
 

 

  

A
N

D
R

E
JA

 O
D

E
R

 G
R

A
B

N
E

R
 

2
0
1
4

 
M

A
G

IS
T

R
S

K
A

  
N

A
L

O
G

A
 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT  

ANDREJA ODER GRABNER 

KOPER, 2014 

MAGISTRSKA NALOGA 



 

 

 

 

Koper, 2014 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER 

NAČRTOVANJE NADALJNJEGA 

IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA 

UČITELJEV V OSNOVNIH ŠOLAH 

Andreja Oder Grabner 

Magistrska naloga 

Mentorica: doc. dr. Justina Erčulj 



 

 

 

  





 

III 

 

POVZETEK  

 

Proučili in raziskali smo področje ravnateljevega načrtovanja nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja učiteljev kot pomemben del njihovega profesionalnega razvoja. V raziskavo 

smo zajeli ravnatelje slovenskih osnovnih šol. Ugotovili smo, da ravnatelji pri načrtovanju 

izhajajo iz analize stanja in povezujejo prednostne naloge šole s profesionalnim razvojem 

učiteljev. Raziskava je pokazala, da ima ravnateljevo lastno izobraževanje in usposabljanje 

pomemben vpliv na načrtovanje in evalvacijo izobraževanj in usposabljanj za učitelje. 

Identificirali smo najmočnejša dejavnika, ki vplivata na ravnateljevo načrtovanje izobraževanj 

in usposabljanj. Pozitiven dejavnik je motiviranost učiteljev, najmočnejši negativen pa 

finančno breme. Kot najšibkejši del ravnateljevega načrtovanja se je izkazala evalvacija 

izpeljanih izobraževanj in usposabljanj, ki pa bi morala predstavljati izhodišče nadaljnjega 

načrtovanja.  

Ključne besede: nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, ravnatelj, učitelji, profesionalni 

razvoj učiteljev, načrtovanje.  

 

SUMMARY 

 

We have researched and studied the field of headteachers’ planning of further teacher 

education and training as an important part of a professional development. Our research 

includes the headteachers of primary schools in Slovenia. We have found out that at planning 

the headteachers take into consideration a situation’s analysis and connect the priority tasks of 

a school with a professional teachers’ development. The research has shown that the 

headteacher’s education and training has a great impact on planning and evaluation of other 

teachers’ education and training. We have identified the strongest factors dealing with 

headteacher’s planning of teachers’ education and training. A positive factor is teachers’ 

motivation whereas the strongest negative factor is a financial burden. As the weakest part of 

headteacher’s planning exhibits the evaluation of executed education and training that should 

at the same time exhibits also the basis for further planning. 

 

Keywords: further education and training, a headteacher, teachers, professional teacher 

development, planning. 
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1 UVOD  

Znanje je zaklad, ki venomer spremlja svojega lastnika, pravi kitajski pregovor. Premalokrat 

se zavedamo, da pojem znanje ne obsega le tistega, kar smo se naučili tekom formalnega 

izobraževanja, temveč je veliko več. Formalnemu znanju dodajamo vsakdanje izkušnje, kaj 

novega preberemo, se o nečem pogovarjamo. Tako naše znanje bogatimo in ga delamo 

edinstvenega.  

 Opis raziskovalnega problema in teoretična izhodišča 1.1

Znanje razumemo kot enega najpomembnejših dejavnikov družbene moči v današnji družbi 

(Ažman idr. 2005, 10; Drucker 1993, 5–9; Hargreaves 2003), kot pomemben element 

preživetja (Barle, Trunk Širca in Lesjak 2008, 51), kar je posledica hitrega razvoja in 

sprememb. Učenje prispeva k spremembam vedenja posameznikov, spremembam v 

organizaciji in razvoju posameznikov in organizacije (Možina 2002a, 17). Tako je 

vseživljenjsko učenje ter z njim nadaljnje izobraževanje in usposabljanje zaposlenih potreba 

današnjega časa in hkrati pravica, ki jo opredeljuje 170. člen Zakona o delovnih razmerjih in 

zavezuje delodajalca k zagotavljanju izobraževanja in usposabljanja. Izobraževanje in 

usposabljanje sta del učenja, pri čemer se izobraževanje nanaša na pridobivanje znanja, 

izobrazbe, usposabljanje pa je zasnovano na oblikovanju sposobnosti, spretnosti in navad, ki 

jih posameznik potrebuje za izvajanje določenega dela, nalog (Možina 2002a, 17–18). 

Izjemno vrednost dobiva znanje, ki nastane znotraj organizacije (Tavčar 2006, 17), saj lahko 

strokovnost, izkušnje ali kvalifikacije učiteljev predstavljajo zelo dragocen vir šole (Early in 

Bubb 2004, 3). Vedno močnejše je zavedanje, da predstavljajo zaposleni temeljni pogoj za 

obstoj in delovanje vsake organizacije (Bush in Middlewood 2005; Tavčar 1997, 206) 

oziroma da so učitelji »največje premoženje šole« (Černetič 2004, 81) ali kot pravi 

Diesterweg (po Valenčič-Zuljan 2001, 137), »šola vstane in pade z učiteljem«.  

Profesionalni razvoj, katerega namen je poleg osebnega razvoja tudi izboljšanje prakse 

celotne šole (Early in Bubb 2004), ter nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju sta zelo pomembna z vidika pripravljenosti in 

usposobljenosti za »nove izzive in spremembe v družbi in za družbo znanja – z znanjem in 

kompetencami za celostni razvoj in delovanje posameznika in družbe kot celote« (Devjak in 

Polak 2007, 22), z njim učitelji nadgrajujejo in širijo svoja znanja in sposobnosti prilagajanja 

spremembam (Cvetek 2005, 78). Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje je dejavnik 

učiteljevega profesionalnega razvoja, ki ima posledično velik vpliv na kakovost pouka 

(Javornik Krečič 2008, 39). 2. člen Pravilnika o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju opredeljuje kot cilj nadaljnjega izobraževanja 

in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju zagotavljanje strokovne 

usposobljenosti za poučevanje določenega predmeta ali predmetnega področja, podpiranje 
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profesionalnega razvoja vsakega strokovnega delavca, razvoja šole ter razvoja celotnega 

sistema vzgoje in izobraževanja in s tem povečanja njegove kvalitete in učinkovitosti. Torej 

ima nadaljnje izobraževanje in usposabljanje precejšen pomen tako za posameznika kot tudi 

za šolo kot organizacijo in neposredno na celoten šolski sistem. Prav zato ga ni dobro 

prepustiti naključju – prav nasprotno – potrebno ga je premišljeno načrtovati. 

Ključna oseba procesa načrtovanja v šoli je ravnatelj, ki mora kot vodja ustvarjati pogoje za 

učenje zaposlenih (Možina 2002a, 23), pospeševati načrtovano učenje učiteljev in spodbujati 

njihov profesionalni razvoj (Early in Bubb 2004, 21; Hargreaves in Fullan 1993, 62–64). 

Elmore (2004, 66), Hargreaves in Hopkins (2001, 29), Hopkins (2007, 158) in Koren (2007, 

99) menijo, da postaja nenehno učenje in spodbujanje učenja osrednja naloga ravnateljevega 

dela in posledično načrtovanje profesionalnega razvoja temeljna sestavina načrtovanja v 

organizaciji (Early in Bubb 2004, 35; Bevc 2008, 7; Tavčar 2006, 172). Pa vendar Koren (v 

Hopkins 2007, 5) ugotavlja, da se slovenski ravnatelji premalo zavedajo skupne odgovornosti 

za kakovostno izobraževanje.  

Temeljna podlaga za načrtovanje nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja je lahko že  

vizija, ki usmerja organizacijo k nenehnemu učenju in izboljševanju (Bradley 1991, 5–8; 

Tavčar 2006, 115). Ključnega pomena pred samim načrtovanjem je identifikacija in analiza 

potreb po izobraževanju in usposabljanju tako posameznih zaposlenih kot tudi šole kot 

organizacije. Pri načrtovanju nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev je potrebno 

upoštevati usklajenost potreb posameznika s potrebami šole kot organizacije (Bush in 

Middlewood 2005, 16) in med njimi najti primerno ravnovesje (Bush in Middlewood 2005, 

16; Day in Sachs 2004, 10; Early in Bubb 2004, 35; Hargreaves in Fullan 1993 po Koren 

2006, 55).  

Profesionalni razvoj učitelja je vezan na učiteljev osebnostni, poklicni in socialni razvoj 

(Javornik Krečič 2008), pri čemer se od učitelja profesionalca pričakuje odgovornost do 

lastnega razvoja, profesionalni razvoj je njegova profesionalna dolžnost (Erčulj 2011a, 16). 

Torej je odgovornost načrtovanja nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja tako učiteljeva 

kot tudi ravnateljeva (Early in Bubb 2004, 6; Javrh 2004, 75). Oba sodelujeta v procesu 

identifikacije potreb po nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju, pri čemer lahko vez med 

njima predstavljajo letni razgovori (Majcen 2004), listovnik (Bevc in Fošnarič 2002) ter 

opazovanje in spremljanje učiteljevega dela npr. skozi hospitacije, ki omogočajo učinkovito 

povezovanje potreb posameznikov in potreb šole.   

Pri samem načrtovanju izobraževanj in usposabljanj se ravnatelj srečuje z različnimi ovirami. 

Ena težjih je, po našem mnenju, nemotiviranost učitelja za lastno učenje, kajti na motivacijo 

ni mogoče neposredno vplivati (Lipičnik 2002a, 458). Kadar učitelji ne sodelujejo pri 

identifikaciji svojih potreb po nadaljnjem izobraževanju ali usposabljanju ali pa ta izbirajo 

glede na zanimivost ali kraj izvajanja (Early in Bubb 2004, 51), se ravnatelji soočajo s težavo 
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usklajevanja potreb učitelja s potrebami šole. V času finančne krize so tudi sredstva 

namenjena za področje izobraževanja in usposabljanja s strani Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport okrnjena in morajo ravnatelji ta razporejati zelo racionalno.  

Izobraževanja in usposabljanja potekajo v različnih oblikah in na različnih mestih – na 

delovnem mestu ali izven njega (Early in Bubb 2004, 20; Peček po Trnavčevič, Trtnik Herlec 

in Roncelli Vaupot 2000, 86–88) ter na različni področjih (Trunk Širca 2000, 32). Možina 

(2002a, 25–26) poudarja pomen učenja na delovnem mestu in ga po učinkovitosti postavlja 

pred seminarje in tečaje izven delovnega mesta. Nekateri avtorji (Bush in Middlewood 2005; 

Early in Bubb 2004; Polak 2009) dajejo v okviru profesionalnega razvoja posebno pomembno 

vlogo učenju ob timskem delu, hospitacijah, letnih razgovorih, izmenjavi izkušenj, 

samoevalvaciji, medtem ko je v praksi v okviru izobraževanja in usposabljanja še vedno 

največ govora o seminarjih, tečajih. 

Izredno pomembni fazi celotnega procesa sta spremljanje izobraževanja, usposabljanja ter 

njuna evalvacija (Early in Bubb 2004, 39; Možina 2002a, 26). Rezultati evalvacije vodijo v 

nova načrtovanja in aktivnosti za izboljšave, ki pa jih zopet preverjamo in spremljamo in s 

tem lahko kakovost stalno narašča (Zajc 2003, 63). 

Ravnatelj je najpomembnejši dejavnik uspešne šole in kakovost šole je v veliki meri odvisna 

od njegovega pedagoškega vodenja (Muršak, Javrh in Kalin 2011, 116). Ravnateljeva vloga v 

procesu profesionalnega razvoja učiteljev in njihovega nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja je izredno pomembna, a tudi izredno zahtevna. Ustvarjati in zagotavljati mora 

pogoje za razvoj učiteljev: zagotavljati mora čas in sredstva ter ustvarjati možnosti za učenje 

(Erčulj 2011a), ustvarjati kulturo šole, ki spodbuja in ceni učenje na vseh ravneh. Ker je 

temeljni namen šole učenje in poučevanje, se jima mora poleg učiteljev posvečati tudi 

ravnatelj. Ravnatelj s svojim obnašanjem, s svojim zgledom pripomore k oblikovanju učeče 

se skupnosti (Early in Bubb 2004, 25). 

Ker v slovenskem prostoru nismo zasledili raziskave o ravnateljevem načrtovanju nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja učiteljev ter ugotavljamo, da je literature s tega področja 

razmeroma malo, smo se odločili raziskati omenjeno področje. Tako naloga zajame  

teoretična izhodišča učenja učiteljev, njihovega profesionalnega razvoja, nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja, načrtovanja tega ter vlogo ravnatelja v procesu načrtovanja. 

V empiričnem delu naloga predstavlja stanje načrtovanja nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja učiteljev v slovenskih osnovnih šolah in v sklepu podaja smernice za 

izboljšanje prakse zelo pomembnega dela šolske prakse (tako za področje izobraževanja in 

usposabljanja ravnateljev za to delo, kot tudi za neposredno uporabo priporočil ravnateljem, v 

določeni meri tudi učiteljem). 
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 Namen, cilji in hipoteze raziskave 1.2

Namen raziskave 

Namen magistrske naloge je raziskati področje načrtovanja nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja učiteljev v osnovnih šolah v Sloveniji ter proučiti ravnateljevo vlogo pri tem.  

 

Cilji raziskave: 

 - Na podlagi strokovne literature analizirati področje načrtovanja v organizaciji ter pomen 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za razvoj šole in profesionalni razvoj 

posameznega zaposlenega ter s tem ustvariti teoretično podlago za raziskavo. 

- Analizirati prakso ravnateljevega načrtovanja nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

učiteljev v slovenskih osnovnih šolah.  

- Identificirati dejavnike, ki vplivajo na prakso ravnateljevega načrtovanja nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja učiteljev. 

- Na podlagi teoretičnih izhodišč in rezultatov raziskave predlagati izboljšave na področju 

načrtovanja nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev. 

 

Zastavljene hipoteze 

 

H1: Večina1
 ravnateljev pri načrtovanju nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev 

ne povezuje prednostnih nalog šole s profesionalnim razvojem učiteljev. 

H2: Ravnatelji, ki se sami redno izobražujejo in usposabljajo, pri načrtovanju nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja v večji meri povezujejo prednostne naloge šole s 

profesionalnim razvojem učiteljev kot ravnatelji, ki se ne izobražujejo in usposabljajo. 

H3: Večina ravnateljev pri načrtovanju nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev 

izhaja iz analize stanja. 

H4: Večina ravnateljev ne spremlja učinkov izobraževanja.  

H5: Pri načrtovanju nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja dajejo ravnatelji prednost 

vključevanju učiteljev v formalne oblike izobraževanja in usposabljanja.  

H6: Izmed dejavnikov, ki vplivajo na ravnateljevo načrtovanje nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja učiteljev, ima največji negativni vpliv finančni vidik, največji pozitivni vpliv pa 

motiviranost posameznih učiteljev. 

                                                
1
 Kot večino smatramo več kot polovico.  
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 Metodologija 1.3

1. S pregledom literature smo ustvarili teoretično podlago za raziskavo.  

2. Izvedli smo kvantitativno raziskavo, za katero smo podatke zbrali s pomočjo izvirnega 

anketnega vprašalnika za ravnatelje vseh 451 slovenskih osnovnih šol. Za vzorčenje se zaradi 

razmeroma nizkega števila naše ciljne populacije nismo odločili. Ob upoštevanju približno   

30 % odzivnosti na reševanje ankete bi tako imeli dovolj podatkov za statistično obdelavo. 

Anketni vprašalnik smo oblikovali z elektronskim anketnim sistemom LimeSurvery v okviru 

Fakultete za management Koper ter ga ravnateljem osnovnih šol poslali po elektronski pošti. 

3. Za obdelavo podatkov, pridobljenih z anketnim vprašalnikom, smo poleg deskriptivne 

statistične metode uporabili še korelacijsko ter faktorsko analizo. Za obdelavo pridobljenih 

podatkov smo uporabili programa Microsoft Excel 2010 in SPSS Statistics 17.0.  

4. Z raziskavo pridobljene podatke smo primerjali s teoretičnimi izhodišči in predlagali 

izboljšave na področju ravnateljevega načrtovanja nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

v osnovnih šolah v korist izboljšanja profesionalnega razvoja učiteljev ter razvoja šole kot 

organizacije. 

 Predpostavke in omejitve raziskave 1.4

Nalogo smo zastavili ob predpostavki, da je nadaljnje izobraževanje in usposabljanje učiteljev 

zelo pomemben člen v delovanju šole in njeni uspešnosti. Prepomemben, da bi bil prepuščen 

naključjem. Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje učiteljev mora biti skrbno načrtovano, a 

menimo, da je šibka točka vodenja v osnovnih šolah in se mu ne posveča dovolj pozornosti. 

Omejitve raziskave: 

- Anketiranci lahko podajajo 'družbeno zaželene' odgovore. 

- Na rezultate raziskave lahko vpliva različno razumevanje pojmov in določenih situacij na 

šoli.  

- Ker lahko na ravnateljevo načrtovanje nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja vplivajo 

tudi subjektivni dejavniki, se lahko zgodi, da katerega od dejavnikov z raziskavo nismo zajeli.  

- V primeru zelo slabe odzivnosti anketirancev ne bi imeli dovolj izpolnjenih vprašalnikov za 

analizo podatkov z aplikacijo SPSS. V tem primeru bi bilo tudi onemogočeno posploševanje.  
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2 OD UČENJA DO PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

Tako posamezniki, kot tudi organizacije, šole, se v današnjem svetu soočajo z izjemno hitrim 

napredkom informacij, tehnologije in družbe. S tehnološkim in družbenim napredkom se 

spreminjajo tudi področja dela. Delovna mesta, poklici in podjetja izginjajo, nastajajo nova. 

Spremembe so hitre (Bolles 1999, 26) in od posameznikov vedno znova zahtevajo učenje 

novih znanj, novih veščin. Nenehno izobraževanje in usposabljanje je nepogrešljivo. 

 Pomen učenja, izobraževanja in usposabljanja 2.1

Znanje predstavlja enega najpomembnejših dejavnikov družbene moči v današnji družbi 

(Ažman idr. 2005, 10; Drucker 1993, 5–9; Hargreaves 2003), je pomemben element 

preživetja (Barle, Trunk Širca in Lesjak 2008, 51). Pa vendar znanje, ki ga je mogoče kupiti, 

imajo tudi drugi (Tavčar 2006, 163). Ali kot pravi Možina (2002a, 23): »… le ljudi ni mogoče 

kopirati, njihove ustvarjalnosti, predanosti in zmožnosti znajdenja v novih ter nepredvidljivih 

situacijah«. Posameznik potrebuje predvsem fleksibilno in ustvarjalno znanje (Barle, Trunk 

Širca in Lesjak 2008, 78–79), ki mu omogoča vključevanje v svet dela, kajti le delavci z 

novim znanjem so lahko »tvorci novih idej, razmišljanj, postopkov in akcij« (Ivanuša-Bezjak 

2006, 75). Tako učenje prispeva k spremembam vedenja posameznikov, spremembam v 

organizaciji in razvoju posameznikov in organizacije (Možina 2002a, 17). Vedno več ljudi se 

izobražuje tudi ob delu, izobrazba dobiva »strukturne lastnosti kapitala« in vlaganje v 

'človeški kapital'  ima prioriteto pred vlaganjem v 'fizični' kapital (Ažman idr. 2005, 10). S 

tem pridobiva na veljavi človek kot posameznik s svojimi specifičnimi znanji in izkušnjami,  

spretnostmi iskanja znanj in informacij, selekcijo ter ustvarjalnim in izvirnim združevanjem 

le-teh. Izobraževanje postaja »temeljna družbena dejavnost tako z vidika družbe kot z vidika 

posameznika« (Ažman idr. 2005, 11) v vseh obdobjih človekovega življenja – govorimo o 

vseživljenjskem učenju. Vseživljenjsko učenje ter z njim nadaljnje izobraževanje in 

usposabljanje zaposlenih je potreba današnjega časa in hkrati pravica, ki jo opredeljuje 172. 

člen Zakona o delovnih razmerjih in zavezuje delodajalca k zagotavljanju izobraževanja in 

usposabljanja. 

Posebno vrednost ima znanje, ki nastane znotraj organizacije. Proces ustvarjanja takšnega 

znanja je skupek prikritega in očitnega znanja, znanja posameznika in znanja skupine ali 

organizacije (Tavčar 2006, 171). S povečanjem pomena in stopnje timskega dela narašča tudi 

potreba po skupinskem učenju in izmenjavi izkušenj (Možina 2002a, 23).  

V časih, ko so bile spremembe v okolju razmeroma majhne, so bili ljudje administrativno 

vključeni v sistem organizacije in so opravljali svojo sistemsko določeno nalogo brez 

sodelovanja z drugimi. S hitrimi spremembami so se potrebe organizacij po zaposlenih 

spremenile – organizacije so začele ljudi vključevati v time in s tem so sprostili njihove ideje 

ter jih uporabili (Lipičnik 2002a, 446). »Ustvarjalnost je pomembnejša od znanja, le miselno 



 

7 

 

in ustvarjalno prožni ljudje lahko sledijo spremembam.« (Lipičnik 2002a, 446) Človek je vir, 

ki se spreminja. Izboljšuje in spreminja se zaradi učenja.  

 Opredelitev pojmov: učenje, izobraževanje, usposabljanje 2.2

Učenje zajema sestavine izobraževanja in usposabljanja in je z njima tesno povezano (Možina 

2002a, 17). Poleg pridobivanja novih znanj, spretnosti in navad pomeni učenje tudi njihovo 

povezovanje, prilagajanje ter uresničevanje v praksi (Možina 2002a, 18). Učenje postavlja v 

ospredje posameznika in je lahko glede na aktivno vlogo subjekta in način organiziranosti 

dejavnosti organizirano ali priložnostno (Jelenc 2008, 12). 

Pojem izobraževanje predstavlja eno od možnosti izpeljave učenja (Jelenc 2008, 12) in se 

nanaša na pridobivanje znanja, izobrazbe, medtem ko je usposabljanje  zasnovano na 

oblikovanju sposobnosti, spretnosti in navad, ki jih posameznik potrebuje za izvajanje 

določenega dela, nalog (Možina 2002a, 17). Ivanuša-Bezjak (2006, 75) usposabljanje 

opredeljuje kot posebno vrsto izobraževanja, pri čemer gre za izboljšanje določene delavčeve 

lastnosti z namenom boljšega opravljanja svojega dela, torej za  »usposabljanje za konkretno 

delo na konkretnem delovnem mestu«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Odnos med učenjem, izobraževanjem in usposabljanjem 

Vir: Možina 2002a, 18. 

