi, da se preveri njena vrednost oziroma koristnost in, če 
je upravičena, odpre pot za njeno uresničitev. 
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Mayer (1991) pravi, da je ključna naloga managementa, da poveča inovativnost organizacije, 
pravilno vrednotenje vloge človeških virov v podjetju in upoštevanje ter usklajevanje potreb 

zaposlenih ter oblikovanje takšne kulture podjetja, ki goji pripadnost zaposlenih, skrb za 
njihovo zadovoljstvo in osebni razvoj. Posluh za potrebe ustvarjalnih posameznikov in skupin 

omogoča sovpadanje individualnih interesov z interesi podjetja, kar krepi osebni uspeh 

zaposlenih ter poslovni uspeh celotne organizacije in njeno preživetje v sodobnih negotovih 
razmerah tržne konkurence (prav tam). 

Likar in Fatur (2009a, 29) menita, da podjetje, ki želi, da bodo njegovi sodelavci inovativni, 
mora ustvarjati tako organizacijsko klimo, ki bo nenehno spodbujala njihov ustvarjalni duh. 

Nadaljujeta (prav tam), da mora biti inovativnost del vsakdana in ne le stvar občasnih akcij. 

Trethowan (1991) razlaga, da organizacijska kultura največkrat ni naklonjena ustvarjalnosti – 

nenehnemu izboljšanju dela zaposlenih, medtem ko Fullan (1991) meni, da si mora ravnatelj 
prizadevati za oblikovanje organizacijske kulture, ki bo ravno nenehno izboljševanje dela 
vsakega zaposlenega najbolj cenila. Bečaj (2000, 11) razlaga kulturo šole »kot prevladujočo 
filozofijo učiteljskega zbora« in nadaljuje, da ravnatelji pomembno vplivajo nanjo, zato se 
skozi zgodovino z različnimi ravnatelji spreminja kultura šole (Prosser 1999). 

V šoli mora ravnatelj znati prisluhniti ljudem, tako zaposlenim, dijakom in po možnosti tudi 
staršem, če imajo kakršne koli ideje, ki bi pripomogle k razvoju šole, k boljšim rezultatom 
ipd., saj je moč delovne organizacije v njeni sposobnosti, da prepozna in uporabi vso 

razpoložljivo znanje ter ga razvija z vsemi razpoložljivimi učnimi oblikami (Urh 2006, 79). 
Harrisova (2002) pa meni, da sta pri upravljanju človeških virov v vzgojo-izobraževalnih 
organizacijah v ospredju razvoj in vrednotenje sposobnosti učenja, prilagajanja in 
spreminjanja. 

Fullan (2003, 41) opozarja, da mora kultura šol in širših šolskih sistemov postati takšna, da 
lahko prenese nenehne izboljšave in da so spremembe vgrajene vanjo. Ravnatelji morajo 
graditi novo kulturo, ki temelji na zaupanju, strokovnem poizvedovanju in dejavnosti (prav 

tam, 42). 

Likar in Fatur (2009a) sta izvedla empirično raziskavo na vzorcu petdesetih srednje velikih in 

velikih slovenskih podjetij. Ugotovila sta, da je področje inovacijske kulture in klime med 

vsemi vidiki ocenjeno najvišje, saj so anketiranci zatrdili, da se ustvarjalnost pričakuje na 
vsakem delovnem mestu in da je ustvarjalnost prvi pogoj za kakovost in učinkovitost dela 
(prav tam). Njuna raziskava je pokazala, da je denar glavno gonilo managementa idej in da je 

nagrajevanje inovacij v polovici podjetij vključeno v sistem plač. V raziskavi so se omejili na 
podjetja, Likar in Fatur (2009a) pa opozarjata, da je spodbujanje inventivnosti in inovativnosti 

zaposlenih smiselno in potrebno tudi v drugih organizacijah. Pri tem naj opozorimo, da pri 

nekaterih vidikih managementa inoviranja lahko rezultate iz podjetij smiselno uporabimo tudi 

za šolo. 

Avtorji so si torej enotni, da je organizacijska kultura sistem vrednot, norm, verovanj, 

prepričanj, delovanja, komunikacij in navad, ki so temelj delovanja ter vedenja ljudi v odnosu 

do organizacije in njenega zunanjega okolja. Tako kultura ljudi kot tudi organizacijska kultura 

izhaja iz ustaljenih načinov delovanja enih in drugih v preteklosti. »Oboje – klima in kultura  

– lahko inoviranje podpira ali zavira,« menijo Likar, Križaj in Fatur (2006, 151).  

Poudariti moramo, da je zelo pomembno ustvariti ozračje zaupanja in varnosti v organizaciji, 
da se zaposleni ne bi več bali sprememb, kot jih pomenijo tudi inovacije, saj se bojijo 
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negativnih posledic. Če bo vladalo zaupanje, bodo zaposleni vedeli, da bodo z medsebojnim 
sodelovanjem in spodbujanjem odpravljali morebitne posledice, ki bi jih prinesle spremembe. 

Za tako ozračje je nujen odprt in pošten dialog, timsko delo in sodelovanje. Zavedati se 
moramo, da če v organizaciji vlada ozračje strahu, inovacij ne bo. 

Zaradi tega je treba spodbujati inovacijsko kulturo ter klimo in eden od načinov je motivacija. 

2.8.6 Motivacija 

Dimovski idr. (2005, 30) trdijo, da na zadovoljstvo zaposlenih vplivajo motiviranje, 

nagrajevanje in nasploh okolje, v katerem delujejo. Veliko inovacij nastane v okolju, kjer sta 

v ospredju dva dejavnika, to sta motivacija in zmožnost zagotoviti pogoje, da se inovacija 
lahko razvije (Christensen, Anthony in Roth 2005, 63). 

Nizka motivacija zaposlenih predstavlja najmočnejšo oviro ustvarjalnosti, meni Mayer (1991, 
61) in nadaljuje, da predstavlja motivacija ključno sestavino ustvarjalnosti tako za sam 
ustvarjalni proces kot tudi z vidika spodbujanja ustvarjalnosti. Rezultati mnogih raziskav 

potrjujejo, da so posamezniki ustvarjalnejši, če so notranje motivirani z lastnimi potrebami, 
zadovoljstvom, uživanjem in z izzivi pri svojem delu (prav tam). Močna osebnostna 
motivacija je značilnost ustvarjalnih ljudi, ki nagnjenost za odpiranje novih problemov nosijo 

že v sebi (prav tam). Pri manj ustvarjalnih ljudeh pa je pomemben dejavnik spodbujanja 

ustvarjalnosti zunanja motivacija. Razločevati je namreč potrebno ustvarjalni proces, ki ga 

sproža ter vzdržuje ustrezna notranja motivacija, in proces realizacije ustvarjalnih dosežkov v 
praksi, ki je v veliki meri odvisen od podpore in spodbude iz okolja (prav tam). 

Musek in Pečjak (2001, 65) pa opozorita na problem v motivacijskem procesu, če si določeni 
motivi v normalnem motivacijskem pluralizmu med seboj nasprotujejo in nam onemogočajo 
doseganje ciljev. 

Marentič Požarnikova (2002, 10) motivacijo definira kot: »[P]roces izzivanja človekove 
aktivnosti, njenega usmerjanja na določene predmete in uravnavanja, da bi se dosegli določeni 
cilji.« Podobno definicijo zapiše Uhan (2000, 11), ki pravi, da je motivacija takšno zbujanje 
hotenj (motivov), nastalih v človekovi notranjosti ali v njegovem okolju, na podlagi njegovih 
potreb, ki usmerjajo njegovo delovanje k cilju.  

Christensen, Anthony in Roth (2005, 63) pomen motivacije še stopnjujejo in menijo, da je 
motivacija ena od pogonskih sil inovacije. 

Zadovoljstvo pri delu in motivacija sta zelo povezana, trdita Bush in Middlewood (2002, 78), 

saj morajo učitelji dobiti občutek, da dobro delajo in šele takrat jih ravnatelj lahko motivira, 
da delajo kakovostno tudi naprej. 

Evansova (1998, 45) našteje dejavnike, ki motivirajo učitelje za delo: 
− priznanje njihovih dosežkov in talentov; 
− klima v šoli; 
− odnosi med ravnateljem in učitelji; 
− posebno pa različne vrste in oblike prepoznavanja rezultatov. 

Osnovno napako naredimo, menita Everard in Morris (1996, 42), če pozabimo, »da so ljudje 
najbolj motivirani za delo s takimi cilji, ki so jih oblikovali skupaj in se jim zato čutijo 
zavezani«. Erčuljeva v komentarju h knjigi Za kaj se je vredno boriti v vaši šoli (Fullan in 
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Hargreaves 2000, 5) meni, da so najpomembnejši učitelji, saj »brez njihove predanosti 

spremembam in stalnim izboljšavam, bi bilo vsako početje jalovo«. 

Mayer (1991, 106) trdi, da najučinkovitejša motivacija izhaja iz ustvarjalca samega in se 
manifestira kot občutek zadovoljstva in navdušenja pri delu. Motivirati ali vplivati na 
zaposlenega ni mogoče brez njegovega sodelovanja, ki pa se ustvarja le z recipročnim 
upoštevanjem in usklajevanjem potreb ljudi, ki skupno opravljajo delo v konfliktnih razmerah 
vsakdanjega življenja v organizaciji (prav tam). Zaposleni bi morali inovirati zaradi notranje 

motivacije, ki naj izhaja iz dela samega in ne zaradi predvidenih nagrad ali kazni (Kavčič 
2011, 156). 

Zaposleni morajo biti motivirani, da sledijo ciljem organizacije. 

2.8.7 Postavljanje ciljev 

Cilji so rezultati, ki jih želimo doseči s svojim delovanjem. Ljudje postavljajo organizacije 

zato, da bi z njimi lahko uresničevali cilje, ki jim dajejo tudi smer in narekujejo, kako delo 

organizirati (Lipičnik 2002, 8). 

»Management je obvladovanje organizacije, da učinkovito in uspešno dosega zastavljene 
cilje,« poudarja Tavčar (2006, 79). 

Možina (Možina idr. 2002b, 13) opozarja, da skladnost med posameznikovimi cilji in cilji 

organizacije ni vedno zagotovljena. Če se organizacijski cilji zelo razlikujejo od 
posameznikovih, potem si zaposleni nezadovoljni, nemotivirani in neustvarjalni. Sodobne 

organizacije težijo k čim večji skladnosti med cilji organizacije in cilji posameznika, ki naj se 

medsebojno dopolnjujejo, med njimi so lahko celo vzajemna pričakovanja in učinki (prav 
tam, 13–14). 

Pri postavljanju ciljev pa morajo organizacije v današnjem času upoštevati tudi trajnostni 
razvoj. 

2.8.8 Trajnostni razvoj 

Senge in Carsted (2001, 26) interpretirata trajnostni razvoj kot inovativen pristop k naslednji 

industrijski revoluciji ter družbi znanja, kjer bodo ključne dimenzije razum, narava in 
humanizacija.  

Trajnostni razvoj je razvoj, ki ne uničuje zraka, vode in zemlje, prav tako je pomemben stalen 
tok dobrin in storitev, ki izhajajo iz naravnih virov planeta (Loucks in Gladwell 1999). 

Ministrstvo za šolstvo in šport v Smernicah vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj v 
predšolski vzgoji in douniverzitetnem izobraževanju (MŠŠ 2007a) trdi, da je osrednji namen 

teh smernic poudariti pomen vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj ter pokazati 
možnosti za uresničevanje trajnostnega razvoja pri formalnem, neformalnem in priložnostnem 
učenju. Navajajo cilje (prav tam), ki bodo prispevali k uresničevanju vzgoje in izobraževanja 
za trajnostni razvoj (VITR), kot so: 

− zagotoviti normativne podlage, ki podpirajo VITR; 

− usposobiti strokovne delavce v VITR; 

− zagotoviti ustrezna didaktična in druga gradiva za uresničevanje VITR; 
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− pospeševati raziskave in razvoj VITR; 
− okrepiti sodelovanje vseh dejavnikov na področju VITR, na vseh ravneh (državna, 

pokrajinska, občinska). 

Pri tem je treba upoštevati še načela, in sicer (MŠŠ 2007a, 11–13): 

− načelo odgovornega ravnanja do sebe, družbenega in naravnega okolja; 
− načelo obravnave TR z vidika etičnih razsežnosti, vključno z vprašanji enakopravnosti, 

solidarnosti in medsebojne odvisnosti med pripadniki ene generacije ter med različnimi 
generacijami; 

− načelo spoštovanja človekovih pravic; to načelo je bistveno načelo trajnostnega razvoja; 
− načelo integrativnosti elementov VITR (povezovanje okoljskih, gospodarskih in socialnih 

vprašanj); 
− načelo celostnega pristopa VITR: ključne teme trajnostnega razvoja so zelo raznovrstne, 

zato je za obravnavanje takih tem potreben celosten pristop; 

− načelo medkulturnega dialoga: odprta, spoštljiva in enakopravna izmenjava pogledov in 
mnenj med posamezniki oziroma skupinami različnih kulturnih ozadij; 

− načelo sistematičnega, kritičnega in ustvarjalnega razmišljanja o TR; 
− načelo ozaveščanja o TR: sodobni družbeni in gospodarski razvoj ter okoljska vprašanja 

zahtevajo znanje in ravnanje celotne družbe po načelih TR; 
− načelo vseživljenjskega učenja za TR celotne populacije; 
− načelo partnerstva na lokalnem, regionalnem in mednarodnem nivoju; 

− načelo socialnega partnerstva: za VITR je nujno povezovanje partnerjev, kot so strokovni 
delavci v vzgoji in izobraževanju in otroci/učenci z državno in občinsko oblastjo ter 
predstavniki civilne družbe.  

Koren tudi (2007, 22–24) razmišlja o trajnostnem razvoju in pravi, da trajnost povezujemo s 
spremembami ter da je lahko napovedati spremembe v izobraževanju, težje jih je uresničiti, še 
težje pa vzdrževati in kot razlaga Fullan (2005): 

− trajnostni razvoj pomeni ustvarjanje pogojev za nenehni napredek učencev; 
− če želimo trajnost, morajo ravnatelji in sistemski vodje delati skupaj in skladno; 

− trajnost je dvosmeren proces – ne gre le za sporazum med ravnatelji in sistemskimi vodji 

o usmerjenosti reform, sporazum se nenehno preverja in obnavlja tako, da ravnatelji ter 

sistemski vodje pritiskajo drug na drugega; 

− ni podatkov, kako zamenjava vodij na sistemski ravni ali sprememba njihove politike 

vpliva na trajnostni razvoj šol. 

Koren (2007, 23) opozarja na nevarnosti, ki jih prinašajo izkoriščanje okolja in želja po 
hitrem uspehu. Predvsem meni, da se povečujejo razlike med poklicnim in splošnim 
izobraževanjem; uničuje se ustvarjalnost in inovativnost v šolah; kurikul se oži, namesto, da 
bi se širil; ruši se strokovnost, samozavest učiteljev pada in kar je najbolj kritično – krepi se 

odpor do sprememb, kar je v nasprotju z ugotovitvami strokovnjakov, da bodo spremembe v 

izobraževanju pogoste, predvsem zaradi globalnih procesov (Hargreaves 2003). 

Teoretiki trajnostnega razvoja (Fullan 2005; Hargreaves in Fink 2006) upoštevajo globalne 
potrebe človeštva, ki mora ohraniti okolje in ekosistem, torej svet, ki nam daje življenje.  

Potrebujemo uspešno trajnostno vodenje, kar je zahtevno, ker o tem še ni bilo veliko govora 

(Koren 2007, 22–23). Problem v šolstvu je tudi ta (prav tam), da so sistemske spremembe 

redko uspešne. Čeprav vzorčne šole, ki uvedejo neke spremembe, uspejo, druge šole ne 

morejo pridobiti, da bi jim sledile, če pa jih že, se kmalu vrnejo v staro stanje. Poleg 

uspešnega vodenja je pri trajnostnem učenju pomembno sodelovanje ravnateljev, učiteljev in 
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kurikula (prav tam). Šolam ne dela težav vprašanje, kako nekaj izboljšati, ampak kako 
izboljšavo ohraniti, jo narediti trajno (Harris in Muijs 2004). 

Hargreaves in Fink (2006) razlagata, da se poskusi za trajnostni razvoj v izobraževanju kažejo 
v omejevanju preizkusov znanja, zmanjšanju pritiska na šole, ki imajo slabše rezultate na 
preizkusih znanja, skrbi za usposabljanje novega rodu učiteljev ter da se čedalje bolj poudarja 
kakovost vodenja šol. Elmore (2006) pri tem poudarja, da mora biti učenje pomembnejše od 
zunanjih preizkusov znanja, takega mnenja je tudi Hopkins (2006), ki meni, da na ta način le 
šolske oblasti ocenjujejo uspešnost šol, učna praksa pa se ne izboljša. Vsi teoretiki menijo, da 

ni dobro, da so šole obremenjene z zunanjimi preizkusi znanja. 

Zelo pomembna pri vsem tem pa je vloga ravnatelja, ki so lahko trajnostni vodje le, če znajo 
»stopiti iz šole« in v stiku z drugimi ravnatelji obravnavati skupne težave (Fullan 2005, 62). 

2.9 Ravnateljevanje 

Ravnateljevanje postaja čedalje zahtevnejše, saj mora biti ravnatelj strokovnjak na mnogih 

področjih, za katere pa velikokrat nima potrebnega znanja. Ravnatelj ima pri nas natančno 
predpisane normative in kurikul, prav tako je zakonsko opredeljena tudi njegova vloga. Poleg 

tega so obremenjeni z zunanjimi preverjanji in ocenjevanji znanja. Iz dneva v dan so večje 
zahteve okolja, nanje pritiskajo starši, lokalna skupnost ter država. Držati se morajo predpisov 
glede vodenja šol. Obremenjeni so z vnovičnim imenovanjem za ravnatelja, ko jim poteče 
mandat. Vrednote v družbi se spreminjajo. Čedalje manj je dijakov in čedalje manj je denarja, 
ki ga imajo pri svojem delu na razpolago. Še bi lahko naštevali težave in pritiske, s katerimi se 

vsak dan srečujejo ravnatelji, zato se nam poraja vprašanje, kako naj z vsem tem obremenjen 
ravnatelj najde čas in moč za inovativnost, ki ni zapovedana, je pa čedalje pomembnejša. 

Mihelčič (2008, 225) navede, katere naloge mora opravljati sodoben ravnatelj: 

− proučevati razmere, postavljati izvedene (iz poslanstva, videnja in strategije združbe) cilje 
ter predlagati (upravljalcem) posebnosti letne politike; 

− oblikovati letne strateške in okvirne izvedbene načrte ter določati procese in postopke za 
njihovo uresničitev; 

− zagotavljati potrebne prvine poslovnega procesa in (druga) sredstva; 

− načrtovati, usklajevati, motivirati in nadzirati delovanje članov združbe; 
− vplivati na ljudi s komuniciranjem; 

− odzivati se na spremembe z novimi politikami in prilagojenimi strategijami; 

− uveljavljati spremembe z reorganizacijami in s povezovanjem z drugimi združbami ter 
uvajanjem učinkovitejših postopkov in 

− zagotoviti ustrezne izide, predvsem določeno raven proizvodnosti in donosnosti, ugodno 
gibanje ugleda in vrednosti združbe. 

Vodenje je v ožjem pomenu vplivanje tistega, ki je vodja, na zaposlene, da izberejo takšno 
vedenje, da organizacija dosega cilje, smotre in vizijo (Černetič 2007, 117). Vodja v 

organizaciji mora imeti določene sposobnosti, da vpliva na druge zaposlene, da jih usmerja in 

prepriča, da uskladijo svoje cilje s ciljem organizacije (prav tam).  

Huber (2004) opozori, da se morajo ravnatelji usposobiti in izobraziti za vodenje, saj bodo le 

tako lahko uspešni in bodo dosegali boljše rezultate. Česar se po našem mnenju mnogi v naši 
družbi ne zavedajo in prevzemajo položaje, za katere niso usposobljeni, kar se kaže v 
neuspešnosti organizacij in podjetij. 
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Ravnateljevanje ima posebne značilnosti, in sicer jih Moos, Mahony in Reeves (1998) 

navedejo pet: 

1. Vodje imajo jasno osebno vizijo o tem, kar želijo doseči. 
2. Dobri vodje so v jedru dogajanja in sodelujejo z drugimi. 

3. Voditi pomeni spoštovati učiteljevo avtonomijo in učitelje varovati pred pretiranimi 
zahtevami. 

4. Dobri vodje vidijo naprej, se soočajo s spremembami in nanje pripravljajo zaposlene. 

5. Dobri ravnatelji so pragmatični. Sposobni so sprejemati politično in gospodarsko 

stvarnost, dobro se pogajajo ter sklepajo kompromise. 

Ravnatelj ima veliko vlogo tudi na področju inovativnosti. 

2.9.1 Vloga ravnateljev 

Vloge in naloge ravnatelja so v današnjem času zelo kompleksne, zahtevne in pomembne, 
predvsem ima veliko vlogo pri vpeljevanju sprememb. 

Najpomembnejša ravnateljeva vloga je tista, ki izhaja iz temeljnega procesa, ki se izvaja v šoli 
– torej učenje vseh udeležencev, razlaga Erčuljeva (2001, 88). 

Tudi Fullan (2004) pripisuje ravnateljem zelo veliko vlogo pri vpeljevanju sprememb, 

ravnatelj naj bi bil »proaktivni sistemski mislec«, kot osebnost in profesionalec, kar pomeni, 
da mora imeti veliko sliko dogajanja, ki mu pomaga ohranjati smer v kompleksnih situacijah 

ter mu omogoča, da zazna priložnosti za vpeljevanje sprememb in jih tudi ustvarja. Da mora 

biti pripravljen na spremembe in pri tem dobro poznati svojo organizacijo, menita tudi Erčulj 
in Koren (2003). Ravnatelj mora imeti sposobnosti za ustvarjanje pripadnosti kolektiva 

skupnim ciljem in jih mora znati navdušiti, pomembno pa je tudi da učitelje od vsega začetka 
vključuje v vse dejavnosti v zvezi z vpeljevanjem sprememb, da jim prepušča iniciativo ter jih 
spodbuja in podpira v procesu učenja (prav tam).  

Raziskava Korena (2002) je pokazala, da je treba znati učiteljem predstaviti, kaj jim je 

ponujeno, ker v nasprotnem primeru sprememb ne moremo vpeljati oziroma ne bo uspešno. 

Hebert (2000) in Erčuljeva (2000) menita, da je ravnatelj vratar vplivov in sprememb. 

Vodja se mora biti sposoben osredotočiti na inovativnost in pri tem znati sprejemati tveganje 

(Likar in Fatur 2009a). Ravnatelj kot manager pa ima vlogo odločevalca (Senge 1994). 
Podobno razlaga Warren Littlejeva (1984), da je bila prvotna ravnateljeva vloga, da odobri 

oziroma neodobri ideje in predloge, kar pa se je razširilo v motiviranje učiteljeve 
inovativnosti, spodbujanje izobraževanja in izmenjave izkušenj med učitelji. Prav tako ima 

vlogo sooblikovalca in spodbujevalca inovacijam naklonjene klime ali šolske kulture, 

pravzaprav je to ravnateljeva osrednja vloga v procesu inoviranja, trdi Valenčič Zuljanova 
(1996, 217–224).  

Valenčič Zuljanova (1996) je v raziskavi, kjer je sodelovalo 250 učiteljev in 105 ravnateljev 

slovenskih osnovnih šol, prišla do ugotovitev, da je vloga ravnatelja pri inoviranju 
pomembna, saj se učitelji na šolah, kjer imajo »spodbujajoči« stil ravnateljevega vodenja bolj 
vključujejo v inovativne procese. Pomembno je tudi ravnateljevo informiranje učiteljev o 
novostih, torej dobra komunikacija. Raziskava je pokazala, da se učiteljem zdi pomembno, da 
jim ravnatelj omogoči izobraževanje, da je dovzeten za predloge učiteljev, je pripravljen 
poslušati in svetovati, spodbuja učitelje in nikakor ne sili učitelja v inovacijo (prav tam). Prav 
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tako je ravnateljeva vloga zelo pomembna pri oblikovanju in spodbujanju inovacijam 

naklonjene klime v zbornici, je pokazala ta raziskava. Ravnatelj je lahko tudi zaviralec v 

procesu inoviranja. 

Ravnatelj ima torej več vlog. Teoretiki (Warren Little 1984; Bush 2003; Fullan 2004; Morgan 

2004) mu pripisujejo še vloge načrtovalca, snovalca politike, izvrševalca, odobritelja, 
vpeljevalca sprememb, povezovalca z okoljem, razsodnika, posrednika, poslušalca, 
svetovalca, nadzornika notranjih odnosov, izvrševalca nagrajevanja in kaznovanja. Senge 

(1994) mu pripiše še vlogo graditelja učeče se organizacije, v kateri zaposleni nenehno skrbijo 
za svoj razvoj in so odgovorni za učenje.  

Čedalje bolj pa ravnatelj postaja manager, ki mora pridobiti dodatne vire financiranja, saj bo 

na ta način pridobil konkurenčno prednost pred drugimi šolami. Šole bijejo neusmiljen boj za 
dijake, ker so se generacije zmanjšale in preživetje šol je odvisno od vpisa nanje. Ravnatelji se 
zavedajo, da je odvisno od njihove iznajdljivosti in inovativnosti, da bo šola prepoznavna v 
okolju ter tako zanimiva za bodoče dijake.  

Ravnatelj tako danes postaja spodbujevalec sprememb in strateški direktor, ki mora skrbeti za 
načrte, cilje, različne »formule« ter spodbude (Olssen in Peters 2005). Na ta način pa se 
odmika od rezultatov raziskav Lingarda idr. (2003, 70), ki so pokazale, da se morajo 

ravnatelji čim bolj zavzemati za strokovno vodenje, ki daje poudarek kakovosti poučevanja, 
učenja in ocenjevanja. 

2.9.2 Manager, pedagoški vodja ali oboje 

Bush (1995) razlaga, da ima ravnatelj dvojno vlogo, in sicer kot direktor (poslovodna 

funkcija) je odgovoren za uspešno vodenje šole kot organizacije, kot pedagoški vodja pa za 
vodenje sodelavcev, tudi Coleman (1990) se strinja z dvojno vlogo, in sicer je vodja ustanove 

z managersko odgovornostjo, hkrati pa ima vlogo profesionalca v izobraževanju. Bush (1995) 

opozarja, da sta obe vlogi obremenjujoči, za uspešno delovanje šole pa obe pomembni. 

Erčuljeva (2001, 87) je mnenja, da nalog in vlog ravnatelja ni mogoče razdeliti samo na ene in 
druge, saj ni neke jasne meje med managementom in vodenjem. Pedagoško vodenje je 
sestavni del procesa managementa v izobraževanju, saj vključuje vse funkcije v procesu 
managementa, od načrtovanja, planiranja, motiviranja, kontroliranja ipd. (Roncelli Vaupot 

2000). Southworth (1998) pa poudarja, da je ravnatelj kot pedagoški vodja vodilni 
strokovnjak za učenje, poučevanje, šolski kurikul ter zelo dobro pozna strategije učenja in 
poučevanja. 

Kot smo že zapisali v prejšnjem poglavju, Herbert (2000) in Erčuljeva (2000) pravita, da so 

ravnatelji v šolskem kontekstu vratarji, to njihovo vratarsko vlogo pa je mogoče razumeti kot 
stranski učinek decentralizacije. Decentralizacija lahko pripelje do preobremenitve z 
dolžnostmi in odgovornostmi do šol, na primer na področju kadrovanja, financiranja, 

vzdrževanja, kurikula, zagotavljanja sredstev za kurikul, dejavnosti na prostem in dejavnosti, 

ki niso navedene v kurikulu (Erčulj 2000). Grace (1995, 26) pojasni, da sta vlogi managerja in 

pedagoškega vodje odvisni od »vrste zapletenih in spreminjajočih se kulturnih in ideoloških 
razmer v širšem družbenem okolju, ki mu pripadata«.  

Yukl (1994, 4) meni, da so managerji bolj usmerjeni k stabilnosti, vodje pa k inovativnosti. 

Za uspešnost šole pa je pomembna tudi vizija, ki ji lahko vsi sledijo. 
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2.9.3 Management in vizija 

Manager mora najprej dobro poznati sebe, prav tako je pomembna intuicija in sposobnost 

usklajevanja vrednot ter vizije (Evans in Russel 1992). 

Tudi Fatur in Likar (2009a) pripisujeta vrhunskemu managerju sposobnost ustvarjanja vizije 

prihodnosti, ki vključuje kolektivne vrednote in težnje posameznikov ter ustvarja skupno sliko 

prihodnjega stanja, kakršnega si želi, ter aktivira ljudi, da svoj elan usmerijo k temu cilju. Pri 
sodelavcih mora ustvariti vtis, da tisto, kar počnejo, počnejo iz lastne želje in lastnega 

zadovoljstva, ne da bi bili vodeni od zunaj (prav tam).  

Še večji pomen pripisuje viziji Tavčar (2006, 79–80), obvladovanje organizacije se po 

njegovem začne prav tu, in nadaljuje, da ima vizija smisel le, če jo sprejme večina zaposlenih, 
zato mora manager poskrbeti, da jo zaposleni usvojijo. 

Roncelli Vaupotova (2000) opozarja, da mora ravnatelj graditi transformacijsko kulturo šole, 
ki temelji na skupni viziji in vpliva na povezanost v organizaciji. Transformacijsko vodenje 

pomeni, da želi vodja vplivati na spodbujanje in razvoj interesov podrejenih v korist skupine 

(Merkač 1998). Roncelli Vaupot (2000) razlaga, da transformacijsko vodenje temelji na 

visoki stopnji zaupanja med vodjem in zaposlenimi, kar izboljša vzdušje in omogoča boljše 
delo. 

2.9.4 Vpliv vodje na kulturo in filozofijo organizacije 

Ob proučevanju literature ugotavljamo, da teoretiki menijo, da je vodja organizacije tisti, ki v 
veliki meri vpliva na njeno kulturo in filozofijo, in sicer s svojim ravnanjem, delovanjem, 

učenjem, komunikacijo ipd. Biti mora zgled za vse zaposlene. 

Bush in Bell (2002) menita, da je ravnatelj glavni pri ustvarjanju kulture šole, kjer vsi 
zaposleni sprejmejo odgovornost in napredek kot nujno potrebo. 

Ravnatelj mora poznati »lokalno« kulturo svoje šole, trdi Koren (2007, 21), o čemer pišeta že 
Fullan in Hargreaves (2000, 96) in opozarjata, da jo lahko najbolje spozna le tako, da se o tem 

pogovarja s sodelavci, v pogovoru z njimi spozna, kaj spoštujejo in kaj se jim zdi pomembno, 

jih opazuje ipd.  

Bush (2003, 4) k temu doda še, da je osnovna naloga vsakega vodje združevanje ljudi okoli 

ključnih vrednot, medtem ko mu Hughes, Ginnet in Curphy (2006) pripišejo še dolžnost za 
razvoj sodelavcev. 

Kovač (1996, 252–253) razlaga vodenje kot veščino, ki združuje štiri temeljne elemente: 

− sposobnost uspešne uporabe moči; 
− sposobnost razumevanja ljudi z različnimi motivi in interesi; 
− sposobnost motiviranja ljudi za doseganje skupnih ciljev; 

− sposobnost ustvarjanja kulture sprememb v organizaciji. 

Mayer (1991, 136–137) razlaga, kako pomemben je slog vodenja, ki ga uporablja vodja pri 

delu z ustvarjalnimi ljudmi in opozarja, da nepravilen pristop do ustvarjalca, pomeni oviro 

ustvarjalnosti. Z ustvarjalnega vidika predstavlja demokratsko vodenje učinkovit način 
spodbujanja individualne in skupinske ustvarjalnosti, saj zaposleni skupno določajo cilje, 

načrtujejo dejavnost ter zanjo odgovarjajo (prav tam). Večja svoboda ustvarjalcev pri 
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izvajanju ustvarjalnega dela in možnost strokovnega odločanja pomeni odgovornost za 
rezultate lastnih odločitev, kar daje ustvarjalcem nekaj avtoritete, ki pozitivno vpliva na 
ustvarjalnost (prav tam). Vodja dejavnost koordinira, sodelavce usmerja, jim strokovno 

svetuje, odloča pa s soglasjem. Avtokratski stil vodenja, kjer vodja le izdaja ukaze in povelja 

podrejenim, pa ustvarjalno delo popolnoma zavira (prav tam). 

Fullan (2003, 41) opozarja, da mora kultura šol in širših šolskih sistemov postati takšna, da 
lahko prenese nenehne izboljšave in da so spremembe vgrajene vanjo. Pri tem pa morajo 
ravnatelji paziti, da gradijo novo kulturo, ki temelji na zaupanju, strokovnem poizvedovanju 

in dejavnosti (prav tam, 42). 

Vodja bi moral imeti ves čas v mislih, da je »človek najdragocenejše sredstvo« (Likar, Križaj 
in Fatur 2006, 93) in inovativni vodja se tega zaveda. 

2.9.5 Inovativni vodja 

Izboljšave v šolah so predvsem odvisne od vodenja, so pokazale mednarodne raziskave (West 

idr. 2000; Hopkins 2001), zato je zelo pomembno, kakšen je vodja. Vodja mora znati 

prepoznati potrebe zaposlenih in temu prilagoditi stil vodenja (Northouse 2001). 

Yukl (1998) pravi, da je vodenje proces, kjer nek posameznik izbira cilje organizacije, 

motivira zaposlene, da jih dosegajo, spodbuja delovanje znotraj in zunaj organizacije. 

Če želijo managerji vzpostaviti inovativno okolje, morajo biti (Bulc 2005): 

− zgled, torej tudi sami inovativni; 

− odprti za novosti in sprejeti morajo tveganje; 

− vztrajni; 

− ozaveščeni. 

Management je tisti, ki skrbi, da se zanimanje za učenje in inovativnost razširi med vse 
zaposlene in da se vsi zavedajo, da so to temeljni dejavniki pri razvoju sodobne učeče se 
organizacije (Dimovski idr. 2005, 33). Manager mora vedeti, katere so njegove sposobnosti in 

sposobnosti zaposlenih v organizaciji, ki jo vodi, da lahko potem izkoristi vse potenciale, pri 

tem pa je pomemben dober odnos do zaposlenih (Bulc 2005). Seveda mora manager oziroma 

ravnatelj tudi pri sebi razvijati lastnosti, ki so pomembne za področje inovativnosti. Zelo je 

pomembno strokovno znanje (Mullins 1991). 

Sorensen in Christopher (1997, 7) trdita, da se mora komuniciranje v zvezi z inovativnostjo 

začeti z vrha, z jasno zapisano filozofijo vodstva, ki izraža predanost organizacije vrednotam 

ustvarjalnosti in inovativnosti. Načrtna inovativnost namreč spodbuja celotno organizacijo, da 

v spremembah išče priložnosti (Drucker 1999, 86). 

Fatur in Likar (2009a) ugotavljata, da se managerji pogosto bojijo inoviranja, saj je to 

neizogibno povezano s tveganjem. Zelo pomembno je, da je ravnatelj pripravljen na 

spremembe, da je dobro seznanjen s svetovnimi izobraževalnimi trendi, zna izoblikovati 

kritičen odnos do njih in ob tem dobro pozna svojo organizacijo (Erčulj in Koren 2004, 68; 

Hebert 2006).  