Samoizobraževanje je organizirano samostojno učenje, pri katerem skupina ali posameznik 

prevzame odgovornost za načrtovanje, izpeljavo in vrednotenje svojega učenja ali 

izobraževanja (Jelenc 2008, 12).  

Izobraževanje predstavlja vlaganje v človeški kapital in pomembno vpliva na dvig 

produktivnosti in s tem na nacionalno bogastvo. Je temeljna človekova pravica, ki je 

neposredno povezana s pravičnostjo in enakimi možnostmi (Chabbott in Ramirez po Barle, 

Trunk Širca in Lesjak 2008, 30) ter pomemben dejavnik, ki vpliva na socialno-ekonomski 

položaj posameznika, njegovo psihično in fizično zdravje, na njegovo počutje, znanje in 

USPOSABLJANJE 

IZOBRAŽEVANJE 

UČENJE 
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spretnosti (Barle, Trunk Širca in Lesjak 2008, 29). O nadaljnjem izobraževanju in 

usposabljanju kot pravici vsakega delavca v Sloveniji govori 172. člen Zakona o delovnih 

razmerjih: »delavec ima pravico do stalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja 

v skladu s potrebami delovnega procesa, z namenom ohranitve oziroma širitve sposobnosti za 

delo na delovnem mestu ter ohranitve zaposlitve«, pri čemer je delodajalec »dolžan zagotoviti 

izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev, če tako zahtevajo potrebe 

delovnega procesa ali če se je z izobraževanjem, izpopolnjevanjem ali usposabljanjem možno 

izogniti odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti ali poslovnega razloga« in 

ima v skladu s potrebami pravico »delavca napotiti na izobraževanje, izpopolnjevanje in 

usposabljanje, delavec pa ima pravico, da sam kandidira«.  

Učenje je vseživljenjski proces vsakega posameznika. Odgovornost pridobivanja in 

nadgrajevanja znanja je predvsem na posamezniku in ne na državi, saj se prek stalnega 

procesa izobraževanja in usposabljanja vzpostavlja stik med posameznikom in svetom dela 

(Barle, Trunk Širca in Lesjak 2008, 47). Tako npr. program Izobraževanje in usposabljanje 

2010
2
 poudarja vseživljenjsko učenje, kjer je zaposljivost razumljena kot problem 

izobraževanja, ki ga mora rešiti vsak posameznik. Barle, Trunk Širca in Lesjak (2008, 20–21) 

pišejo, da ljudje z visoko izobrazbo bolje izkoristijo priložnosti neformalnega in 

priložnostnega učenja, kar bi lahko utemeljili s tem, da imajo visoko izobraženi ljudje 

pozitivne izkušnje s pridobivanjem novega znanja, se bolj zavedajo vloge le-tega in ga lažje 

strukturirajo in umeščajo v obstoječe strukture znanja. 

 Učenje učiteljev  2.3

Osnovni namen šole je izobraževanje (Bush in Middlewood 2005, 16) in težko si 

predstavljamo učitelje, ki učenju ne bi bili naklonjeni (Early in Bubb 2004, 6). Učitelji želijo 

izboljšati svojo prakso in »zgraditi zavest o uspešnosti« (Krajnc 2000, 64). Kot nosilci 

vzgojno-izobraževalnega procesa morajo slediti tako predmetni stroki kot tudi spoznanjem in 

novostim s področij, kot so didaktika, psihologija, pedagogika ipd. Nenehno morajo 

nadgrajevati in širiti svoje znanje, v zavesti morajo imeti željo in potrebo po vseživljenjskem 

učenju, pripravljeni morajo biti sprejemati novosti in jih znati vključiti v svoj učni proces 

(Gjuričić 2011, 32). Družbeno okolje od učiteljev zahteva vedno več, zahteve so vedno bolj 

kompleksne. Posebno pozornost od učiteljev zahtevajo tudi posodabljanja učnih načrtov, ki 

prinašajo spremembe predvsem v načinih poučevanja. Odzivanje na spremembe zahteva vrsto 

spretnosti, kot sta npr. reševanje problemov in obvladovanje stresa. Zato je potrebno pred 

spremembami kot prioriteto postaviti učitelja kot posameznika in njegovo učenje, da se lahko 

pred spremembami opolnomoči3
 in na njih pripravi (Early in Bubb 2004, 20). Na podlagi 

                                                
2
 Je delovni program Evropske unije, oblikovan z namenom izvajanja skupne politike na področju 

izobraževanja in usposabljanja. Dostopen je na 
www.mss.gov.si/si/delovna_področja_izobrazevanje_in_usposabljanje_2010.  

3
 Angleško: to empower. 
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spoznanja, da je učitelj najpomembnejši dejavnik sprememb v izobraževanju, se večina 

šolskih reform opira na učiteljev profesionalni razvoj, ki pa »presega zgolj formalne oblike 

učenja, in vključuje tudi neformalne ter priložnostne vire učenja« (Gjuričić 2011, 31). 

 »Eno samo izobraževanje ne more narediti velikih sprememb, predstavlja pa »prvi impulz, ki 

se sproži v učitelju, vsi drugi procesi pa se zgodijo, ko te stvar pritegne, vznemiri in začne 

zanimati« (Novak 2000, 62). Tako lahko učitelj naprej sam raziskuje, vnaša novosti, 

spremembe v svojo prakso, kolektiv. Izjemno vrednost dobiva znanje, ki nastane znotraj 

organizacije (Tavčar 2006, 17), saj lahko strokovnost, izkušnje ali kvalifikacije učiteljev 

predstavljajo zelo dragocen vir šole (Early in Bubb 2004, 3). S svojimi sposobnostmi na 

podlagi znanja, ki ga imajo, ustvarjajo novo znanje (Barle, Trunk Širca in Lesjak 2008, 142). 

Vedno močnejše je zavedanje, da predstavljajo zaposleni temeljni pogoj za obstoj in 

delovanje vsake organizacije (Bush in Middlewood 2005; Tavčar 1997, 206) oziroma, da so 

učitelji »največje premoženje šole« (Černetič 2004, 81) ali, kot pravi Diesterweg (po 

Valenčič-Zuljan 2001, 137), »šola vstane in pade z učiteljem«. Tudi znotraj kadrovanja4
 ima 

vedno večji pomen upravljanje znanja zaposlenih (Ivanuša-Bezjak 2006, 23). Šole in njihovi 

strokovni delavci »naj bi v prihodnosti prevzele mnogo bolj aktivno vlogo tudi v procesu 

ustvarjanja novega znanja« (Barle, Trunk Širca in Lesjak 2008, 81).  

Javornik Krečič (2008, 6) na podlagi sodobnih teorij učenja povzema 3 ravni učenja učiteljev, 

ki se med seboj prepletajo: 

- pridobivanje novega znanja o predmetu ter poučevanju tega, 

- razvijanje pedagoških spretnosti in metakognitivnih spretnosti, povezanih z raziskovanjem 

in samoevalvacijo, 

- spreminjanje osebnosti glede na interakcije z učenci in spreminjanjem prepričanj, pojmovanj 

in vrednot, povezanih s poučevanjem in učenjem. 

Dodaja (prav tam), da z lastnim učenjem učitelj spreminja in razvija svojo prakso poučevanja 

ter da z vključevanjem svoje osebnostne, poklicne in socialne dimenzije napreduje v smeri 

kritičnega, neodvisnega, odgovornega odločanja in ravnanja. 

Bistvo učenja učiteljev je izboljšati poučevanje, saj obstaja močna povezava med procesi v 

razredu in dosežki učencev (Hopkins 2007, 86). Pomembno je, da učitelji tudi sami sebe 

vidijo kot učence. Učiteljeva pozornost se naj preusmeri od metod poučevanja k spodbujanju 

učenja; tako pri sebi kot pri učencih (Razdevšek Pučko 2000, 175). Cencič (2004, 474) in 

Cvetek (2003, 112) menita, da je potrebno učitelje postaviti v stimulativno situacijo, ki bi 

vzbudila dodatno željo po učenju. Še več, »od njih moramo zahtevati aktivnejšo in 

odgovornejšo vlogo pri lastnem učenju […]« meni Razdevšek Pučko (po Žorga idr. 2002, 19). 

                                                
4
 Del menedžmenta, ki se ukvarja z ljudmi predstavlja t. i. kadrovski menedžment oziroma 

Human Resource Management (HRM). V slovenski literaturi se uporabljajo različni izrazi: kadrovski 
menedžment (Merkač 2005), ravnanje z ljudmi pri delu (Lipičnik 2002a), kadrovanje (Ivanuša-Bezjak 

2006, 23). 
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Tudi Bolam in McMahon (2004, 56) poudarjata, da bi učitelji morali prevzeti odgovornost za 

svoje lastno učenje ter ob tem biti deležni ustrezne podpore pri učenju.  

Torej, »če nam ne gre le za brezhibnega prenašalca strokovnih vsebin in tehničnih rešitev, 

ampak za nekoga, ki bo spodbujal mlade ljudi k čim bolj artikuliranemu in samostojnemu 

razmišljanju, kaže ozko strokovno tehnične vidike preseči tudi pri izobraževanju in 

izpopolnjevanju učiteljev« (Rutar Ilc 2000, 3). Na to opozarjajo tudi sklepi seminarja Sveta 

Evrope Profil učiteljev v 21. stoletju in med njimi navajajo:  

- pomembnost spodbujanja razmišljanja o lastnem izobraževanju med učitelji, 

- programi izobraževanj in usposabljanj učiteljev se morajo usmeriti bolj na področje 

samega poklica učitelja kot pa na predmetno stroko, 

- posodobiti je potrebno programe izobraževanja in usposabljanja ravnateljev, 

- vpliv učiteljev na kulturo in klimo šole se mora povečati (Krajnc 2004, 87–88). 

Spremembe na vseh področjih našega življenja zahtevajo tudi spremembe v izobraževanju. 

Da bi lahko izboljšali svoj položaj v svetovnem merilu, so se v zadnjih dvajsetih letih države 

aktivno vključile v izboljšanje šolskega sistema (Day in Sachs 2004, 3). »Visoka pričakovanja 

po kvalitetnejšem poučevanju zahteva učitelje, ki so dobro usposobljeni, visoko motivirani, 

usposobljeni in spretni, ne le ob začetku poučevanja, temveč skozi celotno svojo kariero« 

(Day in Sachs 2004, 3–4). Obdobja, ko je začetna izobrazba predstavljala dokončno pripravo 

za poučevanje, že zdavnaj ni več (Early in Bubb 2004, 5). Danes začetna izobrazba 

predstavlja le osnovo, na kateri bo posameznik gradil svoj profesionalni razvoj. 

 Profesionalizem in profesionalni razvoj učitelja 2.4

V literaturi zasledimo mnoge različne pojme, povezane s profesionalnim razvojem, kot so 

npr.: razvoj osebja, karierni razvoj, profesionalni razvoj, nadaljnje izobraževanje, 

vseživljenjsko učenje, v angleščini tudi human resource development, in-service education 

and training, teacher development (Bolam in McMahon 2004, 33), ki pa jih vsak avtor 

definira malo drugače in tako se v literaturi pojavlja več vrst modelov profesionalnega 

razvoja. 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ 2000) pojme profesionalec, profesionalizem, 

profesionalnost idr. povezuje s poklicem, poklicnim. Slovar angleškega jezika (Hornby 1995, 

924) pa pod pojmom profesija
5
 opredeljuje plačan poklic, za katerega je potrebna višja 

stopnja izobrazbe in usposobljenost ter profesionalca kot osebo, ki je zaposlena v eni izmed 

profesij in je poklicu predana oziroma zavezana. Zavezati se pomeni z določeno izjavo ali 

dejanjem narediti se dolžnega kaj storiti ali delati, narediti se dolžnega, biti komu zvest (SSKJ 

2000). Torej je profesionalec oseba, ki je zavezana svojemu poklicu, profesiji, stroki (Cvetek 

2005, 24). Ena temeljnih odlik profesionalca je učenje skozi vse faze kariere (Early in Bubb 

                                                
5
 Angleško profession. 
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2004, 3). Marentič Požarnik (1990) ločevanje med pojmoma profesija in poklic pojasnjuje s 

tem, da ima poklic širok razpon zahtevnosti, medtem ko se pojem profesija nanaša na 

najzahtevnejše vrste poklicev, kot so zdravniki, arhitekti, odvetniki. Med profesionalce uvršča 

tiste, »ki pri svojem delu uporabljajo postopke, zasnovane na sistemu teoretičnih spoznanj, ki 

so v odločitvah samostojni, relativno neodvisni od pritiskov in kontrole zunaj, in ki so zavzeti 

za dobrobit svojih 'klientov'« (Marentič Požarnik 1990, 8). 

Pojem profesionalni razvoj
6
 se v vzgoji in izobraževanju uporablja za vseživljenjsko 

izobraževanje in usposabljanje, katerega namen ni le osebni razvoj, temveč izboljšanje prakse 

celotne šole (Early in Bubb 2004), za opis vseh aktivnosti, ki jih učitelji opravljajo ali so v 

njih vključeni tekom celotne njihove kariere z namenom izboljšanja njihovega dela (Day in 

Sachs 2004, 3). Je vseživljenjski proces nenehnega učenja, ki temelji na začetni izobrazbi 

učiteljev (Kalin 2004, 600), vključuje razvoj in usposabljanja skozi kariero in se zaključi z 

upokojitvijo (Early in Bubb 2004, 4). Je kompleksen proces intelektualnih in čustvenih 

procesov, ki zajemajo področja standardov poučevanja, učenja in dosežkov na šoli (Day in 

Sachs 2004, 3) ter temelji na zaupanju v učitelja (Javornik Krečič 2008, 15). Izhaja naj iz 

učnih potreb, podpira učiteljevo refleksivno ravnanje ter mu je v pomoč pri prevzemanju 

odgovornosti za njegove odločitve, lastno učenje ter ravnanje v razredu (Feiman in Floden 

1986 po Javornik Krečič 2008, 15). Zajema formalna in neformalna učenja, izobraževanja, 

usposabljanja in ostale dejavnosti, ki dopolnjujejo učiteljevo prvotno izobrazbo in s katerimi 

učitelji pridobijo nova profesionalna znanja, izboljšajo svoje profesionalne spretnosti, jim 

pomagajo pri razjasnitvi njihovih profesionalnih vrednot in omogočajo bolj učinkovito 

poučevanje in učenje učencev (Early in Bubb 2004, 3–4). Tudi Day (1999, 4) poudarja, da je 

profesionalni razvoj učiteljev veliko več kot le pridobivanje novih znanj in veščin. 

Profesionalni razvoj sestavljajo tako izkušnje naravnega učenja kot tudi zavestne in 

načrtovane aktivnosti z namenom posredne ali neposredne koristi za posameznika, skupino ali 

šolo in vplivajo na kakovost poučevanja in učenja (Day 1999, 4). Je proces, skozi katerega 

učitelj kot posameznik in kot del skupine evalvira in spreminja svoje delo, pridobiva in razvija 

kritično mišljenje, spretnosti in čustveno inteligenco, ki je bistvenega pomena za dobro 

profesionalno razmišljanje, načrtovanje in izvajanje dela z otroki, mladimi in sodelavci v 

vsaki fazi svoje kariere (Day 1999, 4). 

Early in Bubb (2004, 5) profesionalni razvoj opredeljujeta kot stalen proces izobraževanja, 

usposabljanja in drugih podpornih dejavnosti, ki: 

- potekajo na delovnem mestu ali izven njega, 

- vključujejo kvalificirane, izobražene strokovnjake, 

- so namenjene predvsem spodbujanju učenja, razvijanju profesionalnega znanja, spretnosti 

in vrednot, 

                                                
6
 V tuji literaturi se med drugim uporablja tudi pojem nenehni profesionalni razvoj – angl. 

continuing professional development, medtem ko slovenski avtorji uporabljajo le izraz profesionalni 

razvoj.  
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- so v pomoč pri odločanju za izvajanje sprememb v korist učinkovitejšega poučevanja in 

učenja učencev z doseganjem nekega dogovorjenega ravnotežja med potrebami 

posameznika, šole in države. 

Day in Sachs (2004, 27) na podlagi prispevkov o profesionalnem razvoju z vseh delov sveta 

povzemata tri skupne funkcije profesionalnega razvoja: razširjanje, rast in obnovo, pri čemer 

pa je realizacija posamezne funkcije odvisna od razpoložljivih virov in prioritet trenutne vlade 

v državi. 

Day in Sachs (2004, 12) utemeljujeta, da pri profesionalnem razvoju ne gre le za določene 

oblike aktivnosti, temveč za celoto formalnih in neformalnih aktivnosti, ki vključujejo 

razmišljanja, občutja, delovanja, življenja, in spreminjajo namene učiteljev skozi njihovo 

kariero. Gre za kratko- in dolgoročni razvoj osebe, profesionalca, praktika v razredu in 

njegove poklicne vloge (prav tam). Omogoča nam razširjanje našega strokovnega znanja, 

'osvežitev' prakse, vpliva na povečanje samozavesti in samospoštovanja ter zadovoljstva v 

svojem poklicu (Early in Bubb 2004, 14).  

Profesionalni razvoj se odraža kot »… dozorevanje znotraj osebnostnega razvoja, ko učitelj 

postaja reflektivni praktik in ga označujejo fleksibilnost, razločevanje čustev, spoštovanje 

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

družbena perspektiva.« (Javornik Krečič 2008, 63)   

Učitelji kot profesionalci se učijo skozi vso svojo kariero, pri čemer gre večinoma za 

nenačrtovano učenje (Kalin 2004, 607). Profesionalni razvoj je rezultat učiteljevega učenja, ki 

ni vedno viden, kajti z učenjem pridobijo znanje, ki jim omogoča razmišljanje o svoji praksi, 

znanje, s katerim gledajo na svoje delo, mu dajejo pomen in delujejo v njem (Kelchtermans 

2004, 220). Seveda pa morajo učitelji imeti čas in priložnost za diskusijo, refleksijo, 

preizkušanje nove prakse, prevzemanje novih vlog, dela na novih nalogah in ustvarjanje 

raziskovalne prakse (Bolam in McMahon 2004, 34). 

Early in Bubb (2004, 4) na podlagi opravljene raziskave avtorjev Madden in Mitchell (1993) 

navajata tri funkcije nadaljnjega izobraževanja: 

- sodobna in razširjena profesionalna znanja in veščine novega razvoja in novih področij 

prakse – za zagotavljanje stalne usposobljenosti na delovnem mestu, 

- usposabljanje za nove odgovornosti in za nove vloge, kot sta npr. vodenje, poučevanje 

drugega razreda, drugega predmeta, in s tem razvijanje novih kompetenc, 

- razvijanje osebne in profesionalne učinkovitosti ter zadovoljstva pri delu, 

- povečevanje kompetenc v širšem kontekstu v korist profesionalnega in   osebnostnega 

razvoja. 

Hargreaves (po Day in Sachs 2004, 12) ugotavlja, da so kvaliteta, obseg in fleksibilnost 

učiteljevega dela v razredu tesno povezani z njegovim profesionalnim razvojem, pri čemer ta 

zajema tako razvoj na osebnostnem kot tudi na poklicnem področju in pri tem poudarja, da 
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razvoj ni odvisen le od znanj ali spretnosti, ki se jih posameznik nauči, ampak nanj vplivajo 

tudi osebni dejavniki – okolje in osebno življenje. Muršak, Javrh in Kalin (2011, 13) pravijo, 

da učiteljev razvoj sicer lahko spodbujamo, »ne moremo pa ga dosegati tehnološko«, kajti to 

je »notranji proces, ki se ga ne zavedajo prav vsi«. A prav zavedanje lastnega profesionalnega 

razvoja je ključno za razvijanje profesionalnih kompetenc (prav tam). Erčulj (2011a, 16) piše 

o zavedanju učitelja, da je profesionalni razvoj njegova profesionalna dolžnost. Takšen učitelj 

»zna ustvarjati kakovostne učne priložnosti za svoje učence, je pripravljen sodelovati« (prav 

tam). 

Early in Bubb (2004, 2) med argumenti v prid profesionalnemu razvoju navajata, da: 

- profesionalni razvoj pripomore k učinkovitosti na delovnem mestu, zato se učenci učijo 

in obnašajo bolje ter dosegajo višje standarde; 

- prispeva k pozitivni naravnanosti kolektiva, kjer se ljudje počutijo cenjene in motivirane; 

- soustvarja učečo se skupnost – učijo se tako učenci kot tudi učitelji; 

- je profesionalna odgovornost in pravica. 

Profesionalni razvoj ne more biti več izbira, temveč nekaj, kar se od učitelja profesionalca 

pričakuje (Day in Sachs 2004, 4). Učitelji morajo »sebe videti kot kompetentnega in 

odgovornega profesionalca« (Kalin 2004, 597), saj so odgovorni za rezultate in kakovost 

učenja v šoli. Skrbeti morajo za lasten razvoj, da bi lahko to spodbujali tudi pri sodelavcih in 

učencih (prav tam). Day in Sachs (2004, 27) se sprašujeta, kako razviti neke vrste učiteljsko 

silo, v kateri bi bil profesionalni razvoj prednostna vrednota za vse učitelje in bi z njim 

dosegali sistemske potrebe vlade in hkrati ne zanemarjali individualnega izobraževanja 

učiteljev. 

Razvoj učiteljev in njihove profesionalnosti je zelo pomemben za razvoj šole kot institucije 

(Gjuričić 2011, 31), saj »se šole ne morejo razvijati, ne da bi učitelji nenehno izboljševali in 

spreminjali svoje delo« (Erčulj 2011a, 15). Učiteljev profesionalni razvoj je vezan tako na 

izkušnje, stališča in sposobnosti posameznika kot tudi na kulturo šole (Muršak, Javrh in Kalin 

2011, 49). Učitelji kot posamezniki in kot skupnost si prizadevajo za razvoj tako sebe kot 

posameznika kot za razvoj šole. Zato je šola kot organizacija na tem mestu izredno 

pomembna, če le ustvarja neko spodbudno ozračje za razvoj (prav tam). Pa vendar se praksa 

usposabljanja in profesionalnega razvoja učiteljev po šolah zelo razlikuje. Early in Bubb 

(2004, 7) navajata, da je na nekaterih šolah profesionalni razvoj učiteljev zelo pomemben 

sestavni del programa šole in povezan z razvojnim načrtom šole. Izobraževanja učiteljev in 

vodstva so med prednostnimi nalogami. Na takšnih šolah se od učiteljev pričakuje 

prevzemanje odgovornosti tako za svoj individualni razvoj kot tudi za razvoj šole (prav tam). 
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V Angliji je profesionalni razvoj učitelja opredeljen v Teachers' Standards Framework
7
 kot  

njegova pravica in odgovornost skozi vso kariero (Early in Bubb 2004, 8–11). V Sloveniji 

nimamo opredeljenih standardov profesionalnega razvoja, tudi ZOFVI govori le o 

izobraževanjih in usposabljanjih in tako v 105. členu določa, da se strokovni delavci v šolah 

strokovno izobražujejo in usposabljajo, kolektivna pogodba za dejavnosti v vzgoji in 

izobraževanju pa opredeljuje pravico strokovnih delavcev do izobraževanja in usposabljanja. 