Fullan in Hargreaves (2000) opozarjata, da morajo ravnatelji poleg svetovnih teženj dobro 
poznati tudi težnje lokalnega okolja ter temu ustrezno prilagoditi vodenje. O tem pa se mora 
pogovarjati s sodelavci, ki mu bodo tudi povedali oziroma svetovali, »za kaj se je vredno 
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boriti«, kaj spoštujejo in kako dojemajo ključne dejavnike šole (prav tam), saj se, kot je 
ugotovila Erčuljeva (2003), pogledi učiteljev zelo razlikujejo od pogledov ravnatelja in ti 

različni pogledi pridejo zelo do izraza ravno pri uvajanju sprememb in novosti. Veliko dobrih 
ravnateljevih namenov se izjalovi, ker učitelji niso prav videli ponujenega, ga niso sprejeli in 
niso izpeljali (Koren 2002), zato mora inovativni ravnatelj najprej izboljšati komunikacijo s 
sodelavci. 

Za spodbujanje ustvarjalnih zaposlenih je treba upoštevati naslednje predloge (Dimovski idr. 

2005, 31): 

− pozitivno sprejmite vsako novo zamisel; 

− zaposlenim čim bolj olajšajte posredovanje idej; 
− zaposlenim čim hitreje povejte svoje mnenje o njihovih predlogih; 
− na »neobetavne« sodelavce glejte kot na vir svežih idej; 
− ne dovolite, da zaposleni zapadejo v rutino: za ustvarjalnost so spremembe nujne. 

Ravnatelj se mora zavedati tudi, kako pomembno je vodenje za učenje. 

2.9.6 Vodenje za učenje 

Ravnatelj mora usmerjati k učenju vse udeležence v učnem procesu in pri tem mora biti tudi 

sam zgled, pravzaprav mora učenje postaviti v središče svojega dela (Blase 1998). 
Elmore (2006) pravi, da ima vodenje v praksi naslednje značilnosti, in sicer v ospredje 

postavlja prakso za izboljšanje poučevanja in uspešnost učencev; izvaja se z delitvijo 

odgovornosti; nujno je nenehno vlaganje v znanje in spretnosti. 

Vodenje ima pomembno vlogo pri drugih dejavnikih in kot pravi Sergiovanni (2006) je tudi 

dejavnik, ki vpliva na dosežke dijakov, in gonilo, ki vpliva na preostale dejavnike na ravni 
šole in učiteljev. 

Tudi projekti OECD (2006), ki so povezani s poučevanjem in učenjem, poudarjajo pomen 
učenja, kjer se spodbuja ustvarjalnost, inovativnost in posameznikom prilagojen program 

učenja ter napredovanja glede na njihove potrebe in motivacijo. 

Southworth (2005) razlaga, da morajo ravnatelji delovati na različnih ravneh učenja, če želijo, 
da bo njihov vpliv na dogajanje v učilnicah trajnosten, in sicer: 
− učenje učencev (proučevanje rezultatov učenja učencev); 
− učenje učiteljev (ravnatelj spodbuja širši pogled na izkušnjo učenja, bistvo je izboljšati 

učenje, lahko ostane individualno); 
− učenje zaposlenih (kolektivno učenje za vse zaposlene;  izkušnje in nadarjenost vsakega 

zaposlenega lahko postanejo vir učenja vseh); 
− organizacijsko učenje (šola postane učeča se skupnost s kulturo, ki ne obsoja, z 

medsebojno podporo in učenjem iz izkušenj); 
− mreže učenja (primerjava in sodelovanje z drugimi šolami); 
− učenje ravnateljev (nujno je učenje za vodenje). 

Stoll, Fink in Earl (2003) trdijo, da če želijo biti ravnatelji uspešni pri vodenju in če želijo 
spodbujati učenje, se morajo najprej sami učiti učenja, proces učenja razumeti poglobljeno in 

zavzetost za to tudi pokazati, skratka biti morajo zgled. 

Spretnosti in lastnosti ravnatelja, ki so potrebne za vodenje za učenje, so (Southworth 2005): 

− je etičen – poštenje in zaupanje sta temeljna za odnose; 
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− spodbuja in pogovore o poučevanju in učenju, kar je temelj za osmišljanje; 

− razume pomen konstruktivističnega vodenja; 
− razume spremembe in prehodna obdobja spreminjanja družbene ureditve; 
− zna porazdeliti moč in avtoriteto, sam nihče ne more voditi; 
− zagotavlja spodbudo in omogoča tveganje. 

Koren (2007, 113) še dodaja, da vodenja za učenje ni mogoče ločiti od drugih oblik vodenja 
in da so za učenje nujni sodelovanje, skupno vodenje, vzajemna odgovornost za uspeh ter 

strokovni razvoj. 

Hopkins (2000) govori o modelu pedagoškega vodenja, kjer je vlogo vodje pri vodenju za 
učenje strnil v tri točke: 
− oblikovanje poslanstva šole; 
− management pedagoškega procesa; 
− spodbujanje pozitivne šolske klime. 

Hopkins (prav tam) je ugotovil, da je vodenje ključni dejavnik uspeha oziroma neuspeha, saj 
mora nekdo učinkovito voditi šolo, ker je urejeno okolje prvi pogoj za uspešno učenje 
učencev. 

Erčuljeva (2001, 91–92) navaja naslednje pogoje za vodenje za učenje: 
− pozitivna klima; 

− vodenje sodelavcev (ravnatelj naj skrbi za strokovno in osebnostno rast zaposlenih); 

− materialni in prostorski pogoji; 

− sodelovanje z okoljem; 

− načrtovanje, vizija in jasni cilji. 

V izobraževalnih organizacijah, kjer je v ospredju vodenje za učenje, Hopkins (2001) 

poudarja, da mora ravnatelj aktivno spodbujati oblikovanje timov in upoštevati odločitve, ki 
jih učitelji v teh timih sprejmejo; skrbeti mora, da se vsi strokovni delavci šole strokovno 
spopolnjujejo; poskrbeti mora za učinkovite sisteme informiranja sodelavcev in širšega 
okolja; znati mora pohvaliti in nagraditi tiste sodelavce, ki največ pripomorejo k doseganju 

skupnih ciljev; sam mora izražati pripadnost  izboljševanju, smiselnim spremembam in učenju 
– ne le z besedami, ampak predvsem z dejanji. Ravnatelji morajo znati presoditi, katere 

zamisli in katere spremembe resnično nekaj obetajo in so smiselne. 

Vodenje mora biti usmerjeno v trajnostno, globoko znanje, to pa zahteva od ravnateljev 

posebno predanost, značilno za trajnostno vodenje, ki je v središču zanimanja na področju 
izobraževanja (Fullan 2005; Koren 2007). 

Če povzamemo mnenja teoretikov, mora biti vodja zgled na različnih področjih, predvsem 
tako, da se tudi sam nenehno uči. 

2.9.7 Vpliv ravnatelja na uspešnost šole 

Teoretiki (Day idr. 2000; West idr. 2000; Fullan 2001; Hopkins 2001; Hargreaves 2003) 

dokazujejo, da je uspešnost šole odvisna od kakovosti vodenja, motivacije učiteljev in 
kakovosti poučevanja. 

Teorije osebnostnih značilnosti, razlaga Koren (2007, 29–31), se osredotočajo le na vodje in 

ne tudi na zaposlene ali celo situacije, danes pa vemo, da vodenje ni odvisno le od vodilnega, 
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temveč gre za koncept odnosa med ljudmi v dani družbeni situaciji, zato vodenje proučujemo 
v povezavi z zahtevami situacije (Northouse 2001). 

Koren (2007, 14) trdi, da so za učinkovito šolstvo bistveni ravnatelji, prav tako za izboljšave 
na šolah, kar potrjujejo tudi drugi avtorji, kot so Hopkins 2001; West idr. 2000; Leithwood in 

Jantzi 2000.  

Ravnatelji uspešnih šol vodijo šole tako, da določijo skupne cilje ter smotre šole in jih izrazijo 
kot končne rezultate (Threthowan 1991, 40). Pravzaprav je odločilno to, da vodja ve, kaj je 
pomembno in kaj je prava dejavnost (Elmore 2003, 9). 

Marzano (2005) svetuje, da naj ravnatelj, ki želi učinkovito voditi organizacijo: 

− oblikuje močan vodstveno-razvojni tim; 

− razdeli odgovornost med člane tima; 
− izbere pravo delo; 

− identificira obseg sprememb, ki jih povzroča izbrano delo; 
− prilagodi stil vodenja obsegu sprememb. 

Uspešen ravnatelj mora razmišljati strateško, slediti vrednotam in viziji šole, biti mora 
dosleden v ravnanju in odprt za učenje ter se ves čas izpopolnjevati (Sentočnik 2005).  

Najpomembnejši dejavnik uspešnosti šole je kakovost vodenja, menijo Hargreaves, Hopkins 

in Leask (2001, 28–29) ter navedejo še nekaj značilnosti ravnatelja uspešne šole, in sicer: 
− je zavezan poslanstvu šole; 
− usklajuje delo šole z razporejanjem vlog in delegiranjem odgovornosti; 

− je aktivno vključen v načrtovanje in udejanjanje sprememb; 

− zna poslušati in se odzivati na ideje, je torej izurjen v komunikaciji; 

− sposoben se je odmakniti od vsakdanjih problemov, da bi opazil morebitne nove 

priložnosti; 
− ima visoka pričakovanja glede kakovosti učenja in poučevanja, hkrati pa je sposoben 

nuditi podporo in pomoč pri doseganju teh ciljev; 
− zahteva le minimalno količino papirnega dela, ker obširna dokumentacija jemlje učiteljem 

preveč dragocenega časa; 

− se navdušuje za inovacije, a je razsoden pri uvajanju sprememb, da tega ni preveč. 

Za uspešnost šole je zelo pomembno, da ravnatelj in učitelji skrbijo za svoj profesionalni 

razvoj, ki je eden izmed temeljev šole. 

2.9.8 Profesionalni razvoj ravnatelja in učitelja 

Mnogi teoretiki (Day 1999; Smith 2003; Laursen 2003; Earley in Bubb 2005) razlagajo, kako 

pomemben je profesionalen razvoj strokovnega delavca na šoli, ki pa se ne zgodi sam od sebe, 

temveč mora biti voden in usmerjan. Najbolje je, če je v ospredju lastna iniciativa ter 
zavedanje, da smo odgovorni sebi in družbi, da skrbimo za svoj profesionalni razvoj, pri tem 

pa je dobro, da sta profesionalni in osebnostni razvoj usklajena. Zaposleni bi morali to sami 

spoznati in biti notranje motivirani, saj v nasprotnem primeru ni smiselno. 

Day (1999, 7) razmišlja, da se morajo zaradi nenehnih sprememb na področju izobraževanja  

ves čas izobraževati in spopolnjevati, da ustrezna diploma sama po sebi že dolgo ne 
zagotavlja profesionalnega učitelja, je le še pogoj za vstop v učiteljski poklic. Učitelj 
profesionalec se mora zavedati, da poučuje družbeno manj prilagodljive učence v 
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nepredvidljivem času. Medtem ko izobraževalni sistemi uvajajo čedalje večjo standardizacijo, 
ki se kaže v nacionalnih kurikulih, standardih znanj, zunanjih preverjanjih, seznamih 

kompetenc, merilih kakovosti in podobnih mehanizmih. Večkrat gre za »konfliktne zahteve« 
(prav tam), ki postavljajo učitelja v negotov položaj, hkrati pa zahtevajo profesionalce v 
najširšem pomenu besede. Od učiteljev se pričakuje, da bodo spodbujali učence in jim 
omogočali pridobivati kakovostno znanje, da bodo spodbujali ustvarjalnost ter s tem 
prispevali k družbenemu napredku, poleg tega pa naj bi blažili socialne razlike, upoštevali 
individualne razlike ter še razvijali potenciale vsakega učenca (Valenčič Zuljan idr. 2011, 11). 

Znati se morajo soočati s hitrimi spremembami znotraj in zunaj učilnice (Sachs 2000, 76). 

Hirvi (1996) poudarja, da je ena najpomembnejših novih vlog učitelja predvsem odprtost za 
spreminjanje, temu pritrjuje Niinisto (1996), ki vidi današnjega učitelja kot spodbujevalca 

učenja in sprememb, učitelja, ki skrbi za svoj profesionalni razvoj, ter je del razvijajoče se 
učeče organizacije, podobno razmišljajo tudi Finn (1984) ter Hargreaves in Fullan (1998).  

Po mnenju Hargreavesa (2003) bi se moral učitelj v družbi znanja naučiti različnih načinov 
poučevanja; sodelovati v timih sodelavcev; razvijati »skupinsko« inteligenco šole; uvajati 

spremembe in se pri tem tudi tvegati; spodbujati sodelovanje tako z učenci kot s starši; se 
zavedati, kako pomembno je vseživljenjsko izobraževanje, ki je pot k profesionalizmu 

učiteljev in le učitelj profesionalec je lahko usmerjen k oblikovanju novih metod in oblik dela, 

k oblikovanju in uporabi novih znanj, ki niso vezana samo na poučevanje, temveč tudi k 
splošni razgledanosti, vplivanju na pogoje svojega dela, k javnemu delovanju in razvoju šole 

(Urh 2004). Černetič (2007, 93) pa poudarja vlogo učitelja, kot enega od najpomembnejših 
virov šole, je njen socialni, intelektualni in kulturni kapital. 

Pri profesionalnem razvoju učitelja ima najpomembnejšo vlogo ravnatelj, ki se mora prav 

tako zavedati, kako pomembno je vseživljenjsko izobraževanje. Hargreaves, Hopkins in 

Leask (2001) menijo, da mora ravno ravnatelj načrtovati profesionalni razvoj zaposlenih. 
Zagotoviti mora pogoje, da njegovi sodelavci na najboljši način sprostijo svoje zmožnosti 
(Earley in Bubb 2005). Seveda se mora ravnatelj tudi sam ves čas izobraževati in skrbeti, da 
nadgrajuje svoje znanje, širi paleto kompetenc, razvija svoje managerske sposobnosti in 
odgovornosti. Le ravnatelj, ki se zaveda vsega tega, lahko razume, kako pomemben je 

profesionalni razvoj tako njega samega kot tudi profesionalni razvoj učiteljev. Če ravnatelj ne 
podpira tega, učitelj nima možnosti razvoja in stagnira ali celo nazaduje. 

Koren (1999) trdi, da je v slovenskih šolah navzoča močna »profesionalna kultura«. Pojem 
»profesionalec« se povezuje z znanjem, predmetom in sposobnostmi ter je s tega vidika 

pogosto obravnavan kot enoten koncept (skupen koncept znanja, ki ga ima en posameznik) 

(prav tam). 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS 12/1996; 23/1996; 

115/2003; 98/2005; 16/2007; 36/2008; 58/2009; 64/2009; 65/2009) med ravnateljevimi 

pristojnostmi določa tudi, da ravnatelj spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje 
strokovnih delavcev. Brez vlaganja v stalni profesionalni razvoj pedagoških delavcev družba 
ne more od njih pričakovati, da bodo promotor in nosilec razvoja družbe in ob tem še blažilec 
socialnih neenakosti, poudarja Valenčič Zuljanova (2001, 11), ko omenja čedalje bolj 
omejena finančna sredstva, ki jih ima država pri tem na razpolago. V prihodnosti bo zaradi 

tega nastal velik problem, saj se bosta poučevanje in učiteljev profesionalizem nenehno 
spreminjala ter razvijala kot odziv na ekonomske, socialne in politične spremembe (Sachs 
2007). Če bomo varčevali na tem področju, bo veliko škode tako za učitelje kot generacije 
otrok, ki bodo čutile ta primanjkljaj. Učenci imajo pravico, da jih poučujejo dobri učitelji, ki 



 

46 

izpopolnjujejo svoje znanje in ga spreminjajo, zato je nujno treba vlagati v stalni strokovni 

razvoj učiteljev (Day 2000). 

Raziskave Bryka, Rollowe in Pinella (1996) kažejo, da pri učenju ni nekega posebnega 
napredka, če ravnatelji svoje zavzetosti ne pokažejo vsem na šoli, temu pritrdijo Stoll, Fink in 
Earl (2003, 104), ki prav tako poudarijo, kako pomembno je, da se ravnatelji tudi sami ves čas 
učijo in spodbujajo zaposlene k profesionalnemu razvoju, da bodo razvijali lastnosti dobrega 

učitelja oziroma večplastni model učiteljeve profesionalnosti ali »model čebule« (Šola za 
ravnatelje 2009), ki je prikazan na sliki 4. 

 

 

 
 

Slika 4:   »Model čebule« 

Vir: Šola za ravnatelje. 2009. 

Zavedati se moramo, da postajajo kompetence v sodobni družbi sestavni del meril za 
ocenjevanje učiteljevega dela, prav tako pa tudi za njihovo usposabljanje in izobraževanje. 

Dobri učitelji iz lastne iniciative želijo širiti svoj krog kompetenc, ki bi jim pomagal pri 
njihovem delu z učenci, pa tudi zasebno. Učitelji namreč morajo znati učinkovito delovati in 
ravnati v mnogih situacijah, za katere pa jim dodiplomsko izobraževanje ni dalo potrebnega 

znanja. Nihče verjetno tudi ni predvideval tako »drugačnih« dijakov, kot so v tem sodobnem 
času. 

Stoll, Fink in Earl (2003) govorijo o »profesionalizmu prihodnosti«, kjer si učitelji 
prizadevajo za nenehen razvoj, se povezujejo in odpirajo navzven, sprejemajo kompleksnost 

poučevanja, upoštevajo moralne in čustvene razsežnosti poučevanja ter so sposobni preudarne 
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presoje. Zavedati se moramo, da bo treba pri nas še marsikaj spremeniti in kulturo 
individualizma spremeniti v sodelovanje (prav tam). 

Tudi ravnatelji se morajo stalno strokovno spopolnjevati (Koren 2001), saj je vodenje šol 
čedalje zahtevnejše, ker se šole soočajo z vedno novimi zahtevami in izzivi; nove tehnologije 

zahtevajo, da se moramo o rokovanju z njimi poučiti prav vsi na šoli; nove generacije 

učiteljev s svežim in širokim znanjem zahtevajo drugačno vodenje; med šolanjem pridobljeno 
znanje je zastarelo; izobraževanje mora združiti ravnatelje, ki delajo osamljeni. Drucker 

(1993) je mnenja, da je uspešnost in celo preživetje organizacije odvisna od sposobnosti 

jutrišnjih vodij. 

Raziskava Javornik Krečičeve (2008), v katero je bilo vključenih 542 učiteljev (360 
osnovnošolskih in 182 gimnazijskih), je pokazala, da se učitelji zavedajo, kako pomemben je 
profesionalni razvoj učitelja in vseživljenjsko učenje. Poudarjajo (prav tam, 128–129), da je 

zelo pomembna klima na šoli.  

Povzamemo lahko, da vsi avtorji gledajo na učitelje in na ravnatelje kot na pobudnike in 
izvajalce sprememb, ki se ob tem profesionalno razvijajo. Naloge učitelja so čedalje 
zahtevnejše, vedno znova morajo sprejemati nove vloge, se prilagajati novim okoliščinam, 
razvijati nove kompetence ter poglabljati znanje na različnih področjih svojega dela. 

Profesionalni kader je eden izmed najpomembnejših dejavnikov uspešnosti organizacije. 

Največjo vrednost organizacije predstavljajo ljudje, naloga vodje je, da z njimi dobro upravlja 

in poskrbi, da lahko razvijejo svoje zmožnosti (Kishel in Gunter Kishel 1993). 

2.9.9 Inovacijska kadrovska politika 

Možina (Možina idr. 2002a, 218) trdi, da postaja ravnanje s kadrovskimi viri ključni dejavnik 
za doseganje konkurenčnosti, uspešnosti in učinkovitosti organizacije, saj so zaposleni s 
svojim znanjem, sposobnostmi in motivacijo sestavina vsake dejavnosti v organizaciji in 

postajajo njena konkurenčna prednost. Nenehnim spremembam so sposobni slediti samo 

ljudje, ki znajo svoje znanje kreativno uporabljati, obnavljati, dopolnjevati in nadgrajevati 

(prav tam).  

Shaw, Davis in McCarty (1991) opozarjajo, da če želimo pri učiteljih doseči uspešne 
spremembe, moramo najprej »prevetriti« njihovo razmišljanje. Prav tako je treba jasno 

postaviti cilje organizacije in ponuditi kakovostno usposabljanje, ki naj temelji na praksi 

(Oldroyd 2003). 

Organizacije morajo biti učeče se organizacije in zagotavljati vseživljenjsko učenje svojih 
zaposlenih, drugače ne bodo preživele. Freel (2005) ugotavlja, da je inovativnost organizacije 

močno odvisna od intenzivnosti usposabljanja sodelavcev. 

Pomen ravnanja s kadrovskimi viri povzame Možina (Možina idr. 2002a, 6) v naslednjih 

temeljnih značilnostih: 
− kadrovski viri so najpomembnejši kapital organizacije, učinkovit management je ključ 

uspeha; 

− uspeh organizacije je zagotovljen, če sta kadrovska politika in politika organizacije tesno 
povezani in kot taki prispevata k uresničevanju zastavljenih ciljev in strateških načrtov; 
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− odlični dosežki so v največji meri odvisni od organizacijske kulture in vrednot, vzdušja v 
organizaciji ter obnašanja vodilnih; 

− potrebno je sodelovalno vzdušje – vse zaposlene združevati za doseganje skupnih ciljev. 

Učitelji s široko »paleto« kompetenc so tisti, ki jih za uspešno šolo potrebuje vsak ravnatelj. 
Problem je, da ravnatelji ne morejo sami izbrati zaposlenih, s tem mislimo, da če nekdo 
izpolnjuje pogoje, pa ravnatelj presodi, da mu kandidat ne ustreza, ga mora zaposliti, ker 

drugače krši zakone. Ravnatelji menijo, navaja Koren (2006, 117–119), da bi morali imeti 

pravico do kadrovanja po lastni presoji, torej bi družba in zakonodajalec »morala dati 
ravnatelju moč in pristojnost, da avtonomno odloča in presoja o tem, katere osebnostne 
značilnosti naj se zahtevajo v posamezni šoli«. 

Koren (2006) je v svoji raziskavi z načrtnim vzorčenjem, da bi poiskal najbolj izobražene 
informatorje, kamor je vključil nekdanjega ministra za šolstvo, šest ravnateljev in šest 
učiteljev iz mariborskega okrožja osnovnih šol, zapisal ugotovitev, da bi morale imeti šole 
pooblastila pri zaposlovanju in s tem odpuščanju učiteljev, za katere bi ugotovili, da dela ne 

opravljajo dobro. 

Iz teoretičnega v empirični del raziskave 

Vsako raziskovanje in pisanje deloma temelji na proučevanju že obstoječih podatkov, razlaga 
Kobeja (2001, 9), pisci strokovnih del pa obstoječe znanje povzamemo, ga razčlenjujemo, 
dopolnjujemo in z dodanim lastnim prispevkom združujemo v novo kakovostno znanje. 
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3 INOVATIVNOST V SREDNJEM ŠOLSTVU – REZULTATI RAZISKAVE 

V tem delu magistrske naloge so podrobneje predstavljene metode in tehnike raziskovanja, 

vzorci, metode analize podatkov in potek empiričnega dela raziskave. Utemeljena je 

raziskovalna paradigma, dodan je razmislek o etičnih vprašanjih raziskovanja.  

Empirična raziskava predstavlja pretežno izkustveni del proučevanja z uporabo ustreznih 
raziskovalnih metod, pri čemer gre za analizo, ki je povezana s teoretičnimi izhodišči (Likar 

in Likar 1991, 163). 

Cilji empirične raziskave so: 
− zbrati potrebne podatke; 

− obdelati, analizirati in interpretirati podatke; 

− odgovoriti na raziskovalna vprašanja; 
− podati sklepe in priporočila za prakso; 
− oblikovati model za dosego inovativne šole. 

3.1 Kvalitativna paradigma raziskovanja 

Paradigme po Kuhnu (1962) so niz medsebojno povezanih predpostavk o družbenih pojavih, 
ki dajejo filozofski in pojmovni okvir za njihovo proučevanje in se uporabljajo za opis odkritij 

v praksi. 

Raziskovano situacijo smo želeli proučiti iz perspektive njenih udeležencev (Vogrinc 2008a, 

48), zato smo se odločili za kvalitativno raziskovanje.  

Kvalitativna paradigma omogoča izražanje z mnogovrstnimi »jazi« (Peshkin 1988) in tako 

lahko upoštevaš tudi svoje poglede na svet. Zavedamo se, da kvalitativno raziskovanje temelji 

na proučevanju subjektivnih doživetij posameznika, pri čemer pa niso zanemarjeni niti 

subjektivni pogledi raziskovalca na proučevano področje (Vogrinc 2008a, 49). Zanimajo nas 

torej izkušnje ljudi ter njihovo doživljanje raziskovane problematike, ki bi jo videli skozi 

njihove oči. 

Merriam (1998, 7) razlaga, da je produkt kvalitativne študije deskriptiven, ker se osredotoča 
na proces, smisel, pomen in razumevanje. 

Kvalitativna raziskava je raziskava, pri kateri sestavljajo temeljno izkustveno gradivo, zbrano 

v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi, in v kateri je to gradivo tudi obdelano in 

analizirano besedno, brez uporabe merskih postopkov, ki jih dajo števila, in brez operacij nad 
števili (Mesec 1998, 26). 

Odločili smo se za kvalitativno paradigmo, ki nam omogoča opisati, kakšno je stanje 
inovativnosti v srednjem šolstvu: kako to razumejo ravnatelji, kako učitelji in kakšen pomen 
temu pripisujejo. 

Namen naše kvalitativne raziskave je bil poglobljen vpogled v problem, pri tem pa smo 

upoštevali mnenja, izkušnje, stališča in vrednotenja ljudi, ki smo jih vključili v raziskavo. 
Želeli smo odkriti, kako ravnatelji in učitelji razumejo inovativnost, kakšen pomen ji 
pripisujejo, kako jo spodbujajo ter razvijajo. 
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3.2 Pristop k raziskovanju 

V naši raziskavi se osredotočamo na to, kako ljudje, ki smo jih prosili za sodelovanje, 

doživljajo pojav inovativnosti v njihovem delovnem okolju. Temu pravimo fenomenološki 
pristop, saj nas zanimajo izkušnje ljudi v zvezi s temo, ki jo proučujemo (Tratnik 2002, 38). 

Prav tako je primeren tudi zaradi tega, ker je odprt za nove podatke, mogoče tudi take, ki jih 
nismo predvideli, zato so najprimernejši intervjuji z odprtimi vprašanji in študije primerov 
(prav tam).  

Najprej smo poiskali trdno teoretično podlago, ki smo jo nato primerjali z zbranimi podatki.  

Fenomenološke študije nam omogočajo razumeti nek družbeni pojav, v našem primeru 
inovativnost, skozi oči tistih, ki jih proučujemo. 

3.3 Pluralna eksplorativna raziskava 

Z eksplorativno študijo bomo osvetlili vsebino, ki je navedena v raziskovalnih vprašanjih, in 
sicer s pomočjo izkušenj izbranih ravnateljev in ravnateljice srednjih šol po Sloveniji. Do tega 
bomo prišli s sistemskim pristopom k predmetu raziskovanja.  

Področje inovativnosti na srednjih šolah je slabše raziskano. Z zbiranjem in analizo podatkov 

bomo razširili ter poglobili znanje o izbrani tematiki. 

Postavili bomo osnovo za nadaljnje raziskovanje na tem področju. 

Yin (2003, 22–23) razlaga, da je v eksplorativni študiji primera subjekt eksploracije tema 

sama, izpostavljen pa je namen.  

V nalogi je predstavljena kompleksna, plurarna študija, ker vsebuje šest primerov ravnateljev 

in šol, katere vodijo. 

3.3.1 Vzorec raziskave 

Cilj kvalitativnega raziskovanja je spoznati področje inovativnosti v srednjem šolstvu. Trudili  

smo se izbrati primeren oziroma relevanten vzorec za raziskavo, saj smo le tako lahko prišli 
do potrebnih informacij, s katerimi lahko pridemo do odgovorov na zastavljena vprašanja 
oziroma do ciljev raziskave. Enote smo torej izbrali z natančno določenim namenom, torej je 

vzorec namenski. Zavedamo se, da je vzorec šestih šol premajhen, da bi lahko ugotovitve 
posploševali na širšo populacijo, omejene so le na proučevani vzorec. 

Za sodelovanje smo prosili šest ravnateljev srednjih šol. Prepričani smo bili, da nam bodo 
njihovi odgovori pomagali, da bomo dobili vpogled v raziskovano problematiko, saj imajo 

ogromno izkušenj in znanja, pravzaprav so oni tisti, ki odločajo o inovativnosti na šolah, 
odločajo o tem, ali se bo neka sprememba zgodila ali ne, pričakovali pa smo tudi njihove 
konstruktivne predloge za izboljšanje inovativnosti na srednjih šolah. Želimo vedeti 
poglobljeno in ravnatelji so tisti, ki nam lahko dajo odgovore. 

Raziskavo smo torej izvedli na vzorcu šestih srednjih šol, in sicer so bile: 

− štiri gimnazije, 
− dve strokovni srednji šoli. 
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Vzorec ni velik, kar tudi ni potrebno, saj študija teži h globini in ne širini. Razširitev vzorca 
tudi ne pomeni, da bi dobili boljši vpogled v obravnavan problem. Vse izbrane šole so 
mestne. Znotraj posamezne šole je bil v vzorec zajet ravnatelj in skupina petih učiteljev. Med 

izbranimi ravnatelji jih je bilo pet moških in ena ženska. Učitelje je po svoji presoji izbral 
vsak posamezen ravnatelj, in sicer tiste, ki so po njegovem mnenju najuspešnejši na področju 
inovativnosti. Z iste šole, kot so ravnatelji, smo izbrali učitelje zato, ker so del iste šolske 
kulture in klime. 

3.3.2 Študija primera 

S pluralno študijo primera smo bolj poglobljeno proučili, kako je z inovativnostjo v srednjem 
šolstvu. Značilno pri študiji primera je, da preiskuje sodobni pojav v njegovem realnem 

življenjskem kontekstu (Yin 1989) in je tipična metoda kvalitativnega raziskovanja (Sagadin 
2001). 

Za študijo primera je značilno, da želimo »globinsko in celostno« (Flere 2000, 95) proučiti 
več izbranih primerov, torej gre v našem primeru za pluralno ali komparativno študijo 
primera, saj proučujemo šest primerov in jih med seboj primerjamo. Pluralne študije primera 
vključujejo sicer več primerov, nikoli pa velikega števila primerov ter ne omogočajo 
statističnega načina sklepanja (Mesec 1998, 4).  

Pri študiji primera gre za proučevanje posameznih konkretnih primerov in omogoča njihovo 
poglobljeno proučevanje. 

Podrobno smo raziskali šest srednjih šol, in sicer poglobljeno smo proučevali dejavnike 

inovativnosti, predvsem z vodstvenega vidika. Iskali smo skupne točke in razlike med 
posameznimi šolami. 

3.4 Metode in tehnike zbiranja podatkov 

Kvalitativne tehnike so »zbirke interpretativnih tehnik, ki skušajo opisati, dekodirati, prevesti 
in drugače odkriti pomen, ne frekvence, določenih bolj ali manj naravno nastalih pojavov v 
družbenem svetu« (Van Maanen 1983, 9). 

Odločili smo se, da bomo podatke zbrali z naslednjimi metodami, in sicer smo se odločili za: 

− strukturirane individualne intervjuje,  

− anketiranje z uporabo pisnega anketnega vprašalnika, 
− analizo dokumentov – sekundarni viri. 

Z zbranimi podatki želimo doseči cilje raziskave in osvetliti problem, ki smo si ga zastavili v 

teoretičnem delu (Tratnik 2002, 47). 

Splošno je znano, da je intervju najpogosteje izbrana tehnika zbiranja podatkov, še posebej v 
kvalitativnem raziskovanju.  

Sprva smo predvidevali, da bo intervju polstrukturiran, pa se je že v pilotnem vzorcu izkazalo, 
da so vprašanja postavljena tako, da bodo intervjuvanci odgovarjali na vprašanja, kot so 
zastavljena in da bomo postavili vsem intervjuvancem enaka vprašanja. Torej smo uporabili 

strukturiran intervju. 
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Pripravili smo anketne vprašalnike za učitelje. Postavili smo podobna vprašanja kot 
ravnateljem, in sicer odprta, da smo odprli pot njihovemu razmišljanju.  

Ravnatelje smo prosili za sekundarno dokumentacijo. Takoj so nam izročili kopije LDN in 

kopije poročil o realizaciji LDN-jev. 

3.4.1 Metodologija izbora šol 

Za raziskavo je bilo treba pridobiti podatke, katere tri šole so med najinovativnejšimi v 
slovenskem srednješolskem prostoru in izbrati je bilo treba še tri povprečne. Najprej smo 

želeli raziskati samo najinovativnejše šole, potem pa smo se odločili, da je treba kot kontrolno 

skupino šol vključiti še šole, ki so manj uspešne po nekaterih definiranih merilih.  

Na ZRSŠ Ljubljana so nam povedali, katere šole so po njihovih merilih najinovativnejše. Pri 

tem moramo povedati, da ni nekih splošnih meril, s katerimi bi lahko šole razporedili kot 
inovativne in povprečne. Njihova merila so bila: 

− število projektov na šolah,  

− število raziskovalnih nalog,  

− število nagrajenih dijakov, 

− usposabljanje učiteljev,  
− IKT razvitost.  

Podatke smo dobili na podlagi raziskave, ki šele poteka; poudariti moramo, da to še ni končni 
izbor šol. Dobili smo tudi podatke, katere šole niso tako uspešne na tem področju oziroma so 
povprečne po prej naštetih merilih. Vse šole, ki so jih navedli, so, kot smo že zapisali, mestne, 

iz osrednjeslovenske regije.  

3.4.2 Intervju 

Najprej smo začeli z individualnimi intervjuji z ravnatelji na srednjih šolah. Za intervjuje smo 
se odločili, ker je to »najboljša« tehnika zbiranja podatkov, pri čemer moramo paziti, da 
postavimo dobra, skrbno pripravljena vprašanja in je v kvalitativni študiji tudi najpogostejša 
(Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 111–114). Gre za izmenjavo, soočanje pogledov, kjer 
spraševalec spodbuja in razvija pristen pogovor z intervjuvancem in pazi na primeren obseg 

(Kvale 1996). 

Komunikacija pri strukturiranem intervjuju je osebna, odvija se v neposrednem stiku med 

spraševalcem in intervjuvancem, treba je paziti, da se med intervjuvancem in spraševalcem 

vzpostavi odnos zaupanja, da se intervjuvanci pri razkrivanju izkušenj in mnenj ne počutijo 
neprijetno.  

Vprašanja so vnaprej pripravljena, zapisana in vsem intervjuvancem zastavljena enako; to je v 

bistvu standardiziran intervju. Želeli smo poglobljeno raziskati zastavljen problem in 

spoznati, kako ga vidijo ravnatelji oziroma spoznati njihova stališča, kar so nam omogočila 
odprta vprašanja. 

Pred pričetkom raziskave smo ravnatelje najprej po e-pošti in nato po telefonu prosili za 
sodelovanje v raziskavi. Še prej smo se zaradi možnosti slabega odziva za intervjuje 
dogovorili prek osebnih povezav. Pojasnili smo jim, kakšen je namen raziskave. Z vsakim 
ravnateljem smo se dogovorili, kdaj ga lahko intervjuvamo. Pred intervjuji smo od njih 
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pridobili soglasje za snemanje. Na začetku intervjujev smo se trudili vzpostaviti dober »stik« 
z intervjuvancem, s prijaznim pristopom, majhno pozornostjo ter predstavitvijo nas in našega 
raziskovalnega dela. Nasledniki chicaške šole (Bruyn 1966; McCall in Simmons 1969; 

Bogdan in Taylor 1975) so namreč zagovarjali kooperativni pristop (cooperative approach), 
za katerega je značilno prepričanje, da mora biti raziskovalec do proučevanih oseb kar se da 

odprt in verodostojen, saj bodo tako ljudje raziskovalcu radi pomagali. Pomembno pa je tudi, 

da jim predstavi sebe kot raziskovalca ter namen in potek raziskave.  