Prav zaradi tega je ravnateljeva profesionalna odgovornost pri razvoju učiteljev toliko večja. 

 Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje  2.5

Do leta 2004 se je v Sloveniji uporabljal izraz 'stalno strokovno spopolnjevanje'. V letu 2004 

se je s sprejetjem Pravilnika o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev 

v vzgoji in izobraževanju uveljavil izraz 'nadaljnje izobraževanje in usposabljanje'. 

 Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje skozi zgodovino do danes 2.5.1

Zgodovina učiteljstva je odraz spreminjanja družbeno-političnih razmer in je del  kulturne in 

nacionalne zgodovine (Devjak 2007, 11). Položaj učiteljstva na Slovenskem je bil v svojih 

začetkih precej slab (Devjak 2007, 11). Schmidt (1988) opisuje postopne izboljšave položaja 

in izobraženosti učiteljev z ločevanjem učiteljstva od cerkve ter s postopnim izboljševanjem 

njihovega gmotnega položaja. Pogosto omenja zavedanja učiteljev o potrebnosti dodatnih 

znanj in sposobnosti. Okoli leta 1870 se pojavijo z zakonom določeni kot oblika nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja učiteljev obvezni počitniški tečaji, okrajne in deželne 

učiteljske konference, pedagoški časopis, učiteljske knjižnice ter celo pedagoški seminarji na 

univerzi (Schmidt 1988, 231). 

Z razvojem šolstva, ki pa je pod različnimi vladavinami doživljalo tako padce kot vzpone, se 

je razvijalo tudi izobraževanje učiteljev. V začetku 19. stoletja se je število polno zaposlenih 

učiteljev več kot podvojilo, kar predstavlja posebno prelomnico za učiteljstvo (Devjak 2007, 

12). Nove učne vsebine so zahtevale bolj usposobljene učitelje. V skladu s potrebami se je 

razširjal in posodabljal tudi predmetnik. Po mnenju Cenčič (2004 po Devjak 2007, 13) se je 

samopodoba učiteljev dvignila z zakonom iz leta 1906. Kot pomembne dejavnike pri tem 

navaja: stanovsko organizacijo, pedagoški tisk, učiteljske knjižnice, učiteljske konference in 

nadaljevalne tečaje.  

V času po drugi svetovni vojni so zaradi pomanjkanja učiteljev uvedli učiteljske tečaje z 

vsebinami načinov poučevanja in učne snovi. Pomemben način njihovega izobraževanja so 

predstavljala enodnevna strokovna srečanja, na katerih so obravnavali razno problematiko. 

                                                
7
 Departement for Education and Skills. 2001. Teachers' Standards Framework: Helping You 

Develop. London: DfES. 
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Kot primer Schmidt (1988 po Devjak 2007, 14) navaja vodenje roditeljskih sestankov. Tudi v 

tem času sta imela pomembno vlogo v nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju pedagoški 

tisk in samoizobraževanje, piše se tudi že o hospitacijah (prav tam). Nadaljnje spremembe v 

sistemu izobraževanja so bile »odraz težnje po znanstvenju in profesionalizaciji učiteljskega 

poklica«, kot pravi Marentič Požarnik (po Devjak 2007, 15).  

Uvedba pravilnika o napredovanju zaposlenih v nazive v letu 1992 je pomenila sistematičen 

pristop k nadaljnjemu izobraževanju in usposabljanju učiteljev v Sloveniji (Trunk Širca 2000, 

32), saj ta omogoča uveljavljanje opravljenih izobraževanj in usposabljanj za napredovanje v 

nazive, kar pa je nedvomno predstavljalo močno motivacijo zaposlenim.  

Posebno prelomnico zagotovo predstavlja priključitev Evropski uniji leta 2004, s katero smo 

se vključili v »evropsko dimenzijo vzgoje in izobraževanja, ki se naslanja na skupno evropsko 

dediščino političnih, kulturnih in moralnih vrednot, ki so razpoznavne v človekovih pravicah, 

pravni državi, pluralni demokraciji, strpnosti in solidarnosti« (Gaber 1995, 5).   

V preteklosti so šole sistematično učile tisto, kar naj bi v življenju in v svojem poklicu počeli. 

To je bilo mogoče zaradi relativne stabilnosti delovnih mest ter skoraj predpisanih 

sposobnosti in znanj za opravljanje nekega poklica. Danes le znati, poznati dejstva ni dovolj. 

Znanje je treba ustvarjalno uporabiti (Lipičnik 2002a, 456). Današnje znanje naj bi bilo bolj 

refleksivno, izkustveno, pragmatično in se kot tako že umešča v formalni izobraževalni sistem 

(Cvetek 2005, 14). 

V zadnjih dvajsetih letih se je nadaljnje izobraževanje in usposabljanje učiteljev premaknilo 

od tistega, kjer se je lahko učitelj prostovoljno glede na lastne interese izbiral predavanje ali 

delavnico, do današnjega, kjer je vseživljenjsko učenje nepogrešljivi del potreb vsakega 

učitelja (Day in Sachs 2004, 8).  Evropska komisija je opredelila vseživljenjsko učenje kot 

namerno učno aktivnost, ki teče s ciljem, da se izboljšajo znanje, spretnosti in veščine 

(Memorandum o vseživljenjskem učenju 2003, 3). Jelenc (2008, 9) poimenuje vseživljenjsko 

učenje kot »nov razvojni koncept, ki nadgrajuje izobraževanje, kakršno se je razvijalo in 

oblikovalo v preteklosti, in ponuja tudi šolanju mladih ali formalnemu začetnemu 

izobraževanju nov izziv«.  

Markočič (2004, 6) izpostavlja pomen politike izobraževanja in usposabljanja kot temelj za 

ustvarjanje in prenašanje znanja in kot ključni dejavnik vsake družbe. Pri tem opredeljuje 

človeške vire kot temeljni kapital Evropske unije in vlaganje v človeške vire kot odločilen 

dejavnik rasti in produktivnosti ter poudarja pomen izobraževanja za spodbujanje osebne 

izpolnitve. Stalno nadgrajevanje znanja in kvalifikacij postaja nuja zaradi podaljševanja 

delovne dobe in hitrih ekonomskih in tehnoloških sprememb (prav tam).  

Devjak (2007, 43) piše o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju kot obliki 

vseživljenjskega izobraževanja, ki strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju poleg 
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študijskih programov za pridobitev in izpopolnjevanje izobrazbe zagotavlja možnost za 

obnavljanje, razširjanje in poglabljanje znanja ter seznanjanja z novostmi stroke.  

Vseživljenjsko učenje ter nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju je zelo pomembno predvsem z vidika pripravljenosti in 

usposobljenosti za »nove izzive in spremembe v družbi in za družbo znanja – z znanjem in 

kompetencami za celostni razvoj in delovanje posameznika in družbe kot celote« (Devjak 

2007, 22). Černe (2004, 655–656) vidi pomen nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja kot 

pomoč in podporo učiteljem za prilagajanja, izboljševanja potrebnih spretnosti in poudarja, da 

brez kvalitetnega in sistematičnega nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ni uspešne 

šolske prenove. Z nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem učitelji nadgrajujejo in širijo 

znanje svojega predmetnega področja, se izpopolnjujejo v poučevanju in »razvijajo svoj lastni 

stil poučevanja na tak način, da so ga sposobni prilagajati spreminjajočim se okoliščinam v 

svoji celotni učiteljski karieri« (Cvetek 2005, 78). S tem se krepi učiteljev strokovni in 

osebnostni razvoj (prav tam). Šele ob učiteljevi samorefleksiji in načrtovanju lastnega razvoja 

bomo lahko govorili o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju učiteljev kot procesu 

»izgrajevanja znanja z lastno aktivnostjo« (Černe 2004, 656). 

Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje je dejavnik učiteljevega profesionalnega razvoja, ki 

ima posledično velik vpliv na kakovost pouka (Javornik Krečič 2008, 39), saj »… določene 

naloge lahko dovolj kakovostno izvedemo le ob visoki stopnji profesionalnosti, to pa lahko 

dosežemo le z načrtnim in sistematičnim izobraževanjem in usposabljanjem za izvajanje 

določenih nalog« (Bezić 2003, 45). Kakovostno izobraževanje je močno odvisno od dobrih 

učiteljev, ki pa morajo zaradi sodobnih zahtev posodabljati svoje kompetence (Zelena knjiga 

2001). Cilj vsakega učitelja naj bi bilo pridobivanje strokovnih znanj predmetnega področja, 

področja pedagogike, didaktike ter znanj s področja osebnosti (Bradley, Conner in 

Southworth 1994, 235–236; Bush in Middlewood 1997, 186–201). 

2. člen Pravilnika o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji 

in izobraževanju kot cilj nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju postavlja zagotavljanje strokovne usposobljenosti za poučevanje 

določenega predmeta ali predmetnega področja oziroma opravljanje določenega strokovnega 

dela, podpiranje profesionalnega in strokovnega razvoja vsakega strokovnega delavca, razvoja 

šole ter razvoja celotnega sistema vzgoje in izobraževanja in s tem povečanja njegove 

kvalitete in učinkovitosti. Sistem finančno podpira ministrstvo za šolstvo in je del sistema za 

napredovanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Devjak 2007, 43). Z nadaljnjim 

izobraževanjem in usposabljanjem lahko strokovni delavci pridobijo točke, ki se upoštevajo v 

sistemu napredovanja strokovnih delavcev v nazive (29. člen Pravilnika o nadaljnjem 

izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju), kajti eden 

izmed pogojev za napredovanje v nazive so tudi »uspešno končani programi strokovnega 

spopolnjevanja« oziroma pridobitev dodatnih funkcionalnih znanj (Pravilnik o napredovanju 
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zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive). Učitelj lahko napreduje v višji plačni razred 

(16. člen ZSPJS) in/ali v naziv8
 (105. člen ZOFVI), pri čemer lahko predlog za napredovanje 

v nazive poda učitelj ali ravnatelj s soglasjem učitelja, o napredovanju pa odloča minister, 

pristojen za šolstvo. O napredovanju v plačne razrede odloča ravnatelj.  

Za zagotavljanje programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja skrbi 25-članski 

Programski svet, ki ga imenuje minister za šolstvo za dobo 6 let. Stalno delovno telo 

programskega sveta je sedemčlanska Komisija za evalvacijo sistema in programov 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.  

Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju opredeljuje naslednje programe:  

- Programi za izpopolnjevanje izobrazbe so programi, ki nadgrajujejo, poglabljajo in 

razširjajo znanja iz programov za pridobitev izobrazbe ter so z zakonom ali podzakonskimi 

predpisi določeni kot eden od izobrazbenih pogojev za poučevanje določenega predmeta ali 

predmetnega področja oziroma za opravljanje drugega strokovnega oziroma poslovodnega 

dela v vzgoji in izobraževanju. To so študijski programi za izpopolnjevanje izobrazbe, 

program šole za ravnatelje, programi za izpopolnjevanje strokovnih delavcev na področju 

izobraževanja odraslih. 

- Programi profesionalnega usposabljanja so programi, ki omogočajo kontinuiran 

profesionalni razvoj strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, usposabljanje za izvajanje 

novih javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja in doseganje ciljev novih učnih 

načrtov oziroma katalogov znanja in izpitnih katalogov, nenehno posodabljanje 

disciplinarnega, strokovnega in profesionalnega znanja, seznanjanje z učinkovitimi vzgojno-

izobraževalnimi praksami in uspešnimi pristopi za profesionalno obvladovanje vzgojno-

izobraževalnega procesa ter povečanje njegove učinkovitosti. Delijo se na štiri sklope: 

- programi, ki določajo izobrazbene pogoje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, 

imenovani tudi predpisani programi (programi usposabljanja strokovnih delavcev za izvajanje 

novih javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja in za doseganje ciljev novih učnih 

načrtov, program priprave na strokovni izpit), 

- posodobitveni programi, ki omogočajo strokovnim delavcem nenehno posodabljanje 

disciplinarnega in strokovnega znanja, usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje novih 

javnoveljavnih programov ter usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje sistemskih in 

kurikularnih novosti v širšem pomenu, usposabljanja strokovnih delavcev za organiziranje 

optimalnega učnega okolja z uporabo sodobnih pedagoških in didaktičnih pristopov ter novih 

učnih tehnologij; 

- programi za razvoj vzgojno-izobraževalne prakse, ki izhajajo neposredno iz potreb vzgojno-

izobraževalnega dela in so namenjeni usposabljanju za profesionalno usmerjanje 

                                                
8
 Nazivi, ki jih učitelj lahko doseže v svoji karieri so: mentor, svetovalec in svetnik. 
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vzgojnoizobraževalnega procesa ter povečanju njegove učinkovitosti in se lahko izvajajo kot 

sestavni del razvojnoraziskovalnih projektov; 

- programi za profesionalni razvoj. 

- Drugi programi so programi, ki niso uvrščeni v nabor objavljenih programov, njihovi cilji 

pa so skladni s cilji, določenimi v 2. členu tega pravilnika, in sicer tematske konference, 

izobraževanje v študijskih skupinah, mentorskih mrežah ali drugih mrežah povezovanja 

strokovnih delavcev javnih vrtcev oziroma šol, ki jih organizirajo Zavod Republike Slovenije 

za šolstvo, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Andragoški center 

Republike Slovenije, Šola za ravnatelje, Državni izpitni center in Center šolskih in obšolskih 

dejavnosti, programi računalniškega opismenjevanja ter verificirani programi.  

Tematske konference so krajše oblike nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki so namenjene celotnemu vzgojiteljskemu, učiteljskemu 

oziroma predavateljskemu zboru posameznega javnega vrtca oziroma šole. Le-ta jih 

samostojno organizira, kadar v okviru nabora objavljenih programov ni programa, ki bi 

ustrezal njegovim specifičnim izobraževalnim potrebam. 

Izobraževanje v študijskih skupinah, mentorskih mrežah ali drugih mrežah povezovanja 

strokovnih delavcev javnih vrtcev oziroma šol, ki jih organizirajo Zavod Republike Slovenije 

za šolstvo, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Andragoški center 

Republike Slovenije, Šola za ravnatelje, Državni izpitni center in Center šolskih in obšolskih 

dejavnosti, so krajše oblike nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju, namenjene seznanjanju z novostmi v učnih načrtih oziroma 

izobraževalnih programih ali usposabljanju za izvajanje novosti na področju izvajanja 

vzgojno-izobraževalnega dela. 

Programi računalniškega opismenjevanja so programi, namenjeni usposabljanju strokovnih 

delavcev za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije v vzgoji in izobraževanju.  

17. člen Pravilnika o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji 

in izobraževanju daje združenjem ravnateljev možnost posredovanja mnenj in dodatnih 

predlogov k predlaganemu naboru tem za programe za razvoj vzgojno-izobraževalne prakse. 

Učitelji se izobražujejo in usposabljajo na svojih ožjih predmetnih področjih in na t. i. 

splošnih vsebinah, kot so npr. komunikacija, razredništvo, sodelovanje s starši, uvajanje 

sprememb, timsko delo itn.  Ker je profesionalni razvoj tudi razvoj moralnega presojanja in 

ponotranjenja vrednot, je »proces osebnostnega spreminjanja in rasti« (Kalin 2004, 606), 

morajo programi usposabljanja učiteljev poleg strokovnih, pedagoško-psiholoških in 

organizacijsko-tehničnih vsebovati tudi programe osebnostnega razvoja in rasti (Kalin 2004, 

606–607).   



 

19 

 

 Oblike nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev 2.5.2

Izobraževanja in usposabljanja potekajo v različnih oblikah, na različnih področjih (Trunk 

Širca 2000, 32) in na različnih mestih – na delovnem mestu ali izven njega (Early in Bubb 

2004, 20; Peček po Trnavčevič, Trtnik Herlec in Roncelli Vaupot 2000, 86–88). Možina 

(2002a, 25–26) poudarja pomen učenja na delovnem mestu in ga po učinkovitosti postavlja 

pred seminarje in tečaje izven delovnega mesta.  

Tako kot učenje, so tudi izobraževanja in usposabljanja lahko formalna ali neformalna. S 

formalno izobrazbo pridobimo temeljno znanje in »osnovne spodbude za ustvarjalno delo«, 

drugo znanje pa pridobimo tekom svoje kariere z delom v konkretnih situacijah (Možina 

2002a, 22). Jelenc (2008, 13) pojasnjuje, da se formalnost oziroma neformalnost 

izobraževanja določi glede na namembnost izobraževalne ali učne dejavnosti, pri čemer po 

formalnem izobraževanju ali učenju pridobimo formalno potrdilo, kot je npr. diploma, 

poklicna kvalifikacija ali dosežena stopnja izobrazbe, z neformalnim izobraževanjem 

posameznik pridobiva znanja in spretnosti iz lastnih potreb in interesov. Pri tem ugotavlja, da 

je uporaba izraza 'izobraževanje' pogostejša, kadar govorimo o bolj formalizirani in 

namembni dejavnosti, in uporaba izraza 'učenje' ob manj formalizirani dejavnosti, ki pa je 

lahko namembna ali nenamembna. Najnižjo stopnjo namembnosti in formaliziranosti ima 

naključno (priložnostno) in informalno učenje. Williams (2002 po Early in Bubb 2004, 20) 

pravi, da je neformalno učenje lahko načrtovano ali nenačrtovano – učenje iz vsakdanje 

prakse – ali implicitno – nezavedno učenje. Sugrue (2004, 83–84) po poročilu Evropske 

komisije o vseživljenjskem učenju iz leta 2001 navaja naslednje kategorije učenja: 

- formalno: tečaji, ki jih izvajajo strokovnjaki, podiplomska izobraževanja, moduli, s 

katerimi pridobimo stopnjo izobrazbe, diplomo, certifikat; 

- neformalno: raziskovalno učenje, usmerjeno v šolo, kot npr. partnerstva med šolo in 

univerzo, mreže glede na interese, predmete, novosti, skupine iz prakse za profesionalno 

podporo, izmenjavo znanj in izkušenj; 

- informalno: je vezano na posameznika in vključuje posvetovanja s kolegi, občasna 

predavanja, branje strokovne literature, učenje skozi nenačrtovane aktivnosti, priložnosti, 

hobije, interese; 

- naključno: izhaja neposredno iz socialnega in fizičnega okolja – je učenje z izkušnjami, 

zgledi, poteka spontano, ni posebej načrtovano, ni nadzorovano, je sestavni del 

vsakdanjega življenja ter vseživljenjskega izobraževanja in učenja, je tudi socialni odnos in 

vezano na osebnost človeka (Jelenc 2008, 13–14). 

Day in Sachs (2004, 8–9) po Cochrane-Smith in Lyte povzemata naslednje koncepte znanja v 

povezavi z učenjem in razvojem učiteljev: 

- znanje za prakso: formalno znanje, ki nastane z raziskavami izven šole, kot so npr. nove 

teorije o poučevanju in učenju; 
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- znanje o praksi: nastane z učiteljevim kritičnim raziskovanjem razreda in šole, samim ali z 

drugimi, v smislu širšega vprašanja socialne pravičnosti, enakosti in dosežkov učencev; 

- znanje v praksi: praktično znanje učitelja, ki nastane skozi njegovo lastno sistematično 

raziskovanje, spodbujeno z vprašanji glede učinkovitosti njegovega razreda;  

- znanje o sebi: nastane pri učiteljih, ki se redno ukvarjajo z refleksijo v, na in o vrednotah, 

namenih, čustvih in odnosih. 

Možnosti nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja so zelo široke. Možina (2002a, 25) 

opozarja, da izobraževanje in usposabljanje niso le seminarji in tečaji izven delovnega mesta 

in pri tem poudarja, da največji del učenja poteka na delovnem mestu in je to najbolj 

učinkovito učenje. Craft (2000 po Erčulj 2011a, 29) obiskovanje seminarjev poimenuje kot 

tradicionalen pristop k profesionalnemu razvoju. Še pred nekaj leti se je med domačimi 

avtorji v okviru izobraževanja in usposabljanja še vedno največ pozornosti namenjalo 

formalnim oblikam izobraževanj in usposabljanj, medtem ko je bilo pri tujih avtorjih že v 

ospredju učenje na delovnem mestu. Tako npr. Ivanuša-Bezjak (2006, 75) kot različne oblike 

izobraževanja poleg dokvalifikacij, prekvalifikacij, nadaljevanj šolanja ali študija, krajših ali 

daljših seminarjev, delavnic, šele na koncu dodaja samoizobraževanje ob strokovni literaturi, 

nenehno sledenje novostim v stroki. Early in Bubb (2004, 59–68) ob navajanju možnih oblik 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja uporabita ravno obratni vrstni red: 

- samostojno učenje – branje strokovne literature, refleksija lastnega dela, spoznavanje 

strategij učenja učencev s posebnimi potrebami, nadarjenih učencev in učencev tujcev, 

obiski izobraževalnih ustanov, muzejev, analize delovnih načrtov z namenom izboljšanja 

ipd., 

- opazovanje – opazovanje drugih učiteljev na isti in na drugih šolah, opazovanje drugega 

učitelja v istem razredu, opazovanje učenja učencev, analiziranje opazovanja idr., 

- razširjanje profesionalnih izkušenj s prevzemanjem različnih nalog, kot so vodenje 

projekta, sodelovanje v izvedbi seminarja, vodenje sindikata, delo v izpitnih komisijah, 

timsko učenje, svetovanje staršem, mentorstvo pripravnikom ipd.,  

- delo z učenci – prevzemanje odgovornosti za učence na obisku, razvijanje sposobnosti za 

učenje učencev različnih starosti in sposobnosti, pripravljanje prireditev ali publikacij z 

učenci, pripravljanje elektronskih in interaktivnih učnih gradiv, postavljanje ciljev in 

evalviranje dela skupaj z učenci, mentorstvo ipd., 

- seminarji in tečaji, pri katerih avtorja opozarjata na obširnost ponudbe in težavnost izbire 

upoštevajoč vsebinske in ekonomske vidike, 

- študijski dopust, potovanja v tujino, ki pa so manj pogosta, a namenjena poglabljanju 

lastnega znanja, ki bo prineslo izboljšave učencem in šoli, ter izmenjavi izkušenj in dobre 

prakse po svetu, nadaljevanje študija v obliki specializacije ali pridobitve stopnje 

izobrazbe. 
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Izredno pomembno vlogo učenja učiteljev tudi npr. Bush in Middlewood (2005) ter Early in 

Bubb (2004) pripisujejo učenju ob timskem delu, hospitacijah, letnih razgovorih, izmenjavi 

izkušenj, samoevalvaciji.  

Early in Bubb (2004, 20) ločita horizontalno in vertikalno učenje. Vertikalno učenje zajema 

nova znanja in izkušnje, medtem ko pri horizontalnem učenju svoje znanje poglabljamo in ga 

prenašamo v druge situacije. Torej ne gre nujno za učenje nekaj novega. 

Day in Sachs (2004, 13) navajata Liebermanovo delitev učenja učiteljev na: 

1. direktno učenje skozi npr. konference, delavnice, posvete, 

2. učenje v šoli skozi mentoriranje, kritično prijateljstvo, kolegialne hospitacije, akcijsko 

raziskovanje, timsko načrtovanje in delovanje, evalvacijo, 

3. učenje izven šole skozi mreže, partnerstva med fakulteto in šolo. 

V zadnjih letih se vse bolj poudarja pomen sodelovalnih oblik izobraževanj in usposabljanj. 

Southworth (2005, 78) jih imenuje skupinska, v šole usmerjena izobraževanja. Prednost le-teh 

je predvsem v dinamiki uvajanja novosti, kajti odgovornost za spremembe ne nosi 

posameznik, oblikuje se podporna skupina, učitelji pridobijo potrebno samozavest. Skupinska 

oziroma kolektivna izobraževanja združujejo individualne in kolektivne interese, nudijo dobro 

osnovo za uspešnejše spopadanje s spremembami, dopuščajo in upoštevajo učiteljevo 

individualnost, hkrati pa usmerjajo ravnanja vsakega posameznika k uresničevanju skupnih 

ciljev šole in spodbujajo timsko delo (Sorjan 2000, 43–44). Trunk Širca (2000, 32) navaja 

ugotovitve tujih avtorjev, kot so npr. Fullan, Stoll in Fink, da je učinkovitost izobraževanj 

splošnih vsebin večja v skupinah celotnega učiteljskega zbora, saj lahko takšno izobraževanje 

podprejo strokovne razprave s sodelavci, medsebojne hospitacije, timsko delo itn. Hargreaves 

in Hopkins (2001, 37) menita, da dan za strokovno spopolnjevanje delavcev šole, ki ga 

ravnatelj premišljeno izbere, lahko bolje prispeva k spreminjanju kulture in k uresničevanju 

sprememb, celo več kot udeležba posameznih  strokovnih delavcev na izobraževanju. 

Ker je učenje tudi socialni proces, je učenje v skupini, ob sodelovanju z drugimi,  

učinkovitejše kot individualno učenje (Polak 2004, 571). Zaradi poznavanja samega dela, 

njegovih razsežnosti in potreb, so učitelji drug drugemu najboljši učitelji (Polak 2004, 571). 

Potrebno je zmanjšati osamo učiteljev (Elmore 2004, 80) in odpreti vrata neposrednemu 

opazovanju, analizam in konstruktivni kritiki. Šola naj bo »odprta« organizacija, v kateri so 

učilnice odprti prostori, shajališča kolegov, ki se razvijajo in sodelujejo v razvoju drugih 

(Koren 2007, 112).  

Primer skupinskih, sodelovalnih izobraževanj oz. usposabljanj za kolektiv so Mreže učečih se 

šol in vrtcev9. To je program Šole za ravnatelje, preko katerega strokovni delavci na 

sodelovalen način načrtujejo, izvedejo in evalvirajo izboljšavo, ki jo sami opredelijo na 

                                                
9
 http://www.solazaravnatelje.si/usposabljanje-uciteljskih-zborov/mreze-ucecih-se-sol/ 
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delavnicah. Spodbujajo izmenjevanje dobre prakse med sodelavci ter z drugimi šolami/vrtci. 

Kot izredno pomemben del usposabljanja izpostavljajo strokovne razprave med sodelavci, 

izmenjavo znanja in izkušenj ter timsko reševanje skupnih problemov. 

Med sodobne metode izobraževanja in usposabljanja zaposlenih šteje Hopkins (2007, 98) 

delavnice za zaposlene – dneve, ko vsi zaposleni sodelujejo pri načrtovanju poučevanja in 

učenja za izboljševanje šole, medoddelčne sestanke, vzorne nastope učiteljev, medsebojne 

hospitacije ter načrtovanja in izvajanje skupnih raziskovalnih dejavnosti, s katerimi oblikujejo 

novo znanje. Poudarja še spodbujanje dejavnosti, ki bogatijo tehnike poučevanja (npr. 

posebne interesne skupine, trojice, vzorni nastopi), ter zagotavljanje časa in prostora za 

izboljšanje raziskovalnega dela učiteljev in za razvoj strokovne prakse ter v šoli. Delavnice, ki  

potekajo v šoli na temo strategij poučevanja in jih vodijo učitelji iz šole in drugih sodelujočih 

šol z zunanjo podporo, opisujejo tudi Stoll, Fink in Earl (2003, 119).  

Kot izredno neučinkovite oblike izobraževanja in usposabljanja Early in Bubb (2004, 28) 

navajata delavnice ali predavanja, kjer učitelji le poslušajo predavatelja in so pri tem pasivni. 

Kadar se organizacija odloči najeti zunanje izvajalce izobraževanja in usposabljanja, naj le-ti 

pri pripravi programa tesno sodelujejo z organizacijo (Možina 2002a, 26), saj so 

izobraževanja, ki izhajajo iz učiteljevih potreb ter vključujejo refleksijo iz prakse učinkovita 

(Early in Bubb 2004, 28–29). Kot prednosti takšnega izobraževanja in usposabljanja Možina 

(2002a, 26) navaja tesno povezavo teorije s prakso, takojšnjo uporabo znanja na delovnem 

mestu, preverjanje znanja ob konkretnih nalogah in hitro odpravljanje napak. 

Sugrue (2004, 75) kot primer neučinkovitega izobraževanja in usposabljanja navaja uvajanje 

IKT kot enega izmed dominantnih elementov nacionalnih izobraževalnih politik. Šole in 

učitelje so države opremile z računalniki, učiteljem nudile veliko izobraževanj na tem 

področju, uporaba računalnika in interneta je postala del učnih načrtov. Kljub opremljenosti 

učilnic z računalniki, ob njegovem obisku več kot 70 šol, le-ti niso bili v uporabi. Še več, 

nekateri še nikoli niso bili v uporabi. Ugotavlja in poudarja, da sama tehnologija še ne pomeni 

napredka, temveč moramo načrtovati tudi čas za uporabo in oblike podpore učiteljem, da 

bodo lahko svoje znanje uporabljali in nadgrajevali.  

Ena od oblik učenja je mentoriranje, ki predstavlja neke vrste »učno partnerstvo med dvema 

(ali več) osebama v institucionalnem kontekstu, katerega cilj je obojestransko (vzajemno) 

profesionalno izboljšanje …« (Muršak, Javrh in Kalin 2011, 49). Je »medoseben odnos, 

katerega namen je posameznikov profesionalni razvoj« (prav tam). Mentoriranje lahko seveda 

poteka v različnih obdobjih učiteljevega razvoja, z različnimi nameni in različnimi cilji. 

Muršak, Javrh in Kalin (2011, 50) poudarjajo tudi izredno pomembno učenje ob raziskovanju 

lastne prakse. 

V današnjem svetu in v prihodnosti bodo morali učitelji slediti vsem oblikam učenja, če bodo 

želeli slediti spremembam v družbi, zahtevam v rezultate naravnane standarde vlad, istočasno 
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pa ohraniti svojo energijo, entuziazem in odgovornost do visoko kvalitetnega poučevanja 

(Day in Sachs 2004, 13), saj se vedno bolj »cenijo spretnosti, ki jih zahteva timsko delo, 

ustvarjalno reševanje problemov in stalno izpopolnjevanje znanj« (Ažman idr. 2005, 13). 
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3 VLOGA RAVNATELJA  

Ravnatelj je najpomembnejši dejavnik uspešne šole, kakovost šole je v veliki meri odvisna od 

njegovega pedagoškega vodenja (Muršak, Javrh in Kalin 2011, 116). Je spodbujevalec 

korakov do oblikovanja skupne vizije in ciljev (Trtnik Herlec, Trunk Širca 2008, 7). Ravnatelj 

kot vodja bistveno vpliva na odnos učiteljev do lastnega učenja. »Ljudje se namreč obnašajo 

po vzorcu svojih vodij« (Cencič 2011, 18).  

Ravnateljeva vloga v procesu profesionalnega razvoja je »večplastna in sega od preproste 

organizacijske do kompleksne, ki se odraža v odnosu do profesionalnega razvoja in 

ustvarjanju pogojev zanj« (Erčulj 2011a, 22). Poleg vzora je ravnateljeva vloga ključna še v 

ustvarjanju in zagotavljanju pogojev, pri čemer pod zagotavljanje pogojev uvrščamo čas in 

sredstva, ustvarjanje pogojev pa se nanaša na ustvarjanje zmožnosti za učenje, ustvarjanje 

ustrezne organizacijske kulture (Erčulj 2011a). 

 Oblikovanje šole kot učeče se organizacije  3.1

O učenju organizacije pišejo avtorji že v 20. letih dvajsetega stoletja, pojem učeča se 

organizacija pa zasledimo leta 1988 (Možina 2002a, 16). »Učeča se organizacija ima 

sposobnost pridobivanja in uporabljanja znanja« (Možina 2002a, 16), se neprestano razvija z 

uporabo sposobnosti in talentov svojih zaposlenih (Early in Bubb 2004, 22). Pojem učeče se 

organizacije je za šolo še posebno primeren, kajti temeljno poslanstvo šole je učenje in težko 

si predstavljamo zaposlene, ki učenju ne bi bili naklonjeni (Early in Bubb 2004, 6). 

Pod učeče se organizacije uvrščamo šole, v katerih je nenehni profesionalni razvoj med 

pomembnejšimi cilji in je povezan z razvojnim načrtom šole (Early in Bubb 2004; Koren 

2007). V takšni šoli učitelj deluje kot član širše skupine v skupnem prizadevanju za 

izboljšanje prakse poučevanja (Bolam in McMahon 2004, 55). Še več, učitelji postajajo 

vseživljenjski učenci, ki sodelujejo drug z drugim, se učijo drug od drugega, celotna šola pa 

postane »učeči se sistem« (Erčulj 1996, 6–12). 

Kot enega zelo pomembnih korakov na poti do učeče se organizacije Možina (2002a, 24) 

poudarja pomen pretoka informacij ter spodbujanja izmenjave izkušenj, kar lahko dosežemo z 

večjim številom konferenc, sestankov, projektnim in timskim delom. V učeči se organizaciji 

se učijo vsi, vključno z vodjo. Vodenje namreč ni več določanje del, temveč prehaja v 

funkcijo svetovanja, mentorstva zaposlenim (Možina 2002a, 24). Vodja mora biti sposoben 

prepoznati in ovrednotiti znanje zaposlenih ter skrbeti in ustvarjati pogoje za nenehno učenje 

in razvoj zaposlenih (Možina 2002a, 24). Učinkovito vodenje in upravljanje profesionalnega 

razvoja in s tem nadaljnjega izobraževanja ter usposabljanja mora imeti visoko prioriteto v 

organizaciji (Early in Bubb 2004, 22). »Enosmerna pot, po kateri je znanje potekalo od vrha 



 

25 

 

navzdol, mora biti za vselej prekinjena, nadomestiti jo mora vzajemen učni proces, ki ga 

spodbuja vodstvo« (Možina 2002a, 25). 

Možina (2002a, 17) navaja naslednje štiri za organizacijo pomembne ugotovitve: 

- organizacija se mora zavedati vloge učenja in pridobivati ter uveljavljati tista znanja, ki 

prispevajo h končnemu cilju, 

- organizacija mora znati opuščati znanja in spretnosti, ki ne vodijo k želenim ciljem, kar je 

pri uvajanju novosti enostavnejše kot pri uvajanju sprememb, 

- zaposleni v organizaciji se morajo zavedati potreb po znanju, saj so motivirani 

posamezniki bolj pripravljeni sodelovati v procesu učenja ter lažje obvladujejo 

spremembe pri delu in življenju v organizaciji, 

- učenje v organizaciji je stalno dogajanje, ki je načrtovano, organizirano in ocenjevano ter 

zajema vse zaposlene, izvajajo ga vsi, predvsem managerji. 

Bush in Middlewood (2005, 8–9) pravita, da je bistvo uspešne šole visoko kvalitetno vodstvo 

in navajata rezultate raziskave iz leta 2002, na podlagi katere je avtorica Harris na vzorcu 

desetih šol, ki so kazale znake izboljšav, oblikovala značilnosti uspešnega vodenja šole: 

1. vizija in vrednote: učitelji in učenci morajo imeti iste temeljne vrednote, na katerih sloni 

vizija šole, 

2. distribuirano vodenje: za napredek šole je zelo pomembno delovanje timov in 

distribuirano vodenje, 

3. investiranje v razvoj zaposlenih: z razvojem zaposlenih se ohranja motivacija za delo in 

izboljšuje njihova praksa, 

4. odnosi: ravnatelji morajo razvijati in vzdrževati dobre odnose z zaposlenimi, učenci in 

starši, poudarek mora biti na ljudeh in ne na sistemu, 

5. gradnja skupnosti – prispevek skupnosti: ravnatelji poudarjajo povezanost šole z domom 

in lokalno skupnostjo in pri vodenju upoštevajo tako notranje kot tudi zunanje okolje 

učencev. 

Vse naštete značilnosti bistveno vplivajo na profesionalni razvoj učiteljev, saj učitelju 

omogočajo razširjanje svojih znanj in veščin, prevzemanje novih vlog, novih odgovornosti,  

razvijanje ter povečevanje kompetenc, razvijanje svoje osebne in profesionalne učinkovitosti 

ter s tem tudi zadovoljstva pri delu. Posledično njihov profesionalni razvoj vpliva na 

uspešnost šole. 

Ker je temeljni namen šole učenje in poučevanje, se jima mora tudi ravnatelj posvečati. Prav 

je, da to počne z drugega vidika kot učitelji (Koren 2007, 99), a da je »prvi med enakimi« 

(Everard in Morris 1996, 28), saj ravnatelj pripomore k oblikovanju učeče se skupnosti s 

svojim obnašanjem, zgledom (Early in Bubb 2004, 25). Tako npr. Southworth (2005, 87) deli 

ravni delovanja ravnateljev v učenje učencev, učenje učiteljev, učenje zaposlenih, 

organizacijsko učenje, mreže učenja in učenje ravnateljev. 
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Elmore (2004, 80) v načelih za izboljšave piše, da je v organizaciji potrebno čvrsto in 

dolgoročno poudarjati učenje, v katerega se naj usmerijo vsi v organizaciji, poudarjati je 

potrebno dobro prakso in kakovost dela. Zagotavljati je potrebno čas za supervizijo in 

strokovni razvoj, ki temeljita na jasni presoji o trenutnem stanju šole pri razvojnih procesih 

prakse in uspešnosti (Elmore 2004, 81).  

 Ravnatelj in profesionalni razvoj učiteljev   3.2

Strokovnost, izkušnje in kvalifikacije učiteljev lahko predstavljajo zelo dragocen vir šole in 

zato mora biti profesionalni razvoj zaposlenih sestavni del vodenja (Early in Bubb 2004, 3). 

Ena izmed ravnateljevih osnovnih nalog je, da spremlja delo učiteljev, jim svetuje ter 

spodbuja njihovo nadaljnje izobraževanje in usposabljanje (49. člen ZOFVI). Še več – mora 

jih spodbujati k analizi, razmisleku o delu ter k širšemu pogledu na izkušnjo učenja ter 

razvijanju novega strokovnega vedenja (Koren 2007, 101). Brez nenehnih spodbud in 

spremljave ne moremo pričakovati sprememb in izboljšav, zato je nujno zavedanje 

potrebnosti podpore in pomoči vodstva (Trunk Širca 2000, 34). Torej ima ravnatelj 

pomembno vlogo pri spodbujanju in potrjevanju posameznega učitelja, naj ga »podpira pri 

iskanju novega, specifičnega, pomaga pri preverjanju doseženega in daje povratne 

informacije. Pri tem morajo biti cilji določeni, prav tako tudi kriteriji za vrednotenje njihovega 

doseganja« (Budnar 2003, 61). Učitelji potrebujejo za dobro delo podporo, obstajati mora 

sistem vrednotenja in nadzora, ki omogoča odkrivanje težav in njihovo odpravo (Delors 1996, 

144). 

Ključna naloga ravnatelja kot vodje nadaljnjega profesionalnega razvoja je spodbujanje in 

razvijanje »učečih se učiteljev« ter pospeševanje načrtovanega učenja in priložnosti za 

profesionalni razvoj (Early in Bubb 2004, 21). Ravnatelj mora načrtno usmerjati učitelje v 

sodelovanje, načrtovati temu namenjen čas in prostor ter učiteljem zagotoviti možnost 

izkustvenega učenja (Sentočnik 2004, 583). Pomen ravnatelja za oblikovanje učiteljev in 

njihovih osebnosti poudarjata tudi Fullan in Hargreaves (2000, 42). Prav ustvarjanje razmer 

za skupna načrtovanja profesionalnega razvoja strokovnih delavcev Bevc, Fošnarič in 

Sentočnik (2002, 7) navajajo kot eno izmed odgovornih in zahtevnih del ravnatelja. Kot 

močno spodbudo učiteljevi profesionalnosti navajajo ravnateljev profesionalni odnos, ki 

temelji na moči argumentov, dialogu, razumevanju in ustrezni toleranci. Sodelovalni način bi 

naj ravnatelji in strokovni delavci v strokovnem komuniciranju sprejeli kot kakovost, ki se 

prenaša tudi v neposredno pedagoško delo, in kot možnost za dialog in skupno strokovno rast 

(Bevc, Fošnarič in Sentočnik 2002, 7). Early in Bubb (2004, 35) poudarjata, da vodenje in 

upravljanje profesionalnega razvoja ni le administrativna naloga, temveč predvsem naloga 

pospeševanja razvoja in podpore za razvoj zaposlenih, saj se »profesionalni razvoj ne zgodi 

sam po sebi« - biti mora voden ter izvajan tako učinkovito, da ima pozitiven vpliv in 

predstavlja dobro vrednost za denar – angl. good value for money. Če želimo, da bo 
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profesionalni razvoj res uspešno in učinkovito voden, si mora ravnatelj vzeti dovolj časa za 

njegovo načrtovanje in pri tem upoštevati številne dejavnike.  

Najpomembnejša vloga ravnatelja v procesu profesionalnega razvoja je spodbujanje 

odgovornosti posameznika do profesionalnega razvoja, pri čemer mora biti profesionalni 

razvoj obravnavan kot skupna odgovornost učitelja in šole (Early in Bubb 2004, 5–6). Poleg 

vodstva šole s spodbudami, podporo ter omogočanjem izobraževanja imajo velik pomen v 

učiteljevem profesionalnem razvoju tudi mentorji, supervizorji in 'učitelji učiteljev' (Kalin 

2004, 610). Profesionalni razvoj ter nadaljnje izobraževanje in usposabljanje mora biti 

koristno tako za učitelja posameznika kot za šolo kot organizacijo. Še več, vodenje ljudi in 

njihovega razvoja bi moralo biti osrednji del odgovornosti vodenja (Early in Bubb 2004, 6).  

Erčulj (2011a, 22) ravnateljevo vlogo v procesu učiteljevega profesionalnega razvoja 

opredeljuje na treh ravneh: zagotavljanje pogojev, vzor ter ustvarjanje pogojev. Na ravni 

zagotavljanja pogojev piše o času ter sredstvih, ki jih ravnatelj namenja profesionalnemu 

razvoju ter načrtovanju tega, pri čemer več poudarka namenja problematiki načrtovanja časa 

za oblike profesionalnega razvoja na šoli, kajti s tem ravnatelji »simbolno sporočajo, kaj je v 

šoli pomembno« (Erčulj 2011a, 22). Pri vzoru se dotakne ravnateljevega odnosa do učenja, 

njegovega razumevanja učenja, razumevanje učiteljevega profesionalizma ter njegov odnos 

do profesionalnega razvoja sodelavcev. Poudarja pomembnost ravnateljevega sodelovanja na 

izobraževanjih in usposabljanjih za učiteljski zbor. Ravnatelj mora delovati kot vzor učenja 

(Erčulj 2011a, 25). Na ravni ustvarjanja pogojev Erčulj (2011a, 25) opozarja, da ravnatelj ni 

neposredno odgovoren za profesionalni razvoj učitelja ter poudarja njegovo odgovornost pri 

ustvarjanju pogojev zanj, o oblikovanju organizacijske kulture z osrednjo vrednoto učenja ter 

sodelovanja kot načinom razvijanja in ustvarjanja novega znanja. Ravnatelj ustvarja pogoje 

sodelovanja z načrtovanjem priložnosti za timsko delo, skupna načrtovanja na ravni šole, 

medsebojne hospitacije ter organizacijsko strokovne razprave, v katerih pa sam tudi aktivno 

sodeluje (Erčulj 2011a, 28). 

Ravnateljeva vloga v profesionalnem razvoju učitelja je izjemno pomembna in hkrati izjemno 

zahtevna. Učitelje mora spodbujati k njihovemu razvoju, k odgovornosti za lasten razvoj, 

mora ustvarjati in zagotavljati pogoje za učenje, izobraževanje, mora spremljati njihov razvoj 

in jim pri vsem tem biti zgled z lastnim učenjem, izobraževanjem, profesionalnim razvojem. 

Zaradi kompleksnosti ravnateljeve vloge in samega profesionalnega razvoja ter njegove 

pomembnosti za šolo, učence ter njihovo učenje, mora biti nadaljnje izobraževanje in 

usposabljanje kot del profesionalnega razvoja skrbno načrtovano. 

 Načrtovanje nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 3.3

Načrtovanje kot »temelj učinkovitosti in gospodarnosti« (Tavčar 2006, 161) je ena izmed 

temeljnih nalog vsake organizacije (Možina 2002b; Tavčar 2006), tudi šole.  
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Proces načrtovanja predstavlja odločanje o prihodnosti organizacije in o načinih doseganja 

zastavljenega, upoštevajoč spremembe in ovire tako znotraj kot tudi zunaj organizacije (Peček 

2009), je opredeljevanje ciljev in poti za njihovo realizacijo, je neprekinjen proces, katerega 

bistvo je odpravljanje in preprečevanje problemov.  