Ker je proces vpeljevanja inovacij in spodbujanje inovacij ena ključnih funkcij ravnateljev, 

smo poglobljene individualne intervjuje izvedli z ravnatelji. Intervjuvali smo ravnatelje šestih 
srednjih šol. Intervjuji so potekali ob torkih ob dogovorjenih datumih, od novembra 2011 do 

januarja 2012, ker zaradi naših obveznosti in zaradi natrpanih urnikov ravnateljev ni bilo 

mogoče drugače. Na začetku intervjuja smo se ravnateljem predstavili in povedali nekaj o 
naši raziskavi. Prosili smo, če intervjuje lahko snemamo.  Udeleženci so nam bili pripravljeni 
kar največ povedati v zvezi s problematiko raziskovanja. Intervjuji so potekali sproščeno in 
zavzeto, čeprav so predhodno povedali, da nimajo veliko časa. Sicer je bilo predhodno nekaj 

težav z usklajevanjem časa za intervju, saj so ravnatelji zelo zasedeni. 

V intervjuju smo postavili vprašanja, ki iščejo odgovore na to, ali se ravnatelji zavedajo, kako 

pomembno je spodbujanje inovativnosti v šolskem prostoru. Vprašanja so odprta, vprašanemu 
omogočijo, da odgovarja po svoji presoji. Vprašanja smo skrbno pripravili in se prepričali, da 
so jasna in nam bodo omogočila, da bomo pridobili podatke, ki so potrebni za našo raziskavo, 
in sicer tako, da smo vprašanja postavili ravnateljici srednje strokovne šole, kjer je 

raziskovalka zaposlena, in ravnatelju gimnazije v istem kraju. 

Ravnateljem smo zastavili naslednja vprašanja: 

1. Koliko časa ste na vodilnem položaju? 

2. Kako razumete pomen inovativnosti in ustvarjalnosti? 

3. Kakšna je po Vašem mnenju vloga srednjih šol pri razvoju inovativnosti? 

4. Ocenite, kako je z inovativnostjo na šoli, ki jo vodite. 
5. Kakšni so inovacijski cilji šole? 

6. Kako spodbujate inovacijsko kulturo in klimo? 

7. Kako pogosto uvajate inovacije? 

8. Kakšno vlogo imajo učitelji pri razvoju inovativnosti? 

9. Kakšna je vloga ravnateljev  pri razvoju inovativnosti? 

10. Kateri dejavniki so potrebni za razvoj inovativnosti na šolah? 

11. Katere so po Vašem mnenju največje ovire za razvoj inovativnosti oziroma bistveni 
zaviralni dejavniki? 

12. Koliko in kako na področju inovativnosti sodelujete s starši in lokalnim okoljem? 

13. Ocenite ustreznost oziroma neustreznost kurikula glede vpeljevanja vsebin s področja 
inovativnosti. 

14. Katera šola doma ali v tujini Vam je zgled oziroma s katero se primerjate? 

15. Kaj bi bilo treba še spremeniti, uvesti ali posodobiti na tem področju? 

Vsi vprašani so dobili enaka vprašanja in vsi so odgovorili na vsa vprašanja, nobeno od 
vprašanj se jim ni zdelo dvoumno ali nejasno. Vsi so na vodstvenem položaju in so nam 

omogočili dobiti njihove vpoglede v problematiko inovativnosti. 

Glavno vodilo pri oblikovanju vprašanj za intervjuje so nam bila raziskovalna vprašanja, ki 
smo jih zastavili. Upoštevali smo priporočila, naj se raziskovalec izogiba sugestivnim 
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vprašanjem ter postavili odprta vprašanja, deskriptivna, ki izzovejo opisne odgovore pri 

spraševanemu (Kavčič 2006, 76). 

Namen intervjujev je bil čim bolj raziskati inovativnost z vidika ravnateljev, skratka pridobiti 

njihove poglede in izkušnje, vpogled v njihov odnos do inovativnosti ter primerjava mnenj. 
Intervjuja ni zavrnil nihče.  

Intervjuje smo izvedli v pisarnah ravnateljev. Ustrezno izvajanje intervjujev zahteva veliko 

časa, opozorijo Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2007, 112). Intervjuji so trajali od petnajst 

do sedemdeset minut. Ves čas smo se lahko držali temeljnih vprašanj, podvprašanja za 
pojasnitev odgovorov intervjuvanca niso bila potrebna. 

Pogovore smo snemali z diktafonom, kar ima prednost, ker raziskovalcu omogoča točen zapis 
intervjuja. Nobenemu od intervjuvancev ni bilo težko govoriti, ker je bila vklopljena 
snemalna naprava, kar se v nekaterih primerih lahko pokaže za moteče. 

Zvočni zapisi intervjujev in transkripti so shranjeni pri raziskovalki. 

3.4.3 Izdelava vprašalnika na podlagi intervjujev 

Na podlagi že izvedenih intervjujev in na podlagi odgovorov ravnateljev smo izdelali anketni 
vprašalnik za učitelje, ki so nam služili kot kontrolna skupina, zato smo postavili podobna 

vprašanja, da smo njihove odgovore lahko primerjali z odgovori ravnateljev. Zanimalo nas je, 
če imajo podobne poglede na proučevano problematiko. Ravnatelji in učitelji so z istih šol ter 
so tako del iste šolske klime in kulture, tako smo lahko primerjali njihova dojemanja in 

poglede. 

Najprej smo napisali kratek nagovor, kjer smo predstavili sebe in na kratko opisali namen 

naše raziskave in pomen vprašalnika ter se zahvalili za sodelovanje.  

Ker gre v našem primeru za kvalitativno raziskavo, smo postavili odprta vprašanja in pazili na 

njihovo jasnost in nedvoumnost. Odprta vprašanja omogočajo anketiranim, da izrazijo sami 
sebe, navedejo svoja stališča in svoje razmišljanje ter prosto oblikujejo odgovore. Kritično 

smo pregledali osnutek vprašalnika in ga popravili, kjer je bilo potrebno.  

Izvedli smo pilotsko testiranje, in sicer dva učitelja, moški in ženska, sta odgovarjala na 
vprašanja. Pri tem nista postavila dodatnih vprašanj, zatrdila sta tudi, da so vprašanja jasna in 

niso dvoumna. Čas, ki sta ga porabila za odgovore, je bil od osem do deset minut. 

Po opravljenih intervjujih smo ravnatelje prosili, da izberejo po pet učiteljev, ki bi prav tako 
sodelovali v naši raziskavi. Izberejo naj učitelje, ki so najdejavnejši na področju inovativnosti, 
saj nam bodo lahko dali bolj poglobljen pogled na to problematiko. Ravnatelji so ob tem 

omenili, da imajo sicer z anketnimi vprašalniki večkrat težave in jih učitelji ne izpolnjujejo 

radi ali pa sploh ne, ker je tega preveč. 

Vprašalnike smo poslali na šole po pošti in prosili ravnatelje, da jih posredujejo izbranim 
učiteljem. Prednosti tega so anonimnost in izključitev neposrednega vpliva spraševalcev na 
vprašane (Tratnik 2002, 48).  

Menili smo, da bodo vprašalnik izpolnili vsi, saj bodo ravnatelji izbrali učitelje, ki so vestni, 
odgovorni in lahko največ povedo o tej tematiki. Za spodbudo smo priložili manjše nagrade 
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za trud (milke), kar je bilo še posebej všeč ravnateljici, ki je vrnjenim anketnim vprašalnikom 
priložila pismo, v katerem je zapisala, da še nikoli do zdaj učitelji niso tako hitro izpolnili 

vprašalnikov in da bo to idejo s čokoladami naslednjič uporabila tudi sama, ker je dobra 
motivacija. 

 V treh tednih smo dobili vrnjenih šestindvajset anketnih vprašalnikov, torej štirje niso želeli 
sodelovati v raziskavi. 

3.4.4 Zbiranje podatkov 

V naši raziskavi smo uporabili tri različne metode zbiranja podatkov: 
− individualni poglobljeni strukturirani intervjuji z ravnatelji (na podlagi intervjujev smo 

pridobili najpomembnejše vidike raziskave);  
− vprašalnik za trideset učiteljev na šolah, kjer smo izvedli intervjuje z ravnatelji (vprašalnik 

je bil sestavljen na podlagi intervjujev, in sicer tako da je omogočal primerjavo med 

odgovori ravnateljev in odgovori učiteljev); 
− sekundarna dokumentacija (LDN-ji in poročila o realizaciji LDN šestih srednjih šol). 

Zbiranje podatkov je potekalo od decembra 2011 do februarja 2012. 

3.4.5 Analiza dokumentov 

Analiza šolske dokumentacije nam je omogočila dostop do že zbranih podatkov in s tem smo 
dobili vpogled v področje inovativnosti na šolah. V dokumentih lahko najdemo mnogo 
podatkov, ki nam pomagajo odkriti smisel, razviti razumevanje in oblikovati vpogled v 

problem (Merriam 1998, 133). Bell (1993, 67) meni, da je pomembno predvsem to, da 

raziskovalec ve, zakaj je dokument izbral in kakšen je njegov namen. Yin (1994, 81) trdi, da 

je za študije primerov zelo pomembna uporaba dokumentov, ker s tem podpremo in 

povečamo dokaz od drugih virov.  

Z analizo LDN-jev, ki so osrednji dokumenti na šolah, in z analizo poročil o realizaciji LDN-

jev smo podkrepili podatke, dobljene z intervjuji in anketnim vprašalnikom. Ravnatelje smo 

prosili, če nam omogočijo vpogled v LDN-je in v poročila o realizaciji LDN. S temi 

sekundarnimi dokumenti, ki so jih napisali za druge namene, smo tudi bolje spoznali šole, ki 
smo jih proučevali, prav tako so v njih informacije, ki so nam pomagale pri naši raziskavi. 
Primerjali smo lahko zapisane podatke z izjavami ravnateljev in z zapisi učiteljev pri 
izpolnjevanju anketnega vprašalnika. 

Ko se lotimo analize podatkov, vemo, katere podatke potrebujemo in jih izpišemo (Tratnik 
2002, 65). Dobili smo vpogled v delovanje šol in izluščili podatke, ki jih potrebujemo za našo 
raziskavo. 

V tem okviru smo proučili, kako se v posameznih dokumentih na izbranih šolah pojavljajo 

pojmi in dejavniki inovativnosti. 

Pridobljeni podatki so nam služili za primerjavo z rezultati intervjujev in anketnih 

vprašalnikov, torej so dopolnili primarne podatke naše raziskave in jih ponekod osvetlili. 

V naši raziskavi analiza dokumentov nima osrednje vloge, temveč le dopolnjuje informacije, 
pridobljene z drugimi metodami. 
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Sekundarni dokumenti so shranjeni tudi pri raziskovalki. 

3.4.6 Triangulacija 

V naši raziskavi smo se odločili za več raziskovalnih metod zbiranja podatkov, kar 
imenujemo metodološki pluralizem. Intervjuji z ravnatelji, anketni vprašalniki za učitelje in 
sekundarna dokumentacija so nam omogočili triangulacijo, torej smo uporabili tri neodvisne 
metode pri proučevanju inovativnosti v srednjem šolstvu. 

Triangulacija je kombinacija pristopov, metod, tehnik in vzorcev, ki jih izberemo zaradi tega, 

ker se želimo približati objektivni stvarnosti in preprečiti pristranski vpliv (t. i. »biass«) na 

našo raziskavo ali pa zaradi tega, ker je izbor preozek, omejujoč (Tratnik 2002, 40) ter 
»strategija, ki raziskovalcem omogoča popolnejše razumevanje proučevanega pojava« 
(Vogrinc 2008b, 120). Pluralizem tehnik zbiranja podatkov je tisto, kar nam omogoči, da vse 
ugotovitve o posameznih vidikih povežemo in dobimo smiselno celoto (prav tam, 111). 

S tem smo izničili morebitne metodološke pristranosti zaradi pomanjkljivosti posameznih 
metod in povečali veljavnost raziskave. 

S triangulacijo smo rešili problem zanesljivosti (Flere 2000, 83). 

Intervjuji ravnateljev, ankete z učitelji iz iste šole in njihovi LDN-ji ter poročila o realizaciji 
LDN so zagotavljali element triangulacije. Na ta način smo lahko primerjali videnje 

ravnateljev in videnje učiteljev ter hkrati imeli pogled na to, kako se navedene izjave skladajo 
z zapisi v dokumentih. 

S triangulacijo smo pridobili veliko podatkov, ki smo jih potrebovali za našo raziskavo. 

3.5 Analiza podatkov 

Analiziranje podatkov je smiselno urejanje podatkov, ki smo jih zbrali v raziskavi in izhajajo 

iz besed, zato jih je treba obdelati s primernimi metodami. 

Pri analizi kvalitativnih podatkov smo uporabili metodo splošnega analitičnega postopka po 
Milesu in Hubermanu (1994), ki zajema redukcijo, urejanje podatkov in povzemanje 

ugotovitev. 

Najprej smo posnete intervjuje večkrat poslušali, tako da smo poglobili razumevanje. Ob tem 
smo zapisali svoja opažanja. Nato smo naredili transkripcije poglobljenih intervjujev (priloga 

4) in znova zapisali razmišljanja, ki smo jih dobili ob prebiranju zapisov. Podatke smo 
kodirali, jih sistematično uredili. Nato smo kode združili v kategorije, ob tem pa smo imeli v 

mislih raziskovalna vprašanja ter namen in cilje raziskave. Pazili smo, da nismo oblikovali 

preozkih kategorij. 

Podatke smo nato primerjali po kategorijah, analizirali, soočili in primerjali izjave ravnateljev, 

citirali pomembne izjave udeležencev, nato smo interpretirali, kar pomeni, da smo dobljene 

ugotovitve primerjali s teorijo in napisali povzetke ugotovitev konec vsake kategorije, ki so 

nam služili za oblikovanje splošnih trditev. Ta metoda je zelo podobna teoriji utemeljitve 

(Tratnik 2002, 85), vendar smo se bolj držali korakov, ki jih priporočata Miles in Huberman 
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(1994) v svoji metodi. Podobno razlaga tudi Vogrinc (2008a, 61–70) kvalitativno vsebinsko 

analizo. 

S pomočjo kodiranja in kategoriziranja, upoštevali pa smo tudi raziskovalna vprašanja in cilje 

raziskave, smo oblikovali šest kategorij oziroma sklopov, ki so predstavljene v naslednjem 

poglavju.  

Končni sklepi ne temeljijo le na analiziranih podatkih, ampak na celotnem gradivu, poskušali 
smo poglobljeno povzeti ugotovitve analize. 

Tudi pri analizi anketnih vprašalnikov smo naredili podobno, prav tako smo oblikovali šest 
kategorij in podobno analizirali kvalitativne podatke, ki smo jih dobili z anketami. 

V dobljene kvalitativne podatke smo v nadaljevanju znova vključili teoretična izhodišča 
(Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007). Marsikje smo opazili, da se naše ugotovitve ujemajo 
s teoretičnimi izhodišči. 

3.6 Etika raziskovanja 

Kot raziskovalci smo se zavedali, da moramo skozi vso raziskavo upoštevati etična načela. 
Tudi Vogrinc (2008a, 70–71) opozarja, da se etičnost upošteva pri vseh stopnjah 
raziskovalnega procesa, od načrtovanja raziskave in vključevanja udeležencev v raziskavo do 
pisanja poročila o raziskavi in seznanjanja širše javnosti o izsledkih raziskave. 

Udeležencem smo zagotovili anonomnost, zato nismo natančno opredelili regije, v kateri se 

nahajajo proučevane šole, ker bi lahko bili ravnatelji prepoznani in jim anonimnosti ne bi 
mogli zagotoviti. Čeprav se zavedamo, da popolne anonimnosti ni. Subjekt raziskave se ob 
natančnem prebiranju lahko ugotovi, saj je šola lahko prepoznavna po nekih karateristikah – 

prostorski opremljenosti, kadru, preteklih dogodkih ipd.  

Pred začetkom raziskave smo pridobili potrebna soglasja. Udeležence smo seznanili z 
namenom in cilji raziskave ter načinom zbiranja podatkov. Sodelovanje udeležencev je bilo 
prostovoljno.  

Trudili smo se, da v nobeni stopnji raziskovalnega procesa ni bila povzoročena nikakršna 
škoda nobenemu posamezniku ali organizaciji. Upoštevali smo načelo poštenosti in zaupnosti. 

Raziskava je bila anonimna, kar poveča njeno objektivnost in nepristranskost. Upoštevali smo 
načela raziskovalne etike in zagotovili zaupnost osebnih podatkov. 

3.7 Veljavnost in zanesljivost raziskave 

Veljavnost raziskave smo zagotovili s procesom triangulacije, in sicer so bili naši viri 
ravnatelji, učitelji in sekundarna dokumentacija (Merriam 1998) ter tako dobili celostni 

pogled v problem. Vogrinc (2008a, 184–185) predlaga, da vire smiselno medsebojno 

kombiniramo, še posebej v primerih kompleksnega šolskega življenja, ter ugotovitve o 
posameznih pojavih in vidikih povežemo v smiselno celoto. 

S triangulacijo smo torej povečali veljavnost raziskave (Merriam 1998; Sagadin 2001), in 

sicer z: 
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− individualnimi strukturiranimi intervjuji z ravnatelji, 

− anketnimi vprašalniki za učitelje, 
− analizo LDN-jev in poročil o realizaciji LDN. 

Veljavnost smo povečali s snemanjem intervjujev. 

Zanesljivost kvalitativne raziskave preverimo tako, da pritrdilno odgovorimo na vprašanji, če 
bodo drugi raziskovalci v drugih okoljih uporabili podobne metode in če bi vnovična 
raziskava prinesla enake rezultate. 

Zanesljivost smo povečali s strukturiranim intervjujem, ker smo tako dobili primerljive 
odgovore, s postavljanjem različnih podvprašanj se namreč lahko odmaknemo od problema in 
ne dobimo primerljivih odgovorov. 
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3.8 Potek raziskave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 5:   Algoritem poteka naše raziskave 
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Raziskave smo se lotili po korakih, kot svetuje Tratnikova (2002, 47). Najprej smo izbrali 

področje raziskave in temo, nato smo izbrali metodologijo ter pripravili načrt zbiranja 

podatkov. Proučili smo teorijo s tega področja, jo povzeli in povezali z našo raziskavo. 
Določili smo vzorec raziskave, in sicer je namenski. S pluralno eksplorativno študijo, študijo 

šestih primerov, izbrali smo šest srednjih šol, tri so najinovativnejše in tri povprečne (po 
izboru ZRSŠ Ljubljana), smo z analizo zbranih podatkov poglobili znanje o tej tematiki. 

Podatke smo zbrali s pomočjo poglobljenih intervjujev, anketnih vprašalnikov in sekundarnih 
dokumentov. Intervjuvali smo šest ravnateljev, tridesetim učiteljem smo poslali anketne 
vprašalnike, zbrali pa smo tudi LDN-je in poročila o realizaciji LDN s teh šestih šol – to je 

predstavljalo element triangulacije: primerjali smo vidike ravnateljev in vidike učiteljev ter 
zapise v sekundarni dokumentaciji. Zbrano gradivo smo ustrezno obdelali. Ker gre za 

kvalitativno raziskavo, je gradivo analizirano besedno. Posnete intervjuje smo prepisali, 

uredili in jih večkrat prebrali, prav tako odgovore učiteljev in LDN-je ter poročila o realizaciji 
LDN. Prepisi so priloženi na koncu magistrske naloge. 

Ko smo večkrat prebrali odgovore ravnateljev in učiteljev, jih primerjali z raziskovalnimi 
vprašanji in cilji raziskave, smo prišli do ugotovitev, da bo zaradi tega, ker se odgovori 

prepletajo, najbolje, da oblikujemo sklope, da smo lahko vidike primerjali med seboj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6:   Algoritem poteka transformacije vprašanj in ciljev v vsebinske sklope  

Potem smo po vsebinskih sklopih s pomočjo kodiranja analizirali najprej odgovore 

ravnateljev,  njihove odgovore povezali s teoretičnimi izhodišči ter jih primerjali med seboj. 
Na podlagi vodstvenih vidikov smo povzeli skupne značilnosti inovativnih in povprečnih šol 
ter njihove ključne razlike. 

Postopek smo ponovili pri analizi anketnih vprašalnikov. 

Pri analizi dokumentov smo iskali elemente, ki smo jih predhodno določili in izluščili 
dejavnike, ki posredno vplivajo na inovativnost, saj je o sami inovativnosti zapisanega  zelo 

malo ali pa sploh ne. Triangulacija nam je omogočila primerjavo dveh vidikov in sekundarnih 
zapisov, naredili smo skupno analizo vseh rezultatov. Prišli smo do določenih ugotovitev 
oziroma sklepov, odgovorili na raziskovalna vprašanja ter podali priporočila za prakso. 

Kot rezultat raziskovalnega procesa smo oblikovali koncept oziroma model za dosego 

inovativne šole. Postavili smo osnovo za nadaljnje raziskovanje na tem področju.
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4 ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV RAZISKAVE 

V tem poglavju predstavljamo analizo podatkov, zbranih z intervjuji, anketnimi vprašalniki in 
analizo dokumentov ter njihovo interpretacijo. Flere (2000, 17) svetuje, da bi v raziskovanje 

vključili primerjalno analizo, kjer je treba sistematično primerjati podatke, mnenja in stališča. 

Podatke, ki smo jih dobili z intervjuji, smo s pomočjo kodiranja in kategoriziranja ter  na 
podlagi raziskovalnih vprašanj in ciljev raziskave oblikovali v posamezne vsebinske sklope 
oziroma kategorije: 

1. Pogledi ravnateljev na pomen inovativnosti in ustvarjalnosti 

2. Vloga ravnatelja pri razvijanju inovativnosti ter ustvarjanju inovacijske kulture in klime 

3. Vloga učitelja pri razvijanju inovativnosti ter ustvarjanju inovacijske kulture in klime 

4. Dejavniki, ki vplivajo na razvoj inovativnosti 

5. Zaviralni dejavniki inovativnosti 

6. Priporočila in ugotovitve ravnateljev 

Podobno smo naredili s podatki, dobljenimi z anketnimi vprašalniki. Določili smo naslednje 
vsebinske sklope: 

1. Pogledi učiteljev na pomen inovativnosti in ustvarjalnosti 
2. Dejavniki, ki vplivajo na razvoj inovativnosti 

3. Zaviralni dejavniki inovativnosti 

4. Vloga ravnateljev pri razvoju inovativnosti 

5. Vloga učiteljev pri razvoju inovativnosti 
6. Predlogi učiteljev za dvig inovativnosti 

Kategorije obeh skupin udeležencev so podobne, kar omogoča njihovo primerjavo. 
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 Slika 7:   Razširjen algoritem poteka transformacije  

 

 

 

VPRAŠANJA RAVNATELJEM 

1. Koliko časa ste na vodilnem položaju? 

2. Kako razumete pomen inovativnosti in ustvarjalnosti? 
3. Kakšna je po Vašem mnenju vloga srednjih šol pri razvoju 

inovativnosti? 

4. Ocenite, kako je z inovativnostjo na šoli, ki jo vodite. 
5. Kakšni so inovacijski cilji šole? 

6. Kako spodbujate inovacijsko kulturo in klimo? 

7. Kako pogosto uvajate inovacije? 
8. Kakšno vlogo imajo učitelji pri razvoju inovativnosti? 

9. Kakšna je vloga ravnateljev  pri razvoju inovativnosti? 

10. Kateri dejavniki so potrebni za razvoj inovativnosti na 
šolah? 

11. Katere so po Vašem mnenju največje ovire za razvoj 
inovativnosti oziroma bistveni zaviralni dejavniki? 

12. Koliko in kako na področju inovativnosti sodelujete s starši 
in lokalnim okoljem? 

13. Ocenite ustreznost oz. neustreznost kurikula glede 
vpeljevanja vsebin s področja inovativnosti. 

14. Katera šola doma ali v tujini Vam je zgled oz. s katero se 
primerjate? 

15. Kaj bi bilo treba še spremeniti, uvesti ali posodobiti na tem 

področju? 

 

VPRAŠANJA UČITELJEM 

1. Kaj razumete pod pojmom inovativnost? 

2. Kakšno je stanje inovativnosti na šoli, na kateri ste 
zaposleni? 

3. Kdo je po Vašem mnenju spodbujevalec 

inovativnosti na šoli in kakšna je inovacijska klima? 
4. Katere dejavnike bi izpostavili kot najpomembnejše 

za razvoj inovativnosti? 

5. Kdo ali kaj najbolj zavira razvoj inovativnosti na 
šolah? 

6. S svojimi besedami ocenite vlogo ravnatelja pri 

razvoju inovativnosti. 
7. Na podlagi lastnih izkušenj ocenite vlogo učitelja pri 

razvoju inovativnosti. 

8. S svojimi besedami ocenite šolski kurikul z vidika 
možnosti za razvoj inovativnosti. 

9. Navedite predloge za krepitev inovativnosti na 

srednjih šolah na splošno. 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
1. Kakšni so pogledi ravnateljev na 

pomen inoviranja in na pomen 
ustvarjalnosti? 

2. Kakšni so inovacijski cilji šole? 

3. V kakšni meri vpliva na razvoj 
inovativnosti učenca kurikulum in v 
kolikšni meri obšolske dejavnosti? 

4. Kakšna je vloga vodje pri razvijanju 
inovativnosti? 

5. Kakšni so sistemski vidiki 
podpiranja ustvarjalnosti in 

inovativnosti? 

6. Kateri so bistveni zaviralni 
dejavniki? 

7. Kaj je bilo treba storiti za doseganje 

konkretnih inovacijskih presežkov? 

CILJI RAZISKAVE 

1. Podati pregled sodobne literature in raziskav s področja inovativnosti v srednjem 
šolstvu ter vključiti primere dobre prakse iz tujine. 

2. Raziskati vlogo ravnateljev, njihove poglede na pomen inovativnosti na 
najinovativnejših šolah (kjer se zavedajo, da je kultura inoviranja ključni 
dejavnik trajnostnega razvoja šole) ter šolah, ki so povprečne po nekaterih 
merilih; torej analiza obstoječega stanja na teh šolah. 

3. Raziskati, kako ravnatelji razvijajo oziroma spodbujajo inovacijsko kulturo in 

klimo, kateri sistemski pogoji in dejavniki so potrebni za razvoj inovativnosti na 

šolah ter kateri so zaviralni dejavniki. 
4. Opraviti analizo odgovorov ravnateljev po posameznih šolah in primerjati 

njihove poglede ter ugotoviti, ali je treba bolj izobraziti management šol za 
učinkovitejše spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti oziroma 
kateri drugi ukrepi so potrebni ter kako naj bi management šol deloval v 
prihodnosti.  

5. Opraviti analizo odgovorov učiteljev in primerjati njihove poglede s pogledi 
ravnateljev ter na ta način osvetliti določene vidike managementa inoviranja. 

6. Narediti primerjavo med inovativnimi in povprečnimi šolami. 
7. Podati priporočila in ugotovitve za management na srednji šoli oziroma izdelati 

model za dosego inovativne šole. 

 

RAVNATELJI 

1. Pogledi ravnateljev na pomen inovativnosti in 

ustvarjalnosti 

2. Vloga ravnatelja pri razvijanju inovativnosti ter 

ustvarjanju inovacijske kulture in klime 

3. Vloga učitelja pri razvijanju inovativnosti ter 
ustvarjanju inovacijske kulture in klime 

4. Dejavniki, ki vplivajo na razvoj inovativnosti 

5. Zaviralni dejavniki inovativnosti 

6. Priporočila in ugotovitve ravnateljev 

 

UČITELJI 

1. Pogledi učiteljev na pomen inovativnosti in 
ustvarjalnosti 

2. Dejavniki, ki vplivajo na razvoj inovativnosti 

3. Zaviralni dejavniki inovativnosti 

4. Vloga ravnateljev pri razvoju inovativnosti 

5. Vloga učiteljev pri razvoju inovativnosti 
6. Predlogi učiteljev za dvig inovativnosti 
 

 

 

VSEBINSKI SKLOPI 

TRANSFORMACIJA 
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4.1 Analiza in interpretacija podatkov iz strukturiranega intervjuja ravnateljev 

Ko smo opravili intervjuje, smo pričeli z analizo. Postopek kvalitativne analize smo začeli z 
dobesednim prepisom šestih posnetih intervjujev. Citirane izjave smo le nekoliko popravljali 

iz jezikovnega vidika, vsebinsko vanje nismo posegali. Dobesedne prepise smo potem večkrat 
prebrali in tako dobili vpogled v celoto. Izločili smo nepomembne podatke oziroma podatke, 

ki ne sodijo na področje naše raziskave. Poudarili smo pomembne dele in jih nato kodirali. 

Kode smo združevali po podobnosti in jih povezali k sklopom, ki smo jih oblikovali v 

predhodnem algoritmu. Na koncu smo lahko oblikovali zgodbo, ki je skupna, univerzalna, 

skratka utemeljena teorija. 

Intervjuvali smo pet ravnateljev in eno ravnateljico. Ravnatelj A (RIA) ima 20 let delovne 

dobe kot ravnatelj, ravnatelj B (RPB) 11 let, ravnatelj C (RIC) 5 let, ravnatelj Č (RIČ) 15 let, 

ravnatelj D (RPD) 2 leti in ravnateljica E (RPE) 5 mesecev. Šole, ki jih vodijo RIA, RIC in RIČ, 

so med najinovativnejšimi (oznaka I - inovativne) srednjimi šolami v Sloveniji. RPB, RPD in 

RPE pa vodijo šole, ki so povprečne (oznaka P - povprečne).  

Da bi zagotovili čim večjo objektivnost, so izjave ravnateljev zapisane dobesedno, v 
pogovornem jeziku. Interpretacija je sestavljena iz posameznih citatov iz zbranih podatkov, ki 

nakazujejo sklep interpretacije (Neuman 2006). 

Poleg dobesedno navedenih izjav ravnateljev so zapisi iz literature, ki se pomensko ujemajo s 

temi izjavami, na podlagi obojega pa smo prišli do ključnih ugotovitev naše raziskave. 

Najprej smo jih vprašali nasploh o inovativnosti in ustvarjalnosti v šolstvu. 

4.1.1 Pogledi ravnateljev na pomen inovativnosti in ustvarjalnosti 

Odgovore ravnateljev na vprašanja pri intervjujih smo analizirali in večkrat zapisali njihove 
dobesedne navedke. Analizo bomo začeli z odgovori na vprašanje, kako razumejo pomen 
inovativnosti in ustvarjalnosti. Nato bo sledila analiza naslednjih vprašanj, ki smo jih zastavili 
pri intervjujih. 

Naša raziskava je pokazala,  da se ravnatelji zavedajo, kako pomembni sta inovativnost in 
ustvarjalnost v šolstvu v času, ko se vse ves čas spreminja in si nihče na vodilnem mestu ne 
more privoščiti, da ne bi skrbel za razvoj in spremembe na šolah. 

Njihovi pogledi na pomen inovativnosti in ustvarjalnosti so naslednji: 

RIA pravi: » Inovativnost razumem kot tako nujno zadevo v vsakem delovnem procesu in 
menim, da je tudi šola organiziran delovni proces, ki mora slediti razvoju, zna biti odzivna, 

razvoju družbe, tehnologije in podobno. Ne razmišljam, da v to ne bi šli, to je nujni, sestavni 
del.« Tudi Likar in Fatur (2009a, 29) menita, da mora biti inovativnost del vsakdana in ne le 

stvar občasnih akcij. 

RPB razlaga: »Pri inovativnosti in ustvarjalnosti v šolskem polju, v šoli, v srednji šoli, gre po 
mojem mnenju za vpeljevanje nekih novih praks v pedagoško delo, za sprotno samorefleksijo, 
spremljanje lastnega pedagoškega dela in seveda na podlagi teh ugotovitev, do katerih po 

navadi pridemo na podlagi tega spremljanja, potem uvajanje sprememb v svoje pedagoško 
delo, podprto mogoče od zunaj, kjer mogoče ne gre toliko za kakšno inovativnost ali 
ustvarjalnost, ampak bolj za učenje. Kadar pa sami, na svoj način želimo spreminjati to svojo 
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pedagoško prakso, pa verjamem, da gre v precejšnji meri tudi za inovativnost, tudi za 

ustvarjalnost. Ne bi želel reči, kateri pristop je boljši ali tisti z učenjem, torej že neke znane 
prakse, ali pa iskanje neke čisto nove, svoje poti. Mislim, da je oboje dobro.« Nakazana je 

inovativnost, toda slutiti je premalo znanja s področja inovativnosti. RPB meni, da je 

inovativnost v šolstvu bolj povezana z vpeljevanjem neke nove prakse, kar pa je le del tistega, 
kar inovativnost na šolskem področju lahko pomeni ali prinese. 

RIC pove svoje mnenje: »Jaz mislim, da je inovativnost bistveno gonilo. Na šoli se ti ne more 
zgoditi, da bi ti nekaj postavil in bi ta zadeva veljala, to se vseskozi spreminja, izboljšuje, 
včasih opusti, pripelje nekaj drugega. Torej, inovativnost in ustvarjalnost sta nekaj 

najpomembnejšega za neko takšno organizacijo, kot je ravno šola. To je tista stvar, ki ves čas 
dviga, torej delavce te šole, učitelje in laborante itd., če se vedno dogajajo neke nove in nove 
stvari.« Takšno razlago najdemo tudi v literaturi, in sicer Bečaj (2000, 11) razlaga kulturo šole 
kot »prevladujočo filozofijo učiteljskega zbora«. V tem primeru vidimo, da se ravnatelj 

zaveda nenehnih sprememb in pritrjuje teoretikom (Kuratko in Hodgetts 2004; Drucker 

2001a; Krippendorf 2008), ki menijo, da je inoviranje nujno za preživetje in uspeh 
organizacije. 

RIC nadaljuje: »Zdaj do teh novih stvari se lahko pride samoiniciativno, naš način delovanja je 
navadno takšen, in tudi dobivamo spodbude od spodaj, kar je najbolj pomembno, ker 
spodbude od zgoraj so razumljene pač bolj kot ukazi, če pridejo spodbude od spodaj, mi 

omogočimo razmere, potem lahko ustvarjalnost in inovativnost, kako bi rekel, cveti. To je 
vseskozi. To je ves čas. Bi rekel, da je to normalen način dela na šoli. Včasih so te zadeve 
čisto tehnične, kar ni tako zelo težko, da takole rečem. Včasih pa so te zadeve vsebinske. 

Vsaka inovacija prinese neke stvari, ki imajo vpliv tudi na druga področja.« Nakaže več vrst 
inovacij in različne poti razvoja sprememb. Opozori na pomembno spoznanje, da je najbolje, 

če spodbude pridejo od učiteljev, takrat je uspeh zagotovljen, seveda pa mora ravnatelj 

zagotoviti pogoje za predlagano inovacijo. 