Ločimo med kratkoročnim in dolgoročnim načrtovanjem (Ivanuša-Bezjak 2006, 21).  

Dolgoročno načrtovanje je normativno načrtovanje s poslanstvom in vizijo organizacije ter 

razvojno načrtovanje, ki zajema obdobje petih let in več in vključuje: 

- analizo prednosti in slabosti trenutnega stanja
10

, 

- postavljanje prednostnih ciljev, področij in dejavnosti, 

- usklajevanje prioritet z razpoložljivimi viri (kader, finančni plan), 

- spremljanje napredka v razvoju in evalvacijo (Tavčar 2005 po Trtnik Herlec, Trunk Širca 

2008, 9).  

Kratkoročno je operativno načrtovanje in zajame obdobje največ enega leta ter vsebuje 

konkretne cilje in naloge. Je podrobnejše od dolgoročnega načrtovanja (Tavčar 2006, 112). 

V šoli predstavlja dolgoročno načrtovanje načrt razvoja šole, kratkoročno načrtovaje pa letni 

delovni načrt šole za tekoče šolsko leto.  

O samem načrtovanju v slovenskih šolah je obstoječe literature malo. »Področje načrtovanja v 

šolstvu v slovenskih razmerah nima širokega teoretičnega zaledja.« (Trtnik Herlec, Trunk 

Širca 2008, 6) Strokovna literatura se nanaša predvsem na razvojno načrtovanje v šolah, s 

poslanstvom, vizijo in cilji, praksa načrtovanja v šolah pa ostaja na ravni enoletnega 

operativnega in finančnega načrta (Trtnik Herlec, Trunk Širca 2008, 6). 

Izhodišče za načrtovanje je lahko analiza trenutnega stanja v organizaciji na podlagi zbranih 

podatkov, dokumentov, informacij, samoevalvacije in/ali npr. analize stanja SPIN. Z analizo 

slabosti in prednosti lahko ugotovimo, na katerih področjih organizacija ali šola potrebuje 

izboljšave in katera je smiselno razvijati še naprej. Ob analizi nevarnosti v zunanjem okolju 

predvidimo ovire, hkrati pa tudi izzive in priložnosti (Pučko 2002b, 279). 

Da lahko organizacija vizijo in načrte uresničuje, si mora zastaviti vrsto ciljev11
. Postavljanje 

ciljev je ključni del načrtovanja (Trtnik Herlec, Trunk Širca 2008, 6), saj »če ne veš, kam 

greš, kako boš vedel, da si tja tudi prispel« (Pučko 2002a, 235). Dobri cilji morajo biti: 

- merljivi
12

 (doseganje merljivih ciljev daje zadovoljstvo), 

                                                
10

 V literaturi jo zasledimo imenovano kot SPIN oziroma angl. SWOT analizo (S – slabosti, P – 

prednosti, N – nevarnosti, I – izzivi). Pučko (2002b, 279) jo opredeljuje kot celovito ocenjevanje 

prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti za določeno organizacijo.  
11

 Temeljne cilje, ki naj jih bo malo, poimenuje stroka smotri. Njim podrejeni so številnejši nižji 
cilji. Cilji so lahko še dolgoročni, kratkoročni, omejeni, splošni (Tavčar 2006, 117). 
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- dosegljivi (realni), 

- spodbudni (izpolnjevanje interesov zaposlenih), 

- skladni (podrejeni cilji morajo biti v skladu z nadrejenimi) (Tavčar 2006, 117). 

Ali kot pišeta Early in Bubb (2004, 56), cilji naj bodo SMART: Specific-specifični, 

Measurable-merljivi, Achievable-dosegljivi, Realistic and Relevant-realni in pomembni ter 

Time-bound-časovno omejeni. Dobro postavljeni cilji so osnova dobre organizacije in 

motivirajo zaposlene, da jih skušajo doseči (Pučko 2002a, 244). So osnova za usmerjeno 

delovanje in standard za opravljanje kontrole uspešnosti.  

Izobraževanje učiteljev ter njihovo znanje in usposobljenost imajo velik pomen za kakovost 

delovanja šole (Krajnc 2000, 64; Trunk Širca 2000, 32; Erčulj 2011a, 15), zato ga ne 

prepuščamo naključju. Dopolnjevanje in spreminjanje pedagoške prakse je proces, ki zahteva 

dobro načrtovane sistematične dejavnosti z jasnimi cilji, metodami in sredstvi (Zajc 2003, 62). 

Ključna oseba procesa načrtovanja v šoli je ravnatelj. Poleg oblikovanja vizije, načrtovanja 

razvoja šole, oblikovanja letnega delovnega načrta, samoevalvacije dela šole spada med 

strokovno delo ravnatelja tudi načrt nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih 

delavcev šole ter spremljanje njihovega dela (Bezić 2003, 46). K tem nalogam ravnatelja 

zavezuje tudi ZOFVI (49. člen).  

Načrtovanje osebnega razvoja je temeljna sestavina načrtovanja v organizaciji in zajema 

potek usposabljanj, premeščanj in napredovanj (Tavčar 2006, 172). Nadaljnje izobraževanje 

in usposabljanje je tesno povezano s profesionalnim razvojem, zato mora biti tudi to znotraj 

šol skrbno načrtovano (Černe 2004, 655). Pomembnost ustreznega načrtovanja nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja in povezanost le-tega s profesionalnim razvojem nakazuje tudi 

to, da se kar tri izmed štirih izhodišč projekta Sofinanciranje profesionalnega usposabljanja 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v organizaciji Šole za ravnatelje, v okviru 

razvojne prioritete Razvoj človeških virov in vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja 

2007–2013, nanašajo na načrtovanje nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja: 

- načrt razvoja šole, načrt nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja šole in načrt 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja posameznika morajo biti tesno povezani; 

- v procesu načrtovanja nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja je ključna učinkovita in 

stalna analiza potreb posameznikov, zato je letni razgovor zelo pomemben element samega 

procesa načrtovanja; 

- učinke nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja je potrebno spremljati in vrednotiti 

(refleksija, listovnik), da bi lahko kompetentno razvijali sam sistem (Erčulj 2011b, 8).  

                                                                                                                                                   
12

 Merljivost je osnova obvladovanja organizacije – »česar ne moremo meriti, tega ne moremo 
obvladovati« (Tavčar 2006, 115). Nemerljivi cilji lahko služijo le za usmeritev, ne pa tudi za 
obvladovanje (Tavčar 2006, 119). 
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Pomemben element načrtovanja je ugotavljanje trenutnega stanja (Černe 2004, 645), ključno 

izhodišče načrtovanja nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja mora biti razlika med 

trenutnim in želenim stanjem šole in učiteljev (Early in Bubb 2004, 47). Potrebno je 

analizirati, kaj učitelji že vedo, znajo in so sposobni narediti ter identificirati potrebe 

posameznih učiteljev, šole ter izobraževalnega sistema. Načrtovanje za prihodnost s 

predvidevanjem želenih ciljev in razvoja ter zavedanjem, da učitelji niso le »porabniki 

znanja«, temveč tudi »njegovi ustvarjalci, proizvajalci«, je del učiteljeve profesionalne vloge 

(Kalin 2004, 597–598).  

Slika 2 nazorno prikazuje proces nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter razvoja 

učiteljev. V nadaljevanju smo namenili več pozornosti identifikaciji in analizi potreb po 

nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju učiteljev, evalvaciji smo namenili posebno 

poglavje (poglavje 3.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2:  Proces izobraževanja, usposabljanja ter razvoja 

Vir: Early in Bubb 2004, 39. 

Identifikacija potreb posameznega učitelja zajema njegove potrebe po usposabljanjih ter 

specifična področja, na katerih je lahko najbolj učinkovit (Early in Bubb 2004, 47). Early in 

Bubb (2004, 56) priporočata naslednje korake za identificiranje in analiziranje potreb učitelja: 

1. Proučiti dokaze o lastnem poučevanju – rezultate testov, povratne informacije hospitacij, 

sporočila staršev ipd. 

2. Povzeti ključne točke. 
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3. Razmisliti o potrebah profesionalnega razvoja, najbolje z drugo osebo. 

4. Identificirati cilje. 

5. Pripraviti akcijski načrt. 

Najpogostejša metoda za ugotavljanje potreb po izobraževanju in usposabljanju posameznih 

učiteljev, ki jo navajata Early in Bubb (2004, 51), so vprašalniki in intervjuji, s katerimi lahko 

vodstvo sicer pridobi koristne informacije o posameznikovemu pogledu na svoje potrebe, a 

dodajata, da je posameznikom pogosto težko razmišljati o področjih, kjer so manj uspešni. V 

slovenskem prostoru ravnatelji te podatke pridobivajo tekom spremljanja učiteljevega dela – z 

opazovanjem, z razgovori. 

Ker pa so napredek in izboljšave v šoli kot organizaciji močno odvisne od razvoja 

posameznih učiteljev in razvoja vseh učiteljev skupaj (Erčulj 2000, 7), mora šola najti 

primerno ravnovesje med uresničevanjem potreb posameznih zaposlenih ter širšega namena 

organizacije (Bush in Middlewood 2005, 16), saj sta profesionalni razvoj učiteljev in razvoj 

šole neposredno povezana (Erčulj 2011a, 23). Pri tem sicer lahko pride do konflikta med 

namenom organizacije in težnjah posameznikov (Bush in Middlewood 2005, 16), na drugi 

strani pa se z ustreznim povezovanjem ciljev razvoja šole in ciljev profesionalnega razvoja 

posameznega učitelja lahko ohrani neko primerno ravnotežje med potrebami šole ter osebnimi 

in profesionalnimi potrebami posameznega učitelja (Early in Bubb 2004, 3). Učinkovito in 

ekonomično usklajevanje potreb posameznih učiteljev in šole ni preprosto, vendar se s tem 

prihrani čas in denar (Early in Bubb 2004, 48, 75). Pravilno izbrano in oblikovano nadaljnje 

izobraževanje in usposabljanje lahko ustvarjalno vpliva na posameznika in na celoten kolektiv 

(Javrh 2004, 72). 

Vzpostavljanje primernega razmerja med individualnimi potrebami zaposlenega na eni strani 

in potrebami šole in nacionalne politike na drugi strani je bilo in še vedno je aktualno (Bolam 

in McMahon 2004, 51). Bolam in McMahon (2004, 51) na podlagi več raziskav v številnih 

državah žal ugotavljata, da na področju nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja že od 

sredine osemdesetih let prevladujejo nacionalni interesi. 

Načrtovanje in spodbujanje profesionalnega razvoja in s tem tudi nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja učiteljev je skupna odgovornost učiteljev samih, šole in vlade (Day 1999). 

Torej, odgovornost za izobraževanje in usposabljanje učitelja nosi tako učitelj sam kot tudi 

ravnatelj (Černe 2004, 655). Ob zavedanju te obojestranske odgovornosti bo učitelj ob 

postavljanju svojih ciljev upošteval prednostne naloge šole, ravnatelj pa bo odigral svojo 

vlogo z usklajevanjem učiteljevih osebnih ciljev s cilji šole (Erčulj 2011a, 23). 

Pri načrtovanju izobraževanj in usposabljanj je potrebno upoštevati, da na učitelje vplivajo 

različni dejavniki, kot so biografije posameznikov, socialno zgodovinsko in delovno okolje, 

sodelavci, prioritete pri poučevanju, identiteta, faze profesionalnega razvoja, širša socialno-

politična kultura (Day in Sachs 2004, 3), izkušnje, delovna doba, stopnja odgovornosti, včasih 
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tudi spol in narodnost (Early in Bubb 2004, 30). Odrasli imajo mnogo izkušenj, znanj, 

spretnosti, interesov in razvitih kompetenc. Nekateri se raje izobražujejo v formalnih, drugi v 

neformalnih oblikah. Vse to mora ravnatelj prepoznati, upoštevati in na teh temeljih graditi 

(Early in Bubb 2004, 17). Tako lahko ravnatelj z ustreznim pristopom postane »učinkovit 

podporni sistem oziroma spodbujevalec pozitivnih sprememb v reševanju življenjskih 

razvojnih nalog učitelja«, kar pa vpliva na učiteljevo delovno kariero (Javrh 2004, 72). V 

vsakem obdobju kariere se učitelj srečuje z drugačnimi, specifičnimi izzivi, česar bi se morali 

zavedati tako učitelji, kot tudi ravnatelji in snovalci programov nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja (Javrh 2004, 73). Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje naj bo usmerjeno k 

različnim potrebam učiteljeve profesionalne rasti in naj vključuje elemente refleksije (Kalin 

2004, 600). Ravno proces refleksije, tako učiteljeve kot tudi ravnateljeve, lahko pokaže 

potrebe po nadaljnjih izobraževanjih in usposabljanjih ter potrebe po področjih nadaljnjega 

profesionalnega izobraževanja, ki so lahko: splošno pedagoško, psihološko, 

specialnodidaktično, kurikularno, praktično (Budnar 2003, 61). Takšno izobraževanje in 

usposabljanje temelji na dejanskih potrebah in izhaja iz izkušenj in resničnih problemskih 

situacij. Kot tako bo učinkovitejše in se bo hitreje implementiralo v vsakdanjo prakso. 

Ravnatelj lahko v namene načrtovanja nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev 

uporabi že obstoječe dokumente in procese v organizaciji kot so: 

- razvojni in letni delovni načrt šole, 

- samoevalvacija, 

- spremljanje in vrednotenje pedagoškega dela učiteljev, 

- listovnik ali portfolio, 

- redni letni razgovor. 

Razvojni in letni delovni načrt 

Razvojni načrt šole13
 bi naj predstavljal dolgoročno načrtovanje v šoli, kratkoročno pa letni 

delovni načrt. Ravnatelj pripravi program razvoja šole, pripravi predlog letnega delovnega 

načrta šole in je odgovoren za njegovo izvedbo (49. člen ZOFVI). Svet staršev sodeluje pri 

nastajanju programa razvoja, skupaj z učiteljskim zborom poda mnenje na letni delovni načrt, 

svet šole pa sprejema program razvoja, letni delovni načrt ter poročilo o njegovi uresničitvi 

(48., 49., 61. in 66. ZOFVI). Razvojni načrt šole mora vsebovati tudi priložnosti 

profesionalnega razvoja, pri čemer morajo biti osebne razvojne potrebe posameznih učiteljev 

usklajene s potrebami šole (Day in Sachs 2004, 10). Z letnim delovnim načrtom se mora 

določiti tudi nadaljnje izobraževanje in usposabljanje učiteljev (31. člen Zakona o osnovni 

šoli). 

                                                
13

 V ZOFVI imenovan kot program razvoja šole.  



 

33 

 

Roncelli Vaupot in Bevc (2004) navajata rezultate analize letnih delovnih načrtov med leti 

1997 in 2003, kjer ugotavljata, da so ga ravnatelji oblikovali sami, brez predhodnega 

razvojnega načrta, brez analize stanja in brez sodelovanja z ostalimi strokovnimi delavci. Še 

več – ugotavljata, da na nekaterih šolah učitelji letnega delovnega načrta šole sploh ne 

poznajo.  

Žal je literature o oblikovanju letnega delovnega načrta izredno malo. Ravnatelju je v 

največjo oporo zakonska osnova, ki določa, kaj mora tak načrt vsebovati. 

Samoevalvacija 

Samoevalvacija je proces, namenjen izboljševanju kakovosti izobraževanja. Je »strokovni 

postopek samoocenjevanja« in šoli omogoča, »da sama, s svojimi lastnimi viri in od znotraj 

zboljša kakovost svojega dela« (Musek Lešnik 2008, 15), je sestavni del razvijanja kakovosti 

(Cencič 2011, 69). S samoevalvacijo bo šola pridobila »dokaze o svojem delovanju«, s 

pomočjo katerih bo »na podlagi 'lastne resnice' kritično izboljševala lastno delovanje in bo 

sogovornik pri načrtovanju sistemskih sprememb« (Brejc in Trunk 2007, 49). Od leta 2008 je 

samoevalvacija zakonsko predpisana (ZOFVI) in tako obvezna za vse šole. Ravnatelj je 

odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo ter pripravo letnega 

poročila o samoevalvaciji. (49. člen ZOFVI).  

Šola sama na lastno pobudo izvede celoten postopek (Musek Lešnik 2008, 15), sama opredeli, 

katera področja so zanjo pomembna ter kako in na kateri ciljni skupini jih bo evalvirala, saj 

vsebina in oblika nista predpisani. Šola lahko sama izbere področje izboljšav, ki jih bo 

spremljala in vrednotila. Brejc, Koren in Zavašnik Arčnik (2011, 18) poudarjajo, da naj bo 

samoevalvacija umeščena »v obstoječe dejavnosti načrtovanja, poročanja in uvajanja 

izboljšav«. Torej samoevalvacija ni namenjena doseganju ciljev, temveč spremljanju in 

vrednotenju doseganja zastavljenih ciljev (prav tam). V samoevalvacijo lahko vključimo tako 

strokovne kot pedagoške delavce, uporabnike, torej učence, njihove starše ali celo zunanje 

uporabnike. Z vključitvijo več ciljnih skupin ter razpravo rezultatov z njimi je samoevalvacija 

učinkovitejša, »osvetli področja in potrebe za kasnejše izboljševanje« (Cencič 2011, 69).   

Pri samoevalvaciji Cencič (2011, 70) poudarja pomembnost vloge zaposlenih, a pri tem 

opozarja na nevarnost nalaganja preveč dodatnih obveznosti in pomanjkanje strokovne 

podpore in posledično učitelji lahko namesto podpore profesionalnemu razvoju v 

samoevalvaciji vidijo breme. Pri tem pa ima pomembno vlogo ravnatelj, ki lahko ustrezno 

organizira potek procesa. Lahko oblikuje skupino učiteljev14
 ali celo skupino  predstavnikov 

vseh vključenih skupin, ki vodi celoten proces (Cencič 2011). Zavašnik Arčnik in Gradišnik 

                                                
14

 Cencič (2011) podrobneje predstavlja vlogo evalvatorja ter model učitelja evalvatorja, ki se je 
izkazal za dobrega, saj spremembe neposredno vplivajo na delo učiteljev in so te učinkovitejše, če so 
učitelji vključeni v proces. 
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(2011, 61) na podlagi opravljene raziskave v procesu samoevalvacije poudarjata pomembnost 

tima, predvsem njegove sestave, saj so člani tima gonilna sila procesa. Kot posebej 

pomembnega člana tima in njihovega formalnega vodjo omenjata ravnatelja, za katerega je 

raziskava pokazala, da njegova aktivna vključenost in podpora bistveno pripomoreta k lažji 

samoevalvaciji ter učinkovitejšim izboljšavam. 

S samoevalvacijo šola ugotavlja trenutno stanje, predhodne dosežke ter prihodnje priložnosti, 

oziroma kot pravi Musek Lešnik (2008, 15) je »usmerjena nazaj in naprej«. Samoevalvacija 

podpira dobro prakso in pokaže na pomanjkljivosti (Cencič 2011, 69). Izkazane 

pomanjkljivosti so lahko v nadaljevanju temelj načrtovanja odprave le-teh. Iz tega vidika je 

samoevalvacija tudi zelo dobra osnova za načrtovanje nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja učiteljev. 

 Spremljanje in vrednotenje pedagoškega dela 

»Spremljanje in vrednotenje pedagoškega dela strokovnih delavcev je nepretrgan in sistematičen 

proces za pomoč strokovnemu delavcu pri poklicnem razvoju in načrtovanju kariere. Zagotavlja 

naj mu tudi ustrezno stalno strokovno spopolnjevanje in razvoj, skladno z njegovimi potrebami in 

potrebami šole.« (Bevc, Fošnarič in Sentočnik 2002, 6) 

Bevc, Fošnarič in Sentočnik (2002, 6) med cilji spremljanja in vrednotenja pedagoškega dela 

strokovnih delavcev navajajo tudi: 

- pomoč strokovnim delavcem pri odkrivanju načinov pridobivanja novih znanj in 

spretnosti ter izboljševanju njihovih dosežkov, 

- načrtovanje nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev in njihovega 

razvoja, 

- pomoč strokovnim delavcem pri razvoju in uresničevanju njihovih potencialov ter 

načrtovanju poklicne rasti. 

Učitelj lahko torej s spremljanjem in vrednotenjem svojega vzgojno-izobraževalnega dela 

dobi pomoč za prepoznavanje potreb po nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju, za 

realistično določanje ciljev svojega razvoja (Bevc, Fošnarič in Sentočnik 2002, 10). Zato 

Elmore (2004, 80) meni, da je potrebno vsakodnevno prakso neposredno opazovati in dajati 

povratne informacije. Tudi Early in Bubb (2004, 51) metodo opazovanja utemeljujeta kot zelo 

uporabno, kajti zase težko ocenimo, kaj potrebujemo. Hebert (2006, 16–17) piše o dnevnih 

obhodih šole, med katerimi ravnatelji opazujejo utrip šole,  odnose med učitelji, med otroki 

ter med učitelji in otroki.  

Ena od oblik opazovanja pedagoškega dela, verjetno tudi najpogostejša, so hospitacije. Da te 

res pomenijo podporo in spodbudo strokovnemu razvoju učitelja, je nujna demokratizacija 

odnosov (Bevc, Fošnarič in Sentočnik 2002, 6). Erčulj (2007, 28) opozarja, da je opazovanje 

pouka posebna veščina, katera se mora končati s pogovorom in mu mora slediti še vrsta 
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dejavnosti, ki osmislijo celoten proces spremljanja učiteljevega dela. Erčulj in Širec (2004) 

navajata kot prve pogoje za spremljanje in usmerjanje učiteljevega dela jasno postavljene cilje 

hospitacij, ki pa naj postanejo običajna praksa v šoli, dogovore med ravnateljem in učiteljem 

o obliki spremljanja, pripravo instrumentarijev, povezavo hospitacij s programi nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja ter odkrit in razvojno naravnan pogovor po hospitaciji. Z 

opazovanjem pouka v razredu opazovalec spozna razredno klimo, medosebne odnose in 

funkcioniranje učencev v razredu. Vsega tega ne more spoznati na noben drug način (Pajer 

Šemrl 2005, 76). Omogoča izmenjavo mnenj, izkušenj in idej, saj »ravnateljeva vloga ni 

dajanje nasvetov, ampak spodbujanje učenja in razmišljanja o njem« (Erčulj 2007, 36). Pajer 

Šemrl (2005, 76) navaja mnenja več avtorjev (Poster in Poster, Harris), da je opazovanje 

pouka ključen element za spodbujanje profesionalnega razvoja učitelja. Pajer Šemrl (2005, 

78) na podlagi raziskave na svoji šoli trdi, da si učitelji želijo objektivnih, iskrenih informacij, 

tako pohvale kot tudi konstruktivne kritike ter pričakujejo povratne informacije o svojem 

delu. Osrednji namen pogovora in dejavnosti po hospitaciji mora biti razvijanje refleksivne 

prakse (Erčulj 2007, 28), ki pa jo mora ravnatelj poznati in se jo zavedati. 

Koren (2007, 107–109) meni, da je razprava med sodelavci in ravnateljem ključna za 

izboljšanje uspešnosti poučevanja in učenja. Ugotavlja, da je v šolah veliko pogovorov, a 

premalo o učenju. Zato bi ravnatelji morali ustvarjati vzpodbudno okolje in spodbujati 

neformalne, priložnostne oblike pogovora. Dialog naj vsebuje spodbudo, povratne informacije 

in vprašanja o poučevanju. Tudi Everard in Morris (1996, 78) ugotavljata, da neformalni 

sestanki včasih prinesejo celo boljše rezultate. Koren (2007, 108–109) predlaga, naj ravnatelj 

učitelja obišče v učilnici ob koncu pouka in ga spodbudi k analizi učnega dneva, saj se 

»pogosto nečesa zavemo šele, ko nekomu to povemo na glas«. Marentič Požarnik (2008, 31) 

izpostavlja, da se iz izkušenj ne učimo avtomatično, nekdo nam mora pri refleksiji pomagati 

in tu ima zelo pomembno vlogo ravnatelj. Vodja šole mora načrtno usmerjati učitelje v 

sodelovanje, načrtovati čas in prostor ter učiteljem zagotoviti možnost izkustvenega učenja 

(Sentočnik 2004, 583). Pomen ravnateljev za oblikovanje učiteljev in njihovih osebnosti 

poudarjata tudi Fullan in Hargreaves (2000, 42). 

Koren ugotavlja, da veliko učiteljev žal ne pozna namenov in ciljev hospitacij (2007, 110), 

pogosto jih jemljejo celo kot grožnjo (Everard in Morris, 1996, 110). Erčulj (2007, 33) navaja 

različne ovire za spremljanje učiteljevega dela. V očeh ravnateljev so to: čas, kultura 

spremljanja pouka, individualizem učiteljev, ravnateljeva usposobljenost ter nejasna povezava 

med hospitacijami in strokovnim razvojem učiteljev. Učiteljem pa glavne ovire predstavljajo:  

razumevanje hospitacij znotraj šole, nesistematičnost procesa spremljanja učiteljevega dela, 

nejasni kriteriji, kompleksnost vzgojno-izobraževalnega dela, neusposobljenost opazovalcev, 

subjektivnost pri opazovanju in premalo stikov med ravnateljem in učiteljem. A ravno 

hospitacije in razgovor po njih, če so seveda ustrezno zastavljene in izpeljane, so lahko 

ključne za prepoznavanje potreb po nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju ter 

načrtovanju tega. 
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Ravnatelj lahko s stalnim spremljanjem in vrednotenjem pedagoškega dela učiteljev zbere 

»dovolj relevantnih podatkov, da uspešno in še bolj kvalitetno« načrtuje delo (Šteblaj 2004, 

627) ter nadaljnje izobraževanje in usposabljanje učiteljev, kajti »[u]činkovita ocena potreb je 

pomemben faktor, ki prispeva k uspehu programov usposabljanja« (Early in Bubb 2004, 51). 

Čas in napor, vložena v natančno ugotavljanje potreb, se splačata (prav tam). 

Listovnik ali portfolio
15

 

Listovnik je »avtentični instrument za dokumentiranje posameznikovega procesa učenja, ki je 

sestavljen iz kronološko urejenih dokazil o njegovem razvoju in napredku v določenem 

časovnem obdobju« (Sentočnik 2006, 26). Zajame napredek na področju posameznikovega 

znanja, spretnosti, veščin ter o lastnem razmišljanju o sebi v celotnem procesu in s tem zajame 

pogled na celosten napredek posameznika (prav tam). Uporabljal naj bi ga vsak učitelj z 

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

Sentočnik 2002, 61–62).  

Z listovnikom se sistematično zbirajo evidence o učiteljevem profesionalnem razvoju in 

doseganju ciljev na segmentih pedagoškega dela, kot so npr. načrtovanje učnega procesa, učni 

proces, kakovost znanja, uvajanje novih pristopov, sodelovanje s starši, nadaljnje 

izobraževanje in usposabljanje in njegova umeščenost v učiteljevo delo. Listovnik naj bi 

vseboval tudi vizijo šole, učiteljevo osebno pojmovanje znanja, poučevanja in njegovo 

poslanstvo (Bevc, Fošnarič in Sentočnik 2002, 61-62). Izredno pomemben del listovnika je 

zapis refleksije. Ker je refleksija sestavni del profesionalnega razvoja, dobi s tem učiteljev 

profesionalni razvoj tudi širši in globlji okvir (Erčulj 2011a, 30). Ob listovniku lahko učitelj o 

svojem  razvoju in delu razmišlja kritično, išče povratno informacijo, povezuje svoj 

profesionalni razvoj z razvojem šole. Tako učitelj spremlja kakovost lastnega dela (Sentočnik 

2006, 26), »prevzema odgovornost za lastni strokovni razvoj in za izboljševanje svojega dela« 

(Erčulj 2011a, 30).  

Listovnik nastaja v procesu učenja, izkazuje učiteljev napredek, zato Sentočnik (2006, 26) 

opozarja, da je potrebno v procesu izobraževanja zagotavljati pogoje za izkustveno učenje in 

refleksijo. Poudarja (prava tam), da je bolj kot končni izdelek za učitelja pomemben proces 

nastajanja listovnika, saj ga usmerja k reflektivnemu načinu razmišljanja in dela. S končnim 

izdelkom učitelj predstavlja, dokazuje svojo razvojno pot, Sentočnik (2006, 26) jo poimenuje 

celo zgodba o uspehu. Early in Bubb (2004, 31) navajata zapis učitelja, ki pravi, da ob 

listovniku drugače razmišljaš o sebi, da si priznavaš stvari, ki jih počneš in se ob tem dobro 

počutiš.  

Sentočnik (1999, 42) opisuje nastajanje učiteljevega listovnika: 

                                                
15

 V literaturi avtorji večinoma uporabljajo pojem portfolio. V nalogi uporabljamo slovenski izraz 
listovnik. 
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- zastavljanje jasnih dolgoročnih ciljev, ki so lahko vezani na nacionalne cilje, vizijo šole, 

prednostne naloge šole ali pa so povsem individualni in predstavljajo okvir delovanja za 

šolsko leto, 

- učiteljevo zbiranje gradiv in dokumentov, ki ponazarjajo njegov razvoj v tem obdobju 

(šolskem letu npr.), kritično ovrednotenje teh, zapis razmišljanja, 

- pogovor z ravnateljem, ki učitelju pomaga identificirati njegova močna in šibka področja ter 

načrtovati izboljšave, 

- oblikovanje kratkoročnih ciljev z načrtom dejavnosti za uresničevanje teh, morebitno 

potrebno pomočjo ali s strani ravnatelja kot pedagoškega vodje ali drugih učiteljev, strokovne 

literature ali pa v obliki izobraževanja ali usposabljanja. 

Po določenem pretečenem času lahko učitelj skozi svoj listovnik kritično ovrednoti 

uresničevanje zastavljenih ciljev, svojo učinkovitost in tudi učinkovitost pomoči, ki jo je bil 

deležen – tako npr. sodelovanja z ravnateljem kot oblik nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja. V skladu s svojimi ugotovitvami načrtuje svoje nadaljnje delo, svoj 

profesionalni razvoj. 

Sentočnik (2006, 27) opozarja na nekatere težave, ki lahko povzročijo pri učiteljih neustrezno 

razumevanje namena listovnika ter posledično na neustrezno vodenje tega. Kot eno izmed 

večjih težav izpostavlja učiteljevo nerazumevanje refleksije predvsem z vidika iskanja svojih 

pomanjkljivosti ter vzrokov zanje. Kot pomembnejša dejavnika, ki vplivata na učiteljevo 

razvijanje refleksije, navaja zunanje pritiske na učinkovitost učiteljevega dela ter pomanjkanje 

časa. Nadalje navaja, da mora učitelj razumeti, da je listovnik namenjen njemu samemu in 

spremljanju lastnega profesionalnega razvoja ter ga le ob svoji pripravljenosti uporabi tudi za 

pogovore s kritičnim prijateljem ali z ravnateljem. Ravnatelj in učitelj naj bi bila »partnerja, ki 

soustvarjata znanje in težita k skupnim ciljem, usmerjenim h kakovostnemu znanju« (Bevc, 

Fošnarič in Sentočnik 2002, 63). Sentočnik (1999, 43) navaja, da so primeri dobre prakse 

pokazali, da je listovnik odlična podlaga za pogovore med ravnateljem in učiteljem o sprotni 

evalvaciji učiteljevega dela, a v primeru, da ti pogovori niso le enkrat letno. Navaja (prav tam) 

petnajst minutne pogovore trikrat letno, ob katerih ravnatelj sodeluje pri zastavljanju ciljev, 

pri identifikaciji šibkih in močnih področij, nudi podporo ob težavah, podporo za realizacijo 

izboljšav ter ob evalvaciji učiteljevega dela. Če bi ravnatelj uporabil listovnik kot sredstvo za 

primerjanje učiteljev med seboj ali za napredovanje v plačne razrede, bi učitelji v njem 

poudarjali le svoja močna področja, skrivali pa šibkejša in tako ne bi služil svojemu namenu.  

Erčulj (2011a, 30) navaja rezultate raziskave
16

, ki je pokazala, da listovnik resnično pomaga 

učiteljem pri spremljanju lastnega profesionalnega razvoja in spodbuja učitelje k razvoju. 

Dodaja, da je listovnik »potrebno primerno umestiti v šolo, učitelje podpirati in spodbujati k 

njegovi uporabi in ga ustrezno nadgraditi s strokovnimi razpravami« (Erčulj 2011a, 30). S tem 
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 Analiza projekta Sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju v letih 2008, 2009, 2010 in 2011, v katerega je bilo vključenih 567 udeležencev. 
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bi spodbujali prevzemanje odgovornosti učiteljev za lasten razvoj in zmanjšali pričakovanja, 

da mora ravnatelj skrbeti za pridobivanje in obnavljanje znanj (Erčulj 2011a, 31). 

Ravnateljeva izredno pomembna vloga je omogočanje pogojev za reflektivno naravnanost 

učiteljev ter s tem ustrezno vodenje in uporabo listovnika. Kot takšne pogoje Sentočnik (2006, 

27) navaja čas, občutek varnosti ter medsebojno zaupanje in spoštovanje. 

»Portfolio bo upravičil svoj namen, če bo ravnatelj postal učiteljev partner in soustvarjalec znanja 

o učenju in poučevanju in bo med njima vladalo medsebojno zaupanje in spoštovanje, ki ustvarja 

v učitelju občutek varnosti in mu omogoča, da se lahko razkrije, saj vidi svoja šibka področja rasti 

in mu ni nerodno sprejeti ponujene pomoči.« (Sentočnik 1999, 43) 

Kritičen pogled na lasten profesionalni razvoj ob listovniku lahko učitelju predstavlja 

izhodišče za načrtovanje svojega nadaljnjega razvoja ter za razvojni razgovor z ravnateljem, 

saj listovnik in letni razgovori predstavljajo vez med posameznim učiteljem in ravnateljem ter 

omogočajo učinkovito povezovanje potreb posameznikov in potreb šole, izraženih v 

razvojnem načrtu (Sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji 

in izobraževanju 2009).   

Redni letni razgovor 

Redni letni razgovor je vsebinsko premišljena in sistematično vodena komunikacija, ki bi jo 

naj vodja opravil z vsakim svojim sodelavcem najmanj enkrat letno (Majcen 2004, 9–11), je 

sistematični pogovor o delavčevem dosedanjem delu, o realizaciji ciljev in nalog ter skupna 

ocena uspešnosti zaposlenega in vodje (Ivanuša-Bezjak 2006, 76). Na letnem razgovoru bi naj 

tekli pogovori tako o preteklih rezultatih kot tudi o načrtih za prihodnost, vključno s 

profesionalnim razvojem (Majcen 2004, 9–12). Redni letni razgovor daje tako zaposlenemu 

kot vodji najrazličnejše informacije, ki so lahko dobra podlaga za odpravljanje problemov in 

napak, za izboljšanje rezultatov dela, za uspešnost in učinkovitost obeh, za kakovostnejše 

vodenje, za načrtovanje profesionalnega in osebnega razvoja zaposlenega in za razvoj 

organizacije (Ivanuša-Bezjak 2006, 77). Vodji omogočajo izpolnjevanje ene svojih temeljnih 

nalog – spremljanje in usmerjanje zaposlenih, hkrati pa zaposlenim omogočajo povratno 

informacijo o njihovem delu, spodbude za delo ter načrtovanje svojega razvoja v skladu z 

razvojem organizacije. So »dobra priložnost, da sodelavce pohvalite za pretekla prizadevanja 

in spodbudite za nadaljnje rezultate« (Majcen 2004, 17), da zna vodja v njih najti in 

spodbuditi najboljše (Majcen 2004, 9).  

Za redni letni razgovor je zelo pomembno, da se opravi v primernem prostoru in ob 

primernem času17. Trajal naj bi med eno in največ dvema urama, vodja bi naj opravil en 

razgovor dnevno (Majcen 2004, 27).  

                                                
17

 Pametno je izbrati dan, ko se ne eden ne drugi sogovornik ne ukvarjata s kakšno pomembno 
nalogo. 
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Ena najpomembnejših tem rednega letnega razgovora je pogovor o delovnih ciljih (Majcen 

2004, 54; Ivanuša-Bezjak 2006, 77). Vodja sodelavcu razloži njegovo vlogo znotraj vizije in 

ciljev organizacije ter skupaj uskladita njegove cilje s cilji organizacije. Določita največ pet 

konkretnih ciljev, ki jim bo sodelavec v prihodnjem letu sledil in jih zapišeta v poročilo o 

rednem letnem razgovoru (Majcen 2004, 56).  

Rezultat rednega letnega razgovora naj bo tudi načrt izobraževanja in usposabljanja za 

prihodnje leto, v katerem je potrebno upoštevati interese sodelavca, potrebe delovnega mesta 

in njegovo dolgoročnejšo razvojno usmeritev (Majcen 2004, 61). Na tem področju je zelo 

dobrodošla ambicioznost zaposlenih, vendar je potrebno upoštevati realne potrebe 

organizacije po vrsti in stopnji znanja ter v tej smeri zaposlene spodbujati (Majcen 2004, 61).  

Za uspešnost organizacije je pomembno, da sta razvoj organizacije in razvoj posameznega 

zaposlenega usklajena. Zato je nujno, da zaposleni poznajo dolgoročne in kratkoročne cilje 

organizacije. Tako lahko posameznik načrtuje svoje cilje in svoj razvoj na podlagi 

organizacijskih. Na tem mestu odigrajo zelo pomembno vlogo letni razgovori, ki jih vodje 

opravijo z zaposlenimi in prispevajo k izboljšanju rezultatov dela pri obeh (Cvetko 2002, 83–

86). Kljub temu pa Ivanuša-Bezjak (2006, 77) ocenjuje, da redni letni razgovor žal opravljajo 

v le 5 % večjih podjetjih. 

 Ovire pri načrtovanju 3.4

Vodenje šole skozi čas postaja vedno bolj kompleksno. Ravnatelj vodenja današnje šole ne 

zmore sam in tudi uspešnost šole ni odvisna le od njega. Koren (2007, 10) navaja rezultate 

raziskav, ki so pokazale, »da se ravnatelj ne more ogniti poznavanju vodenja za učenje, 

distribuiranega in trajnostnega vodenja ter različnim povezavam oziroma mrežam sodelovanja 

z drugimi ravnatelji in s strokovnimi delavci šol«. V angleški literaturi zasledimo t. i. 

koordinatorje profesionalnega razvoja
18, katerih delo se nanaša na identifikacijo potreb po 

nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju, načrtovanju oblikovanju in zagotavljanju 

ustreznega  usposabljanja in razvoja, pregled in oceno napredka ter neprestano izboljševanje 

učinkovitosti nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja (Early in Bubb 2004, 37).  

Ravnatelji se v procesu načrtovanja nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev 

srečujejo z več ovirami. Iz literature smo izluščili nekaj najpomembnejših:  

- nemotiviranost učitelja, 

- usklajevanje potreb posameznega učitelja s potrebami šole, 

- pomanjkanje določenih vsebin izobraževanj, 

- finančni prispevek za izobraževanje ali usposabljanje, 

- odsotnost ter nadomeščanje učitelja. 
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 Professional development co-ordinator (angl.). 
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Javrh (2004, 70) na podlagi raziskave organizatorjev nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja učiteljev ugotavlja, da je učitelje, ki so bili napoteni na izobraževanje ali 

usposabljanje s strani vodstva šol in sami niso motivirani za izobraževanje, zelo težko 

spodbuditi k sodelovanju. Ker je izobraževanje in usposabljanje v prvi vrsti namenjeno in 

usmerjeno v posameznika, mora ta biti motiviran za učenje. Lipičnik (2002a, 458) opredeljuje 

motivacijo kot naraven proces, ki poteka v osebi in sili osebo k neki dejavnosti. Zaradi 

naravnosti procesa nanjo ni mogoče neposredno vplivati, torej je v tem procesu ravnateljeva 

vloga toliko težja. Vsaka človekova aktivnost je vedno spodbujena s številnimi zapletenimi, 

znanimi in neznanimi dejavniki (Lipičnik 2002b, 473). Day in Sachs (2004, 10–11) opozarjata 

na mnoge učitelje, ki še vedno delujejo v osami in ne sodelujejo z ostalimi učitelji ter učitelje 

v fazi srednje do pozne kariere, ki postavijo svoje učenje na obrobje, ga imajo za postransko 

stvar. V takšnih primerih lahko kljub prizadevanju ravnatelja vse ostane le pri načrtih. Avtorja 

navajata naslednje primere psiholoških in socioloških dejavnikov, ki lahko spodbujajo ali pa 

omejujejo učenje in jih je potrebno upoštevati pri profesionalnem razvoju učitelja: učiteljevo 

osebno življenje, njegove izkušnje pri profesionalnem učenju, njegova strokovna znanja in 

šolsko kulturo učenja. Lipičnik (2002a, 458) omenja tudi sposobnosti posameznika, saj ob 

»… enakih objektivnih okoliščinah ob enako dolgem izobraževanju in enaki motivaciji 

uspešnost posameznikov pri enakem delu ni enaka«. Kalin (2004, 600) kot zaviralce 

učiteljevega učenja navaja njihovo slabo predstavo o sebi in učenju, nizka pričakovanja, 

pomanjkanje učinkov, nizko toleranco nepredvidenih težav, bojazen pred napakami, strah in 

izogibanje tveganju. Na te lahko vpliva ravnatelj posredno predvsem preko letnih razgovorov 

ter razgovori ob spremljanju in vrednotenju pedagoškega dela. Pa vendar, posameznika, ki ne 

pozna lastnih potreb, ni mogoče usmerjati (Brečko 2006, 26). Vodstvo ne more sprejemati 

odločitev glede posameznikovega profesionalnega razvoja (prav tam). 

Pestrost učnih, vzgojnih in drugih potreb učencev, kompleksnost sodobnih socialnih in 

komunikacijskih okoliščin, snovna in didaktična zahtevnost ter interdisciplinarna narava učne 

snovi, tudi novi strokovni ali osebnostni izzivi porajajo v pedagoških delavcih potrebe po 

dodatnem znanju (Devjak 2007, 70). Kljub široki ponudbi raznih seminarjev, delavnic, 

usposabljanj tako za posameznike kot za učiteljske zbore pa se zgodi, da učitelji ne dobijo 

potrebnih ali želenih znanj. Razlogov za to je več. Javrh (2004, 70) npr. izpostavlja vprašanje 

učiteljevega poznavanja principov razvoja kariere ter upoštevanje le-teh v njihovi praksi, 

koliko jih upoštevajo ravnatelji in ne nazadnje tudi izvajalci programov nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja. Pri tem še ugotavlja, da sta osebni razvoj in izraba 

sposobnosti najpomembnejši vrednoti in nista odvisni od dejavnika starosti19
 (Javrh 2004, 70-

71). 

                                                
19

 Povzeto iz zelo obsežne mednarodne raziskave Work Importance Study, ki je trajala 15 let in 
zajela 11 držav z vseh celin oziroma več kot 18 000 informatorjev. Raziskovali so dejavnike, ki 
najmočneje vplivajo na vrednotenje dela ne glede na politično ureditev, raso, kulturo … (Javrh 2004, 
70). 
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Early in Bubb (2004, 51) navajata, da učitelji le redko sodelujejo pri identifikaciji svojih 

potreb po izobraževanju ali usposabljanju. Posameznika, ki ne pozna lastnih potreb, ni 

mogoče usmerjati, niti vodstvo ne more sprejemati odločitev glede njegovega profesionalnega 

razvoja (Brečko 2006, 26). S težavami se soočajo ravnatelji tudi v primerih, ko učitelji 

izbirajo nadaljnje izobraževanje in usposabljanje po kriterijih zanimivosti vsebine, kraju 

izvajanja, finančnem prispevku oziroma ali bo stroške pokrila šola (Early in Bubb 2004, 51). 

Tako je ravnateljeva vloga usklajevanja potreb posameznikov s potrebami šole še težja. Tudi 

Day in Sachs (2004, 10) poudarjata pomen usklajenosti potreb posameznih učiteljev in šole, 

vendar opozarjata na težave, ki nastanejo v praksi. Učitelji imajo v različnih fazah svojega 

profesionalnega razvoja in z delom v različnih okoliščinah pogosto izrazito drugačne potrebe 

od tistih, ki jih je identificirala njihova šola. Predlagata, da naj v korist učencev, v takem 

primeru prevladajo interesi posameznega učitelja. 

Trunk Širca (2000, 32) meni, da se ravnatelj ob napotitvi učitelja na izobraževanje sooča 

predvsem z dvema težavama: nadomeščanje odsotnega učitelja in finančnimi stroški. Finančni 

stroški nedvomno so ovira, še posebno v času recesije in varčevalnih ukrepov na vseh 

področjih. Pa vendar mnogi avtorji opozarjajo na pomembnost vlaganja v zaposlene ter 

njihovo znanje. Tako je po mnenju Kober človek »edini dejavnik, ki podjetju prinaša 

dobiček« (po Ivanuša-Bezjak 2006, 51). Zato vodje, ki se tega zavedajo, v zaposlenih ne 

vidijo le stroškov, temveč najkakovostnejši vir novih idej, znanja ter ustvarjalnosti. 