RIČ razloži na kratko: »Treba se je razvijati. V bistvu je treba skrbeti za razvoj šole ves čas. Se 
pravi permanentno, ne moreš ostati tam, kjer si bil pred petnajstimi leti.« Zavedati se je treba, 

kako pomemben je nenehen razvoj, manjkajo pa konkretne inovacije. Naša raziskava je 
pokazala, da so ravno konkretne inovacije tisto, kar primanjkuje našemu šolstvu. 

RPD pojasni svoj globlji pogled: »Idejo inovativnosti bolj razumem kot idejo pluralnosti 

različnih pogledov in različnih možnosti. To da se poskuša za določeno rešitev iskati čim več 
različnih pristopov. S tega ustvarjalnega vidika, da človek nima nekih predsodkov glede tega, 
kakšna je rešitev, kdo poda rešitev, obliko rešitve kot tako, ampak da se potem poskuša 
zdefinirati na koncu neko rešitev, ki je najbližja tej skupini, ki nekako je zaobjeta v določen 
vidik in jo potem v nadaljevanju mora reševati. Se pa vedno zavedam, da tudi vsaka 
inovativna rešitev ima pozitivno, pa negativno plat in je treba potem znotraj te rešitve iskati še 
dodatne možnosti za reševanje problemov. Če sem zelo odkrit, bi morala biti inovativnost 
zelo visoka, kar pa mislim, da danes ni.« Ta ravnatelj jasno poudari, da področje inovativnosti 
ni razvito, in s tem pritrdi našim ugotovitvam, da prave inovativnosti v srednjem šolstvu ni. 
Zanimiva je ugotovitev, da do inovativnosti pridemo z različnimi pogledi, pristopi, na podlagi 
skupinskega dela. 

RPD razmišlja: »In sicer če dobro pogledamo, zaobjamemo v tem obdobju populacijo, ki se 

oblikuje iz otroka v odraslega človeka, kjer je zelo pomembno, ne samo da gre za neko 
problemsko reševanje primerov, ampak gre tudi za to, da nekako prehajajo določena znanja s 
starejše generacije na mlajšo generacijo, kjer pa praktično prihajajo iz ene strani na drugo 
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izkušnje starejše generacije, na drugi strani pa recimo tudi izkušnje mlajše generacije, ki gleda 
z drugačne perspektive, kot take. Mislim, da bi to obdobje moralo biti praktično zibelka 
razvoja inovativnosti kot takega za odraslega človeka. Srednješolsko obdobje kot tako, na eni 
strani je zelo pomembno, da dijaki dobijo neka bazična znanja, za poklic, za življenje. Se mi 
pa zdi, da bi moglo biti veliko več časa namenjeno refleksiji. Da oni sami se sprašujejo, kaj je 

tisto, se sprašujejo o inovativnosti, o novih rešitvah, o tem kaj čutijo, o svojih izkušnjah, o 
svojih pogledih, kaj si želijo, kako bi rešili določen problem, kaj je sprejemljivo za določeno 
populacijo. Da gre bolj za izoblikovanje posameznika ali pa načina reševanja problemov, ne 
samo srkanja nekega znanja, ki se stalno spreminja.« Ravnatelj se zaveda, da bi morali v tem 

obdobju mladim dati možnosti, da bi razvili svojo inovativnost in ustvarjalnost, treba  jih je 

pri tem spodbujati in jih podpirati, tako sam ugotavlja, da učitelji preveč samo podajajo 
znanje, namesto da bi dijaki sami prišli do nekih ugotovitev, in sicer na podlagi lastnih 
izkušenj. 

RPE meni: »Torej inovativnost pomeni dejansko, da na šoli uvedeš neke spremembe, ki jih 
drugje pravzaprav nimajo. Ustvarjalnost pa pravzaprav zelo podobno, s tem da lahko greš v 
neko delo, ki se tudi že nekje odvija, nek znan projekt, pa pokažeš tam večjo mero 

ustvarjalnosti in iniciativnosti.« Tu se primerjava s teorijo delno ujema, Fullan (2003, 41) 

namreč trdi, da mora kultura šol in šolskih sistemov postati takšna, da prinese nenehne 
izboljšave in da so spremembe vgrajene vanjo. Po naših ugotovitvah RPE še ne pozna dobro 
področja inovativnosti. 

RPB pravi: »Prostora za inovativnost je zelo veliko. Lahko rečem, da je inovativnost kar 
zaukazana.« Ta izjava je v nasprotju z ugotovitvami naše raziskave, saj ugotavljamo, da bi 
inovativnost morala biti zaukazana s strani države, v kurikulu, pa ni. Primeri dobre prakse iz 
tujine nam nakažejo, po kateri poti bi morali kreniti. 

»Za učitelje in za vodstvo je inovativnost pomembna, in je z vseh strani omogočena, 
nobenega problema ni,« dodaja RIC. 

Ključne ugotovitve 

Vseh šest ravnateljev se zaveda pomena in nujnosti ustvarjalnosti ter inovativnosti in njihove 
vloge pri spodbujanju tega. Zavedajo se, da je treba slediti razvoju, da bi morala biti 

inovativnost pravzaprav spodbujevalec dogajanja na šoli, ne pa obstranska zadeva, če je še kaj 
časa ali denarja. Spremembe, ki so »edina stalnica«, kot večkrat slišimo, šole spodbujajo, da 

sledijo novostim, novi tehnologiji, dobrim praksam ipd. Vsi ravnatelji tako pritrdijo 

Sorensenu in Christopherju (1997, 7), ki trdita, da mora biti v filozofiji vodstva jasno izražena 
predanost organizacije vrednotam ustvarjalnosti in inovativnosti. Naše ugotovitve se ujemajo 

s proučevano literaturo, saj intervjuvani ravnatelji prav tako menijo, da je treba za razvoj šole 
skrbeti ves čas in poudarjati ustvarjalnost ter inovativnost kot vrednoti. Tudi naša raziskava je 
pokazala, kako je to pomembno, čeprav ugotavljamo, da je premalo prave inovativnosti. 
Ugotovili pa smo tudi, da ravnatelji ne poznajo dovolj dobro tega področja. Tako kot RPD 

opozori, da bi se morala inovativnost v srednji šoli še bolj razviti, pa ni časa, denarja ipd., smo 
tudi mi predvidevali v predpostavkah. Izpostavi problem nezainteresiranih dijakov, s čimer se, 
kot smo spoznali v raziskavi, soočajo  povprečne šole.  

Vsi ravnatelji vidijo svoje šole kot inovativne, pravijo, da je uvajanje inovacij kontinuiran 
proces. RIC meni, da je inovativnost omogočena z vseh strani, kar se ne ujema z vprašanjem, 
kateri so zaviralni dejavniki inovativnosti, saj lahko ugotovimo, da je teh na šolah veliko. 
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Problemi pa se zaradi recesije in političnih spletk še stopnjujejo. Prava inovativnost je s tega 

vidika zelo ogrožena. 

4.1.2 Vloga ravnatelja pri razvijanju inovativnosti ter ustvarjanju inovacijske kulture in 

klime 

Sledi prikaz in analiza odgovorov ravnateljev na vprašanje, kakšna je vloga ravnateljev pri 

razvoju inovativnosti, vključeni so tudi odgovori na vprašanja, kako spodbujajo inovacijsko 

kulturo in klimo, kako je z inovativnostjo na šoli, ki jo vodijo; kako pogosto uvajajo inovacije 

in kakšni so inovacijski cilji šole. Bush (2003) opozarja, da se od ravnatelja pričakuje, da se 
bo poglobil v vsa mikrookolja, da bo rešil težave, našel rešitve ter podprl in prepoznal težavne 
situacije. 

RIA z dvajsetletnimi izkušnjami na vodilnem delovnem mestu meni, da je zelo pomembno, če 
je ravnatelj »nekako naravnan v smeri inovativnosti in ima še nekaj motorjev na šoli, ki se 
lahko nekako identificirajo s tem, potem to gre«. Izraža delno usmeritev v inovativnost. 
Nakazuje pomen timskega dela in inovativnih jeder. Menimo, da sam ravnatelj, brez 

inovativnih učiteljev, ne more izboljšati prakse na tem področju. Učitelji prav tako 
potrebujejo ravnatelja, ki ima posluh za inoviranje, ga ni strah sprememb in tveganj. Človeški 
kapital, interpretirata Nonaka in Takeuchi (1995), je del posameznika in pomeni predvsem 

znanje, pridobljeno z izobrazbo in izkušnjami, poleg tega pa Dreyfus in Dreyfus (1986) vanj 

vključita še željo po uspehu, prirojene lastnosti in posameznikovo inteligenco. 

RIA opiše, kako je na tem področju delal in vidimo lahko, da je vse prepuščeno ravnateljem. 

RIA nakaže usmeritev inovativne dejavnosti v trg in uporabnike – vidna je povezava s 

potrebami gospodarstva. Poraja pa se vprašanje, ali gre za enkratno pobudo ali za usmeritev v 
trajno inoviranje. Ta primer jasno kaže, da se vloga ravnatelja spreminja, ni samo pedagoški 
vodja, kot je bilo še pred nekaj leti, ampak mora biti tudi manager. Če naše ugotovitve 
primerjamo z literaturo, ugotovimo, da smo prišli do podobnih spoznanj. Tavčar (2006, 134) 
prav tako poudarja, kako pomembno je snovanje novosti, ker to v bistvu pomeni snovanje 

novih ključnih zmožnosti organizacije, da bo ta konkurenčna tudi v prihodnosti. 

Danes morajo ravnatelji razumeti in poznati tako svetovne težnje kot izzive lokalnega okolja, 

se do njih opredeliti in vodenje temu prilagoditi (Koren 2007, 21). Kenwey in Fitzclarence 

(1998) ravnatelje pojmujeta kot »podjetnike v izobraževanju«. Naša raziskava je pokazala, da 

so nekateri ravnatelji zelo aktivni v tej smeri, nekateri pa se na tem področju ne znajdejo. 
Pravzaprav je odvisno od njih samih. Ni nekega izobraževanja, ki bi jih usmerjalo in kjer bi se 

poučili, kako naj delajo. Menimo, da tu najbolj pomagajo pogovori in nasveti med ravnatelji 
samimi, da si pomagajo, povedo izkušnje ipd. 

V nadaljevanju RIA opozori, da je delo ravnatelja zelo raznoliko, da se mora v današnjem času 
truditi pridobiti dijake, ki tega področja ne poznajo dobro. Razlaga: »Treba je zainteresirati 
otroke osnovnih šol […] to ni naloga pedagoškega vodje v tistem klasičnem pomenu besede. 
Vse to sodi v poslovni svet, kar je povezano tudi s poslovanjem, s financami, ker vse to stane 

in vi ne morete ministrskega denarja rabiti za to. Si pa ustvarjate potem neko pozicijo v 

prostoru, ki je pomembna in potem lažje pridete do tega, da bomo, kot kaže, zeleno luč smo 
dobili, nadgradili štiriletno mahatroniko z višješolskim programom, kar je pa nekako 

zaokrožena vizijska zadeva naše šole.« Ena izmed najpomembnejših značilnosti 
ravnateljevanja je, da mora imeti vodja jasno vizijo o tem, kar želi doseči (Moos, Mahony in 
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Reeves 1998). Tudi Koren (2007, 137) pravi, da je v izobraževanju čedalje več dejavnikov, ki 
spodbujajo podjetništvo, in sicer zahteve po kakovosti izobraževanja ter pomanjkanje javnih 
sredstev, zato oblasti spodbujajo šole, da sredstva pridobivajo iz drugih virov, kar so 

izpostavili tudi nekateri ravnatelji v naši raziskavi. Ugotavljamo pa, da so gimnazije tu 

omejene, medtem ko imajo tehniške šole možnost zaslužiti s svojimi delavnicami, kjer dijaki 
opravljajo prakso. 

Vloga ravnatelja pri razvoju inovativnosti po mnenju RIA je, da »mora biti prvi«.  

Ker ima ravnatelj ogromno dela, potrebuje dobre vodstvene sodelavce, ki mu pomagajo. Tudi 

Koren (2006, 25–26) opozarja, da so ravnatelji prezaposleni in »preobremenjeni z 
odgovornostjo za vsa področja šolskega življenja, za katera niso bili usposobljeni, da jih 
vodijo. Trudijo se, da bi držali vse vajeti trdno v rokah«. 

Ravnatelji sami menijo, da morajo biti koordinatorji, spodbujevalci, motivatorji in ocenjevalci 

inovacij. RIA pravi, da ima ravnatelj vlogo nosilca in motivatorja inovativnih procesov. Vsi 

ravnatelji se strinjajo, da mora ravnatelj spodbujati inovativno organizacijsko klimo. Torej 

smo v naši raziskavi prišli do podobnih ugotovitev, kot smo jih navajali v teoretičnem uvodu. 
Koren (1999, 10) razloži, da ima ravnatelj v šolskem sistemu položaj, moč in možnosti, ki 

zahtevajo od njega, da se zavzema za spremembe. Fullan in Hargreaves (2000) pa poudarjata, 

da je ravnateljeva vloga spodbujevalca nepogrešljiva. 

RPB razlaga: »Ravnatelj je pač tisti, ki spodbuja, tisti, ki je iniciator, da neko iskrico, 

zagotavlja tudi pogoje za to.« Likar in Fatur (2009a) opozarjata, da je spodbujanje 

inventivnosti in inovativnosti potrebno v vseh organizacijah. RIA poudari, da je 

najpomembneje, da inovativnost spodbujaš z zgledi. 

RPB nadaljuje: »Verjetno ima tudi eno tako dosti ključno vlogo, tako kot učitelj.« Izraža 
pomembno vlogo ravnatelja in kot smo ugotovili že prej, ravnatelj tudi ne more brez 
učiteljeve pomoči in dejavnosti. RPB poudari, da mora imeti ravnatelj razumevanje za neke 

nove ideje, lahko sam iniciira stvari, odobri ideje, ki pridejo od učiteljev, odloči, kaj je dobro 
in kaj ne. Če pa ne pokaže razumevanja, v tem primeru je tudi zaviralec. Tavčarju (2006, 91) 
se prav tako zdi pomembno, da je manager naklonjen nekonvencionalnemu razmišljanju in 

seveda, da je pri tem kritičen. Kot razlaga Warren Littlejeva (1984) je ravnatelj najprej tisti, ki 

odobri ideje, ima pa tudi vlogo, da motivira učiteljevo inovativnost, spodbuja izobraževanje in 
izmenjavo izkušenj. Vse preveč je učiteljev, ki ne marajo sprememb in se jih celo bojijo. 

Ravnatelj mora znati presoditi, kaj je dobro in kaj ne. Tudi Tavčar (2006, 80) meni, da je 
odločanje je temeljna dejavnost managerjev.  

Prav tako vsi menijo, da mora biti ravnatelj vedno dostopen in odprt za nove ideje. RIC pravi: 

»Vloga ravnateljev je v tem, da razume in takoj zna videt to inovacijo v okviru vsega na šoli, 
pluse, minuse, potem pa tudi doprinos šoli.« Dobri vodje gledajo naprej (Moos, Mahony in 

Reeves 1998). Pomembna je ugotovitev, da mora ravnatelj znati presoditi, ali je neka 

inovacija dobra, saj se vse prevečkrat dogaja, da ravnatelji ne premislijo dobro, ampak 
sprejmejo neko novost samo zato, ker imajo tako na neki drugi šoli, potem pa se izkaže, da na 
tej šoli to sploh ne funkcionira, je premalo interesa, se hitro pozabi ipd. Porabi se veliko 

sredstev in časa, zaposleni pa postajajo nestrpni do sprememb. Pri tem se nam poraja 
vprašanje, ali se je temu sploh mogoče izogniti, saj ravnatelji neko spremembno uvedejo, ker 
menijo, da bo dobra, uspešna, bo prinesla koristi ipd., mogoče bi se morali prej posvetovati s 

šolskim razvojnim timom in z učitelji, ki bi že prej povedali svoje mnenje. 
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RIČ razlaga podobno: »Biti  moraš dosti odprt, pa tudi razgledan.« Stoll, Fink in Earl (2003, 

104) poudarjajo, kako pomembno je, da se ravnatelji tudi sami ves čas učijo in spodbujajo 
zaposlene k profesionalnemu razvoju. RIČ nadaljuje: »[P]otem je treba izbrati posamezna 

področja in to podpreti. Če ne podpreš, s tem da se tudi sam tako ali drugače vključiš, potem 
stvar tudi ni nujno, da bo dobro »lavfala«. […] Zadeve prihajajo od mene ali pa od učiteljske 
strani, to ne igra nobene vloge. V bistvo, ko ugotoviš, da je to stvar, ki se jo splača podpreti, 
potem jo podprem, zato pravim, da povsem enakovredno. Ko se o takih zadevah pogovarjamo 

v ožjih ali manjših skupinah, lahko tudi neformalno, prideš do tega »brainstorminga«1
, 

enostavno ugotoviš kakšno dobro idejo.« Temu pritrjuje Tavčar (2006, 141), ki meni, da nova 

znanja nastajajo iz idej, ki se rodijo iz podzavestne zakladnice vrednot, znanj in izkušenj 
ustvarjalnih posameznikov. Pomembno pri tem je, da neko idejo v organizaciji potem kritično 
ovrednotijo skupaj, saj je ravno skupno znanje tudi znanje organizacije (prav tam). Po našem 
mnenju ravnatelj, ki tako sodeluje z zaposlenimi, je na poti uspeha in taka šola inovacijam na 
široko odpira vrata. 

Podobno mnenje ima tudi RPD: »V osnovi so moja vrata odprta praktično ves čas, kadar sem v 
šoli. Načeloma se projekt ne more voditi brez mojega soglasja. V osnovi sem dovolj odprt, jaz 
pa cilj postavim in določim, da bomo imeli vsako leto samo deset projektov. […] Medtem ko 

drugih omejitev pravzaprav ni. Res pa po izkušnjah za določene stvari vem približno, kakšen 
bo odziv. Se pa zelo trudim, da če je en učitelj z njim ven prišel, da mu ves čas priznavam 
avtorstvo tega in tudi povem, da to vodi posameznik ali skupina in ima vso mojo podporo. To 

me zelo moti, tudi v obratni smeri, da si nekdo tvojo zadevo prilasti, pa prodaja naprej kot 

svojo.« Tudi RPD se zaveda, kako pomembno je, da zna ravnatelj prisluhniti zaposlenim, ki 

predstavijo svoje ideje. Opozori na problem prevelikega števila projektov in se pravilno 
odloča za razumno število projektov na leto. Prevečkrat opazimo, da so na šolah projekti 

samo zaradi tega, da so, ni pa natančno premišljeno, v čem bo doprinos nekega projekta ipd. 

RPD omeni tudi problem avtorstva ideje in menimo, da je pravilno in pomembno, da se 

izpostavi ta problem. Marsikdo bi se strinjal, da si nekateri prevečkrat prisvajajo tuje ideje. Če 
je to storil ravnatelj, potem izgubi zaupanje inovativnega delavca, ki mu v prihodnosti ne bo 

več zaupal, ali pa bo izgubil motivacijo za ustvarjalno delo. 

RIČ je opredelil vlogo ravnatelja kot zelo pomembno, da pa je ravnatelj včasih preveč odvisen 
od kolektiva in pravi: » Lahko neko zadevo ocenjuješ kot dobro, pa se moraš zaradi klime 
umakniti. Kako naj izpelješ eno zadevo, če ti eni to minirajo in potem ugotoviš, da imaš 
razdeljen kolektiv in začneš tuhtati, ali je to vredno ali ni vredno.« Valenčič Zuljanova (1996, 
217) prav tako opozarja, da se velikokrat zgodi, da se na področju pedagoških inovacij 
ravnatelj počuti premalo razumljenega. Tudi Koren (2002) navaja raziskavo slovenskega 

šolskega sistema, ki je pokazala, da se je veliko dobrih namenov izjalovilo, ker učitelji niso 
dobro razumeli ponujenega. Zato Fullan in Hargreaves (2000) svetujeta ravnateljem, naj si 

vzamejo čas za odgovore na vprašanja, ki se pri določeni novosti in spremembah pojavljajo, 
in da naj bodo potrpežljivi. Torej morajo izboljšati komunikacijo. Naše ugotovitve in teorija 
se na tem področju popolnoma ujemajo. Menimo, da je učinkovito vodenje zaposlenih ter 
komunikacija ena težjih nalog ravnatelja, je pa nujno potrebna, zato naj se ravnatelj potrudi za 

kar se da dobro komunikacijo, saj brez tega ne bo uspešno ravnateljeval. 

Tavčar (2006, 77) opozarja, da je kultura organizacije lahko naklonjena ciljem in strategijam, 

ki jih načrtuje in snuje manager, kar je treba izrabiti in krepiti. V nadaljevanju svetuje (prav 

                                                 
1
 Možganska nevihta (brainstorming) je metoda, ki gradi na skupinskem reševanju problemov. 

Kadar koli gre za iskanje novih zamisli, novih rešitev, pristnih novosti, se zatečemo k diskusijski 
skupini, ki v neformalnem vzdušju in prav takem razgovoru jedri nove ideje (Pečjak 1989). 
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tam), da se je neugodni kulturi kratkoročno dobro izmikati, dolgoročno pa ob tem snovati 

novo, drugačno kulturo. 

RIČ opozori na zgrešen sistem izbire ravnatelja in pravi: »Imamo zgrešen sistem izbire 
ravnatelja, zgrešen sistem delovne uspešnosti ravnatelja. Ravnatelj mora biti tudi bolj 
odgovoren za rezultate, ne pa za vsakokratno letno oceno, ki jo bo dobil od učitelje, pa ono 

oceno, pa vsa ta soglasja. […]  Tudi ocene učiteljeve delovne uspešnosti so groza. […] Vse je 

preveč prepleteno. Jaz njih ocenim, oni morajo mene.« Tudi Koren (1999, 10) opozori na 

pritisk, ki ga doživljajo ravnatelji zaradi reelekcije vsakih pet let. Odvisen je od sodelavcev v 

šoli in od soglasja okolja. Šolo mora voditi tako, da bo všeč sodelavcem in hkrati skrbeti, da 
bo šola dobra, kar pa lahko predstavlja velik problem (prav tam). Na ta problem so ravnatelji 

v naši raziskavi nekajkrat opozorili, nekateri sicer bolj posredno, je pa očitno to problem, ki 

posredno ovira tudi inovativnost. 

RPD pa o vlogi ravnatelja pri razvijanju inovativnosti meni podobno in pravi: »Na dan se 

srečam s paleto različnih problemov, ki nimajo med sabo nobene povezave in k vsakemu je 

treba pristopiti in vsakega rešiti na svoj lasten način, čeprav enega boljše, drugega slabše. 
Moja vloga je dvojna. Na eni strani pri inovativnosti je, da znam sprejeti ponujeno. Je pa tudi 

moja vloga, da znam presoditi, da znam odločiti da ali ne. Ne samo, da bi kritiziral idejo, 
ampak z vidika možnosti uresničitve kot take, da rečem, letos imamo preveč stvari, letos je 
nemogoče, letos časovno ne gre, tega ne bomo mogli, letos zaradi tega ali tega ne bomo 

mogli, vneseš več slabe volje, bolj z vidika same organizacije in izvedbe. Drugače pa se zelo 
trudim, da sem odprt, da ne presojam idej.« Koren (2007, 21) trdi, da mora ravnatelj dobro 

poznati »lokalno« kulturo svoje šole, ki jo najbolje spoznava s pogovorom s sodelavci (Fullan 

in Hargreaves 2000, 96).  

RPD razlaga: »Včasih pustim in rečem, taka je želja njih, dajmo zaupati, pustiti, spodbujati. 
Tudi prek maila imam precej komunikacij in rečem, kar koli potrebuješ, povej mi, da bomo 
uredili. Je pa res največja želja tu, da je učitelj samostojen, da čim več sam naredi, jaz pa sem 
od zadaj neka zaslomba.« Manager naj podpre svoje odločitve z znanimi dejstvi, sklepi in 
dokazi (Tavčar 2006, 80). 

RPD še nima dovolj izkušenj in meni, da je vloga ravnatelja predvsem ta, da spodbuja vse 

skupaj in prav tako kot vsi ravnatelji poudari, da mora ravnatelj pohvaliti in če je možno 
nagraditi inovacije in ustvarjalnost zaposlenih. Za učitelja je ravnateljeva pohvala pomemben 
motivacijski dejavnik, kar so izpostavili vsi intervjuvani ravnatelji. Handy (1999, 129) 

opozarja, da je treba biti pri nagrajevanju previden, saj zaposleni nimajo radi občutka, da jih 
je mogoče kupiti. 

Fullan (1982) prav tako zatrjuje, da je v procesu pedagoškega inoviranja ravnateljeva vloga 

zelo pomembna, zato je treba ravnateljem pomagati in jih usposabljati za vlogo v inoviranju. 

Ključne ugotovitve 

Iz intervjujev je razvidno, da je delo ravnatelja zelo raznoliko in zahtevno. Soočati se mora z 
vedno novimi problemi in jih rešiti. Izobraziti se mora na več področjih, da lahko vodi šolo. 
Zelo jim je lahko v pomoč dober kader, kar pa je večkrat problem. Prišli smo do ugotovitev, 
da imajo ravnatelji več vlog, kar se sklada s proučevano literaturo. Njihova vloga pri 
spodbujanju ustvarjalnosti in inovativnosti pa je ena od najpomembnejših, saj inovacije in 
ustvarjalne ideje ne morejo »zaživeti«, če ravnatelj tega ne odobri in podpre. Znati mora 
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presoditi, ali je neka invencija dobra. Če invencijo odkloni, mora znati utemeljiti, zakaj ni 

dobra, ali mogoče še ni pravi čas zanjo, ni materialnih pogojev ipd. Ravnatelj je 
spodbujevalec inovativne klime, sam pa mora biti zgled. Spodbujati mora timsko delo. 

Poznati mora lokalno okolje in svetovne smernice, da bo šola, ki jo vodi, v prihodnosti 
konkurenčna. Le v enem primeru je vidna povezava s potrebami gospodarstva. Menimo, da je 

tega premalo. Domnevamo, da gredo v to smer tehniške šole, kot je bila šola v tem edinem 
primeru, kjer smo opazili povezanost z gospodarstvom. 

Ugotovili smo, da oblasti spodbujajo šole, da sredstva pridobivajo iz drugih virov zaradi 
pomanjkanja javnih sredstev in da ravnatelji čedalje bolj potrebujejo tudi podjetniško znanje. 
Problem vidimo v tem, da ravnatelji začetniki tega znanja nimajo, saj so ravnatelji imenovani 
iz vrst učiteljev, ki so strokovnjaki s svojega predmetnega področja. Šola za ravnatelje ne 
prinese specifičnih znanj ekonomike, podjetništva ipd. večinoma je to prepuščeno 
ravnateljem, da se nekako znajdejo tudi na tem področju, kar v naši raziskavi najbolj pokaže 
primer RPE, ki je na tem položaju šele pet mesecev in sploh nima izkušenj, kot tudi sama 
priznava, da »se opotekamo«. 

Vsi ravnatelji velik pomen pripisujejo dobrim odnosom, komunikaciji in motivaciji. Naša 
raziskava je pokazala, da je pohvala zelo pomemben motivacijski dejavnik. Ravnatelji lahko 

nagradijo zaposlene za dobro delo ali inovativnost z denarjem, napredovanjem, ugodnostmi, 

kot je prilagajanje urnika, omogočanje izobraževanja, dovoljevanje odsotnosti, opremo za 
pouk, avtonomijo, priznavanjem in potrdili. Nikakor pa ne sme ravnatelj prezreti truda 

zaposlenih ali si celo njihove ideje ali delo lastiti. 

4.1.3 Vloga učitelja pri razvijanju inovativnosti ter ustvarjanju inovacijske kulture in 
klime 

Sledi prikaz in analiza odgovorov ravnateljev na vprašanje, kakšno vlogo imajo učitelji pri 
razvoju inovativnosti. 

Ravnatelji se zavedajo, da so učitelji zelo pomembni za področje inovativnosti na šolah. Brez 
njih ne bi bilo nič. Tudi Černetič (2007, 93) meni, da so učitelji »največje premoženje šole« in 
razlaga, da so učitelji zmožni izpolniti izobraževalne cilje, če so dobro usposobljeni za svoj 
poklic, pomembno pri tem pa je, da se zavedajo pomena vseživljenjskega izobraževanja, kar 

je pokazala tudi naša raziskava.  

Seveda pa se učitelji zelo razlikujejo med seboj. RIA razlaga: »Nekaj je tistih učiteljev, ki se 
najbolj identificirajo s potrebo razvoja, vsega, kar je povezano s šolo, učnih tehnologij, samih 
postopkov pri izvajanju pouka, definiranju kakovosti, kar naj bi dijaki dobili. Iz tega 

retrogradno izhaja vse ostalo.« Everard in Morris (1996, 42) opozorita, da naj zaposleni 

skupaj z vodstvom oblikujejo cilje, saj se jim bodo potem čutili zavezani. Tu se kaže po 
našem mnenju odstopanje prakse od teorije, čutiti je, da učitelji vse prevečkrat ne sodelujejo 
pri oblikovanju ciljev šole. Tudi Stollova in Fink (1996) menita, da so reforme, v katere niso 

vključeni učitelji, nesmiselne in ne prinesejo uspeha. 

RIA nadaljuje: »Torej, če imate nekaj takih ljudi, z njimi peljete sceno. Dobro je in to tudi 
imamo, da je potem tudi določeno število ljudi, ki se jih da zaposliti, ki niso »inovatorji«, niso 
tisti motorji, so pa pripravljeni delati. Če je z vsemi temi kritična masa presežena, potem 
stvari gredo. Ker vedno pa imate neke opozicije, ki jim ne paše sprememba.« Ravnatelji 

opozorijo na problem, da naš izobraževalni sistem ne usposablja in tudi ne filtrira ljudi, ki se 
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zaposlujejo v šoli, ki bi bili blizu tem karakteristikam. Iz intervjujev je razvidno, da je lahko 

kader velik problem, po drugi strani pa dobri sodelavci lahko ravnatelja razbremenijo in so 

mu v veliko pomoč. Erčuljeva (v Fullan in Hargreaves 2000, 5) prav tako meni, da so 
najpomembnejši učitelji, saj bi bilo brez njih vsako početje jalovo. 

RIA meni, da je z mlajšimi lažje delati kot pa s tistimi pred upokojitvijo,  ki so dolga leta delali 

na svojem predmetu in ne želijo, da se kdo vmešava v njihovo delo. »Pri sedanjem pristopu pa 
to ne gre, to je eden od problemov, ker razvojne sistemske naloge so interdisciplinarne in 

zahtevajo timski pristop. Če tega ni, je to težko. Mislim, da so to največji problemi,« poudari 

RIA. Primer kaže na težave s kadrom, kar je velik problem na šolah. Zaradi tega se lahko 
odnosi skrhajo in je težje delati. Pri uvajanju sprememb pa je dobra klima, po naših 
ugotovitvah, temelj vsega. 

Zelo pomemben je torej kader. RIA pojasnjuje: »Vi lahko nekomu delegirate odgovornost, če 
ga za to usposobite. Dati nekomu odgovornost, da bi bil usposobljen in zmožen to delati, to je 
najmanj, kar je, nekorektno. Po svetu pa je to nuja.« Nakaže primer dobre prakse iz tujine. Ob 

tem omenimo, da smo pri intervjujih z ravnatelji prišli do ugotovitev, da slabo poznajo 
modele za dosego inovativnih šol iz tujine. RIA nakaže problematiko kadrov, saj so le dobri 
zaposleni osnova za uspešnost organizacije (Černetič 2007, 99). RIA nadaljuje: »[Č]e imate tri 

ljudi v kolektivu v tej smeri, pa če nič drugega, ste neko vzdušje drugačno ustvarili, kot bi 
bilo potrebno. Pri kadru se začne, izredno pomembno je.« Tudi Burgar (2003, 37) meni, da so 

eden ključnih dejavnikov na področju inoviranja človeški viri in gospodarjenje z njimi, še 
posebej so pomembni posamezniki, ki imajo razvite inoviranju naklonjene vrednote in 

ustvarjalno domišljijo.  

RIA: »Včasih na daleč vidim, da kandidat niti na daleč ne ustreza mojim pogojem, ne samo 

diploma, pa ga nazadnje moram še vzeti. In potem, ko dobite noter, jim moraš dati priložnost, 
da rastejo, da jih usposobiš, da tečejo sami, da imate ljudi, na katere lahko odgovornost 
prenesete. In če imate srečo, bodo to ljudje, ki vam vrnejo, večkrat.« Ustvarjalnost zaposlenih 

lahko spodbudimo tako, da dodelimo pravim ljudem prave naloge, ki so usklajene z njihovim 

znanjem in ustvarjalnimi zmožnostmi, pri tem je ključno dobro poznavanje zaposlenih in 
njihovih sposobnosti (Drevenšek 2000, 48). 

Tudi RIC meni, da imajo učitelji ključno vlogo in pravi: »Ravnatelj, pomočnik ravnatelja, 
vodstvo šole seveda lahko to spodbuja. Ampak naredi pa učitelj v razredu z dijaki. Učitelji 
imajo ključno vlogo. Ravnatelj lahko nekaj naredi, vendar brez učiteljev ne more nič. Zelo 
dobrodošle so spodbude s strani učiteljev. Prvo je volja, neka notranja motivacija vseh tistih 
vpletenih, ki se lotijo nekega novega načina, nekih novih pristopov. Drugo je dober kadrovski 
potencial, kjer gre sicer za voljo, potem materialni pogoji za nekaj vpeljati, ki zadnje leto niso 

tako zelo nepomembni. Če to troje skupaj sestavimo, te tri stvari, ki sem jih naštel, je že to 
to.« Fernandezova (2000, 245) pravi, da imajo ravnatelji pomemben položaj, saj lahko 
vplivajo na učitelje s tem, da jim odprejo možnosti razvoja v profesionalce, kot jih potrebujejo 
sodobne šole. 

RIC je prepričan, da se morajo ves čas dogajati neke nove stvari, ki dvigujejo ustvarjalno in 
organizacijsko klimo. Spodbuja učitelje, da podajajo nove ideje, ker meni, da »inovativnost 

cveti«, če pridejo spodbude od učiteljev, spodbude od »zgoraj« so bolj razumljene kot ukazi. 

RIC pove, kako imajo to urejeno na njihovi šoli: »Tako da v bistvu mi na začetku zahtevamo, 
da nam ljudje na začetku te stvari povedo, da predvidevajo in se zmenimo, če so take stvari, 
jim to omogočimo, jim damo pomoč, jim damo tehnično pomoč.« Vedno gledajo, kaj bodo s 
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tem pridobili. Raziskava Valenčič Zuljanove (1996) je pokazala pomembno ravnateljevo 
vlogo pri informiranju učiteljev o novostih in da jim v nadaljevanju ravnatelj omogoči 
izobraževanje v zvezi s to novostjo. 

Učitelji so po mnenju RIC najpomembnejši. Učitelji vodje krepijo razvoj šole in poskrbijo za 
spremembe v učilnicah, pospešujejo sodelovanje učiteljev znotraj in zunaj šole, kar pripelje 

do izboljšav in razvoja ter izboljšujejo dosežke učencev (Hargreaves in Fink 2006, 100). 
Učitelji kot posamezniki ali kot skupina sodelujejo pri spodbujanju in uvajanju sprememb 
(Fullan in Hargreaves 2000). 

RPČ pravi: »Kot prvo je treba izkoristiti to, ko učitelji prihajajo ven z idejami. Poskušaš jih 
zmotivirati, z eno finančno nagrado. […] Druga varianta, ki jih tudi stimulira, je 

izobraževanje. […] Veliko pomeni javna pohvala, teh jih je pa kar treba nekaj dajati, na vseh 

teh sestankih poudariti in pohvaliti in to je najcenejše, pa zelo deluje.« Tudi Černetič (2007, 
243) pripisuje nefinančnemu nagrajevanju velik pomen in trdi, da ima večkrat bolj pozitiven 
učinek kot finančno nagrajevanje, kar se ujema z našimi ugotovitvami. 