Usklajevanje potreb vseh vpletenih strani mora ostati znotraj omejenega proračuna (Early in 

Bubb 2004, 48). Vložek v izobraževanje učiteljev pomeni posredno ekonomsko korist za šolo, 

saj se vloženo »povrne in oplemeniti v obliki suverenega, zadovoljnega in delu notranje 

predanega učitelja« (Javrh 2004, 69). Usposabljanja in razvoj zaposlenih se mora smatrati kot 

naložba in zato je bistvenega pomena, da šola vzpostavi sistem izobraževanja in usposabljanja 

z učinkovitim upravljanjem in vodenjem (Early in Bubb 2004, 2).  

Predpisani programi Ministrstva za šolstvo in šport se financirajo v celoti iz sredstev 

državnega proračuna, programi za izpopolnjevanje izobrazbe ter posodobitveni programi so 

delno sofinancirani, medtem ko stroške za izobraževanje v programih za profesionalni razvoj, 

programih za razvoj vzgojno-izobraževalne prakse in tematskih konferencah praviloma v 

celoti krijejo šole iz sredstev, ki jih v skladu z normativi in standardi prejemajo iz državnega 

proračuna za materialne stroške. Na predlog programskega sveta lahko minister sprejme 

sklep, da se tudi ti programi sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije, 

namenjenih za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju oziroma iz drugih namenskih sredstev (33. in 35. člen Pravilnika o nadaljnjem 

izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju).   

Profesionalni razvoj posameznega učitelja prinaša napredek tudi šoli in sistemu (Early in 

Bubb 2004, 48). Barle, Trunk Širca in Lesjak (2008, 39) navajajo dokaze študije iz leta 
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1985
20, da se vlaganje v izobraževanje izplača, največjo korist od vlaganj v izobraževanje pa 

ima posameznik. Vendar Černe (2004, 655) dvomi, da bi si učitelji sami financirali 

izobraževanje. 

Glede na finančne težave, s katerimi se soočajo tako države, kot posledično tudi šole, bodo 

ravnatelji tudi pri stroških izobraževanj morali čim več prihraniti. Zaradi vedno težje finančne 

situacije, je Vlada RS v juniju 2011 pripravila rebalans Proračuna za leto 2011, kar je za 

področje osnovnega šolstva pomenilo ukinitev sredstev šolam za izobraževanja delavcev in 

nabave učil in učnih pripomočkov (dopis šolam). V šolskih letih 2012/2013 in 2013/2014 so 

šolam namenili določena finančna sredstva za namene nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja zaposlenih. Sredstva so bila že v preteklih letih prerazporejena in so jih bili v 

večji meri deležni snovalci in izvajalci izobraževalnih programov, kar se odraža v večjem 

številu brezplačnih izobraževanj in usposabljanj (Erčulj 2011a, 23).  

Glede na izjemno velik pomen ustreznega načrtovanja nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja strokovnih delavcev tako za posameznike kot za organizacijo, morajo biti 

vodstveni delavci oziroma predvsem ravnatelj »ustrezno usposobljeni za načrtovanje 

kariernega razvoja posameznikov, za ugotavljanje izobraževalnih potreb in za oblikovanje 

individualnega načrta razvoja zaposlenih« (Sofinanciranje profesionalnega usposabljanja 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju 2009). Ob vseh nalogah ravnatelja se Bezić 

(2003, 46) sprašuje, ali ima ravnatelj vse potrebne kompetence za strokovno in pedagoško 

vodenje. Podobno Koren (2007, 110) izpostavlja vprašanje ravnateljeve usposobljenosti in 

strokovnosti za svetovanje učiteljem – strokovnjakom in pravi, da se mora dodatno 

usposobiti. 

 Evalvacija izobraževanja in usposabljanja kot izhodišče novega načrtovanja 3.5

Po vsakem izobraževanju in usposabljanju potrebuje tako skupina kot tudi posameznik nekaj 

časa, da lahko zbere misli, naredi povzetke vsega novega in jih umesti v nov kontekst (Early 

in Bubb 2004, 21). Po implementaciji novih znanj v učni in delovni proces lahko spremljamo 

in vrednotimo učinke izobraževanj in usposabljanj.  

Ferjan (2005) navaja definicijo evalvacije po Ralphu W. Tylerju iz leta 1949, ki pravi, da je 

evalvacija »proces, v katerem ugotavljamo, do kolikšne mere smo dosegli cilje 

izobraževanja«. SSKJ pojem evalvacije razloži kot ocenitev, ovrednotenje. A evalvacija je 

več kot le presoja doseženih ciljev. Poleg ugotavljanja stanja je »uprta v  prihodnost, v 

načrtovanje in razvijanje pozitivnih dosežkov« (Cencič 2011, 59). Je izjemno pomemben 

dejavnik presojanja kakovosti izobraževanj s ciljem čim bolj učinkovitih izboljšav. Je 

                                                
20

 Študijo z analizo vpliva vlaganja v šolski sistem na ekonomsko rast je na vzorcu 32 držav 
naredil Psacharopoulos. Raziskava je potekala v času gospodarske rasti in so bili deleži  vlaganj bruto 
družbenega proizvoda v izobraževanje mnogo manjši kot danes.  
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sistematično zbiranje podatkov o nekem pojavu z namenom presoje in izboljšav le-tega 

(Marentič Požarnik 1999, 21). Ali kot pravi Ferjan (2005, 289), evalvacija poleg metode 

ugotavljanja kakovosti predstavlja tudi metodo izboljševanja kakovosti izobraževanja. A 

pojem kakovosti težko opredelimo. »Kakovost je nedefiniran in neizmerljiv pojem«, saj poleg 

rezultata zajame tudi proces, na katerega vpliva več dejavnikov – med drugimi tudi 

udeleženci ter okoliščine procesa (Cencič 2011, 72). 

Iz slike 2 (Proces izobraževanja, usposabljanja ter razvoja) in iz slike 3 (Demingov krog 

kakovosti) je razvidno, da evalvacija ni zadnji korak v procesu izobraževanja in 

usposabljanja, ampak le del tega. Iz evalvacije naj sledijo novi ukrepi, nove identifikacije 

potreb, nova izobraževanja, usposabljanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3:  Demingov krog kakovosti 

Vir: Zajc 2003, 63. 

Cencič (2011, 60) analizira opredelitev evalvacije različnih avtorjev in povzema, da je 

evalvacija »proces sistematičnega zbiranja in analiziranja informacij z namenom, da 

vrednotenje temelji na dokazih (evidencah) in da se vrednoteni pojav lahko izboljša«. Za 

zbiranje podatkov se uporabljajo različne metode in pripomočki. Vsaka metoda ima svoje 

prednosti in slabosti, zato se za evalvacijo predlaga uporaba kombinacije različnih metod 

(Cencič 2011, 75-77). Tako je npr. poleg vprašalnikov smiselno uporabiti intervju. 

Možina (2002a, 26) potrebo po vrednotenju učinkov izobraževanja in usposabljanja povezuje 

z zavedanjem nujnosti ugotavljanja potreb po izobraževanjih in usposabljanjih. Torej je 

smiselno vsaj toliko pozornosti kot ugotavljanju potreb po nadaljnjem izobraževanju in 

usposabljanju učiteljev ter njegovemu načrtovanju, posvetiti tudi evalvaciji izvedenega. 
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Osnova evalvacije so zbrani podatki in informacije, zato je potrebno tudi proces zbiranja 

podatkov in informacij skrbno načrtovati, rezultate pa ustrezno predstaviti ter jih uporabiti v 

nadaljnjem načrtovanju (Cencič 2011, 62).  

Vrednotenje učinkov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja naj se nanaša na: 

- cilje – ali smo z izobraževanjem in usposabljanjem dosegli zastavljene cilje, 

- razvoj in dosežke – kakšen je prispevek izobraževanja in usposabljanja za razvoj 

organizacije, 

 -  potrebe po prihodnjem izobraževanju in usposabljanju (Možina 2002a, 26). 

Evalviramo lahko tako napredek pri vsakemu posameznemu učitelju, kot tudi izboljšave, ki so 

nastale na šoli (Early in Bubb 2004, 77). Učitelje je potrebno nenehno spodbujati k evalvaciji 

aktivnosti profesionalnega razvoja in spremljanju, ali še sledimo zastavljenim ciljem. Early in 

Bubb (2004, 67) predlagata naj učitelji vodijo zapise o obiskanih seminarjih in tečajih, ki 

vključujejo tudi dosežene cilje. S tem ne bi učitelji o obiskanem seminarju razmišljali le kot o 

dnevu izven šole. Zbrani podatki, dokazi o izboljšavah lastnega dela, učinkih izobraževanj, 

usposabljanj lahko učitelju predstavljajo dodatno motivacijo za nadaljnje delo in dodatno 

nadgrajevanje le-tega.   

Možina (2002a, 22) opisuje vrednotenje učenja na štirih ravneh, od katerih so odvisne tudi 

tehnike vrednotenja: 

1. raven: stališča zaposlenih, udeleženih v izobraževanju in usposabljanju, o zadovoljstvu s 

pridobljenim znanjem (ankete, pogovori); 

2. raven: znanje zaposlenih, ki so ga pridobili (vprašalniki, preizkusi, testi); 

3. raven: vedenje zaposlenih – izboljšanje spretnosti, načina dela, delovna uspešnost (podatki 

o kakovosti dela); 

4. raven: dosežki organizacije glede na načrtovane cilje. 

Pomembne so vse štiri ravni, izberemo pa najprimernejšo v dani situaciji (Možina 2002a, 27).  

Da bo evalvacija kvalitetna in uspešna, mora biti: 

1. koristna, 

2. izvedljiva, 

3. primerna, 

4. natančna (Cencič 2011, 82)21
. 

Ravnatelj in učitelji lahko z evalvacijo sistematično in objektivno ugotavljajo ustreznost in 

uspešnost izobraževanja in usposabljanja ter uvidijo možnosti nadaljnjih izboljšav (Možina 

2002a, 26). Evalvacija naj se zaključi s poročilom, ki identificira pomanjkljivosti in predlaga 

dejavnosti za njihovo odpravljanje (Cencič 2011, 104). 

                                                
21

 Cencič povzema naštete kriterije po Joint Commettee 1994, Sagadin 1994, Izhodiščih za 
samoevalvacijo 1999. 
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Evalvacija učinkovitosti nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter posledično 

profesionalnega razvoja je težka, vendar nujno potrebna, če želimo naslednje korake še 

izboljšati. A kljub temu je pogosto zanemarjena ali pozabljena (Early in Bubb 2004, 77). Tudi 

Erčulj (2011a, 23-24)
22

 poroča o pomanjkljivem spremljanju prenosa pridobljenega znanja v 

prakso ter o zelo redko uporabljeni analizi in evalvaciji izobraževanj in usposabljanj  na ravni 

šole. Našteto pa je nedvomno ena od pomembnih ravnateljevih vlog. 

 

 

                                                
22

 Analiza projekta Sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju v letih 2008, 2009, 2010 in 2011. 
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4 METODE ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

V skladu s teoretičnim delom naloge, kjer smo opredelili pojme, povezane z nadaljnjim 

izobraževanjem in usposabljanjem učiteljev, pomembnostjo tega v sklopu profesionalnega 

razvoja ter vlogo ravnatelja, smo v empiričnem delu preučili ravnateljevo načrtovanje 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev v osnovnih šolah.   

 Metodološki pristop 4.1

V teoretičnem delu raziskave smo preučili obstoječo literaturo ter z metodo deskripcije 

definirali pojme povezane z nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem ter predstavili 

značilnosti načrtovanja tega. Povzeli smo stališča ter spoznanja domačih in tujih avtorjev 

strokovne literature in z metodo kompilacije razvili in oblikovali lastna spoznanja in 

zaključke. 

V empiričnem delu smo izvedli anketo med ravnatelji osnovnih šol in pridobili vpogled v 

njihova stališča in delovanje na področju načrtovanja nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja učiteljev. Za potrebe raziskave smo razvili lasten anketni vprašalnik (priloga 1). 

Večina vprašanj je bila zaprtega tipa. Pri ponujenih odgovorih smo uporabili 5-stopenjsko 

Likertovo lestvico, pri čemer je 1 pomenila najnižjo stopnjo in 5 najvišjo stopnjo. Anketni 

vprašalnik smo razdelili na tri dele. V prvem delu smo zajeli ravnateljeva stališča, v drugem 

delu njihova delovanja na šoli, tretji del pa je zajemal podatke o njihovem lastnem 

izobraževanju ter dobi ravnateljevanja. 

 Izvedba in zbiranje podatkov 4.2

V raziskavo smo zajeli ravnatelje vseh osnovnih šol v Sloveniji (450). Seznam teh smo 

pridobili na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. V začetku 

julija 2012 smo jih preko elektronske pošte pozvali k sodelovanju v raziskavi in jim 

posredovali povezavo do ankete. Vendar žal nismo dobili dovolj podatkov za smiselno 

obdelavo. Vzrok za izredno slabo odzivnost pripisujemo temu, da smo jih prosili za 

sodelovanje ravno v času, ko se jih večina že odpravlja na dopust. Zato smo ravnatelje v 

oktobru 2012 še enkrat zaprosili za sodelovanje in reševanje ankete. Tokrat smo bili 

uspešnejši in uspeli zbrati zadostno število v celoti izpolnjenih anket. 

Anketo je izpolnilo skupno 122 ravnateljev, kar predstavlja 27 % odzivnost. 22 vprašalnikov 

ni bilo izpolnjenih v celoti, 100 smo jih lahko uporabili za analizo. Ob upoštevanju le v celoti 

izpolnjenih vprašalnikov je bila odzivnost 22,2 %. 

Podatke smo zbrali s pomočjo elektronskega anketnega sistema LimeSurvery, v okviru 

Fakultete za management Koper. 
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 Statistična obdelava podatkov 4.3

Podatke v celoti izpolnjenih vprašalnikov smo uvozili v računalniški program SPSS Statistics 

17.0, jih uredili ter statistično obdelali. Računali smo frekvence in relativne frekvence 

odgovorov nominalnih in ordinalnih spremenljivk. Srednjo vrednost aritmetične sredine (M) 

in standardni odklon (SD) smo računali pri intervalnih spremenljivkah. Iskali smo korelacije 

med posameznimi spremenljivkami ter jih prikazali s Pearsonovim korelacijskim 

koeficientom, ki predstavlja moč linearne povezanosti med pari spremenljivk. Definiran je na 

intervalu med -1 in 1, pri čemer -1 pomeni največjo linearno negativno povezanost, 1 pa 

največjo možno pozitivno povezanost. Ob korelacijskih koeficientih smo opredelili še stopnjo 

tveganja (P), ki nam pove, ob kakšnem tveganju lahko zavrnemo ničelno domnevo, da je 

koeficient enak nič, pri čemer spremenljivki nista povezani, neodvisna spremenljivka ne 

vpliva na odvisno spremenljivko. Uporabili smo tudi faktorsko analizo po metodi glavnih osi, 

s pomočjo katere smo izračunali faktorske uteži. 

Rezultate obdelave podatkov smo prikazali v obliki preglednic in grafikonov s pomočjo 

računalniških programov Microsoft Word 2010 in Microsoft Excel 2010.   
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5 REZULTATI RAZISKAVE IN INTERPRETACIJA 

Pridobili smo 100 v celoti izpolnjenih anket in 22 nepopolno izpolnjenih anket, kar pomeni, 

da je bila odzivnost na raziskavo 27 % oziroma 22,2 % ob upoštevanju le v celoti rešenih 

anketnih vprašalnikov.  

Po analizi nepopolno rešenih anketnih vprašalnikov ugotavljamo, da so anketiranci rešili v 

celoti del, ko jih sprašujemo po njihovih mnenjih, stališčih, ustavili pa so se v delu, ki odraža 

njihovo delovanje na šoli na področju načrtovanja nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

učiteljev. 

V obdelavo podatkov smo zajeli le v celoti izpolnjene anketne vprašalnike. 

 Analiza splošnih podatkov 5.1

Z delom anketnega vprašalnika smo pridobili nekaj podatkov o izobraževanju ravnatelja. 

Ravnatelji so v anketi zapisali število let svojega ravnateljevanja. Za namene obdelave 

podatkov smo jih razdelili v skupine glede na število mandatov23
. 

Preglednica 1: Doba ravnateljevanja sodelujočih ravnateljev v anketi 

 število ravnateljev 

Prvi mandat (do vključno 5 let ravnateljevanja) 

Drugi mandat (med 6 in 10 let) 

Tretji mandat (med 11 in 15 let) 

Četrti mandat (med 16 in 20 let) 

Peti mandat (nad 20 let) 

41 

29 

18 

9 

3 

Na anketo se je odzvalo največ ravnateljev, ki opravljajo funkcijo vodenja prvi mandat. 

Največji delež ravnateljev, ki so izpolnili anketo, ravnateljuje tri leta. Teh je kar 13 %. 

                                                
23

 53. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16 
/07 določa, da mandat ravnatelja traja pet let. 
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Slika 4: Doba ravnateljevanja 

Ravnatelje smo vprašali po njihovi udeležbi na izobraževanjih in usposabljanjih, ki so 

namenjeni prav njim (preglednica 2). Skoraj vsi se redno udeležujejo rednih strokovnih 

srečanj ravnateljev v organizaciji Zavoda za šolstvo. Malo manj redno, a še vedno z zelo 

visoko udeležbo (4-krat v petih letih) se udeležujejo letnih posvetov ravnateljev. Z daljšim 

trajanjem izobraževanja očitno tudi zanimanje zanj pada. Tako se najmanj udeležujejo 

usposabljanj za ravnatelje v okviru Učečih se šol (trajanje 3,5 leta). Nizka pa je tudi frekvenca 

udeležbe na mednarodnih projektih. 

Preglednica 2: Povprečna udeležba ravnateljev na izobraževanjih in usposabljanjih v 

zadnjih petih letih 

Vrsta izobraževanja/usposabljanja M 

Redna strokovna srečanja ravnateljev v organizaciji Zavoda za šolstvo 4,23 

Letni posveti ravnateljev 3,85 

Krajša (1–2 dneva) usposabljanja za ravnatelje 3,15 

Daljša usposabljanja za ravnateljevanje (coaching, razvoj ravnateljevanja, 

mentorstvo novoimenovanim ravnateljem, vodenje za učenje ipd.) 
2,32 

Usposabljanja ravnateljev v okviru učečih se šol 1,63 

Mednarodni projekti 1,42 

     Opomba: M = aritmetična sredina. 

prvi mandat

drugi mandat

tretji mandat

četrti mandat

peti mandat
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Slika 5: Povprečna letna udeležba ravnateljev na izobraževanjih in usposabljanjih 

Preglednica 3: Povprečna letna udeležba ravnateljev na izobraževanjih glede na leta 

ravnateljevanja 

 Povprečna letna udeležba24
 

Prvi mandat (do vključno 5 let ravnateljevanja) 5,4 

Drugi mandat (med 6 in 10 let) 3,5 

Tretji mandat (med 11 in 15 let) 4,3 

Četrti mandat (med 16 in 20 let) 4,1 

Peti mandat (nad 20 let) 5,2 

Iz preglednice 3 razberemo, da se največ izobraževanj, namenjenih ravnateljem, udeležujejo 

ravnatelji v prvem mandatu. To potrjuje tudi korelacijski koeficient (preglednica 4) med 

udeležbo na izobraževanjih in številom let ravnateljevanja. Ta znaša -0,635, kar pomeni, da je 

odvisnost med spremenljivkama negativna in srednje močna. Torej se ravnatelji s krajšo dobo 

ravnateljevanja pogosteje udeležujejo izobraževanj. Povprečno število izobraževanj za 

ravnatelje na leto je visoko sicer tudi pri ravnateljih v petem mandatu, a so v tej kategoriji 

odgovarjali le trije anketiranci, kar je absolutno premalo za posploševanje. Pri ravnateljih v 

tretjem mandatu je v primerjavi s tistimi v drugem mandatu opazen porast udeležbe na 

izobraževanjih, kar morda lahko pojasnimo s tem, da po drugem mandatu »… njihova kariera 

                                                
24

 Povprečno udeležbo ravnateljev na izobraževanjih, namenjenih prav njim, smo izračunali tako, 
da smo sešteli udeležbe na vseh navedenih izobraževanjih ter jih delili s 5. Pri ravnateljih, ki 
opravljajo svojo funkcijo v prvem mandatu, smo seštevek delili s številom let njihovega 

ravnateljevanja. 
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preide v fazo, ki jo večina prepozna kot priložnost za kritično presojo lastnega dela in iskanja 

strategij za vodenje 'svoje' šole« (Erčulj 2012, 6).  

Preglednica 4: Korelacija med dobo ravnateljevanja in pogostostjo izobraževanja 

 1. 2. 

1. 1. Doba ravnateljevanja  -0,635* 

2. 2. Pogostost udeležbe na izobraževanjih -0,635*  

* Statistično značilna korelacija pri P = 0,01.  

Zaradi lažje obdelave podatkov smo anketirane ravnatelje razdelili v tri skupine glede na 

pogostost lastnega izobraževanja (preglednica 5). 

Preglednica 5: Oblikovanje skupin glede na povprečno letno udeležbo ravnatelja na 

izobraževanjih in usposabljanjih 

skupina povprečna letna udeležba frekvenca 

I. do vključno 3 26 

II. od 3 do 5 41 

III. 5 in več 33 

V anketi je sodelovalo največ ravnateljev, ki se v povprečju udeležijo med 3 in 5 

izobraževanj, namenjenim prav njim. Najmanj sodelujočih ravnateljev je v skupini, ki 

lastnemu izobraževanju in usposabljanju v naštetih oblikah namenjajo najmanj časa. 
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 Stališča in mnenja anketiranih ravnateljev 5.2

V prvem delu anketnega vprašalnika sprašujemo ravnatelje po njihovih stališčih in mnenjih. 

Preglednica 6: Stališča ravnateljev 

Trditev M SD 

Strokovnost, izkušnje in znanje učiteljev predstavljajo 

dragocen vir šole. 
4,66 0,96 

Profesionalni razvoj učitelja je skupna odgovornost učitelja 

in ravnatelja. 

 

4,15 0,96 

Profesionalni razvoj in izobraževanja ter usposabljanja 

učiteljev morajo biti del prednostnih nalog šole. 

 

4,06 1,00 

Vodenje profesionalnega razvoja učiteljev vzame 

ravnatelju veliko časa. 