Zelo pomembna je splošna klima. »Da imaš tako klimo, pa potrebuješ res razgledane učitelje, 
ki so pravzaprav razgledani širše od svojega ožjega strokovnega področja, morajo biti kot 
pedagogi, morajo biti pripravljeni tudi delati,« doda RPČ. Pečjak (2002, 130) razlaga, da o 
ustvarjalni klimi lahko govorimo takrat, kadar zaposleni spodbujajo drug drugega, dajejo 

neobičajne, drzne predloge in ideje ter jih ni strah posledic. 

RPČ pojasni: »Pomembni so učitelji, ki vedo, da bo zaradi takšnih inovativnosti imeli več dela 
itd., ampak vidijo prednosti, ko se bo to zgodilo, vidijo za njih, za osebni razvoj in ves razvoj, 

vidijo prednosti za korist dijakov.« Tudi Elmore (2006) pravi, da izboljšanje šol ne leži na 
reformah, ki temeljijo na standardih, temveč bolj na kulturnih spremembah in iznajdljivosti 

učiteljev. 

RPD še bolj poudari vlogo učitelja in pravi: »Delo učitelja postaja, vsaj zame, vedno bolj 
inovativno, zaradi tega, ker praktično gre tudi za to, da gre na en način, da imajo na eno strani 

vsebine, ki jih podajajo, na drugi strani pa tudi samega preživetja v okolju. Populacije se 
spreminjajo in na žalost ali pa na srečo, populacije postajajo vedno bolj zahtevne in tukaj je 
neizmerna inovativnost učiteljev, zato da dosežejo še vedno tisti minimalni standard znanja, 
ali pa da preda neko znanje naprej.«  

RPD opozori na problematiko učiteljev, saj njihovo delo postaja čedalje zahtevnejše, 

potrebujejo široko paleto kompetenc, ki jih pri dodiplomskem študiju ne pridobijo. Nenehno 

izpopolnjevanje, pridobivanje novega znanja, spremenjene metode in tehnike poučevanje ipd. 
zahteva od učitelja maksimalno angažiranost. Veliki problemi nastanejo zaradi čedalje 
težavnejših dijakov, ogromno je takih s posebnimi potrebami, za katere pa učitelji nismo 

usposobljeni. 

RPE dodaja: »Učitelji so pripravljeni, večina jih je zelo pripravljenih delati, ker tudi vemo, 

kakšni časi so, se zavedamo tega, da moramo …« RPE opozori na veliko konkurenco med 

šolami in pravi, da se učitelji zavedajo, da morajo tudi zaradi tega vložiti veliko truda v svoje 
delo. Poudari pomembno vlogo učiteljev, ki marsikaj delajo za lastno zadovoljstvo in veliko 
opravljenega dela ne dobijo plačanega. Poudari, da so zelo pomembni učitelji, ki prinašajo 
sveže ideje. Černetič (2007, 238) razlaga, da postajajo čedalje pomembnejše »potrebe višjega 
reda«, kot so individualni razvoj, potrditev lastnih sposobnosti in samostojnost pri delu in ne 
samo materialni motivacijski dejavniki, čeprav navaja (prav tam, 237), da so raziskave pri nas 
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pokazale, da sta osebni dohodek in zanimivo delo najpomembnejša motivacijska dejavnika. 

Po naših ugotovitvah bi morali dodati še pohvalo. 

Ključne ugotovitve 

Naša raziskava se večinoma ujema s proučevano literaturo. Ugotovili smo, da so vsi ravnatelji 
mnenja, da je učitelj zelo pomemben dejavnik razvoja inovativnosti, nekateri trdijo, da celo 

najpomembnejši. Tiste ideje, ki jih podajo učitelji, so najuspešnejše, saj so tako najbolj 
motivirani za njihovo izvedbo, zato je zelo pomembno, da jih ravnatelj pri tem podpira.  

Ravnatelji poudarijo pomen vseživljenjskega učenja za strokovni kader na šoli. Velika večina 
učiteljev se po njihovem mnenju tega zaveda, toda med zaposlenimi na šolah so velike 
razlike, na kar opozorijo ravnatelji. 

Nekateri učitelji namreč ne želijo sprememb. Problem so tudi učitelji, ki ne znajo sprejemati 

sprememb. Prišli smo do ugotovitev, da je lahko kader velik problem. Ravnatelji imajo 
prevečkrat zvezane roke in tudi če nekdo ne dela dobro, dobi enako plačo kot nekdo, ki je 
izjemno deloven in inovativen, saj je zamrznjen tudi dodatek za uspešnost. V nasprotnem 

primeru pa lahko dobri sodelavci ravnatelja zelo razbremenijo. Kader je torej lahko velik 

problem, ker je ravno v šolstvu težava v tem, da ravnatelj po tem, ko je imenovan, prevzame 
vodenje nekega kolektiva in si delavcev ne izbere sam. Med njimi so lahko lenuhi, razdiralci 

odnosov, tisti, ki ne sprejemajo sprememb, pa jih morajo obdržati, ker so taki zakoni, ki to 
dopuščajo. 

Ugotovili smo, da ravnatelji predvsem skrbijo za spodbudo, motivacijo in po izvedbi za 

nagrade, ki so bodisi materialne bodisi nematerialne. Izpostavijo pomembnost pohvale, ker so 

opazili, da je ravno pohvala tista, ki si jo želijo učitelji in jim veliko pomeni. Naše ugotovitve 
se ne ujemajo povsem z literaturo, da bi lahko bila pohvala na prvem mestu pri nematerialnem 

nagrajevanju, sicer jo omenjajo, ne pripisujejo pa ji tako velikega pomena, kot se je to 

izkazalo v naši raziskavi. Raziskava Likarja in Faturja (2009a) je pokazala, da je denar glavno 

gonilo managementa idej. Tako smo prišli do ugotovitve, da je v gospodarstvu motivacija 

denar, v negospodarstvu pa pohvala. Zanimiva bi bila podrobna raziskava na to temo. 

Ravnatelji skupaj z učitelji ustvarjajo klimo, ki je zelo pomembna tudi za področje 
inovativnosti, saj slaba klima demotivira zaposlene, na kar smo opozorili v teoretičnem 
uvodu. 

4.1.4 Dejavniki, ki vplivajo na razvoj inovativnosti 

Sledi prikaz in analiza odgovorov ravnateljev na vprašanje, kateri dejavniki so potrebni za 
razvoj inovativnosti na šolah. 

Tavčar (2006, 177) opozarja, da je snovanje novosti ustvarjalen proces, ki ga je težko 
racionalno obvladovati in načrtovati, treba pa je načrtovati okoliščine in pogoje, ki ga 

podpirajo. Iz dobesednih prepisov smo z abstrahiranjem skupnih značilnosti izluščili ključne 
dejavnike, ki jih ravnatelji izpostavljajo kot pomembne. 

RIA pojasni: »Sebi zagotovimo sekundarno, če primarno zagotovimo uporabnikom naših 
storitev. Imamo tudi izredne programe, s katerimi pa nekaj denarja zaslužimo in od 2007 do 
sem smo mi precej te dodane vrednosti v tem marketingu ustvarili v smislu prepoznavnosti 
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šole, interesa. […] Vsem tem ugoditi na način, da bomo sekundarno zaposleni na tej šoli imeli 
zagotovljen standard dela in se bomo tudi, kar se tiče sociale, počutili varne.« Koren (2007, 

138) ugotavlja, da je v slovenskem prostoru le malo ravnateljev, ki bi šolo vodili izrazito 
podjetniško. Mogoče bi lahko po zgledu primerov dobrih praks iz tujine skupaj z dijaki 
ustanovili »mini družbe« ali kot imajo v Franciji, da dijaki pod okriljem šole ustanovijo realne 
družbe ter tržijo njihove lastne realne izdelke ali storitve. 

RIA nadaljuje, da poskuša zaposlene motivirati z nagradami za opravljeno delo. Ravnatelj sam 
mora priskrbeti denar za to, kar pa je možno na šolah, kjer ustvarijo izredni dohodek. 

RIA konkretno opozori na problem recesije. Podjetja imajo velike probleme in posledično je 
manj sodelovanja s šolami. Pred recesijo so predstavniki podjetij sami prišli v šole, saj so 
potrebovali bodoče zaposlene in so sodelovali pri različnih projektih.  

RIA sicer omenja še nekaj sodelovanja: »Imamo sestanek s predstavnikom elektro fakultete, 

obeta se možnost sodelovanja na področju satelitske tehnike, čeprav mi nismo šola za to. Vse 
te stvari so toliko interdisciplinarne, da tudi tu vidimo noter zadevo. […] Potem z mestno 

občino sodelujemo na raziskovalnih nalogah. […] Tako da s posameznimi firmami in s CPI, 

tam delamo na pripravi poklicnega standarda, oblikuje se poklic za področje alternativnih 
virov energije. Ampak to morate vse zgenerirati.« RIA pove nekaj primerov dobre prakse iz 

tujine. Izpostavi Nemčijo, Avstrijo in tudi Francijo, s katerimi so tudi sodelovali in po katerih 

se tudi zgledujejo, saj so kar precej pred nami na področju mehatronike ipd. 

RIA je zgled ravnatelja, ki bo čedalje bolj iskan v prihodnosti, ko bodo po mnenju Korena 
(2007, 139) zelo iskani posamezniki s podjetniškim znanjem in bo postala očitna razlika med 
tem znanjem in tistim, ki ga omogočajo tradicionalni programi usposabljanja ravnateljev. RIA 

je ravnatelj, ki gleda naprej, kar je danes zelo pomembno. 

Likar in Fatur (2009a, 62) trdita, da se mora biti vodja sposoben osredotočiti na inovativnost. 

Vsi ravnatelji so izpostavili sodelovanje med ravnatelji in izmenjavo izkušenj. Menijo, da se 
lahko ogromno naučijo drug od drugega. Tudi Fullan in Hargreaves (2000, 66) trdita, da 

uspešno sodelovanje temelji na kritični presoji sedanje prakse in na skupnem prizadevanju za 

izboljšave. 

RPB pravi: »Mi je všeč, ko se srečujem s kolegi, ko grem na njihovo šolo, na drugo šolo. 

Vsaka šola pa prav gotovo ima nekaj, kar bi rekel, […] tole pa bomo mi tudi poskusili. Od 

vsake šole, verjamem, da bi kaj pobral lahko.« RIC dodaja: »Jaz se zelo rad pogovarjam z 

ravnatelji, kako imajo oni  kaj rešeno, da te primerjave delam.« Ravnatelji si lahko med seboj 

pomagajo, pojasnijo drug drugemu, zakaj so uvedli spremembe, kaj so te prinesle, kaj je 

negativno, kateri problemi so nastali ipd. To so pomembne informacije, ki marsikdaj 

prihranijo čas, denar in slabo voljo. 

RIČ pojasnjuje: »Zelo sem zadovoljen s sodelovanjem z ravnatelji drugih šol, ne čutim 
kakšnega skrivanja in tudi mi nič ne skrivamo. Tako da zgled so mi vse šole, vse dobre 
prakse, vse dobre ideje. V tujini tudi sodelujemo, mi imamo veliko mednarodnih izmenjav.« 

Fullan (2005, 62) meni, da so ravnatelji lahko trajnostni vodje le, če s kolegi najdejo stik za 

obravnavo skupnih težav.  

Ravnatelji naj bi sodelovali pri evalvaciji kolegov ravnateljev, pri projektih z drugimi 

ravnatelji, si skupno prizadevali za izboljšave, se medsebojno obiskovali, ustno ali pisno 
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izmenjavali ideje ter izkušnje dobre prakse ipd. (Fullan in Hargreaves 2000, 107). Barle, 

Trunk Širca in Lesjak (2008, 199) prav tako opozorijo, da je pomembna odprtost šol, 
izmenjava izkušenj, primerov dobre prakse in idej. Menijo (prav tam), da bo to moralo postati 
naravna potreba šol, čemur pritrjujejo vsi intervjuvani ravnatelji. Tega se zavedajo in v tej 

smeri poskušajo tudi delati. 

Drugačen pogled na inovativnost zaradi velikega števila nadarjenih dijakov ima RIC, ki pravi: 

»Mnogo stvari je potrebnih, da lahko ti ustvarjalnost in inovativnost razvijaš.« RIC nas seznani 

s problematiko nadarjenih, ki jih do zdaj ni bilo v normativih, ni bilo sredstev za njih. RIC 

namreč meni: »Treba je namreč najti oblike ustvarjalnosti, da bodo ti nadarjeni, to nadarjenost 

lahko razvili …« Šol, s tako velikim številom nadarjenih, kot jih ima RIC, je malo, zato je zelo 

zanimiva ugotovitev, da so problemi na taki šoli drugačni. Država ne poskrbi za njih, tako kot 
bi bilo treba in na tak način zgublja bodoči inovativni kader, ki je nujen za uspešnost celotne 
družbe. 

RPB, RPD in RPE imajo problem, ker imajo dijake s slabšim učnim uspehom in so manj 
motivirani, ali pa sploh ne, za dodatno delo, kar inovativnost je. 

RPD poudarja, da je pomembna dobra klima na šoli, dobri osebni odnosi in zaupanje. Meni, da 

nikoli ni težav zaradi nekaterih materialnih, organizacijskih, ali katerih drugih ovir, ki nikoli 

niso ti tako velike, da bi predstavljale nerešljivo oviro. Poudarja, da je največja ovira lahko 

samo odnos, zato je treba odnose negovati. Tudi Mihaličeva (2006, 214) poudarja, da 

inovacijsko klimo ustvarjajo zaposleni sami, s tem ko medsebojno sodelujejo, podajajo 

inovativne ideje ipd. in opozarja, da je inovativnost organizacije odvisna od splošne klime v 
njej. Torej moramo se zavedati, da je treba poskrbeti najprej za dobro splošno klimo in dobra 
splošna klima v organizaciji je pogoj, da se bo inovativnost lahko razvijala. Tega se zavedajo 

vsi intervjuvani ravnatelji. Hebert (2006, 16–17) svetuje, naj ravnatelj dobro opazuje odnose 

vseh udeležencev na šoli, se pogovarja in se sprehodi po šoli. 

RPE razmišlja: »Mislim, da če so ideje, nove, da se večino da. Zdaj težko bi se izgovarjali, da 
nimamo denarja, ker za vse ga ni treba. Mislim, da so vse skupaj le izgovori, jaz mislim, da se 

da. Da se da, z malo volje, speljati res praktično vsako reč. Ne vidim kakšnih posebnih ovir za 
to.« Ravnatelj naj odpira številne priložnosti pedagoškega razvoja, saj izkušnje in nadarjenost 
posameznikov postanejo vir učenja vseh (Southworth 2005). 

Ključne ugotovitve 

Naša raziskava je pokazala, kateri dejavniki vplivajo na razvoj inovativnosti po mnenju 

ravnateljev.  

Ravnatelji menijo, da je treba spodbujati in zagotavljati:  

− razvojne aktivnosti  programov šole; 
− sodelovanje med ravnatelji, izmenjavo izkušenj; 
− dober kadrovski potencial (razgledani učitelji, ki so pripravljeni delati in so notranje 

motivirani); 

− normalen standard dela in materialne ter druge pogoje; 

− številne projekte (toda ne pretiravati); 
− medpredmetno povezovanje; 

− timsko načrtovanje in sodelovanje; 

− komunikacijo dijak – učitelj; 
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− nagrade (pohvala, denar, izobraževanje, strokovne ekskurzije, doprinos ur ipd.); 

− šolski razvojni tim; 
− organizacijske pogoje; 

− dobro klimo; 

− primere dobre prakse. 

Ravnatelji najbolj poudarjajo dober kader in dobre medsebojne odnose, kar naj bi bil ključ do 
uspešne in inovativne organizacije, kar pa je tudi najtežje zagotoviti, še posebej v današnjem 
času. Naša raziskava je potrdila, da je zelo pomembno sodelovanje med ravnatelji, ki na ta 
način pridobijo dragocene informacije za nadaljnje delo. Ugotovili smo, da ravnatelji 

prakticirajo izmenjavo izkušenj in mnenj, ni pa velikega sodelovanja s tujino. Ugotovili smo 
tudi, da je lahko neka novost na neki šoli dobra, na drugi šoli pa ne, ne prinese želenih 
rezultatov in je kmalu pozabljena. 

4.1.5 Zaviralni dejavniki inovativnosti 

Sledi prikaz in analiza odgovorov ravnateljev na vprašanje, katere so po njihovem mnenju 
največje ovire za razvoj inovativnosti oziroma bistveni zaviralni dejavniki. 

Ravnatelj najde čas za podporo inovacijam, vendar mu včasih ni lahko slediti naraščajočemu 
tempu sprememb in inovacijam, ki jim zaposleni niso naklonjeni (Hargreaves, Hopkins in 

Leask 2001, 92).  

RIA opiše, s katerimi problemi so se srečali pri uvedbi novega izobraževalnega programa, ko 

niso imeli ničesar na razpolago, še učbenika ne. Razloži, da so morali vse sami rešiti, in sicer 
s pomočjo partnerske šole v Nemčiji. Le timsko delo, medsebojna pomoč, trdno delo, dodatno 
usposabljanje in izobraževanje, interdisciplinarnost, razvojno delo ipd. jih je pripeljalo do 
tega, da so uspešno uvedli nov izobraževalni program, saj se zavedajo, da smo v dobi razvoja 
družbe, ko je treba vse nenehno izboljševati in uvajati novosti. Zavedati se moramo, da 
moramo biti odzivni na vseh področjih, drugače ne bomo uspeli. 

RIA se je moral spoprijeti s problemi, ker se je zavedal pomembnosti novega programa za 

prihodnost šole. Ni se ustrašil, ni izgubil volje, kar je pomembno za vodjo. Dober vodja se ne 

boji tvegati in zna presoditi, kaj je dobro za šolo. Ima pogled v prihodnost. 

RIA opozori, da je že sistem v osnovni šoli zgrešen, da nimajo dobrih pogojev za tehnični 
pouk, da tudi učitelji niso preveč usposobljeni v smeri tehnologije, kar pa ni njihova krivda.  

RIA, RPB, RIC in RPD pojasnjujejo, da naš izobraževalni sistem ne usposablja in tudi ne filtrira 
ljudi, ki se zaposlujejo v šoli. RIA razlaga: »Včasih imate negativno selekcijo pri 
zaposlovanju, ker se drugače ne izide in vsak ni za to. Nekdo bo, kot sem prej rekel nekaj 
naredil, če mu točno pokažete kaj in kako, ti niso za razvoj. Torej ljudje v prvi vrsti, po svoji 

naravni danosti. Razvojne sistemske naloge so interdisciplinarne in zahtevajo timski pristop, 

če zaposleni nočejo tako delati in se ne zavedajo tega, potem je to velik problem.« Znova se v 

naši raziskavi kaže problem kadra, ki je lahko tudi zaviralni dejavnik inovativnosti. 

Zaviralni dejavnik je lahko denar ali neurejena sistematizacija delovnih mest, RIA razlaga: 

»Denar sicer je, ampak za razvoj šole kot take, konkretno prenovljeni programi, programski 
učiteljski zbori, zahtevne naloge za vodjo programskega učiteljskega zbora ali pa kot imamo 
mi tri strokovne vertikale, ki ima vsaka svojega vodjo strokovnega aktiva, poklicne smeri. In 

pred njih so te naloge postavljene, ampak delo pa ni sistematizirano. Od tega pravzaprav 
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glede denarja, ki je namenski denar ministra, nikakor ni predvideno. Rečeno je po MOFAS-u 

je tako in drugače in se organizirajte, da vam tam nekaj časa ostaja, pa ga namenite za 
razvojne dejavnosti.« RIA pojasni, da je v praksi to zelo težko izvedljivo, ker je tudi po novem 

organizacija praktičnega usposabljanja veliko zahtevnejša.  

Tudi Tavčar (2006, 143) meni, da urejenost organizacije bistveno vpliva na ustvarjalnost 
zaposlenih. 

Koren (2007, 139) opozori tudi, da ravnatelji potrebujejo pomoč pri svojem delu, saj morajo 

poleg pedagoškega vodenja obvladati še denarni tok, amortizacijo, finančno poslovanje, 
poročila, načrte ipd. 

Velik zaviralni dejavnik, po mnenju štirih ravnateljev, je kurikul. Širše družbeno okolje 
zahteva inovativnost, ki pa jo je v kurikulu mogoče razvijati samo ob jasno opredeljenem 

namenu, cilju programa (Young 1998). 

RIA pojasnjuje: »Kurikul je pa zelo splošna zadeva, tam ne moremo govoriti o nečem na 
način, da bi pa mi lahko rekli, v kurikulu piše tako, zdaj bomo pa mi tako naredili. Smo v dobi 

razvoja družbe, ko je treba vse nenehno izboljševati in uvajati novosti. […] To mora biti tudi 

razvojno sklenjena zanka. S tem ko razvijate teren, operativo, vi vidite, kje morate potem 

kurikul popraviti. Precej smo se iskali […] »inovacije« na temo odprtega kurikula, ki je v 

osnovi namenjen stiku z okoljem.« Opozori pa na problem splošne gospodarske klime v tem 
času, saj ni odziva, ni sodelovanja, kot je bilo v času, ko je gospodarstvo normalno 
funkcioniralo. Nakaže, kje imajo ravnatelji največ možnosti za inovacije, in sicer v delu 

odprtega kurikula. 

Mnenje RPB je: »Imamo odprti kurikulum, nekaj, določen delež časa ur, je namenjen temu, 
kjer šole same oblikujejo lahko kar tudi kompleten predmet, sicer mora biti katalog sprejet na 
strokovnem svetu […] V gimnazijah mogoče malo manj naklonjenosti s strani sistema, kjer 

nas po štirih letih čaka splošna matura, ki zelo definira naše delo z dijaki vsa štiri leta.« 

Veliko je odvisno od učiteljev, od njihovega pristopa, pomembno pa je tudi ravnateljevo 
razumevanje. 

RPD, ki je v prejšnji službi devet let delal na kurikulu, prav tako meni, da kurikul zavira in 

pravi: »Če bi pa mogel oceniti inovativnost kurikula na lestvici od ena do deset, bi ga ocenil s 
tri, slabo ga bi ocenil zaradi tega, ker kurikul je še vedno narejen tako, da je togo predpisan, 

predpisuje vse stvari. […] Več energije bi morali vlagati v učitelja, v okvir njegove 
avtonomije poučevanja, da zna presoditi, da zna oceniti primernost snovi, da zna izvesti 
primernost snovi in da zna nakazati, da zna vrednotiti, kritično oceniti težavnost snovi in vse 
te elemente. Tudi učitelj je predpostavljen določenim mehanizmom in je samo izvrševalec 
mehanizmov in mu ni prepuščena velika avtonomija. Zarisana je, zapisana je, terja se od 
njega, po drugi strani ima pa zavezane roke.« 

Fullan in Hargreaves (2000, 46) opozarjata, da kurikul zavira izboljšave, ker je veliko 
predpisanega, vsebine so preobsežne in učitelji se usmerjajo samo v to, kako bodo snov 
predelali. Tudi v naši raziskavi smo prišli do enakih ugotovitev. Spillane (2006) pravi, da 

ravnatelji ne bi smeli dovoliti, da hitre spremembe politik in nova preverjanja znanja šole 
pretresejo in onemogočijo tisto najpomembnejše, to je učenje za življenje. 

RIC kurikul oceni še bolj negativno: »Kurikul je problematičen in celo paradoksalen oziroma 

bilo je povedano, da je avtonomija učitelja zelo velika, pravzaprav je nikakršna. […] Ta 
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kurikul pravi, že iz tega razloga, ni avtonomen za učitelja. Kakšen je to kurikul, če sploh v 
šoli ne omogoča prehoda dijaka iz razreda v razred, kaj šele, da bi omogočal prehod iz šole na 
šolo itd. […] Zahteve tega kurikula so vsepovsod padle. In to je problem. Veste, kot tipični 
primer, kot lahko povem, je matura, veste matura je dobra za podpovprečne in povprečne 
šole, za nadpovprečne šole pa je matura smrt, lahko je nivo prenizko postavljen.« Marentič 
Požarnikova (2003, 94) za dvig ustvarjalnosti v šoli predlaga skrb za visoko notranjo 
motivacijo, čim manj individualne tekmovalnosti, nagrad, zunanjega preverjanja in časovnih 
pritiskov. RIC opozori tudi na problem mature, saj se pokaže, kako slab je kurikul, saj imajo 
dijaki na njihovi šoli iz nekega predmeta oceno dve, na maturi pa ga naredijo z oceno pet. 

Tako kot naša raziskava kaže na problematiko kurikula, na to opozarjajo številni teoretiki in 
raziskovalci. Young (1998) prav tako opozarja na problematiko kurikula, pravzaprav omenja 

dve strategiji: modularizacijo ter dosežke in rezultate z naslednjih vidikov: 
− gre za vsebinsko zasnovan kurikul, kakršen je bil oblikovan ob razvoju množičnega 

šolanja; 
− opozarja, da čeprav modularizacija spodbuja izbiro in fleksibilnost, po drugi strani pa ne 

spodbuja iniciativnosti in izjemnih dosežkov; 
− pri modularizaciji je širino znanj mogoče doseči samo s pravili kombiniranja; 
− vrednotenje aplikativnega znanja ni razvito; 

− pri modularni zasnovanosti organizacije lahko nastane problem koherentnost programa; 

brez ustreznega sistema meril in vodil modularni sistem zlahka vodi k fragmentaciji 

namesto koherentnemu programu. 

Kurikul za prihodnost bi moral po Youngovem (prav tam) najti ravnotežje med specializacijo 
in splošnimi znanji, vsak predmet pa bi moral biti osmišljen z vidikov ciljev programa. 

RPB je mnenja, da imamo tog šolski sistem: »Kadar želimo speljati nek projekt na nek 
drugačen način, takoj lahko trčimo ob obstoječe pravilnike, organizacijo pouka, normative, ki 

so dosti togi. Torej ta sistem, znotraj sistema lahko zelo hitro trčimo ob ovire, tako pri 
fleksibilni organizaciji pouka, normativih, realizaciji programa, doseganja ciljev itd. tako da 

to je lahko hitro ovira.« RIC prav tako opozarja: »Pravzaprav je že sistem v nekem smislu tako 
okorel, tako slab, da ga inovacije veliko ne spreminjajo več. Da bi bil pravzaprav potreben 
inovacije cel sistem.« Tudi Dobrowolska (2010) meni, da v Sloveniji potrebujemo kakovosten 

izobraževalni sistem in razvoj kulture ustvarjanja ter inovacij.  

RIC se strinja z inovacijami in jih tudi omogoča, ker vidi, kako jih z veseljem delajo, čeprav 
nima tistega pogoja, da bi razširili na celo šolo, vendar je pesimist v smislu, da se mu zdi, da 

je cel sistem v Sloveniji za gimnazije potreben korenite prenove. RIC primerja otroke, ki so 

prišli iz devetletke s tistimi, ki so pred leti prišli iz osemletke, in opozori, da imajo slabše 
znanje, na kar opozarjajo različni strokovnjaki, vendar se nič ne spremeni. Preveč smo 
obremenjeni s političnimi spletkami, recesijo, vsakodnevnimi problemi in šolstvo čedalje bolj 
pehamo v brezizhodno brezno, vse to pa na ramenih otrok. 

RIC temu pritrjuje: »Problem je vsa ta zakonodaja, pravilniki, ki jih imamo, nam pač določene 
stvari omejujejo, ampak v tem smislu je treba biti inovativen in med vrsticami najti tudi 

zadeve, ki niso prepovedane, torej so potem dovoljene.« Šorgo (2011, 60) prav tako opozarja, 
da lahko šolski sistem zavira inovativnost in ustvarjalnost.  

RIC: »Mi imamo opravka z dijaki, ki so pač zelo dobri itd., niso zadovoljni s tistimi 
standardnimi stvarmi, tudi te standardne stvari niso za njih dobre, npr. načini ocenjevanja, ki 
so predpisani v naših pravilnikih, načini preverjanja in ocenjevanja znanja, ki so predpisani v 
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naših pravilnikih niso za mnoge, tudi zelo dobre dijake, dobri, zaradi tega je tudi tu potrebna 
inovativnost. […] Vsako leto postavimo nekaj projektov. Nekatere stvari so take, kjer smo mi 
že imeli ideje in jih imamo še zdaj, pa jih ne moremo uveljaviti, ker nam zakonodaja in 

pravilniki tega ne omogočajo, bi pa bile za mnoge naše dijake zelo dobre, tudi za nekatere 
učitelje. […] Vse bi bilo treba prevetriti, vse postaviti na neke temelje in začeti z osnovami in 
šele potem začeti zadeve izboljševati in potem neke inovacije.« RIC predlaga spremembe 

celotnega šolskega sistema, kar se ujema z opozorili Musek Lešnika (2011), ki opozarja na 
pomanjkljivosti devetletke ter piše o slabih rezultatih na mednarodnih raziskavah, ki so 
posledica neuspele šolske prenove. Zaskrbljujoče je tudi njegovo mnenje (prav tam), da naj bi 
učenci bili čedalje manj motivirani, preobremenjeni in ne marajo šole. 

RIC meni, da je velik problem matura: »Cilji inovativnosti so seveda takšni, če zdaj grobo 
povzamem, kar se učiteljev tiče, da bi lahko tako delal, da bi dijak lahko pokazal vse svoje 
vrline, ki jih ima. Eni na teh področjih, drugi na drugih področjih. In da bi znali to njegovo 
znanje ocenit. Tisti naš cilj, ki bi ga dosegli, je recimo ta, da bi dijaka usposobili, da bi znal 

pokazat tisto, kar zna. Torej ne iščemo neznanje, ampak da bi znali to v slovenskem prostoru 
doseči, da bi ocenili tisto, kar dijak zna, ne pa tisto, kar ne zna.« RIC predlaga, da bi po zgledu 

tujine dijak kljub neuspešni maturi dobil nek certifikat, kjer bi bilo zapisano, na katerih 

področjih je uspešen. 

RIC opozori na stvari, ki niso dobro urejene in pravi: »Že desetletja z nekimi projekti (Modro 

oko ipd.) hočejo meriti kakovost v izobraževanju, pa ni nobenega rezultata.  Kakovost je huda 

stvar. Kaj je dodana vrednost, je huda stvar. Minister mi je rekel, če to naredimo, bomo za vas 
ugotovili, da ste najslabši, imate najmanjšo dodano vrednost. Če imaš ti dobre dijake, ti ne 
moreš dodajati. Skratka, veliko stvari je, ki v Sloveniji niso urejene. Če hočemo to narediti, je 

treba marsikaj spremeniti, […] nekateri ne znajo sprejemati sprememb, […] jih ne želijo.« 

Tudi Likar (2001, 91) opozori na strah pred spremembami, ljudje se bojijo tveganja.  

RIC si želi več inovativnosti, vendar opozarja, da zaradi šolskih pravilnikov in zakonodaje 
marsičesa ne moremo narediti, ker nas vse to omejuje. Predstavi več problemov, ki zahtevajo 
čim prejšnjo rešitev, če želimo, da se bodo šole kot temelj družbe razvijale. 

RIČ pri zaviralnih dejavnikih izpostavi kader in pravi: »Ljudje so tisti, ki se dejansko ves čas 
spreminjajo, tudi znotraj delovne dobe so ljudje v različnih starostnih okvirih in […] da se 

tudi vloga posameznika bistveno spremeni, […] delujejo različno v različnih obdobjih. Potem 
motivacija, jaz mislim, da če ni te zunanje motivacije, potem lahko se tudi volja hitro zgubi. 
Dejansko je vodstvo pomembno, s temi različnimi oblikami, tudi z najcenejšo motivacijo, 
podporo. Potem pa tudi rezultat, če rezultat ni tak, kot si ti nekje prej predvidel, lahko tudi za 

nekaj časa vzame motivacijo. Potem je to moteč element pri naslednjih projektih.« Černetič 
(2007, 95) opozarja, da učitelj v svoji karieri spreminja svoj stil, odnos do dela in do sebe, 
prav tako spremeni stališča, vrednote in seveda metode in oblike dela. 

RPD pa meni, da so problem dijaki in tudi njihovi starši ter razlaga: »Velikokrat, ko dijakom 
ponudiš, da določeno stvar rešuje na svoj lasten način, se tega ustrašijo, ker še vedno npr. ne 
samo srednješolski sistem, ampak celoten sistem od vrtca naprej si postavlja za prvo nalogo 

konformacijo posameznika, da postane čim bolj konformno, čim bolj prilagojeno družbi.« RPD 

opozori na problem, s katerim se srečujejo, da dijaki odpovedo, če jim rečejo, naj nekaj rešijo 
oziroma naredijo na svoj lasten način, naj pokažejo neko inovativnost. Takega načina niso 
vajeni, ker je šolstvo večinoma naravnano samo na podajanje snovi in na merjenje nekih 
rezultatov. 
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Že Pečjak (2002, 31) opozarja, da konformizem zavira ustvarjalnost.  

RPD razlaga, da se zaveda, da imajo populacijo dijakov z nizkim predznanjem, s slabšimi 
socialnimi razmerami, velikim odstotkom tujcev ipd., zato si ne postavljajo visokih ciljev. RPD 

pravi: » Dijaki se prej zadovoljijo z manj kot z več. […] Zelo leno včasih pristopajo, pa ne da 
so leni, ampak tako, zakaj bi, tako malodušno, pa saj tega pa ne rabim, pa zakaj bi, pa še eno 
delo več, pa kar naprej moramo neke stvari, a nas ne morete pustiti pri miru […] V družbi je 
malodušje, na splošno vsi, ne samo dijaki smo prenasičeni z materialnimi dobrinami, preveč 
je vsega. In imajo občutek, da bodo vse dobili, vsi bomo po liniji najmanjšega odpora imeli 
vse. Tudi oni imajo občutek, da se jim bo v zvezke kar samo zapisalo, pa tako ne rabijo, saj 
oni so to že enkrat slišali, pa drugič bo učitelj še trikrat ponovil, če bo potrebno pa še četrtič, 
saj imajo pravico, da se jim tolikokrat razloži.« RPD pravi, da tudi starši menijo, da je šola 
preambiciozna, tudi staršem so razne aktivnosti odvečne, nepotrebne. Nekateri dijaki 

prevzemajo razne oblike neprimernega vedenja, Sachsova (2000) poskuša razložiti, kako se 
učitelji spopadajo z nasprotujočimi si zahtevami poučevanja in življenja na šoli. 

Na problem s starši opozori tudi RPB: »Včasih naletimo na nerazumevanje kakšnega pristopa, 
načina […]. Kar smo že tudi občutili kot oviro, namreč vsa ta spremljajoča pravila, ko morajo 
starši dati soglasja za to za ono, za tretjo stvar, da se res, bom rekel, zavarujemo. To je tudi 
lahko ovira.«  

Samo RPE ne vidi zaviralnih dejavnikov, predpostavljamo, da zaradi tega, ker je le pet 

mesecev na vodilnem delovnem mestu.  

Ključne ugotovitve 

Ravnatelji se pri svojem delu srečujejo z najrazličnejšimi težavami.  

Na področju inovativnosti ravnatelji izpostavijo naslednje najpogostejše zaviralne dejavnike: 

− kader; 

− kurikul; 

− tog šolski sistem; 

− materialni pogoji; 

− splošna gospodarska klima; 
− sistemizacija delovnih mest; 

− zakonodaja in pravilniki; 

− matura; 

− konformizem; 

− starši; 
− dijaki. 

Naša raziskava je pokazala, da so ravnatelji iz dneva v dan postavljeni pred nove težave, pred 
nove izzive, zato smo prišli do ugotovitve, da bi bilo treba spremeniti celotni šolski sistem, če 
bi želeli narediti prostor pravim inovacijam. V tem sistemu, tej politiki in v teh družbenih 
razmerah so po našem mnenju inovacije zgolj naključje in redka dragocenost, ki je ne znamo 

prav ceniti. Preveč se vsi ubadamo z vsakdanjimi težavami, kot so povedali vsi ravnatelji, da 
bi prava inovativnost lahko zaživela. 

Ugotovili smo, da je velik problem kurikul in tog šolski sistem nasploh. Ravnatelji opozarjajo 
na to problematiko, toda sprememb ni oziroma se šolski sistemi spreminjajo zelo počasi. 
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Sprašujemo se, koliko generacij zgrešen oziroma pomanjkljiv šolski sistem zatre prav na 
področju inovativnosti. 

Možnost je edino v odprtem kurikulu, kjer šole same določijo tudi, kako bodo širile področje 
inovativnosti in potem odprti kurikul spreminjajo, če se izkaže, da nekaj ni bilo preveč dobro. 

Tako dobesedni navedki ravnateljev kot citati iz literature kažejo, kateri dejavniki so tisti, ki 
največkrat zavirajo razvoj inovativnosti. Menimo, da bi snovalci kurikula, zakonodaje in 

pravilnikov morali prisluhniti teoretikom in raziskovalcem, da bi skupaj tlakovali pot pravi 

inovativnosti, za katero je v srednješolskem prostoru še dovolj prostora.  

Naša raziskava je ugotovila, da je že osnovnošolski sistem pomanjkljiv in otroci nimajo 
pogojev za razvijanje ustvarjalnosti in inovativnosti. Premalo dobijo osnovnega znanja 

oziroma ga ne utrdijo, ravnatelji opozarjajo, da imajo zaradi tega kar precej težav. 

4.1.6 Priporočila in ugotovitve 

Ravnatelji so nam izčrpno povedali, s katerimi težavami se srečujejo, ko želijo uvesti neko 
inovacijo. Ugotovili smo, da imajo kar veliko podobnih problemov, ki bi se jih dalo rešiti s 
spremembo zakonodaje in s posodobitvijo kurikuluma. Njihova priporočila se nanašajo na: 
− kader; 

− kurikul; 

− šolski sistem; 
− sistematizacijo delovnih mest; 

− šolsko avtonomijo; 
− avtonomijo učiteljev; 
− maturo; 

− pravilnike in zakonodajo; 

− nov pristop k razmišljanju. 

Ugotovili smo, da se vsi intervjuvani ravnatelji strinjajo, da so oni tisti, ki neko inovacijo 

odobrijo ali pa ne. Pravijo, da presodijo, ali je neka zadeva dobra za šolo. Večkrat odobrijo 
inovacijo, ki za šolo ni bistvena, je pa učitelj tisti, ki bi mu zadeva veliko pomenila, ali 
koristila pri njegovem profesionalnem razvoju. Seveda se ravnatelji zavedajo tudi, da s tem 

motivirajo ali celo nagradijo posameznega učitelja za njegovo delo. Torej je odobritev neke 
inovacije, podpora te z različnih vidikov, neke vrste nagrada za delo, ki ga je učitelj že 
opravil. 

RIA ugotavlja, da med ravnateljem in pomočnikom ter učitelji manjka še nek vmesni člen, ki 

bi bil usposobljen, stalno postavljen, imel bi plačilo za to in tudi odgovornosti. Priporočamo, 
da bi bilo treba spremeniti sistematizacijo delovnih mest. 

RIC priporoča: »Vse bi bilo treba prevetriti, vse postaviti na neke temelje in začeti z osnovami 
in šele potem začeti zadeve izboljševati in potem neke inovacije.« 

RPB razmišlja o priporočilih: »Inovativnost in ustvarjalnost je težko pospraviti v nek okvir, že 
zaradi narave teh dveh pojmov. Moje mnenje je tako, da če začneš pospravljati stvari v ene 
okvire, taki okviri avtomatično začnejo dušiti tako inovativnost kot ustvarjalnost, ker se moraš 
tistega pač držati […], ko si omejen, ukalupljen, je pa za ustvarjalnost bolj malo prostora. 

Šolski prostor ima tudi rad mir, […] bistvo vsega tega, kar se v šoli dogaja, je poučevanje. 
[…] Sigurno je veliko prostora za uvajanje novih praks. Učitelji bodo zelo hitro povedali, da 
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si želijo miru, da lahko svoje delajo. Zaukazati inovativnosti in ustvarjalnosti pa ne moreš, se 
ne da.« RPB nakaže dva problema, in sicer na eni strani je učitelj precej omejen in mora delati 
po letnih učnih načrtih, kar zavira ustvarjalnost, po drugi strani pa si učitelji želijo mir. 
Verjetno je odvisno od učitelja samega, tisti, ki si želi ustvarjalnosti in inovativnosti, bo zanju 
vedno našel čas, tisti, ki tega ne želijo, pa sprememb ne bodo marali nikoli, tudi če bodo 
zapovedane v kurikulu. Ingvarson (2001) opozarja, da se stroka ves čas spreminja in razvija, 
zato je treba standarde kakovostnega dela učitelja nenehno dopolnjevati in spreminjati. 

RIČ priporoča: »Več avtonomije šoli dati. Tudi vloga ravnatelja je tu pomembna, da ravnatelj 
je včasih preveč odvisen, negotov, odvisen od kolektiva. Lahko neko zadevo ocenjuješ kot 
dobro, pa se moraš zaradi klime umakniti. Kako naj izpelješ eno zadevo, če ti eni to minirajo 
in potem ugotoviš, da imaš razdeljen kolektiv in začneš tuhtati, ali je to vredno ali ni vredno. 
Imamo tudi zgrešen sistem izbire ravnatelja, zgrešen sistem delovne uspešnosti ravnatelja.« 

Treba bi bilo torej razmisliti, kakšen postopek izbire ravnatelja bi bil primernejši, v današnjem 
času še posebej, saj ima prevelik vpliv politika. Priporočili bi, da bi ravnatelje na podlagi 
kompetenc in dokazil o dodatnem strokovnem izpopolnjevanju (seveda poleg tistih osnovnih 

pogojev), kot nujno bi dodali npr. magisterij iz managementa ali podobnega področja, izbiral 
visoko strokovno usposobljen tim. Tudi Koren (2001, 115) svetuje dodatno izobraževanje: 

»Podiplomski študij daje ravnateljem nova znanja in možnost izenačevanja z učitelji, ki lahko 
izbirajo med številnimi podiplomskimi programi v svojih predmetnih usmeritvah. Daje jim 
potrebno samozavest, znanje in stopnjo izobrazbe.« 

RPD meni, da bi bil potreben nov pristop k razmišljanju in pravi: »Neobremenjen pristop k 
razmišljanju, več časa za te stvari, več refleksije, več samokritičnosti, več samoiniciativnosti, 
ampak to so tako težke besede. Moralna odgovornost, zavest do drugih, solidarnost, družbena 
solidarnost, pa ni važno, ali do ljudi ali do okolja, do narave. To so elementi to so zame 

inovacijski elementi šole ali družbe, ker na ta način dobiš ustvarjalnega posameznika. Na tak 
način, ko posameznik te vrednote začne usvajati, želi spremembe pri sebi in v družbi.« RPD 

opozori na problem družbe, saj vzgajamo populacijo nove generacije ljudi, ki imajo prenizke 

aspiracije, interese in želje, skratka neumnega potrošnika. V današnji družbi je velika kriza 
vrednot. Mogoče bi bilo treba znova uvesti ocenjevanje vedenja, več poudarka dati morali in 

etiki ipd. RPD nakaže problematiko šole v današnjem času in meni podobno kot Barle, Trunk 

Širca in Lesjak (2008, 198–199), da je v šolah premalo pozornosti namenjeno ustvarjalnosti in 
inovativnosti, saj so dijaki le prejemniki vnaprej določenega znanja. 

RPE prav tako ugotavlja: »Imeti moraš ljudi na šolah, ki imajo ideje, kader torej. Mogoče smo 
vsi malce preveč ujeti v to, da greš vsak dan v službo, učiš to, to in to, potem moraš narediti 
še to pa to, ne itd., potem ti zmanjka časa, da bi sploh, nekako si omejen, to družbeno ozračje. 
[…] dobiš kakšno idejo in potem spet zapadeš v tisto redno delo.« 

»Šola stoji in pade z učiteljem«, sklene svoje ugotovitve RPE. Tudi Day (1999, 7) trdi, da nič 
ne more nadomestiti dobrih učiteljev. 

Ključne ugotovitve 

Naša raziskava je pokazala, da šole nimajo konkretnih inovacijskih dosežkov, so le sledilci 
inovacijskih sprememb. Menimo, da ima šolski prostor še ogromno prostora za prave 
inovacije, le balasta se bo treba otresti. 
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Ugotovili smo, da ravnatelji cenijo delo učiteljev in pričakujejo več inovativnosti ravno s 
strani učiteljev, verjetno zaradi preobremenjenosti ravnateljev, ki jim za to področje 
zmanjkuje časa.  

Ravnatelji opozorijo na kadrovski problem, vsi si namreč želijo sposoben, inovativen kader. 
Pomembno je, da ljudje ne delajo samo zaradi denarja, ampak zaradi notranjega zadovoljstva, 

iz lastne motivacije, ker le tako bodo zadovoljni in uspešni pri tako pomembnem delu, kot je 
delo učitelja z dijaki. 

4.1.7 Skupne značilnosti inovativnih in povprečnih šol 

Čeprav je naš vzorec v raziskavi majhen, smo izluščili nekaj značilnosti tako inovativnih kot 
povprečnih šol.  

Vsi ravnatelji poudarjajo, da se trudijo v smeri inovativnosti, na kar kaže veliko število 
projektov na vseh proučevanih šolah, toda to ni odločujoč kazalnik za inovativnost. 

Skupne značilnosti tako inovativnih kot povprečnih šol so: 

− se ves čas trudijo v smeri inovativnosti; 
− imajo veliko število projektov; 
− zavedajo se pomembnosti vseživljenjskega izobraževanja; 
− spodbujajo profesionalni razvoj učiteljev; 

− skrbijo za stalno strokovno spopolnjevanje vseh zaposlenih in jih izobražujejo; 

− ravnatelji so odprti za nove ideje in predloge. 

4.1.8 Ključne razlike med inovativnimi in povprečnimi šolami 

Po natančni analizi in večkratnem prebiranju prepisov intervjujev smo lahko povzeli, katere 

so ključne razlike med inovativnimi in povprečnimi šolami.  

Čeprav je vzorec majhen, smo lahko sklepali, kaj loči najinovativnejše šole od tistih, ki so 
zgolj povprečne. Zavedamo se, da če bi želeli natančno primerjati šole med seboj, bi morali 

imeti merila inovativnosti, ki pa do danes v Sloveniji, na šolskem polju, še niso bila jasno 
postavljena.  

Iz intervjujev z ravnatelji smo lahko izluščili nekaj ključnih razlik, ki so predstavljene v 
preglednici 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 

 

Preglednica 1:   Razlike med inovativnimi in povprečnimi šolami z vidika ravnateljev 

Inovativne šole: Povprečne šole: 

− ravnatelji z inovativnih šol dajejo večji 
poudarek razvoju inovacij, medtem ko 

ravnatelji s povprečnih šol le sledijo 
spremembam in novostim; 

− inovativne šole jasno nakažejo usmeritev 
inovativne dejavnosti v trg in v 

uporabnike ter povezavo s potrebami 

gospodarstva; 

− izredni programi, s katerimi služijo; 
− ravnatelji na inovativnih šolah čedalje 

bolj prevzemajo vlogo managerja s 

povsem poslovnim pristopom, ki sami 

priskrbijo potrebna sredstva za inovacije 

in ne čakajo, da mu denar da država; 
− inovativni ravnatelj se zaveda 

konkurenčne prednosti, ki jo dobra šola 
mora imeti v prihodnosti; 

− na inovativnih šolah se zavedajo, da je pri 

inovativnosti najpomembnejše, da si prvi; 
− na inovativnih šolah neka inovacija izvira 

z njihove šole, potem pa jo drugi 
povzamejo od njih kot primer dobre 

prakse; 

− vabijo k sodelovanju podjetja, lokalne 

skupnosti, raziskovalce, umetnike ipd.; 

− ravnatelj ima pogled vnaprej; 

− ravnatelji poudarjajo konkretne 

aktivnosti; 

− inovativne šole se ukvarjajo s 
konkretnimi problemi in pridejo do 

konkretnih rezultatov, pokažejo 
konkretne dosežke; 

− ravnatelji z inovativnih šol poudarjajo 
odprtost za spremembe, uspešno 
trajnostno vodenje, dobro komunikacijo, 

imajo jasno vizijo, v katero vključujejo 
inovativnost. 

− povprečne šole so le inovacijski sledilci; 
− nimajo določenih jasnih inovacijskih 

ciljev; 

− ravnatelji s povprečnih šol (predvsem je 
to vidno pri RPE) imajo manj znanja s 

področja inovativnosti; 
− povprečne šole imajo več kadrovskih 

problemov; 

− imajo slabše in nemotivirane dijake. 
 

 

Naše ugotovitve so, da nekateri ravnatelji zelo slabo poznajo področje inovativnosti. Zgolj 
uvajanje nekih projektov, ni inovativnost. Večinoma so le sledilci sprememb. 
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4.2 Analiza anket učiteljev 

Kot smo že razložili, smo podatke, ki smo jih dobili z anketnimi vprašalniki, na podlagi 

raziskovalnih vprašanj in ciljev raziskave oblikovali v posamezne vsebinske sklope, podobno 

kot pri analizi intervjujev ravnateljev, da lahko dobljene podatke primerjamo med seboj. 

Ravnatelje smo na intervjujih prosili, da so predlagali po pet učiteljev iz svojih šol, ki bodo 
sodelovali v študiji. Nazaj smo dobili šestindvajset anketnih vprašalnikov, torej štirje niso 
želeli sodelovati, čeprav smo pričakovali, da bodo odgovarjali vsi. 

Učitelje na isti šoli smo izbrali zato, ker so del iste šolske kulture in klime. Intervjuji 
ravnateljev in ankete z učitelji iz iste šole so zagotavljali element triangulacije. Na ta način 
smo lahko primerjali videnje ravnateljev in videnje učiteljev. 

Raziskovalno poročilo navadno vključuje tudi citate. To sicer ne pomeni, da se kvalitativni 
raziskovalci osredotočajo izključno na opisovanje, proučevane pojave poskušajo tudi razložiti 
(Vogrinc 2008a, 48). 

Sledi predstavitev odgovorov učiteljev po vsebinskih sklopih. 

4.2.1 Pogledi učiteljev na pojem in pomen inovativnosti ter ustvarjalnosti 

Učitelji razumejo inovativnost in ustvarjalnost kot vnašanje novosti, novih idej in novih 

projektov in navajajo: 

− je nekaj novega, še ne videnega; 
− odprtost za spremembe; 

− vpeljevanje novih metod dela; 

− prilagajanje napredku v tehnologiji; 

− novi ali spremenjeni pristopi v obliki priložnosti ali izzivov; 
− nove aktivne oblike učenja; 
− učinkovitejše oblike delovanja na določenem področju; 
− kreativnost; 

− smisel za nove ideje, ki se jih da uresničiti, uporabiti; 
− sposobnost drugačnega razmišljanja, razmišljanja izven okvirov; 
− sposobnost najti novo pot do cilja, ki se razlikuje od ustaljenih v smislu izboljšav; 
− novi didaktični pristopi k poučevanju, ki so drugačni od običajne prakse; 

− uvajanje zanimivosti v pouk, ki motivirajo dijake; 

− prikazovanje uporabnosti pridobljenega znanja v vsakdanjem življenju; 
− širjenje raznih dejavnosti na šoli; 
− uporabo obstoječih znanj na nov način; 
− ustvarjanje novih izdelkov. 

Pouk naj bi potekal čim bolj pestro in ustvarjalno. Inovativnost prinaša osebno rast 
posameznika. 

Eden izmed anketiranih je zapisal, da v povezavi s šolo ta pojem pomeni izstopanje iz 

začrtanih šolskih okvirov, kot so tradicionalne šolske prakse in metode dela. 

»Inovativen« odgovor na vprašanje, kaj razumete pod pojmom inovativnost je podal eden 
izmed učiteljev: »Biti inovativen, pomeni imeti že vnaprej pripravljene odgovore na še ne 
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postavljena vprašanja.« Anketiranec kaže izrazito inovativnost in verjetno predstavlja odličen 
kadrovski potencial na področju inovativnosti. 

Ključne ugotovitve 

Učitelji navedejo zelo različne poglede na pomen inovativnosti in sam pojem inovativnost 
zelo različno interpretirajo, kar kaže na ne preveč dobro poznavanje tega področja, čeprav so 
bili za izpolnjevanje anketnega vprašalnika izbrani tisti, za katere ravnatelji menijo, da so v 
ospredju na področju inovativnosti. Menimo, da je problem v tem, ker že dodiplomski študij 
učiteljem ne da potrebnega znanja s področja inovativnosti in je v veliki meri odvisno od 
posameznika, koliko je za to motiviran in koliko ga to zanima. V veliki meri lahko na učitelje 
vpliva inovativni ravnatelj, ki se zaveda pomena inovativnosti in svoje sodelavce spodbuja v 

tej smeri. 

4.2.2 Dejavniki, ki vplivajo na razvoj inovativnosti 

Učitelji navajajo različne dejavnike, ki vplivajo na razvoj inovativnosti. Najpomembnejša se 
jim zdi podpora vodstva šole, in sicer ravnatelj, ki je dovolj odprt za novosti, ideje in 

spremembe, kar se sklada z mnenjem Fullana (1992), ki pojmuje ravnateljevo vlogo kot 

najpomembnejši dejavnik pri spodbujanju oziroma zaviranju inovacij. Ravnatelj naj bi bil 

pripravljen sprejeti inovativne ideje s strani učiteljev, jih analizirati, oceniti kot koristne in 
ugotoviti, če so dobre ter jih podpreti. Vedno naj bi bil pripravljen na dialog o neki inovaciji. 
Zagotovil naj bi možnost realizacije zamisli. Ravnatelj mora spodbujati inovativnost z 
zgledom, dobro mora znati predstaviti novosti ter primere dobre prakse, da učitelji dojamejo 

inovacijo kot koristno za dvig kakovosti. V pomoč mu je ustrezen šolski razvojni tim in 
dolgoročno dobro zastavljena vizija in cilji, katerim vsi sledijo. Vodstvo mora znati zaposlene 

motivirati za inovacije in prav tako tudi nagraditi, pa čeprav samo s pohvalo.  

Učitelji, ki so odprti za inovacije in spremembe, so prav tako zelo pomembni in dobro je, da 

so z vseh predmetnih področij. Biti morajo vedoželjni, samoiniciativni ter pripravljeni na 
izzive. Naše ugotovitve se ujemajo z ugotovitvami Hirvija (1996), Niinista (1996), Korena 

(1999) in drugih, ki prav tako menijo, da so učitelji odprti za spremembe in se zavedajo, kako 
pomembna je skrb za profesionalni razvoj. Do podobnih ugotovitev je prišla tudi Javornik 
Krečičeva (2008) v svoji raziskavi, kjer je poudarjena tudi pomembnost dobre klime na šoli.  

Učitelji naj bi tudi sami imeli dobre ideje, o katerih se lahko pogovarjajo na nivoju kolektiva 

in z vodstvom. Seveda je pomembno, da inovacije prepoznajo kot koristne, da je na primer 

možnost integriranja inovacij v učni proces.  

Pomembna je ugodna organizacijska in inovacijska klima ter kultura: razumevanje v aktivih 

in celotnem kolektivu, dobri odnosi, medsebojna pomoč, zaupanje, spoštovanje, »kritično« 
sodelovanje, spodbudno okolje, inovacije morajo biti cenjene, podpreti jih mora kolektiv, 

navzoča je zdrava tekmovalnost ipd. Naša raziskava pritrjuje ugotovitvam Lipičnika in 

Možine (1998), ki poudarita, da je inovativnost ključnega pomena za razvoj organizacije in 

vsaka pobuda s strani delavcev je dobrodošla. Pomembno je, da so učitelji pripravljeni na 
sodelovanje in timsko delo.  

Raziskave Stollove, Finka in Earla (2003) kažejo, kako pomembno je sodelovanje med 
učitelji in njihova skupna odgovornost, s tem se ujemajo tudi naše ugotovitve. 
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Omenjali so tudi timsko poučevanje. Učitelji med dejavnike, ki vplivajo na razvoj 
inovativnosti, štejejo stalno strokovno spopolnjevanje in izobraževanje. Eden izmed 

anketiranih je poudaril pravočasno izobraževanje, saj se vsi zavedajo, da v družbi znanja in 
zaradi nenehnih sprememb učitelj nujno potrebuje vseživljenjsko izobraževanje, da ga »ne 
povozi čas«, saj so generacije, ki prihajajo drugačne, zahtevajo nove pristope, nove oblike 
dela, nove metode ipd. Blase in Blase (1998) trdita, da ravnateljeva podpora strokovnemu 

razvoju učiteljev poveča tudi učiteljevo uporabo inovativnih idej. 

K razvoju inovativnosti veliko prispeva odprt šolski kurikul, ki ponuja dovolj možnosti za 
razvoj različnih oblik inovativnosti. Seveda omenjajo tudi finančno podporo, materialne 
pogoje za delo ter seveda vedoželjne, kreativne in zainteresirane dijake. 

Ključne ugotovitve 

Učitelji so zapisali različne dejavnike, ki so pomembni za razvoj inovativnosti, kar kaže na to, 
kaj vse mora biti zagotovljeno, da lahko inovativnost zaživi in se razvija. Učitelji navajajo 
naslednje dejavnike, ki vplivajo na razvoj inovativnosti: 

− podpora vodstva šole oziroma ravnatelja; 
− odprtost ravnatelja; 

− ravnatelj je zgled; 

− ustrezen šolski razvojni tim; 
− inovativni učitelji, inovativne ideje; 
− primeri dobre prakse; 

− dobro zastavljena vizija in cilji; 

− nagrada (pa čeprav samo pohvala); 
− profesionalni razvoj zaposlenih; 

− dobra organizacijska klima in kultura; 

− dobri odnosi; 

− timsko poučevanje; 
− odprt šolski kurikul; 
− materialni pogoji; 

− kreativni, vedoželjni dijaki. 

Že Rampersad (2007) opozarja, da morajo biti organizacije organizirane tako, da so 

učinkovito timsko delo, pozitivna usmerjenost, ustvarjalnost, samozaupanje in ugodno okolje 

stimulirani z dobro tehnološko opremljenostjo, internetom, knjižnicami, bankami znanja, 
sestanki ter nenehnim usposabljanjem. Za vse to morajo na šolah skrbeti ravnatelji, saj brez 
njihove podpore ideje ne morejo zaživeti, zato je izjemno pomembna ravnateljeva odprtost za 
spremembe in napredek. 

4.2.3 Zaviralni dejavniki inovativnosti 

Učitelji kot zaviralni dejavnik navajajo vodstvo, ki lahko torej zavira ali, kot smo zapisali 

prej, pospešuje razvoj inovativnosti. Nerazumevajoče vodstvo se jim zdi velik problem, saj v 
bistvu ravnatelj mora »dati zeleno luč«, da se inovacija lahko uvede itd. Negativen odziv 

vodstva na posameznih šolah, so navedli učitelji, ki imajo negativne izkušnje in niso bili 

deležni ravnateljevega razumevanja in podpore. 
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Problem so učitelji, ki niso naklonjeni spremembam in inovacijam, so nemotivirani oklepajo 

se tradicionalnih metod dela, ne uporabljajo IKT, imajo staro miselnost, imajo strah pred 

novim ipd. Tu se naše ugotovitve ujemajo s Fullanom in Hargreavesom (2002), ki opozarjata, 

da procese inoviranja spremlja občasna zaskrbljenost in strah pred neznanim. Slaba klima 

med učitelji inovativnost zavira, nekateri zaposleni negativno govorijo o inovatorjih, imajo 

negativno mnenje o inovatorjih, vršijo se pritiski zavistnih posameznikov, prav tako tudi slaba 
povezanost učiteljev v aktivu. Nekateri so navedli ostarele člane kolektiva, katerim motivacija 

pada in so v odhajanju. Še slabše je, če so zagrenjeni in s to zagrenjenostjo demotivirajo 
ostale zaposlene. 

Prav tako je problem pomanjkanje znanja, pomanjkljiva usposobljenost strokovnih delavcev, 

člani kolektiva, ki se jim nič ne ljubi, njihova nezainteresiranost. Moteča je tudi 
neenakovredna možnost sodelovanja učiteljev pri projektih. Učitelje moti, če delo 

posameznikov ni javno predstavljeno, če je preveč inovacij hkrati, da država ne stimulira 

inovativnih učiteljev ipd. 

Ovira je tudi rutinsko delo, ki nikakor ne spodbudi učiteljev, da bi naredili nekaj več.  

Zaviralni dejavnik je tudi matura in priprave nanjo. 

»Dokler bo edini kazalec uspešnosti rezultat na maturi, lahko na inovativnost pozabimo. 
Matura, kot je zdaj, ne spodbuja inovativnosti,« meni anketirani učitelj. Te ugotovitve se 

skladajo z literaturo, saj že Ball (2004) poudarja, da je nevarnost, da se kakovost dela 

učiteljev presoja samo po »dokazljivih« dosežkih. Barle, Trunk Širca in Lesjak (2008, 103) pa 

opozorijo, da so učitelji čedalje bolj zaposleni z izpolnjevanjem obveznosti, ki so vidne, in s 
tistimi, ki so obvezne, za kaj drugega ni časa. Blackmore in Sachs (1997) to imenujeta 

»institucionalizirana shizofrenija«. Če to teorijo primerjamo z našo raziskavo, ugotovimo, da 

smo prišli do podobnih ugotovitev. 

Učitelji nimajo časa, saj je preveč administrativnih, rutinskih, nepomembnih dejavnosti, ki 

jim vzamejo čas. Učitelji menijo, da ni časa, da bi z nekim ustvarjalnim delom z dijaki 
ustvarjali razne inovacije. Na ta problem so opozorili tudi ravnatelji. 

Nekateri navajajo kot zavirajoče tudi toge pravilnike, preveč je vse predpisano, nefleksibilna 

in toga tradicionalna organizacija pouka, prepočasno spreminjanje zakonodaje, podzakonskih 
aktov in predpisov ter kurikulov; vpetost šolskega kurikula v reprodukcijo balastnih znanj, 
prenatrpane vsebine, nasičenost z informacijami. Ugotovitve Fullana in Hargreavesa (2000, 

111), da kurikul omejuje učitelje ter da so učitelji zelo obremenjeni s tem, kako bodo predelali 

zahtevano učno snov, se ujemajo z našimi ugotovitvami. Učitelji opozorijo na problem, da 
niso vključeni v oblikovanje kurikula, o čemer pišejo že Morgan (1995), Fullan (1996) in 
Caldwell (1997), ki predlagajo sodelovanje politikov s profesionalci, da bi na ta način 
odločitve profesionalno utemeljili. 

Prav tako zavirajo inovativnost nemotivirani dijaki. Kot smo opazili se najinovativnejše šole 
ločijo od povprečnih predvsem v tem, da imajo zelo dobre dijake, ki imajo boljši učni uspeh. 
Naša raziskava je pokazala, da je tudi to zelo pomemben dejavnik inovativnosti, na kar druge 

podobne raziskave ne opozarjajo. 

Premalo je tudi sodelovanja šol s podjetji in lokalnim okoljem, kar se ne sklada s primeri 

dobrih praks iz tujine. Da ni sodelovanja z lokalno skupnostjo, smo ugotovili že pri intervjujih 
z ravnatelji. 
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Dva učitelja sta odgovorila, da nič ne ovira razvoj inovativnosti na šoli, eden je zapisal: »Vsak 

učitelj jo lahko razvija, če ima voljo in če verjame vanjo.« 

Ključne ugotovitve 

Učitelji navedejo kar nekaj problemov, s katerimi se srečujejo pri svojem delu in jih 
omejujejo pri inovativnosti in ustvarjalnosti. Zaviralni dejavniki inovativnosti, ki so jih 

navedli učitelji, so: 

− nerazumevajoče vodstvo; 
− učitelji, ki niso naklonjeni spremembam; 
− slaba klima; 

− neznanje; 

− država ne stimulira inovativnih učiteljev; 
− matura in priprave nanjo; 

− togi pravilniki in zakonodaja, šolski kurikul; 
− nefleksibilna, tradicionalna organizacija pouka; 

− nemotivirani dijaki; 

− premalo sodelovanja z lokalno skupnostjo in gospodarstvom. 

4.2.4 Vloga ravnateljev pri razvoju inovativnosti 

Vsi učitelji so mnenja, da je vloga ravnatelja zelo pomembna pri razvoju inovativnosti, 
nekateri so mu pripisali celo ključno vlogo, saj spodbuja, navduši in usmerja zaposlene, temu 

pritrjuje Fullan (1982), ki meni, da je ravnateljeva vloga najpomembnejši dejavnik pri 
spodbujanju oziroma zaviranju inovacij. Pravzaprav je vodja s svojimi lastnostmi »jedro 

procesa vodenja«, podkrepi našo ugotovitev tudi Koren (2007, 31) in dodaja, da prav oni 

usmerjajo razvoj, torej se ugotovitve naše raziskave ujemajo s teorijo. Kakovost vodenja je 

najpomembnejša za motivacijo učiteljev in kakovost poučevanja v učilnicah (Pont, Nusche in 

Moorman 2008). 

Anketirani je zapisal: »Ravnatelj je prvi, ki mora inovativnost sprejeti. Z zgledom 
konstantnega odobravanja inovativnosti sporoča, kaj pričakuje od vseh.« Nastopati mora tako 

kot spodbujevalec kot podpornik. Tudi Valenčič Zuljanova (1996, 224) vidi ravnateljevo 
vlogo v procesu inoviranja kot osrednjo, saj mora oblikovati in spodbujati inovacijam 

naklonjeno zbornično klimo. 

Ravnatelj sledi novostim in ustvarja dobro inovacijsko klimo. Sposoben mora biti na različne 
načine motivirati zaposlene. Biti mora odprt in razumevajoč. Ravnatelj naj bo zgled, je tudi 

osebno bolj »inovativna oseba« in »odprtega duha«.  

Zelo dobro je, da zna ravnatelj podpreti in pohvaliti inovativne delavce. Jih posluša, premisli 
o njihovih predlogih in podpre dobre predloge. Seveda mora znati razložiti in utemeljiti, zakaj 
nekateri predlogi niso dobri, ali pa mogoče le še ni čas zanje. Stoji ob strani inovativnim 

učiteljem. Zna pokazati, da ceni inovativnost učiteljev. Razdevšek Pučkova (2002, 130) 
razlaga, da nekaterim ravnateljem pomeni inovativen učitelj izziv in spodbudo, nekaterim pa 
grožnja njihovi avtonomiji. Naše ugotovitve odstopajo od te razlage, saj intervjuvani 

ravnatelji podpirajo inovativnost učiteljev in nikakor nismo mnenja, da bi kateri od 
intervjuvancev menil, da bi bila s tem kakor koli ogrožena njegova avtonomija. 
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»Ravnatelj je spodbujevalec inovativnosti, ki prek šolskih razvojnih timov in projektnih 

skupin spodbuja inovativne pristope učiteljev pri pedagoškem delu in pedagoškem procesu 
nasploh,« meni anketirani. Odgovor kaže, da ima ravnatelj vodilno vlogo na področju 
inovativnosti. Earley in Bubb (2004, 35–48) menita, da morajo ravnatelji s svojim pristopom 

in odnosom ustvariti takšno kulturo, ki bo odprta za inovacije ter za učenje učiteljev in 
učencev. 

Ravnatelj prav tako skrbi za zagotavljanje osnovnih pogojev za inovativnejše delo, kot so 
denarna sredstva, organizacijske prilagoditve, moralna podpora in spodbuda. 

Zaveda se pomena vseživljenjskega izobraževanja in organizira dodatna izobraževanja, 

spodbuja k učenju. Raziskava Valenčič Zuljanove (1996, 222) opozori, kako pomembno je 

ravnateljevo vključevanje v izobraževanje učiteljev za uvajanje inovacije, ker tako 
organizirana in načrtovana delovna komunikacija omogoča globlje medsebojno poznavanje, 
razvija se medsebojno zaupanje in sodelovanje, vse to pa vpliva, da inovacija uspe, 

posledično pa se izboljšajo tudi odnosi v šoli. Do enakih sklepov smo prišli tudi na podlagi 
naše raziskave. 

Ravnatelj, ki pozna sposobnosti delavcev, lahko z njihovim vključevanjem v time in timov v 
projekte, ki so jim »pisani na kožo«, veliko doprinese k inovativnosti na šoli. Prav tako je 

pomembno, katere projekte izbere. »Argumentirano mora stati za konkretno odločitvijo, je kot 
pika na črki i.« Moos, Mahony in Reeves (1998) interpretirajo, da vodenje šole pomeni 
spoštovati učiteljevo avtonomijo, delati z zaposlenimi, biti v jedru dogajanja, sprejeti 

gospodarsko in politično stvarnost ter imeti jasno osebno vizijo. 

Eden izmed učiteljev pa meni, da ravnatelj nima prav velike vloge, da pa lahko vpliva s 

pohvalami in nagradami. 

Ključne ugotovitve 

Učitelji pripisujejo ravnatelju ključno vlogo pri razvoju inovativnosti. Je spodbujevalec in 

tisti, ki odobri ter podpre inovacije. Najbolje je, da je ravnatelj zgled, da sledi novostim in 

skrbi za dobro inovacijsko klimo.  

Biti mora odprt za spremembe, predloge in ideje. Znati mora pohvaliti in nagraditi inovativne 

zaposlene. Vsi intervjuvani ravnatelji podpirajo inovativnost učiteljev in se trudijo v smeri 
inovativnosti, čeprav še premalo poznajo to področje.  

V današnjem času imajo ravnatelji izredno težko nalogo. Obremenjeni so z različnimi 
vlogami in nalogami, ki jih morajo opravljati. Vsakdanji problemi, s katerimi se srečujejo, 
vedno nove zahteve, spremembe pravilnikov in zakonov, ki se zgodijo zaradi nenehnih 

političnih sprememb, ravnatelje obremenijo do take mere, da se moramo vprašati, kdaj je 

potem čas za inovativnost.  

Ugotavljamo, da teoretično se ravnatelji še kako zavedajo, da bi morala biti inovativnost v 
ospredju, vendar je položaj v družbi tak, da ostaja v ozadju. 
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4.2.5 Vloga učiteljev pri razvoju inovativnosti 

Učiteljeva vloga pri razvoju inovativnosti je prav tako zelo pomembna, in sicer lahko 

predlaga spremembe, širi ideje, kritično vrednoti vpeljevanje novosti na področju svojega 
delovanja.  

Učitelji so ključni dejavnik uvajanja pedagoških sprememb, poudarjajo Fullan (1998), 
Valenčič Zuljanova in Kalinova (2007) ter dodajajo, da potrebujejo ustrezno znanje, 

didaktične spretnosti, podporo sodelavcev, šolske svetovalne službe, vodstva in zunanjih 
strokovnjakov. Ob tem mora učitelj izkazati visoko stopnjo sodelovanja z drugimi 

pedagoškimi delavci.  

Fullan in Hargreaves (2000) ugotavljata, da je učitelj ključni dejavnik sprememb, ravnatelj pa 
tisti, ki to omogoča. Učitelj ima vlogo realizatorja, včasih zgolj moderatorja, medtem ko je 
nepogrešljiva njegova mentorska vloga pri inovativnih projektih, kjer sodelujejo dijaki. Naše 
ugotovitve se s tem delno skladajo, ker smo ugotovili, da je za inovativnost pomembnejša 
vloga ravnatelja. 

Vsi anketirani poudarjajo, da je odvisno od posameznika in njegove notranje motivacije. 

»Spodbuda mora biti notranja, torej v vsakem posamezniku,« meni eden izmed anketiranih. 

Če primerjamo z literaturo, vidimo, da Fullan in Hargreaves (2002) temu pritrjujeta, saj 

menita, da je učiteljeva vloga pri inoviranju tesno povezana z raziskovanjem lastne pedagoške 
prakse, vseživljenjskim izobraževanjem in profesionalnim razvojem. Toda naše ugotovitve so, 
da tudi če je učitelj še tako motiviran, ne bo mogel ustvarjati in delati, če ne bo imel podpore 
ravnatelja, saj je sistem tak, da gre vse skozi njegove roke, torej je res odobritelj ali 

neodobritelj idej, sprememb ipd. 

»Vodstvo in učitelji smo dobro podkovani za razvoj inovativnosti,« je prepričan eden izmed 
učiteljev. 

Učitelj mora biti pripravljen na stalno spremljanje novosti na didaktičnem in predmetnem 
področju. »Učitelji morajo dobro poznati področje svojega dela, da lahko o njem inovativno 
razmišljajo in ustvarjajo nove ideje, ki jih s pomočjo miselnih operacij zgradijo in utrdijo v 
svoji zavesti, šele potem lahko preidejo na njihovo uresničevanje. Če kateri izmed členov v 

strukturi šolske inovacije izostane, tudi inovacije ne bo,« razmišlja Najijeva (2009).  

Zelo pomembno je, da je na šoli dobra inovacijska klima, saj bo tako učitelj inovativen celo 
obdobje poučevanja, pravzaprav imamo o tem veliko zapisanega v teoretičnem uvodu in se 

sklada z našimi ugotovitvami. Fullan (2003, 41) prav tako opozarja, da mora kultura šol in 
širših šolskih sistemov postati takšna, da lahko prenese nenehne izboljšave, in da so 

spremembe vgrajene vanjo. Pri tem ugotavljamo, da pravzaprav velikokrat ni problem v 

ravnateljih in učiteljih, ampak v sistemu, v zakonih in pravilnikih ter v času politične in 
gospodarske krize ter krize vrednot. 

Zanimivo videnje pa ima eden od anketiranih, in sicer: »Učitelj presodi sam, kaj zmore. 
Učitelj, ki presodi, da tega ne zmore in se posledično odloči za negiranje novosti, še ni 
zaviralec razvoja. To postane, ko negativno opisuje inovatorje.« Ta zapis kaže na problem, na 
katerega opozorita že Fullan in Hargreaves (2000, 50–54), saj nekateri učitelji ne želijo deliti 

zamisli in uspehov, ker menijo, da bo to med sodelavci sprejeto kot hvaljenje, drugi pa 

skrivajo nove zamisli, da jih ne bi kdo ukradel in se z njimi okoristil.  
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»Učiteljeva pripravljenost, podprta z možnostmi izobraževanja, bodo lahko inovacije 
udejanjile v razredu,« razmišlja anketirani učitelj. Tan (2007) ter Makel in Plucker (2008) 

menijo, da je mogoče ustvarjalnost v šoli sistematično razvijati, tesno pa je povezano s 
kakovostjo učenja. 

Eden od anketiranih meni, da brez učitelja ni inovativnosti. Pri tem omenimo ravnateljico RPE, 

ki pravi: »Šola stoji in pade z učiteljem.« 

Ključne ugotovitve 

Tudi vloga učiteljev pri razvoju inovativnosti je zelo pomembna, saj so oni realizatorji 
velikega števila sprememb. Ravnatelji se tega zavedajo. 

Naša raziskava je pokazala, da bi bilo treba učitelje in ravnatelje bolj izobraziti na področju 
inovativnosti, saj njihovi odgovori dajejo slutiti, da prave inovativnosti ni, medtem ko so vsi 

prepričani, da so inovativni.  

Naša raziskava je pokazala tudi, da se že kažejo posledice recesije, saj je čedalje manj 
denarja. Najbolj žalostno je, da se varčuje pri izobraževanju in usposabljanju učiteljev. 
Nesmiselno je, da država varčuje tam, kjer bo v prihodnosti zaradi tega največ škode. 
Spomnimo se na teoretična izhodišča naše naloge, kjer avtorji poudarjajo, kako pomembna je 
inovativnost za družbo prihodnosti.  

Vprašajmo se, kje se bodo mladi ljudje naučili o ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti, če 
bodo naše šole stagnirale in celo padale v brezno, kjer ne bo mogoče nemoteno delati 
osnovnih stvari, ker ne bo sredstev ipd. Kaj bo z inovativnostjo? Bodo učitelji še imeli voljo 
zastonj dodatno delati v družbi, ki mu ne omogoča dostojnega življenja? Bo učitelj še dolgo 
zadovoljen samo s pohvalo? Bo dodatno izobraževanje in usposabljanje res postalo privilegij 

nekaterih učiteljev?  

Če šola stoji in pade z učiteljem, se bojimo, da od padca tako učiteljev kot šole ni več daleč. 

4.2.6 Predlogi učiteljev za dvig inovativnosti 

Na podlagi analize odgovorov učiteljev smo kljub majhnosti vzorca izluščili predloge, s 
katerimi bi lahko izboljšali stanje na področju inovativnosti v šolstvu in so predstavljeni v 

preglednici 2. 
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Preglednica 2:   Predlogi učiteljev za dvig inovativnosti 

Glede učiteljev: Ostali predlogi: 

− izobraževanje učiteljev na področju 
sistematičnega uvajanja inovativnosti v 
okviru šolskega kurikula; 

− podpora vodstva; 

− motiviranje učiteljev; 
− ustrezno vrednotenje učiteljevega dela; 
− nagrajevanje inovativnosti; 

− pohvala; 

− predstavitev novosti, dela učiteljev na 
šoli ipd.; 

− posodobitev sistema napredovanja, da bo 

imel več možnosti tisti, ki dela 
ustvarjalno; 

− seznanitev s čim več praktičnimi primeri, 
primeri dobre prakse; 

− možnosti izobraževanja v tujini oziroma s 
tujimi predavatelji; 

− krepitev inovativne klime, tako da bodo 

imeli vsi učitelji potrebo in željo po 
uvajanju novosti. 

 

− spodbujanje dijakov k inovativnosti in 

ustvarjalnosti pri pouku ter šolskih 
dejavnostih in tudi širše; 

− več projektnega dela; 
− samostojno, raziskovalno delo dijakov; 

− drugačna oblika zaključevanja šolanja (ne 
matura); 

− razvoj ocenjevanja interdisciplinarnih 

vsebin; 

− tematske priprave interdisciplinarnih 

vsebin; 

− spodbujanje inovativnosti na vseh 

nivojih: na šoli, v regiji itd.; 
− finančna podpora v smislu tehnološke 

inovativnosti; 

− nakup boljših sredstev za pouk; 
− dati možnost vsakemu, da predlaga 

izboljšave; 
− več vključevanja dijakov in staršev pri 

predlaganju inovacij; 

− organizacija srečanj inovatorjev ipd.; 
− ustrezno vrednotenje inovativnosti v 

družbi. 

»Odprto sodelovanje, obsežni kolegialni pogovori, medsebojne hospitacije ter interaktivni 

profesionalizem morajo postati sestavni del poklicnega življenja učiteljev,« menita Fullan in 

Hargreaves (2000, 52), kar se ujema z našimi ugotovitvami. 

Poudarjamo, da so bili odgovori učiteljev z inovativnih šol in učiteljev s povprečnih šol zelo 
podobni, vendar smo izluščili nekaj ključnih razlik. 

4.2.7 Skupne značilnosti inovativnih in povprečnih šol  

Učitelji s povprečnih šol odgovarjajo podobno kot učitelji z najinovativnejših, verjetno zaradi 
tega, ker so ravnatelji izbrali tiste, ki so najuspešnejši na področju inovativnosti.  

Skupne značilnosti so: 
− timsko delo; 

− profesionalni razvoj; 

− stalno strokovno spopolnjevanje in izobraževanje; 

− projektno delo; 

− skrb za dobro klimo. 
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Ključne razlike med inovativnimi in povprečnimi šolami 

Zavedamo se, da je vzorec v naši raziskavi majhen, toda ko smo primerjali tri 
najinovativnejše po izboru ZRSŠ Ljubljana in tri povprečne, smo prišli do nekaj sklepov 
oziroma ključnih razlik. Že pri izvajanju intervjujev z ravnatelji smo zaznali, da se ravnatelji z 

inovativnih šol po svoji osebnosti, prodornosti, z idejami, cilji, samim pristopom do 
inovativnosti ipd., nekoliko ločijo od svojih kolegov s povprečnih šol. Sicer vse šole 
poudarjajo, kaj vse dalajo, kako delajo, toda lahko razberemo tiste ključne razlike, zakaj je 
neka šola inovativnejša, kar je prikazano v preglednici 3. 

Preglednica 3:   Razlike med inovativnimi in povprečnimi šolami z vidika učiteljev 

Inovativne šole: Povprečne šole: 

− izstopanje iz začrtanih šolskih 
okvirov; 

− dober kader; 

− ravnatelj je zgled; 

− dobra klima; 

− dobri delovni pogoji; 

− ustrezen šolski razvojni tim; 
− dobro zastavljena vizija in cilji, 

katerim vsi sledijo; 

− dobre ideje; 

− vodstvo prepozna in podpre inovacije; 

− sodelovanje. 

− ravnatelj nima dovolj znanja s 

področja inovativnosti; 
− problem nemotiviranih dijakov s 

premalo znanja; 

− slabši kader; 
− nerazumevajoče vodstvo; 
− učitelji ne marajo sprememb; 
− slabša klima; 
− zavistni posamezniki; 

− ostareli člani kolektiva; 
− pomanjkljiva usposobljenost, 

pomanjkljivo znanje. 

Opazili smo, da se nekatere šole oziroma ravnatelji bojijo izstopiti iz začrtanih okvirov, kar pa 
je pravzaprav tisto, ki šole dela boljše oziroma inovativnejše.  Upati si, tvegati, imeti pogled v 

prihodnost – to so smernice za inovativno šolo. Na žalost mora biti ravnatelj večkrat iznajdljiv 
in poiskati mora luknjo v zakonu ali pravilniku, da poišče pot, ki ni prepovedana, ker je 
drugače lahko kaznovan, in da neko inovativnost lahko vseeno izpelje.  

Kratka formula, do katere smo prišli: 

vsestransko izoblikovan ravnatelj + dober kader + inovativna klima = INOVATIVNA ŠOLA 

Ko vsak faktor izoblikujemo in dopolnimo s podrobnostmi, so ustvarjeni pogoji, da se 

inovativnost lahko razvije. 
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4.3 Analiza letnih delovnih načrtov in poročil o realizaciji LDN 

Šole načrtujejo svoj razvoj, cilje in vrednote. Oblikujejo vizijo svojega delovanja, videnje 
svoje poti ter oblikujejo izjavo o poslanstvu. 

49. člen ZOFVI (Ur. l. RS 12/1996, 23/1996, 115/2003, 98/2005, 16/2007, 36/2008, 58/2009, 

64/2009, 65/2009) določa, da ravnatelj pripravi predlog LDN in prevzame odgovornost za 
njegovo izvajanje ter realizacijo. LDN sprejme svet zavoda (48. člen ZOFVI), potem ko so 
pridobili mnenje učiteljskega zbora in mnenje sveta staršev. Ob koncu šolskega leta mora 

ravnatelj pripraviti poročilo o njegovi uresničitvi. Ravnatelje smo v prošnji in takrat ko so bili 
izvedeni intervjuji, prosili za vpogled v LDN-je in poročila o realizaciji LDN. Vsi ravnatelji 
so nam to omogočili.  

Z analizo LDN-jev in poročil o realizaciji LDN na izbranih šolah smo hoteli ugotoviti, če se v 
teh dokumentih vidijo sistematski pristopi k inovativnosti.  

Iskali smo naslednje elemente: 

− jasne inovacijske cilje; 

− inovacijsko vizijo; 

− ostale dejavnike razvoja inovativnosti. 

Ob pregledu dokumentacije nas je zanimalo področje inovativnosti, ustvarjalnosti, 
sodelovanje pri projektih, profesionalni razvoj pedagoških delavcev ipd. Če želimo dobiti 
vpogled v delovanje šole, moramo prebrati LDN in poročila o realizaciji LDN. Predvidevali 

smo, da bo iz dokumentacije razvidno, koliko poudarka dajejo na posamezni šoli razvoju, 
inovacijam in ustvarjalnosti. Sekundarno dokumentacijo smo uporabili tudi za primerjavo s 

pogledi ravnateljev in učiteljev.  

Na podlagi analize LDN-jev in poročil o realizaciji LDN s šestih srednjih šol lahko sklepamo, 
da se vse izbrane šole ne glede na to, ali so bile prepoznane kot najinovativnejše ali zgolj 
povprečne, zavedajo, kako pomemben je nenehni razvoj na vseh področjih, pripravljene so na 
spremembe, na spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti ter poudarjajo pomen znanja ter 

vseživljenjskega izobraževanja.  

Na šolah se zavedajo, da je za kakovosten proces učenja in poučevanja ter za delovanje šole 
nasploh pomembno učinkovito vodenje, dobra klima in kultura v organizaciji, dobri 

materialni pogoji, skrb za kakovost, sodelovanje na vseh ravneh, razvojno-raziskovalno delo, 

kar je še posebej poudarjeno v najinovativnejših šolah, kjer poudarjajo prioritetne cilje: 
»Pridobivanje širokega splošnega znanja in zmožnosti kritičnega pristopa, ki ga želimo 
prvenstveno doseči skozi naslednjo strateško dejavnost: motivirati in usposobiti učitelja in 
vzpostaviti učno okolje, ki krepi znanje in odgovornost dijakov.« 

 

»Razvijati sposobnost učiteljev in dijakov, da skupaj soustvarjajo takšno učno okolje, ki pri 

obeh skupinah ozavešča in udejanja pozitiven odnos do znanja, do soljudi in vrednot.« 

Sam pojem inovativnost se ne uporablja pogosto, ampak bolj pojmi, ki so povezani z 

inovativnostjo, kot so ustvarjalnost, raziskovalna dejavnost, projekti ipd.  

Prav tako opažamo, da večina šol nima jasnih inovacijskih ciljev, niti inovacijske vizije. Torej 
ni opaznih sistematičnih pristopov k inovativnosti, izjema je le ena šola. 
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V preglednici 4 smo povzeli, katere vsebine poudarjajo šole v svojih LDN-jih.  

 

Preglednica 4:   Pregled vsebin, ki jih poudarjajo šole v LDN-jih. 

Prednostne vsebine, ki jih 

poudarjajo vse šole: 
Inovativnejše šole dodajajo: Projekti: 

− znanje kot temeljna 

vrednota; 

− vseživljenjsko 
izobraževanje; 

− razvoj najrazličnejših 
kompetenc; 

− timski pristop; 

− projektni pristop; 

− samoevalvacijo; 

− kakovost; 

− razvojno-raziskovalno 

dejavnost; 

− trajnostni razvoj; 

− medpredmetno 

povezovanje; 

− delo z nadarjenimi; 

− spletne učilnice. 

− mednarodno sodelovanje; 

− sodelovanje na srečanjih 
mladih raziskovalcev; 

− izmenjave profesorjev in 

projektov; 

− kritično mišljenje; 
− omogočanje 

ustvarjalnosti; 

− medsebojne hospitacije; 

− timski pouk; 

− e-dnevnik in e-

redovalnico. 

 

− Učenje učenja; 
− Obogateno učenje tujih 

jezikov; 

− Film pri pouku; 

− Posodobitev gimnazijskih 

programov; 

− Pomladni dan v Evropi; 

− Samoevalvacija; 

− Kakovost v 

izobraževanju; 
− Upi in strahovi mladih v 

izobraževanju; 
− Timsko poučevanje; 
− Razredništvo; 
− Kulturni anticiklon; 

− E-učenje; 
− Vodenje za učenje; 
− Branje in film skozi 

kurikulum; 

− Comenius; 

− Antična Emona; 
− Leonardo; 

− Tuji učitelj ipd. 
 

Dijaki lahko svojo ustvarjalnost in inovativnost razvijajo pri krožkih, raziskovalnih 
delavnicah, izbirnih vsebinah, interesnih dejavnostih, raziskovalnih nalogah, 

eksperimentalnemu delu, projektnem tednu in pri pripravah na tekmovanja. Torej so obšolske 
dejavnosti tiste, kjer lahko dijaki svoji ustvarjalnosti in inovativnosti dajo prosto pot. 

Vse šole pripravljajo dijake na različna tekmovanja, pri najinovativnejših je število tekmovanj 
večje, prav tako število nagrad in priznanj. 

Posebno vlogo so dobili tako imenovani šolski razvojni timi, kot posvetovalni organ 
ravnatelja, ki se usposabljajo za uvajanje sprememb v šole, pripravljajo in vodijo posamezne 
razvojne projekte šole, kot so uvajanje novih oblik in metod dela, razvoj programov in 

usmeritev, uvajanje pomembnih novosti v vzgojno-izobraževalno delo ter skrbijo za 
usklajenost razvojnega dela. Šolski razvojni tim je v večini šol postal ob vodstvu šole krovni 
spodbujevalec sprememb, koordinator dejavnosti različnih timov, usmerjevalec razvoja, 

načrtovalec strategij in evalvator. 

Prav vse šole skrbijo za materialno opremljenost in posodabljanje opreme, čeprav nekatere 
omenjajo, da imajo težave zaradi recesije. Po zmožnostih nabavljajo nova učna sredstva, 
nadgrajujejo računalniško tehnologijo. Nekatere omenjajo, da pridobivajo sredstva za 
posodabljanje iz evropskih socialnih skladov. Nekatere šole imajo lastna sredstva, ki jih 



 

97 

pridobivajo na račun tržne dejavnosti šole, in lahko na ta način posodabljajo opremo, 

nabavljajo novo ter delavcem omogočajo pri plači dodatek za preseganje pričakovane 
uspešnosti rednega dela, ki ga sicer zaradi kriznih razmer ni možno izplačevati. To posledično 
zmanjšuje motivacijo zaposlenih za dodatno delo. Ena šola ima zapisano, da ravnatelj 
upošteva »načelo dobrega gospodarja«, kar kaže, da se ravnatelj zaveda managerske vloge, ki 
jo ima kot ravnatelj. 

Tri najinovativnejše šole imajo nekaj »inovacij«, ki jih drugje ni zaslediti: 
− tim za promocijo šole; 
− komisijo za kakovost; 

− komisijo za podeljevanje priznanj; 

− komisijo za kodeks; 

− sodelovanje z osnovnimi šolami; 
− instalacijski poligon. 

Šola, ki izstopa po številu nadpovprečno nadarjenih in odličnih dijakov ima v svojem LDN 
zapisano: »Razvijanje inovativnega in raziskovalnega dela je na šoli prisotno okoli 30 let. 

Ugotovili smo, da takšno delo zelo pozitivno vpliva na delovno vzdušje in splošno motivacijo 
dijakov na šoli, precej pa pripomore tudi k povezovanju šole z okoljem in k izobraževanju 
učiteljev.« 

V vseh dokumentih je poudarek na strokovnem izpopolnjevanju učiteljev in na vseh šolah se 
dejavno vključujejo v različne vrste izobraževanja. Ena izmed inovativnih šol ima v LDN 
zapisano: 

Za uspešnost zaposlenega, ki mu nalagamo odgovornost, je nujna ustrezna usposobljenost. 
Zato je razvoj zaposlenih pomembna naloga v okviru celovitega obvladovanja kakovosti v 

delovnem procesu naše šole. Temeljna načela razvoja zaposlenih so: 

− razvoj šole in posameznika; 
− izboljšanje učiteljevega dela ter posledično boljši uspeh in manjši osip dijakov; 
− prepričanje, da je možno in potrebno še bolje aktivirati potencialno sposobnost zaposlenih. 
Program razvoja zaposlenih bo naslonjen težiščno na razvoj, uvajanje in izvajanje novih in 
prenovljenih izobraževalnih programov šole, na razvoj tehnoloških procesov v gospodarstvu 
in učnih tehnologij, metod in oblik šolskega dela, šolsko zakonodajo ter materialne možnosti 
šole. 

Šole sodelujejo z drugimi zavodi in institucijami, nekatere zelo dobro sodelujejo z osnovnimi 
šolami, da mlajšim približajo tehnične poklice. Nekaj je tudi mednarodnega sodelovanja, 

predvsem je to vidno pri inovativnih šolah.  

Iz vsega napisanega sklepamo, da se šole razvijajo, skrbijo za vsestranski razvoj, še več 
pozornosti pa bi morali posvetiti samim inovacijam, ki bi bile njim lastne. 

4.4 Skupna analiza vseh rezultatov in povezava s teoretičnimi izhodišči 

Tako kot različni avtorji, ki smo jih navajali v teoretičnem izhodišču, smo prišli do 
ugotovitev, da šola premalo spodbuja ustvarjalnost in inovativnost. Primeri dobre prakse iz 

tujine kažejo, da se bolj zavedajo, kako pomemben je razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti pri 

mladih ter da vsi pripisujejo oziroma zapovedujejo šolskemu sistemu, da razvija lastnosti, ki 
so potrebne za inoviranje in podjetništvo, singapurska vlada je spodbujanje inovativnosti 
vključila celo v vizijo vlade, ker se zavedajo pomembnosti tega za gospodarski razvoj države. 
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V naših šolah v LDN-jih ne poudarjajo inovativnosti, je pokazala naša raziskava. Premalo je 
sodelovanja s podjetji. V tujini je velik poudarek ravno na tem sodelovanju. 

Ugotovili smo tudi, da večina mestnih šol zelo malo sodeluje z lokalno skupnostjo ali pa 
sploh ne, saj je samo en ravnatelj poudaril uspešno sodelovanje na tem področju. Po naših 
izkušnjah šole v manjših krajih bolj sodelujejo z lokalnimi skupnostmi. Ta ugotovitev je zelo 

pomembna, saj bi lahko spodbudili to sodelovanje in ga poudarili v kurikulu. 

Teoretiki in raziskovalci pri uspešnem delovanju šole in prav tako pri razvoju inovativnosti 
dajejo velik pomen ravnateljevi vlogi, po njihovem mnenju naj bi bil ravnatelj motor 

inovacijskih dejavnosti na šoli. V naši raziskavi smo prav tako prišli do ugotovitev, da je 
vloga ravnatelja zelo pomembna. Prišli smo do podobnih ugotovitev kot Valenčič Zuljanova 
(1996) v svoji raziskavi. Ugotovili smo tudi, da so pomembni tudi učitelji, pravzaprav 

obojestransko sodelovanje prinese želene uspehe. 

Mulej (2007) opozarja, da potrebujemo korak naprej na področju inovativnosti in podjetništva 
v šolah. Usmerjenost v doseganje merljivih rezultatov zelo ovira ustvarjalnost v naših šolah, 
kar je potrdila tudi naša raziskava, saj so ravnatelji poudarjali, kako jih omejuje matura, ker so 
tako učitelji kot dijaki usmerjeni samo v »dril« za maturo. Prostora za inovativnost je zelo 
malo, nekateri pa ga sploh ne najdejo, saj jih »matura stiska za vrat«. 

Naša raziskava je potrdila tudi neustreznost kurikula, potrebujemo fleksibilnejšega. Zakoni in 
pravilniki so pisani tako, da inovativnost ovirajo in omejujejo. 

Prišli smo do podobnih ugotovitev kot Javornik Krečičeva (2008), da je zelo pomembna 

klima na šoli, dobri medosebni odnosi, profesionalni razvoj učitelja in vseživljenjsko učenje, 
kar poudarjajo tudi različni teoretiki v teoretičnem delu. Ugotavljamo, da so to dejavniki, ki 

pomembno vplivajo tudi na razvoj inovativnosti na šolah. 

Jakopec in Likar (2009) sta v svoji raziskavi ugotovila, kateri so dejavniki, ki zavirajo 

inoviranje na šolah. Tudi naša raziskava je pokazala, da je večkrat problem kader, premalo 
sodelovanja, zaposleni niso vključeni v razvojne usmeritve šole ipd. 

Prav tako kot Babič, Mulej in Likar (2009) menimo, da so v srednji šoli velike možnosti za 
povečanje inovativnosti mladih, ki ostajajo neizkoriščene. 

Analiza sekundarnih dokumentov, intervjuji ravnateljev in anketiranje učiteljev z istih šol so 
zagotavljali element triangulacije, tako je bilo mogoče primerjati dojemanja ravnateljev in 
učiteljev ter vse to primerjati z zapisi v LDN-jih in v poročilih o realizaciji LDN. 

Da se pogledi ravnateljev in učiteljev na šolo, učence, starše, spremembe in prihodnost šole 
precej razlikujejo, sta ugotovila  Erčuljeva (2003) in Koren (2007).  

V našem primeru pa ugotavljamo, da se pogledi ravnateljev in učiteljev glede inovativnosti 

bistveno ne razlikujejo. Tako učitelji kot ravnatelji navajajo iste dejavnike, ki spodbujajo 
inovativnost, in podobne zaviralne dejavnike. Prav tako ni bistvenih razlik v odgovorih 

ravnateljev z najinovativnejših šol od odgovorov ravnateljev s povprečnih šol. Najopaznejša 
razlika je, da tisti s povprečnih šol menijo, da imajo slabše dijake, ki niso pripravljeni delati, 

se učiti, nimajo dovolj predznanja ipd. (podobnega mnenja so učitelji).  

Ugotavljamo, da vsi ravnatelji govorijo o tem, kako so njihove šole inovativne. Na načelni 
ravni se vsi trudijo, vsi bi radi dosegali čim boljše rezultate, prikazali dosežke ipd. Čutiti je, 
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da slabše poznajo področje inovativnosti in večinoma vse, kar so navajali, kaže, da so le 
inovacijski sledilci. Konkretnih inovacijskih dosežkov nimajo. 

Tudi ni razlike med odgovori učiteljev z najinovativnejših šol in tistimi, ki prihajajo s 
povprečnih šol. Zato ne bomo ločeno obravnavali teh šest šol. Po naših merilih izstopa samo 
ena šola. Merila, ki jih uporablja ZRSŠ Ljubljana, so bolj navezana na neke načelne 
ugotovitve, da so inovativne. Naša podrobna analiza pa kaže, da je inovativnosti manj, kot je 

videti na prvi pogled. 

Vsi ravnatelji torej predstavljajo svoje šole kot učinkovite in inovativne. Zavedajo se, da 
morajo ves čas slediti razvoju in spremembam ter spodbujati učitelje, da delajo na tem 
področju. Prav tako se tega zavedajo vsi učitelji, ki pa velik pomen na tem področju 
pripisujejo ravnateljem. Tudi ravnatelji vedo, kako pomembna je njihova vloga, zato se 

trudijo v tej smeri, čeprav priznavajo, da je večkrat težko, saj ob obilici drugega dela, nimajo 

časa za inovativnost, zato spodbujajo učitelje, da podajajo predloge. Če presodijo, da je 
inovacija dobra, jo podprejo in ustvarijo možnosti za realizacijo.  

Izpostavili bi RIC, ki meni, da so trije dejavniki, ki so najpomembnejši za razvoj inovativnosti: 
− notranja motivacija zaposlenih; 

− dober kadrovski potencial in 

− materialni pogoji. 

Nekatere učitelje moti neenakovredna možnost sodelovanja učiteljev pri projektih. Pri tem se 
bi lahko navezali na odgovore ravnateljev, ki prav tako menijo, da nekateri niso pripravljeni 

delati, nekateri nočejo sprememb, niso motivirani ipd. Letni delovni razgovori so namenjeni 
temu, da učitelj ravnatelju pove, kaj ga zanima, razloži poglede na svoj profesionalni razvoj in 

skupaj načrtujeta učiteljevo profesionalno pot naprej. 

Ko smo naredili primerjavo izjav ravnateljev in ko smo analizirali ankete, smo naredili 

primerjavo s sekundarno dokumentacijo in ugotovili, da so pravzaprav vsi udeleženci o 
inovativnosti in ustvarjalnosti povedali več, kot pa imajo zapisano v dokumentaciji, kjer se ti 
pojmi neposredno redkeje uporabljajo. Predvidevamo, da v slovenskem šolskem prostoru ti 
pojmi še vedno niso našli svojega prostora, kot bi ga morali, še vedno se inovativnost 
nekoliko zapostavlja. Kot je razvidno iz intervjujev in anket je vzrokov za to več: kurikul, 
pomanjkanje časa, preobremenjenost ravnateljev in učiteljev, nemotiviranost dijakov, 
neplačano delo učiteljev ipd.  

Predpostavljali smo, da so učitelji in ravnatelji še premalo seznanjeni z inovativnostjo in 
podjetništvom ter da zaradi preobremenjenosti za to področje nimajo dovolj časa. 
Predpostavke smo potrdili, saj so ravnatelji in učitelji s svojimi odgovori izpostavili 
pomanjkanje časa, pa tudi to, da področje inovativnosti ni poudarjeno v kurikulu.  

Analiza sekundarnih dokumentov pa je pokazala, da je o inovativnosti tudi tam bolj malo 

zapisanega. 

Ugotovili smo, da je delo ravnatelja naporno, saj mora obvladati različna področja. Šolo mora 
voditi kot pedagoški vodja in kot manager. 

Iz dokumentacije je razvidno, da so vse šole aktivne pri najrazličnejših projektih, kjer lahko 

dijaki in učitelji svojo ustvarjalnost ter inovativnost posredno razvijejo. 
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Vogrinc (2008b, 120) trdi, da je pomembno, da rezultati raziskave čim natančneje razložijo 
pojav, ki smo ga proučevali. Različni pogledi so predstavljeni in združeni v skupni sklep, vse 

ugotovitve pa naj imajo oporo v zbranih podatkih (prav tam). 
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5 SKLEPI IN PRIPOROČILA ZA PRAKSO TER MODEL ZA DOSEGO 

INOVATIVNE ŠOLE 

5.1 Sklepi 

Z magistrsko nalogo z naslovom Inovativnost v srednjem šolstvu – vodstveni vidiki smo 

želeli raziskati vlogo ravnateljev pri razvoju inovativnosti in njihov pogled na pomen 
inovativnosti. Raziskati smo želeli obstoječe stanje na tem področju na šestih srednjih šolah v 
Sloveniji, treh najinovativnejših in treh povprečnih. 

Teoretični del nam je pomagal spoznati in razumeti področje inovativnosti ter ostalih pojmov 
v izobraževanju, ki predstavljajo temelje za razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti. Posebej nas 
je zanimal vidik ravnateljev. 

V analizi, interpretaciji in priporočilih omenjamo posamične avtorje ter njihova spoznanja, 
kjer združujemo teoretična izhodišča s pridobljenimi rezultati raziskave. 

V okviru empiričnega dela naloge smo z intervjuji, anketnimi vprašalniki in analizo 
sekundarne dokumentacije izvedli raziskavo šestih srednjih šol in iskali odgovore na 
raziskovalna vprašanja. Pri raziskavi so nas vodila raziskovalna vprašanja in cilji raziskave. 

Menimo, da so raziskava in spoznanja, ki smo jih pridobili, pomembna za šolsko prakso. 
Ugotavljamo, da se ravnatelji in učitelji zavedajo, kako pomemben je razvoj inovativnosti ter 

ustvarjalnosti na srednjih šolah. Ugotavljamo, da se vsi ravnatelji in učitelji trudijo ter delajo 

dobro. Vsi se dodatno izobražujejo, izpopolnjujejo, saj se zavedajo, kako pomembno je 

vseživljenjsko izobraževanje v družbi znanja, še posebej na področju izobraževanja. Nihče v 
šolstvu si ne more privoščiti, da bi obstal na neki stopnji in se ne razvijal naprej, kar se 

zavedajo vsi ravnatelji.  

Naša raziskava temelji na vodstvenih vidikih in na podlagi teh ugotavljamo, da so vsi 

intervjuvani ravnatelji zelo dejavni na vseh področjih, trudijo se tudi na področju 
inovativnosti. Menimo, da so še posebej pomembni vidiki, ki smo jih pridobili od ravnateljev, 
ki imajo dolgoletne izkušnje na tem področju in bi jih morali uporabiti za svetovalce mlajšim 
ravnateljem, saj so »zakladnica znanja in izkušenj«. S tem smo dobili tudi potrditev na našo 
predpostavko, da nam bodo dolgoletne izkušnje ravnateljev s področja vodenja pomagale 
dobiti prave informacije s področja, ki je bistven za našo raziskavo. 

Znanje hitro zastareva. Naš šolski sistem pa še vedno v ospredje postavlja faktografsko 
znanje, kar je v nasprotju s težnjo, da bi dijaki razvili ustvarjalnost in inovativnost ter 
poskrbeli za razvoj najrazličnejših kompetenc, ki jih bodo potrebovali v življenju. Šola bi 
morala dijake pripraviti, da se bodo lahko prilagodili na hitre spremembe, da bi imeli 

privzgojene vsestranske sposobnosti, saj ni mogoče pričakovati, da bodo ves čas svojega 
delovnega oziroma ustvarjalnega življenja delali na istem delovnem mestu ali v istem poklicu. 
Da bodo konkurenčni na trgu delovne sile, da se bodo znali prilagoditi toku hitrih sprememb 
na trgu dela, bi jih morali v šoli na to pripraviti. 

Zavedati se moramo, da mora šola prihodnosti dijakom ponujati, seveda poleg pouka, številne 
možnosti za razvijanje ustvarjalnosti, inovativnosti ter podjetništva. 
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Strinjamo se z Blackmorom in Sachsom (1997), da je »institucionalizirana shizofrenija« 
čedalje bolj navzoča, saj čas recesije, uvajanje različnih ukrepov, negativna nastrojenost proti 

javnim uslužbencem, prisotnost na delovnem mestu osem ur, čeprav je narava dela učitelja 
drugačna, velika brezposelnost ipd. kaže na to, da vse skupaj postaja »družbena shizofrenija« 
in bojimo se, da so to časi, ki zavirajo inovativnost, predvsem v šolstvu, kjer vlada čedalje 
večje nezadovoljstvo med učitelji. 

V raziskavo je bilo vključenih šest srednjih šol. Ključna ugotovitev je, da je inovativnost 
slovenskih šol slabša, kot so v intervjujih razlagali ravnatelji. Pet šol je bolj primer 
inovacijskih sledilcev in le ena šola ima lastne inovativne dosežke. Ugotavljamo, da je »čiste 
inovativnosti« zelo malo, večinoma so sledilci. To lahko primerjamo z raziskovalnim 

projektom, ki so ga izvedli na Univerzi na Primorskem, Fakulteta za management Koper, v 

sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, kjer so prav 
tako izpostavili ugotovitev, da je inovativnost slovenskih podjetij slabša, kot prikazujejo 
najpogosteje uporabljeni statistični kazalniki (Likar idr. 2011). Slovenija je po njihovih 

ugotovitvah »v veliki meri dežela inovacijskih sledilcev« (prav tam). Menimo, da nimamo 

dobrih temeljev za razvoj prave inovativnosti. S tem bi morali začeti že v nižjih razredih 
osnovne šole in potem postopno razvijati naprej. 

Šola, ki v naši raziskavi izstopa v smislu inovativnosti, je tehniška in ima inovacije, ki so 

dejansko novost na srednjih šolah, oziroma nekatere so bile, takrat ko so jih uvedli, zdaj pa 

jim sledijo druge srednje šole s tega področja. Torej smo pri eni šoli ugotovili, da ne samo 
načelno, ampak tudi konkretno govori o inovativnosti in dosega konkretne rezultate. Ostale 

šole sicer imajo inovacije, ki pa dejansko niso neka splošna novost, ampak so nove za tisto 
šolo. Primeri, ki so jih navajali ravnatelji in učitelji, ter zapisi v LDN-jih in poročilih o 
realizaciji LDN so pravzaprav novosti, ki jih na nekaterih šolah že izvajajo, so ali pa bodo 
novost in sprememba na teh šolah. Naša raziskava je torej pokazala, da so šole večinoma le 

inovacijski sledilci. 

Šole v večini primerov posnemajo druge šole in primere dobre prakse, sledijo vsem trendom 

in paradigmi, ki jo šolski sistem predpisuje, kar je v našem šolstvu stalna praksa in mogoče 
ravno to zavira pravo inovativnost, ker je lažje vpeljati že nekaj preizkušenega. Verjetno je to 

vzrok, da ne dosegajo konkretnih inovacijskih dosežkov, ker ravnatelji mislijo, da so tako ali 
tako naredili s tem že vse in je to za njih inovativnost. 

Ugotavljamo, da bi bilo treba zaradi strukturnih razlik treba obravnavati tehniške šole in 
gimnazije ločeno. V našo raziskavo smo zajeli štiri gimnazije in dve strokovni srednji šoli, 
zaradi tega smo imeli težave, ker je težko primerjati te šole. Mogoče ravno zato po 

inovativnosti izstopa strokovna šola. Ni skupnega imenovalca med gimnazijami in tehniškimi 
šolami, saj gre za drugačen način dela. Ta ugotovitev je zelo pomembna, ne samo z vidika 
naše analize, ampak tudi z vidika, kako v bodoče spodbujati inovativnost, so smernice za 
državo, da je treba ločiti te šole in temu prilagoditi pristope. 

Kljub temu smo prišli do ključne ugotovitve naše raziskave, da je inovativnost slovenskih 
srednjih šol slaba.  

Poudariti je treba, da je ta tema precej nova, kar kažejo tudi odgovori ravnateljev in učiteljev, 

saj ne poznajo dobro tega področja.  

Ker v literaturi nismo našli dejavnikov inovativne šole oziroma že izdelanega modela, smo jih 
sami povzeli, in sicer na primeru šole, ki je v naši raziskavi izstopala. 
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Kategorije rezultatov inovativne šole: 
− postavljeni so jasni cilji na področju inovativnosti; 
− nenehno izobraževanje zaposlenih; 
− konkretni inovacijski rezultati, konkretne aktivnosti; 

− povezovanje z ožjim in širšim okoljem; 
− ukvarjanje s različnimi projekti; 
− ravnatelj ima pogled vnaprej; 

− so podjetniško naravnani. 

Ostale šole, ki smo jih proučevali, nimajo jasnih inovacijskih ciljev in nimajo konkretnih 
inovacijskih rezultatov, ostale kategorije so zastopane v majhni meri. 

V nadaljevanju bodo sklepi podani kot odgovori na raziskovalna vprašanja, saj smo z 
interpretacijo dobljenih rezultatov raziskave dobili odgovore na zastavljena vprašanja. S 

pomočjo vsebinskih sklopov smo prišli do odgovorov na raziskovalna vprašanja. 

V nadaljevanju so zapisana vprašanja in podani odgovori. 

Kakšni so pogledi ravnateljev na pomen inoviranja in na pomen ustvarjalnosti? 

Pogledi ravnateljev na inovativnost in ustvarjalnost so podobni. Menijo, da je inovativnost 

bistveno gonilo vsega dogajanja, saj v šolskem sistemu ni mogoče, da ne bi vedno znova 
uvajali sprememb, se razvijali in iskali nove poti. Treba je slediti novim smernicam na vseh 

področjih, novi tehnologiji in primerom dobre prakse. Šola je po mnenju RIA organiziran 

delovni proces, ki sledi razvoju na vseh področjih. 

Njihovi odgovori kažejo, da inovativnosti v pravem pomenu besede ni ali pa je je zelo malo. 

Predvsem povprečne šole ne morejo pokazati konkretnih inovacijskih dosežkov. Navajajo bolj 
spremembe, ki so jih na novo vpeljali na njihovih šolah. Sicer njihovi odgovori nakazujejo, da 
želijo inovacije, se zavedajo nujnosti inovacij, slutiti pa je premalo znanja s tega področja. 
Nekajkrat celo priznajo ta primanjkljaj, ki ga opravičujejo s preobremenjenostjo. 

Le eden od ravnateljev navede konkretne inovacijske dosežke in drugačen pogled 
ravnateljevanja, ki je podoben managerskemu oziroma je bolj pogled podjetnika, ki skrbi za 

šolo po načelu dobrega gospodarja, kar imajo zapisano tudi v LDN. 

Kakšni so inovacijski cilji šole? 

Vsaka šola ima svoje cilje. Inovacijski cilji šol niso posebej določeni. Inovativnost in 
ustvarjalnost naj bi bili med prioritetnimi cilji vseh srednjih šol, saj je to obdobje, ko dijake 
pripravljamo za življenje, za poklic in najuspešnejši bodo tisti, ki bodo inovativni. Podjetja 
potrebujejo inovativne ljudi, ki bodo s svojimi idejami ustvarjali konkurenčno prednost. Treba 

bo spodbuditi šole, da bodo oblikovali inovacijske cilje. Čeprav se ravnatelji zavedajo 
pomena inovativnosti, še posebej v današnjem času, v današnji družbi, ko je vprašanje 
preživetja tako šol, podjetij kot celotnega gospodarstva in s tem cele države odvisna od 

inovativnosti vseh nas, še vedno inovativnost ni poudarjena, če pa je, je bolj teoretično 
navržena krilatica, konkretne inovativnosti pa je zelo malo. 
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Večina šol nima zapisanih inovacijskih ciljev, za kar je po našem mnenju kriva šolska politika 

in politika vlade. Šole imajo splošne cilje, učne cilje, vzgojne cilje ipd. Inovacijskih ciljev ni. 

V LDN-jih je inovativnost omenjena le nekajkrat, večji poudarek je na projektih, 
izpopolnjevanju zaposlenih, razvojno-raziskovalni dejavnosti ipd. 

V kakšni meri vpliva na razvoj inovativnosti učenca kurikulum in v kolikšni meri obšolske 
dejavnosti? 

Ravnatelji opozorijo, da je kurikul problematičen, saj zavira inovativnost. Preveč je vse 
določeno, vsebine preobsežne, učitelj ni avtonomen pri svojem delu ipd. Več možnosti imajo 
srednje tehniške in poklicne šole, kjer imajo odprti kurikulum in lahko v sklopu tega 
realizirajo inovativne ideje. 

V kurikulu je inovativnost zgolj omenjena. V splošnem delu programa za gimnazije (MŠŠ 
2004) je zapisano pri ciljih, da gimnazija omogoča seznanjanje s sodobnimi tehnologijami in 
razvija inovativnost. Pri tehniških gimnazijah je dodano še razvijanje ustvarjalnega mišljenja. 

Ministrstvo posebej ne spodbuja inovativnosti in tudi neposredno ne financira inovativnih 

dosežkov, ravnatelj mora sam priskrbeti ta sredstva. Tudi nagrajevanje je v domeni 

ravnateljev. 

Tudi ni posebnega usposabljanja na temo inovacij, inovativnosti, inoviranja, inventivnosti ipd. 

Naše mnenje je, da tudi snovalci šolske politike slabo poznajo to področje, ker če bi se 
zavedali pomembnosti inovativnosti, bi jo zapovedali, kot je to že praksa v tujini (zgled npr. 
Singapur). 

Obšolske dejavnosti so prostor, kjer je največ možnosti za ustvarjalnost in inovativnost. Pri 

obšolskih dejavnostih lahko dijaki pokažejo inovativnost ali pa jo razvijejo s pomočjo 
učiteljev mentorjev, ki prav tako lahko svojo inovativnost udejanjijo pri obšolskih 
dejavnostih, saj pri pouku ni časa, ker jih omejuje kurikul, matura ipd. 

Kakšna je vloga vodje pri razvijanju inovativnosti? 

Vsi udeleženci so poudarjali pomen vloge ravnateljev, tako ravnatelji sami kot tudi učitelji. 
Njegova vloga je, da zaposlene motivira za inovativnost. Ravnatelji se zavedajo, da morajo 

biti naravnani v tej smeri, vendar priznajo, da se brez učiteljev, ki so pripravljeni delati, 

inovativnost ne bi razvijala. 

Ravnatelj je lahko spodbujevalec ali zaviralec inovativnosti. Predvsem mora biti tisti, ki s 

svojim zgledom spodbuja inovativno klimo. Inovativnost mora biti vrednota, ki jo morajo 

znati ceniti vsi zaposleni. 

Ravnatelj ima pomembno vlogo pri tem, da neko idejo oceni kot dobro in jo v celoti podpre 

ter omogoči njeno realizacijo. Če jo zavrne, mora znati utemeljiti, zakaj ni dobra oziroma je 
dobra, ni pa še pravi čas zanjo, mogoče ni materialnih pogojev in podobno. RIA pravi, da je 

ravnatelj v vlogi nosilca in motivatorja inovativnih procesov. 



 

105 

Kakšni so sistemski vidiki podpiranja ustvarjalnosti in inovativnosti? 

Ugotavljamo, da v srednjem šolstvu inovativnost večkrat ni prioriteta. V večini primerov 
doseganje inovacij ni organizirano, čeprav Likar idr. (2011) opozarjajo, da je inovativnost 

eden najkompleksnejših procesov in ne sme biti prepuščena trenutnemu navdihu managerjev. 

Napaka v našem šolskem sistemu je, da inovativnost ni zapovedana, kot je ponekod v tujini. 

Torej bi bilo treba ustvarjalnost in inovativnost vgraditi v šolski sistem.  

Po našem mnenju bi bilo treba začeti že v prvi triadi devetletke in potem nadgrajevati ter 
dodati še podjetništvo. 

Kateri so bistveni zaviralni dejavniki? 

Bistveni zaviralni dejavniki so: 

− kader (neustvarjalni, nemotivirani, leni zaposleni, brez ustreznega znanja), neurejena 

sistemizacija delovnih mest; 

− tog šolski sistem in kurikul, zakonodaja in pravilniki ter matura; 

− organizacijska togost, konformizem, slaba, neustvarjalna klima ter nestimulativno okolje 

nasploh, rutinsko delo, administrativne in nepomembne dejavnosti; 

− splošna gospodarska klima, negativni vplivi recesije ter posledično slabi materialni 
pogoji; 

− nemotivirani dijaki; 

− vodstvo (nepripravljenost vodilnih, stil vodenja ipd.). 

Kaj je bilo treba storiti za doseganje konkretnih inovacijskih presežkov? 

Nekaj predlogov za doseganje inovacijskih presežkov: 
− pomembno je, da si prvi; 

− samoiniciativnost; 

− pogled vnaprej; 

− treba je realizirati dobre ideje; 

− podpreti je treba inovativne predloge učiteljev; 
− izobraziti je treba ravnatelje in učitelje za področje inovativnosti ter podjetništva; 
− ravnatelj mora dobro predstaviti inovacijo, da jo zaposleni razumejo ipd.; 

− biti moraš vztrajen, pogumen; 
− znati moraš prepričati ljudi; 
− imeti moraš nov pristop k razmišljanju. 

5.2 Dodatne ugotovitve 

Obstajajo določeni problemi, ki so jih izpostavili ravnatelji, pa po njih sploh nismo spraševali. 
Očitno gre za zelo pomembne stvari, zato jih prikazujemo v naši raziskavi. 

Matura, zakoni in pravilniki zelo omejujejo inovativnost šol.  
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5.3 Priporočila za prakso 

Želimo, da bi raziskava doprinesla k razumevanju nujnosti širjenja inovacij v šolskem 
prostoru in bi ravnatelje ter učitelje spodbudila k razmišljanju o dosedanjem delu in izzivih za 
nadaljnje vodenje šol, ki bi okrepile delovanje na področju inovativnosti.  

Oblikovali smo nekaj priporočil, ki bi jih lahko upoštevali pri izboljšanju prakse na področju 
inovativnosti v srednjem šolstvu. Dodali smo tudi nekatera priporočila iz literature, ki smo jo 

proučili, ker smo mnenja, da so zelo pomembna in bi jih morali upoštevati. 

5.3.1 Priporočila glede kurikula 

Ravnatelji in učitelji menijo, da je treba kurikul posodobiti, prevetriti. Predlagamo, da naj 

kurikul pišejo ravnatelji in učitelji sami, torej šole. V kurikulu je treba ves časa nameniti 
inovacijam.  

Učna snov je preobsežna, ponekod preveč poglobljena, ni pa časa za utrjevanje osnove pri 
vsakem predmetu. Učiteljem in šolam je treba dati več avtonomije. Za to mora biti res 

poskrbljeno, ne samo da je rečeno, da imajo šole in učitelji avtonomijo, ker vse prevečkrat to 
ne drži.  

Kurikul naj bo fleksibilen, odprt, z jasnimi cilji, med katerimi je poudarek na inovativnosti in 

ustvarjalnosti. Priporočamo, naj bo inovativnost zapovedana, kot meni tudi Šorgo (2011, 60–
61). 

5.3.2 Priporočila glede organizacije 

Ravnatelji in tudi učitelji se morajo zavedati, kako pomembna je dobra organizacijska in 
ustvarjalna klima.  

Šola naj bo usmerjena v trajnostni razvoj.  

Nujen je dvig inovacijske kulture in klime, kjer je treba poskrbeti za konkretne dejavnosti, kot 

so dobri inovacijski cilji, spodbujanje ustvarjalnega dela, vzpostavitev sistema materialnega in 

nematerialnega nagrajevanja, spodbujanje inovacijskega sodelovanja, odprto inoviranje.  

Preprečevati in obvladovati je treba tveganja in dejavnike, ki ovirajo inovativnost. 

Priporočamo, da bi še druge šole prišle do spoznanja, kot tista, ki jo vodi RIC, da inovativno in 

ustvarjalno delo zelo pozitivno vpliva na delovno vzdušje in splošno motivacijo vseh 
udeležencev ter pri povezovanju šole z okoljem, prav tako pa je tudi pomembno pri 

izobraževanju učiteljev. 

Ustvarjalnost in inovativnost naj bosta še posebej poudarjeni v ciljih in poslanstvu šole. 
Inovativnost naj postane vrednota. 

Pridružujemo se mnenju Druckerja (2001b), da v kriznih časih ne smemo omejiti proračuna 
za inovacije. 
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5.3.3 Priporočila glede ravnateljev 

Ravnatelji se morajo zavedati, da je treba vlagati v ustvarjalnost in inovativnost. 

Ravnatelje je treba usposabljati za področje inoviranja in za podjetništvo, spremeniti je treba 

miselnost.  

Inovativnost in podjetnost naj bo vodilo pri poslovanju šole. 

Ravnatelji se morajo zavedati, da je uvedba neke spremembe proces, ki ga morajo dobro 

proučiti in pripraviti, drugače ne bo uspešno. Treba se je tudi zavedati, da je za vsako 
spremembo potreben čas. 

Ravnatelji morajo svoja stališča podpreti s konkretnimi primeri, da jih bodo učitelji bolje 
razumeli in podprli predlagane inovacije. Poskrbeti je treba za učinkovito komuniciranje, saj 
zaposleni večkrat ne razumejo povsem ciljev ali aktivnosti.  

Vodstvo naj jasno izraža predanost organizacije ustvarjalnosti in inovativnosti (Sorensen in 

Christopher 1997, 7). 

Zaposlenim ne smemo dovoliti, da bi zapadli v rutino, ker to zavre ustvarjalnost (Dimovski 

idr. 2005, 31).  

Ravnatelj mora biti aktivno vključen v načrtovanje in udejanjanje sprememb (Hargreaves, 

Hopkins in Leask 2001, 28–29). 

Ravnateljev pogled naj bo usmerjen v prihodnost. »Dobri vodje gledajo naprej,« svetujejo 

Moos, Mahony in Reeves (1998).  

Ravnatelj naj: 

− bo vztrajen; 

− bo zgled (pri učenju, inovativnosti ipd.); 
− ima sposobnost prepričevanja (npr. za primere dobre prakse); 
− bo odprt za ideje s strani učiteljev, dijakov in drugih; 

− bo toleranten do neobičajnih idej; 
− zaposlene podpira pri uresničevanju inovativnih zamisli; 
− inovatorje denarno ali nedenarno nagradi; 

− spodbuja sodelovanje in timsko delo; 

− zaposlene spodbuja k lastnemu profesionalnemu razvoju in s tem k nadaljnjemu razvoju 

učeče se organizacije; 
− skrbi za materialne in prostorske pogoje; 

− bo razsoden pri uvajanju sprememb; 

− sistematično pristopi k inovativnosti; 
− učiteljem večkrat pove, da se mu zdi njihova vloga najpomembnejša pri razvoju 

inovativnosti; 

− spoštuje prispevek vsakega zaposlenega k ustvarjanju dobre inovativne klime; 
− spodbuja interdisciplinarnost pri timskem delu; 

− spodbuja sodelovanje z drugimi šolami; 
− prizna dosežke učiteljev (Evans 1998, 45); 
− cilje oblikuje skupaj z učitelji, ker se jim bodo tako čutili zavezani (Everard in Morris 

1996, 42); 

− oblikuje močan vodstveni razvojni tim (Marzano 2005). 
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5.3.4 Priporočila glede učiteljev 

Učitelje je treba usposabljati za področje inoviranja in za podjetništvo. Učiteljem je treba 
predstaviti, da jim neka stvar lahko koristi, treba jih je izobraziti za spremembo.  

Sistematizacija delovnih mest ni ustrezna, treba bi bilo premisliti, kako bi to spremenili, da bi 

inovativni učitelji dobili plačilo za svoje delo. Prav tako je zelo slabo, da je »zamrznjen« 
dodatek za delovno uspešnost, kar inovativnost zelo zavira.  

Učitelj naj: 
− pozna tehnike spodbujanja ustvarjalnih idej; 

− spremeni miselnost glede sprememb in inovativnosti; 

− bo odprt za ideje s strani dijakov in idejo zna argumentirano oceniti; 

− se bo pripravljen učiti; 
− se zaveda pomembnosti lastnega profesionalnega razvoja; 

− si zapisuje ustvarjalne ideje, jih predlaga in s pomočjo sodelavcev ovrednoti. 

5.3.5 Priporočila glede lokalne skupnosti in države 

Menimo, da šole niso dovolj dobro povezane z lokalnimi skupnostmi. Priporočamo 
sodelovanje, saj ravno na področju inovativnosti lahko skupaj dosežejo dobre rezultate. 

Država naj v vizijo svojega delovanja vnese inovativnost in ustvarjalnost kot vrednoti (po 

zgledu tujine). 

Če bi uzakonili inovativnost, bi morali paziti, da se ta ne bi dogajala na šolah samo zaradi 
tega, da bi zagotovili formalno pravnim zakonskim osnovam. Premalo je neka zahteva 

oziroma zakonska podlaga, treba je dati smernice, zadeve konkretizirati, usmeriti ravnatelje in 

učitelje, vse izobraziti na tem področju, podati izhodišča, kazalnike, merila ipd. Vsega tega do 

zdaj še ni in bi bilo nujno potrebno. Ko bodo postavljena neka standardna merila za 

inovativnost, bo tudi za ravnatelje lažje, da se bodo lahko držali teh meril, da jim bodo vodilo 
pri uvajanju inovacij. Pri tem, kako v bodoče spodbujati inovativnost, moramo biti pozorni, 
da je treba ločiti gimnazije in srednje strokovne šole ter temu prilagoditi pristope. 

5.3.6 Priporočila za nadaljnje raziskave 

Nadaljnje raziskave bi bile koristne, če bi primerjali med seboj samo tehniške šole ali samo 
gimnazije, mi smo raziskovali oboje, kar je predstavljalo problem, ker je preveč strukturnih 
razlik med temi vrstami šol. 

Nadaljnja raziskava bi lahko uporabila pri anketnem vprašalniku za učitelje kvantitativni 
pristop. Pri oblikovanju meril bi lahko bila v pomoč naša raziskava. 

Predpostavljamo, da bo kriza v družbi še večja, zato bi bilo dobro raziskati, koliko in kako bo 

vplivala na področje inovativnosti v šolstvu. 

V raziskavo bi lahko vključili tudi dijake in njihov vidik inovativnosti.  

Koristno bi bilo raziskati tudi problem imenovanja ravnateljev in njihove reelekcije. 
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5.4 Model za dosego inovativne šole 

Inovativna šola naj ima točno določene inovacijske cilje, prav tako naj bo v viziji in 
poslanstvu inovativnost poudarjena. 

Preglednica 5:   Kakšna je inovativna šola? 

Inovativna šola je usmerjena v: Inovativna šola spodbuja: 

− trajnostni razvoj; 

− vseživljenjsko izobraževanje; 
− učečo se organizacijo; 
− razvoj različnih kompetenc; 
− vzpostavitev kulture inoviranja; 

− spodbujanje profesionalnega razvoja 

zaposlenih. 

− nove, inovativne načine razmišljanja; 
− najrazličnejše ideje; 
− sodelovanje na vseh ravneh; 

− kreativnost; 

− inovativno miselnost; 

− inovacijske aktivnosti. 

 

Proučili smo literaturo, ki zajema področje inovativnosti v ožjem in širšem smislu ter vse 
dejavnike, ki vodijo k inovativnosti. Povzeli smo naslednja poglavja: Osnovni pojmi; Ideja, 

invencija, inovacija, inovativna družba; Inovativnost in inoviranje; Od invencije do inovacije; 

Intelektualna lastnina; Koncept odprtega inoviranja; Ustvarjalnost; Ustvarjalnost in šola; 
Ustvarjalno sodelovanje in timsko delo; Podjetnost; Primeri dobre prakse iz tujine; Pomen 

podjetnosti za inovativnost; Družba znanja; Pomen znanja; Kompetence in vseživljenjsko 
izobraževanje; Učeča se organizacija; Šole kot organizacije; Vloga šole; Usmerjenost k 
»uporabniku« dijaku oziroma posredno h gospodarstvu; Inovativnost v šoli; Pedagoške in 
didaktične inovacije; Dejavniki uspešne šole; Šolski kurikul; Šolsko razvojno načrtovanje; 
Organizacijska in inovacijska kultura ter klima; Motivacija; Postavljanje ciljev; Trajnostni 

razvoj; Ravnateljevanje; Vloga ravnateljev; Manager, pedagoški vodja ali oboje; Management 
in vizija; Vpliv vodje na kulturo in filozofijo organizacije; Inovativni vodja; Vodenje za 

učenje; Vpliv ravnatelja na uspešnost šole; Profesionalni razvoj ravnatelja in učitelja ter 
Inovacijska kadrovska politika. 

Na osnovi teh poglavij in na temelju empirične raziskave, ki smo jo izvedli in analizirali 
dobljene podatke, smo prišli do ugotovitev, kateri dejavniki so pomembni za vzpostavitev 

inovativne šole, kar prikazuje preglednica 6. 

Rezultat naše raziskave je model za dosego inovativne šole. Menimo, da lahko ta model služi 
ravnateljem, učiteljem, ministrstvu za šolstvu ter ostalim snovalcem šolske politike pri 
oblikovanju inovativnejše šole. 

Preglednica 6:   Dejavniki vzpostavitve inovativne šole 

Inovacijska politika − jasno postavljeni, ustrezno definirani in 

razumljivi inovacijski cilji (sprejeti pri 

vseh udeležencih); 
− ciljna naravnanost; 

− jasna strategija; 

− vse dejavnosti za spodbujanje 

inovativnosti naj bodo organizirane in 

sistematične (sistematičen pristop); 
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− celostni pristop; 

− trajnostni razvoj; 

− sprememba miselnosti (pripravljenost 

tvegati in uresničiti zamisli); 
− postopno uvajanje sprememb, novosti; 

− inovativnost in podjetnost naj postaneta 

vodilo pri poslovanju šole; 
Inovacijska kadrovska politika (naj bo 

povezana z inovacijsko politiko) 

− zaposlovanje sposobnih, ustvarjalnih, 

kreativnih in vztrajnih posameznikov z 

inovativnimi idejami; 

− samoiniciativni in pogumni posamezniki 

(jih ni strah opustiti utečene vzorce dela 
in dobro sprejemajo novosti, so 

pripravljeni na spremembe); 

− zaupanje v lastne sposobnosti; 

− sprejemanje tveganja; 

− poštenost, spoštovanje; 
− usposabljanje in razvoj inovacijskih 

kompetenc zaposlenih; 

− izobraževanje; 
− razvoj najrazličnejših kompetenc; 

− odpornost na neuspehe; 

Ustrezna inovativna kultura in klima (v 

povezavi z organizacijsko kulturo in klimo) 

− delovno ozračje, kjer ljudje razmišljajo o 
spremembah in izboljšavah; 

− zaposleni so naklonjeni spremembam; 

− okolje, sprejemljivo za nove zamisli; 

− nenehna usmerjenost v spreminjanje in 

izboljševanje ter preseganje obstoječega; 
− ustvarjalno ozračje; 
− sodelovanje zaposlenih pri odločanju 

managementa; 

− raziskovalno delo; 

− dobri vsakodnevni medčloveški odnosi; 
− zadovoljstvo, ki spremlja delovne 

uspehe; 

− zaupanje, podpora, strpnost; 

Inovativna vizija − strateški vidiki spodbujanja inovativnosti; 
− inovativnost je jasno izražena v viziji, 

zaposleni naj jo usvojijo; 

− inovativnost in podjetnost naj postaneta 

vrednoti; 

Inovacijsko sodelovanje − prenos znanja znotraj organizacije in z 

okoljem (z zunanjimi strokovnjaki, 

svetovalci, z lokalno skupnostjo, 

konkurenco, univerzo, inštituti, z 
gospodarstvom, z drugimi raziskovalci in 

inventorji); 

− interdisciplinarnost; 

− ustvarjalno sodelovanje; 

− sodelovanje vodstva z zaposlenimi pri 
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iskanju novih zamisli; 

− novi pristopi, nove ideje; 

− odprtost, dinamičnost; 
− timski pristop, timsko delo; 

− inovacijsko-razvojni tim; 

− večja kritičnost; 
− zmanjšanje monotonosti; 
− tveganost; 

Iskanje in predstavitev primerov dobre 

prakse 

− seznaniti zaposlene s primeri dobre 

prakse; 

Vloga managerjev − vodstvo dejavno spodbuja inovativnost in 

jo podpira, prav tako tudi ostale 

dejavnosti, ki so s tem povezane; 

− je zgled (vodenje z dobrim zgledom); 

− spoštuje prispevek vsakega posameznika; 
− spodbuja inovativno klimo; 

− odprt za ideje in novosti; 

− je podjeten; 

− je strokoven; 

− motivira zaposlene in jih nagrajuje; 

− pozitiven odnos do ustvarjalcev 

(priznanje in nagrajevanje); 

− zna prisluhniti potrebam zaposlenih in jih 

podpirati pri uresničevanju ustvarjalnih 
zamisli; 

− optimizem; 

− sposobnost prepričevanja drugih; 
− vizionarska usmerjenost; 

− močna želja po rasti, dosežkih, uspehu; 
− sposobnost timskega dela; 

− samozavest; 

− nevsiljivo spremlja delo in rezultate; 

Management idej − organiziran proces managementa idej 

(vsak zaposlen lahko pove inovativno 

idejo); 

− profesionalno vrednotenje idej, kritično 
presojanje; 

− zagotavljanje vseh pogojev za preživetje 
idej; 

− tehnike spodbujanja ustvarjalnih idej; 

− zapisovanje ustvarjalnih idej; 

Komunikacija − učinkovita in sproščena komunikacija; 
− komunikacija prek IKT tehnologije; 

− sprotno reševanje problemov; 

− izogibanje ukazovanju, grožnji, 
moraliziranju, kritiziranju, smešenju; 

− informiranje o novostih; 

− razjasnitev nejasnosti; 

− posluh za soljudi; 

Znanje − interno znanje (strokovno znanje, 
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izkušnje); 
− nenehno vlaganje v znanje in spretnosti; 

− ustvarjalna raba znanja; 

− uporaba ustvarjalnih tehnik; 

− zunanja znanja (vlaganje v pridobivanje 

zunanjih znanj); 

Odprto inoviranje − preživeto zaprto inoviranje; 
− ideje in znanje od drugod; 

− izkušnje drugih; 
Dobri delovni pogoji − tehnologija (vlaganje v opremo, IKT 

tehnologija); 

Sredstva za inovativne dejavnosti − dotacije, prihodki iz lastnih dejavnosti, 

sredstva evropskih skladov ipd.; 

− inovacije; 

Motivacija − manager zna motivirati zaposlene; 

− notranja motivacija zaposlenih; 

− osebno zadovoljstvo; 

− navdušenje in zadovoljstvo pri delu; 

− upoštevanje potreb zaposlenih; 
− skladnost med posameznikovimi cilji in 

cilji organizacije; 

− podpora in spodbuda iz okolja; 

− motivacijski pluralizem (več usklajenih 
motivov); 

− priznavanje talentov in dosežkov; 
− dobri odnosi z ravnateljem;  

− prepoznavanje dosežkov; 
Sistem nagrajevanja inovacij − motivira zaposlene materialno; 

− nematerialno nagrajevanje; 

Konkurenčnost šole − dodatna ponudba; 

− ustvariti novo dodano vrednost; 

− doseganje konkretnih inovacijskih 

dosežkov; 
− urejenost; 

Obvladovanje tveganja in dejavnikov, ki 

ovirajo inovativnost 

− pogum; 

− komunikacija; 

− vztrajnost; 

Timsko delo − posameznik določeno specifično znanje 

in izkušnje posreduje drugim; 

− občutek pripadnost timu; 
Zakoni in predpisi − naj zapovejo ustvarjalnost in 

inovativnost; 

Zaviralni dejavniki (odstranjevanje 

nepotrebnih ovir, ki bi oteževale ustvarjalno 
delo in zavirale inovativnost) 

− organizacijska togost, pomanjkanje 

inovativnega kadra, slabo znanje, stroški, 
rutina, neustvarjalno vzdušje, 
konformizem, birokratske ovire ipd. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Prošnja za izvajanje empirične raziskave 

Priloga 2  Intervju  

Priloga 3 Anketni vprašalnik za učitelje 

   





Priloga 1 

 

SREDNJA ŠOLA                                                                                   

Črna na Koroškem, november 2011 

 

Petra Kunc 

Pristava 27d 

2393 Črna na Koroškem 

 

PROŠNJA ZA IZVAJANJE EMPIRIČNE RAZISKAVE 

Spoštovani, 

Petra Kunc, rojena 20. 2. 1971 v Slovenj Gradcu, se na vas obračam s prošnjo, da mi na Vaši 
šoli omogočite izvajanje empirične raziskave. Sem absolventka podiplomskega študija 
managementa na Fakulteti za management Koper. Naslov moje magistrske naloge je 

Inovativnost v srednjem šolstvu – vodstveni vidiki. Namen moje naloge je analizirati stanje na 

področju inovativnosti na srednjih šolah po Sloveniji na nivoju vodstvenih vidikov. Na 

podlagi tega izdelati model za dosego inovativnosti oziroma oblikovati predloge za razvoj 

inovativnosti na srednjih šolah. 

Prosila bi vas za vpogled v LDN ter za poročilo njegove lanskoletne realizacije. Z Vami bi 

izvedla intervju. Poleg Vas pa bi potrebovala v nadaljevanju še pet učiteljev z vaše šole po 
Vašem izboru, da bi mi izpolnili krajši vprašalnik (vse to je potrebno zaradi triangulacije). 

Podatke, ki jih bom v raziskavi pridobila, bom analizirala in jih uporabila v empiričnem delu 
moje magistrske naloge. 

Anonimnost sodelujočih je zagotovljena. 

Lepo vas prosim za razumevanje in upam, da boste sodelovali v moji raziskavi. 

Lepo vas pozdravljam, 

Petra KUNC 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Priloga 2 

 

Spoštovani! 
 

 

Sem Petra Kunc, študentka Fakultete za management v Kopru. V magistrski nalogi želim 
proučiti, kako vodstveni vidiki vplivajo na razvoj inovativnosti v srednjih šolah po Sloveniji. 
 

Z intervjuji bom pridobila dragocene podatke za nadaljnjo raziskavo. 

 

Prosim Vas, če odgovorite na zastavljena vprašanja. 
Sodelovanje v intervjujih je anonimno. 

 

 

 

 

1. Koliko časa ste na vodilnem položaju? 

2. Kako razumete pomen inovativnosti in ustvarjalnosti? 

3. Kakšna je po Vašem mnenju vloga srednjih šol pri razvoju inovativnosti? 

4. Ocenite, kako je z inovativnostjo na šoli, ki jo vodite. 
5. Kakšni so inovacijski cilji šole? 

6. Kako spodbujate inovacijsko kulturo in klimo? 

7. Kako pogosto uvajate inovacije? 

8. Kakšno vlogo imajo učitelji pri razvoju inovativnosti? 

9. Kakšna je vloga ravnateljev  pri razvoju inovativnosti? 

10. Kateri dejavniki so potrebni za razvoj inovativnosti na šolah? 

11. Katere so po Vašem mnenju največje ovire za razvoj inovativnosti oziroma bistveni 
zaviralni dejavniki? 

12. Koliko in kako na področju inovativnosti sodelujete s starši in lokalnim okoljem? 

13. Ocenite ustreznost oziroma neustreznost kurikula glede vpeljevanja vsebin s področja 
inovativnosti. 

14. Katera šola doma ali v tujini Vam je zgled oziroma s katero se primerjate? 

15. Kaj bi bilo treba še spremeniti, uvesti ali posodobiti na tem področju? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Priloga 3 

 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani, 
sem Petra Kunc, študentka Fakultete za management Koper. V okviru magistrskega dela 
proučujem vidike inovativnosti v srednjem šolstvu. Z anketnim vprašalnikom bom pridobila 
dragocene podatke za svojo raziskavo v magistrskem delu. Prosim Vas, če odgovorite na 
zastavljena vprašanja. Sodelovanje v anketi je anonimno. Najlepše se Vam zahvaljujem za 
sodelovanje in Vam želim lep dan. 
 

Kaj razumete pod pojmom inovativnost? 

 

 

 

 

 

 

 

Kakšno je stanje inovativnosti na šoli, na kateri ste zaposleni? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo je po Vašem mnenju spodbujevalec inovativnosti na šoli in kakšna je inovacijska klima? 

 

 

 

 

 

 

 

Katere dejavnike bi izpostavili kot najpomembnejše za razvoj inovativnosti? 

 

 

 

 

 

Kdo ali kaj najbolj zavira razvoj inovativnosti na šolah? 



Priloga 3 

 

 

S svojimi besedami ocenite vlogo ravnatelja pri razvoju inovativnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi lastnih izkušenj ocenite vlogo učitelja pri razvoju inovativnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

S svojimi besedami ocenite šolski kurikul z vidika možnosti za razvoj inovativnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

Navedite predloge za krepitev inovativnosti na srednjih šolah na splošno! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