 

3,58 0,90 

Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje ima velik vpliv na 

kakovost pouka in motivacijo učiteljev. 

 

4,12 0,95 

Najbolj učinkovito učenje je učenje na delovnem mestu. 

 
3,52 0,85 

Povratna informacija po hospitaciji prispeva k učenju 

učiteljev. 

 

4,06 0,86 

Samoevalvacija je pomemben dejavnik učenja. 

 
4,09 0,95 

Izobraževanja za kolektiv bolje prispevajo k uresničevanju 

sprememb v šoli kot udeležba posameznih učiteljev na 

izobraževanjih. 

 

3,74 1,01 

Ravnatelji smo dovolj usposobljeni za načrtovanje 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev. 
3,25 0,87 

Opomba: M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon 

V največji meri se ravnatelji strinjajo s trditvijo, da strokovnost, izkušnje in znanje učiteljev 

predstavljajo dragocen vir šole. Aritmetična sredina njihovih odgovorov je izredno visoka 

(4,66), standardni odklon (0,96) pa kaže na to, da so si v tem stališču precej enotni. Kar 84 % 

anketiranih ravnateljev se popolnoma strinja s to trditvijo, še nadaljnjih 9 % se jih strinja, le   

6 % pa se jih ne strinja s podano trditvijo. 
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Z visoko stopnjo strinjanja (M = 4,15) ravnatelji izkazujejo zavedanje, da je profesionalni 

razvoj učitelja skupna odgovornost učitelja in ravnatelja. Kar 79 % anketirancev se jih s to 

trditvijo strinja, le 6 % se jih s tem ne strinja. Podobno se jih velika večina (kar 82 % 

anketirancev) strinja, da ima nadaljnje izobraževanje in usposabljanje velik vpliv na kakovost 

pouka in na motivacijo učiteljev, 12 % se jih delno strinja in 6 % se jih ne strinja. Povprečna 

stopnja strinjanja s to trditvijo je 4,12, kar dokazuje visoko stopnjo strinjanja s tem, da ima 

nadaljnje izobraževanje in usposabljanje velik vpliv na kakovost pouka in na motivacijo 

učiteljev. Standardni odklon je pri obeh trditvah manjši od 1, torej so si ravnatelji v tem dokaj 

enotni.  

Ravnatelji se zavedajo samoevalvacije kot pomembnega dejavnika učenja, saj se na 5–

stopenjski lestvici v povprečju s to trditvijo strinjajo kar s 4,09 in standardnim odklonom 

manjšim od 1. Le 7 % anketiranih ravnateljev se s to trditvijo ne strinja. 

Enaka povprečna ocena strinjanja (4,06) se je izkazala pri trditvah, da mora biti profesionalni 

razvoj in izobraževanja ter usposabljanja učiteljev sestavni del prednostnih nalog šole, in da 

povratna informacija po hospitaciji prispeva k učenju učiteljev. A standardni odklon kaže, da 

so si ravnatelji bolj enotni v zadnji trditvi. 

Z izjavo, da izobraževanja za kolektiv bolje prispevajo k uresničevanju sprememb v šoli kot 

udeležba posameznih učiteljev na izobraževanjih, se jih le 24 % popolnoma strinja, nadaljnjih 

40 % se jih s tem strinja, 25 % se jih delno strinja in 11 % se jih s tem ne strinja. Povprečna 

stopnja strinjanja s to trditvijo je sicer 3,74, a je standardni odklon celo eno stotinko večji od 

1, kar kaže mogoče celo na neodločnost ravnateljev na tem področju. 

53 % ravnateljev meni, da jim vodenje profesionalnega razvoja učiteljev vzame veliko časa, 

37 % se jih delno strinja, 10 % se jih s tem ne strinja. Glede na povprečno stopnjo strinjanja s 

to trditvijo (3,58) in standardnim odklonom, manjšim od 1, bi lahko rekli, da se ravnatelji s 

tem strinjajo. 

Še bolj enotni so si ravnatelji v strinjanju s trditvijo, da je najbolj učinkovito učenje učenje na 

delovnem mestu (SD = 0,85). S tem se strinjajo s povprečno oceno 3,52. 55 % se jih strinja, 

da je najbolj učinkovito učenje učenje na delovnem mestu, 32 % se jih delno strinja, 13 % 

ravnateljev se s tem ne strinja. 

Najnižjo stopnjo strinjanja ravnatelji izražajo s trditvijo, da so dovolj usposobljeni za 

načrtovanje nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev in je razpršenost odgovorov 

tudi precej majhna, torej so si ravnatelji v tem dokaj enotni. 39 % ravnateljev se strinja, da so 

dovolj usposobljeni, kar 46 % se jih s tem delno strinja, 15 % se jih ne strinja. 
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 Ravnanje, delovanje na šoli 5.3

V drugem delu anketnega vprašalnika sprašujemo ravnatelje po njihovem delovanju na šoli, o 

njihovem načrtovanju nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev, dejavnikih, ki 

nanje vplivajo in ovirah, s katerimi se srečujejo. 

Preglednica 7: Delovanje na šolah 

Trditev M SD 

V letnem delovnem načrtu šole so tematsko in terminsko 

opredeljena izobraževanja in usposabljanja za učiteljski 

zbor. 

 

3,92 1,09 

V letnem delovnem načrtu naše šole so opredeljena 

izobraževanja in usposabljanja za vsakega posameznega 

učitelja. 

 

3,00 1,31 

Večina izobraževanj učiteljev je povezanih s prednostnimi 

nalogami šole. 

 

3,54 0,97 

Pobudo za udeležbo učitelja na seminarju poda ravnatelj 

šole. 

 

2,87 0,76 

Razvojni letni razgovor združim z razgovorom po 

hospitaciji. 

 

3,27 1,26 

Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje učitelja načrtujem 

skupaj z njim. 
3,37 0,93 

 

Učinke izobraževanj evalviramo. 

 

3,19 0,85 

Učinke izobraževanj in usposabljanj spremljam skozi 

hospitacije, razgovore. 
3,42 0,89 

Opomba: M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon 

Večina anketiranih ravnateljev (69 %) ima v svojih letnih delovnih načrtih tematsko in 

terminsko opredeljena izobraževanja in usposabljanja za učiteljski zbor. Iz rezultatov ankete 

sklepamo, da jih ima 37 % opredeljeno temo in termin, ostalih 32 % pa temo ali termin, saj so 

se prvi pri dani trditvi opredelili za popolnoma drži, drugi za drži. Nadaljnjih 21 % se jih je 

opredelilo za delno drži. Torej ima skupno kar 90 % šol, vključenih v raziskavo, v svojem 

letnem delovnem načrtu vsaj delno opredeljena izobraževanja in usposabljanja za učiteljski 

zbor. Aritmetična sredina odgovorov na to trditev je 3,92, kar potrjuje visoko stopnjo 
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vključenosti načrtovanih izobraževanj in usposabljanj za učiteljski zbor v letnem delovnem 

načrtu. Standardni odklon je razmeroma velik (1,09) torej si ravnatelji v opredeljevanju 

izobraževanj in usposabljanj za učiteljski zbor v letnem delovnem načrtu šole niso enotni. Še 

večja razlika je v opredeljevanju nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja posameznih 

učiteljev v letnem delovnem načrtu šole, saj je standardni odklon kar 1,31. Aritmetična 

sredina odgovorov je 3,00, torej imajo ravnatelji v povprečju v letnem delovnem načrtu šole 

delno opredeljena izobraževanja in usposabljanja za vsakega posameznega učitelja. Če 

pogledamo odstotne deleže odgovorov, vidimo, da so enakomerno porazdeljeni. 32 % 

ravnateljev ima v letnih delovnih načrtih opredeljena izobraževanja in usposabljanja za 

vsakega posameznega učitelja, 32 % se jih je opredelilo, da imajo le-to delno vključeno v 

LDN šole, kar 36 % pa v LDN ne vključujejo načrtovanih izobraževanj in usposabljanj 

posameznih učiteljev.  

 

Slika 6: Grafični prikaz porazdelitve odgovorov strinjanja25
 s trditvijo: 'V letnem 

delovnem načrtu naše šole so opredeljena izobraževanja in usposabljanja za vsakega 

posameznega učitelja.' 

S povprečnim odgovorom 3,54 in standardnim odklonom, manjšim od 1, anketirani ravnatelji 

izkazujejo razmeroma visoko stopnjo povezovanja nadaljnjih izobraževanj in usposabljanj 

učiteljev s prednostnimi nalogami šole. Kumulativni odstotni delež pa izkazuje, da velika 

večina (kar 84 %) anketiranih ravnateljev vsaj delno povezuje nadaljnja izobraževanja in 

usposabljanja učiteljev s prednostnimi nalogami šole. 

 

 

                                                
25

 Odgovora 'se popolnoma strinjam' in 'se strinjam' smo združili v kategorijo 'se strinja', 
odgovora 'se ne strinjam' in 'se sploh ne strinjam' pa v kategorijo 'se ne strinja'. 

se ne strinja

se delno strinja

se strinja
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Slika 7: Grafični prikaz porazdelitve odgovorov strinjanja s trditvijo: Pobudo za 

udeležbo učitelja na seminarju poda ravnatelj šole. 

Aritmetična sredina strinjanja s trditvijo, da pobudo za udeležbo učitelja na izobraževanju 

poda ravnatelj šole, je razmeroma nizka, 2,87. Standardni odklon pri tej trditvi je najnižji, 

torej so si ravnatelji v delovanju na šolah pri tem najbolj enotni. Na podlagi rezultatov 

sklepamo, da na večini šol ravnatelj občasno predlaga učitelju udeležbo na izobraževanju ali 

usposabljanju oziroma je ta rezultat dogovora med učiteljem in ravnateljem. Navedeno 

potrjujejo podatki enega od naslednjih vprašanj, kjer ravnatelje sprašujemo o sodelovanju 

med njimi in učitelji v fazi načrtovanja njihovega nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. 

Aritmetična sredina njihovih odgovorov je 3,37 s standardnim odklonom 0,93, torej lahko 

trdimo, da večina ravnateljev načrtuje nadaljnja izobraževanja skupaj z učitelji. A zaskrbljujoč 

je rezultat, da 11 % anketiranih ravnateljev pri načrtovanju nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja učitelja ne sodeluje z njim.  

Tako razvojni letni razgovor kot razgovor po hospitaciji lahko predstavljata priložnost za 

načrtovanje nadaljnjih izobraževanj in usposabljanj kot tudi za evalvacijo učinkov teh. Glede 

na aritmetično sredino odgovorov sklepamo, da polovica anketiranih ravnateljev razvojni letni 

razgovor združi z razgovorom po hospitaciji, a so njihovi odgovori precej razpršeni (visok 

standardni odklon), torej je praksa na šolah precej različna. Odstotni delež kaže, da le 21 % 

anketiranih ravnateljev opravlja omenjena razgovora ločeno. 

Razmeroma nizka je povprečna vrednost odgovora o evalvaciji učinkov izobraževanj. Ta 

znaša 3,19 in ob standardnem odklonu 0,85 lahko sklepamo, da večina šol učinke 

izobraževanj in usposabljanj evalvira le občasno, in da je praksa na šolah dokaj podobna. 

Relativne frekvence odgovorov nam še pojasnijo, da 36 % anketiranih na šolah učinke 

izobraževanj evalvira, 18 % pa ne evalvira izobraževanj in usposabljanj.  

se sploh ne strinja

se ne strinja

se delno strinja

se strinja

se popolnoma strinja
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Polovica anketiranih ravnateljev spremlja učinke izobraževanj in usposabljanj skozi 

hospitacije in razgovore z učitelji in še nadaljnjih 37 % ravnateljev občasno ali delno 

uporablja hospitacije in razgovore kot orodje evalvacije učinkov izobraževanj in usposabljanj. 

Tudi na podlagi aritmetične sredine odgovorov ter standardnega odklona lahko sklepamo, da 

so najpogostejši način spremljanja učinkov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

hospitacije in razgovori. 

Preglednica 8: Korelacija med trditvami o delovanju na šolah in pogostostjo 

izobraževanja ravnateljev 

Trditev 

Povprečna letna udeležba 

ravnatelja na 

izobraževanjih in 

usposabljanjih 

V letnem delovnem načrtu šole so tematsko in terminsko 

opredeljena izobraževanja in usposabljanja za učiteljski 

zbor. 
0,076 

V letnem delovnem načrtu naše šole so opredeljena 

izobraževanja in usposabljanja za vsakega posameznega 

učitelja. 
0,059 

Večina izobraževanj učiteljev je povezanih s prednostnimi 

nalogami šole. 0,171 

Pobudo za udeležbo učitelja na seminarju poda ravnatelj 

šole. 0,258** 

Razvojni letni razgovor združim z razgovorom po 

hospitaciji. 0,063 

Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje učitelja 

načrtujem skupaj z njim. 0,099 

Učinke izobraževanj evalviramo. 
0,156 

Učinke izobraževanj in usposabljanj spremljam skozi 

hospitacije, razgovore. -0,060 

** Statistično značilna korelacija pri P = 0,01. 
 

Med trditvami o delovanju na šolah in pogostostjo izobraževanja ravnatelja ni statistično 

značilnih korelacij, razen pri trditvi »Pobudo za udeležbo učitelja na seminarju poda ravnatelj 

šole«, kjer je povezanost spremenljivk zelo šibko pozitivna (0,258). Iz tega sklepamo, da 

ravnatelji, ki se sami pogosteje izobražujejo in usposabljajo, tudi pogosteje spodbujajo učitelje 

k izobraževanju in usposabljanju. 
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Preglednica 9: Test homogenosti varianc – delovanje na šolah 

Trditev Levenov test P 

V letnem delovnem načrtu šole so tematsko in 

terminsko opredeljena izobraževanja in 

usposabljanja za učiteljski zbor. 

 

2,016 0,139 

V letnem delovnem načrtu šole so opredeljena 

izobraževanja in usposabljanja za vsakega 

posameznega učitelja. 

 

1,603 0,207 

Večina izobraževanj učiteljev je povezanih s 

prednostnimi nalogami šole. 

 

1,005 0,370 

Pobudo za udeležbo učitelja na seminarju poda 

ravnatelj šole. 

 

2,767 0,068 

Razvojni letni razgovor združim z razgovorom po 

hospitaciji. 

 

2,460 0,091 

Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje učitelja 

načrtujem skupaj z njim. 

 

1,176 0,313 

Učinke izobraževanj evalviramo. 

 

0,083 0,920 

Učinke izobraževanj in usposabljanj spremljam 

skozi hospitacije, razgovore. 

0,208 0,813 

   Opomba: P = stopnja značilnosti. 

Preglednica 10: Test analize variance Anova – razlike med delovanjem na šoli glede 

pogostosti lastnega izobraževanja 

F P 

Večina izobraževanj učiteljev je 

povezanih s prednostnimi nalogami 

šole. 

med skupinami 3,554 0,032 

Pobudo za udeležbo učitelja na 

seminarju poda ravnatelj šole. 

med skupinami 

 

5,872 

   

0,004 

   

  Opomba: P = stopnja značilnosti. 
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Preglednica 11: Razlike aritmetičnih sredin med skupinami ravnateljev glede na 

pogostost izobraževanja  

razlika 

aritmetičnih 

sredin SD P 

V letnem delovnem načrtu šole so 

opredeljena izobraževanja in 

usposabljanja za vsakega posameznega 

učitelja. 

1 2 -0,677
*
 0,325 0,039 

3 -0,324 0,339 0,342 

Večina izobraževanj učiteljev je 

povezanih s prednostnimi nalogami šole. 

 

1 2 -0,568
*
 0,237 0,018 

3 -0,582
*
 0,248 0,021 

Pobudo za udeležbo učitelja na 

seminarju poda ravnatelj šole. 

1 2 -0,612
*
 0,182 0,001 

3 -0,478
*
 0,190 0,014 

Opomba: SD = standardni odklon, P = stopnja značilnosti. 

* Statistično značilna korelacija pri P = 0,05. 

Test homogenosti varianc kaže, da raznolikost varianc ni značilna pri nobeni trditvi. 

Po potrditvi enakosti varianc med skupinami smo preverili še ANOVA test enakosti 

aritmetičnih sredin, kjer se pokaže značilna razlika med skupinami ravnateljev pri trditvi 

»Večina izobraževanj učiteljev je povezanih s prednostnimi nalogami šole« in »Pobudo za 

udeležbo učitelja na seminarju poda ravnatelj šole«. Pri obeh trditvah se pokaže značilna 

razlika med skupino I v primerjavi z obema preostalima skupinama. Med skupino II in III pa 

ni značilnih razlik.  

Individualna razlika se pokaže tudi na relaciji med I in II skupino pri trditvi »V letnem 

delovnem načrtu šole so opredeljena izobraževanja in usposabljanja za vsakega posameznega 

učitelja«.  

Rezultati so pokazali, da ravnatelji, ki se pogosteje izobražujejo, v večji meri povezujejo 

prednostne naloge šole z izobraževanji in usposabljanji učiteljev ter v letnem delovnem načrtu 

šole pogosteje opredeljujejo nadaljnje izobraževanje in usposabljanje za vsakega 

posameznega učitelja in jih k lastnemu izobraževanju pogosteje spodbujajo. 

 

 

 



 

60 

 

Preglednica 12: Učenje učiteljev tekom naštetih dejavnosti – frekvence odgovorov 

Po mnenju ravnateljev (preglednica 12) se učitelji največ uče z udeležbo na seminarjih, 

delavnicah za učiteljski zbor, z izvajanjem teh, z analizami delovnih načrtov, rezultatov 

raziskav in nacionalnih preizkusov. Najnižjo stopnjo učenja pripisujejo učenju skozi 

opazovanje drugih učiteljev pri delu, kolegialnim hospitacijam. Zelo malo učenja pripisujejo 

tudi refleksiji lastnega dela in izobraževanjem na programih za pridobitev ali dopolnitev 

stopnje izobrazbe. Zadnji rezultat sicer preseneča, a je bilo vprašanje zastavljeno tako, da iz 

teh odgovorov ne moremo razbrati, ali menijo, da se učitelji tekom teh dejavnosti res malo 

naučijo ali pa se njihovi učitelji mogoče teh oblik učenja ne poslužujejo. 

Dejavnost 
nič malo veliko 

dejavnost ni 

vrsta učenja 

Branje strokovne literature 
1 54 43 2 

Refleksija lastnega dela 
3 43 49 5 

Analize delovnih načrtov, priprav, 

nacionalnih preizkusov znanj, 

rezultatov raziskav 

0 37 59 4 

Izvedba seminarja/delavnic 
7 32 60 1 

Opazovanje drugih učiteljev pri 

delu/kolegialne hospitacije 

11 55 30 4 

Vodenje projekta in prevzemanje 

določenih nalog na šoli 
1 30 67 2 

Mentorstvo pripravnikom, 

mentorstvo učencem 

3 34 60 3 

Udeležba na seminarjih izven šole 
1 26 72 1 

Udeležba na seminarjih/delavnicah 

za učiteljski zbor 
1 21 73 5 

Udeležba na študijskih skupinah 
2 42 54 2 

Izobraževanje na programih za 

pridobitev ali dopolnitev stopnje 

izobrazbe 

10 43 47 0 
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Dejavnosti, kot do refleksija lastnega dela, analize priprav, delovnih načrtov, nacionalnih 

preizkusov znanj, opazovanje drugih učiteljev pri delu oz. kolegialne hospitacije, prevzemanje 

določenih nalog na šoli, mentorstvo pripravnikom in mentorstvo učencem, so dejavnosti 

učenja na delovnem mestu, oziroma, po Liebermanovi delitvi učenja (Day in Sachs 2004, 13), 

dejavnosti učenja v šoli. Kljub temu, da se večina anketirancev strinja, da je najbolj 

učinkovito učenje učenje na delovnem mestu, pa ocenjujejo, da se učitelji na delovnem mestu 

manj učijo oziroma je v ospredju direktno učenje pred učenjem učiteljev v šoli.  

V preglednici 13 smo prikazali aritmetične sredine in standardne odklone stopnje učenja 

učiteljev glede na formalne oziroma neformalne oblike učenja. Pri tem smo podanim možnim 

odgovorom iz ankete priredili naslednje vrednosti: 0 – dejavnost ni vrsta učenja, 1 – nič, 2 – 

malo, 3 – veliko. Ugotavljamo, da se po mnenju ravnateljev učitelji največ uče tekom 

formalnih izobraževanj in usposabljanj. 

Preglednica 13: Učenje učiteljev glede na formalne, neformalne in informalne oblike26
 

       Opomba: M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon 

 

 

                                                
26

 Sugrue (2004, 83–84)   

Vrsta učenja   M SD 

1. 1. Neformalne in informalne oblike učenja   

Vodenje projekta in prevzemanje določenih nalog na šoli 2,62 0,62 

Analize delovnih načrtov, priprav, nacionalnih preizkusov 

znanj, rezultatov raziskav 
2,51 0,70 

Mentorstvo pripravnikom, mentorstvo učencem 2,51 0,70 

Branje strokovne literature 2,38 0,62 

Refleksija lastnega dela 2,36 0,77 

Opazovanje drugih učiteljev pri delu/kolegialne 

hospitacije 
2,11 0,75 

2. 2. Formalne oblike učenja 

Udeležba na seminarjih izven šole 
2,69 0,55 

Udeležba na seminarjih/delavnicah za učiteljski zbor 2,62 0,75 

Udeležba na študijskih skupinah 2,48 0,64 

Izobraževanje na programih za pridobitev ali dopolnitev 

stopnje izobrazbe 
2,37 0,66 
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Preglednica 14: Korelacija med trditvijo 'Samoevalvacija je pomemben dejavnik učenja' 

in pomembnostjo refleksije lastnega dela v procesu učenja 

 Refleksija lastnega dela 

Samoevalvacija je pomemben dejavnik učenja 0,257** 

** Statistično značilna korelacija pri P = 0,01. 

Glede na to, da se kar 79 % ravnateljev strinja, da je samoevalvacija pomemben dejavnik 

učenja, bi pričakovali, da bodo učenje učiteljev preko refleksije lastnega dela ocenili z višjo 

stopnjo. A je korelacija med spremenljivkama zelo šibko pozitivna (le 0,257 pri P = 0,01). 

Ravnatelji so učenje učiteljev na seminarjih izven šole ocenili malo bolje (višja povprečna 

vrednost in manjši standardni odklon) kot učenje na seminarjih in delavnicah za učiteljski 

zbor, čeprav se jih 64 % strinja in 25 % delno strinja, da izobraževanja za kolektiv bolje 

prispevajo k uresničevanju sprememb v šoli kot udeležba posameznih učiteljev na 

izobraževanjih.  

Preglednica 15: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o pogostosti uporabe posameznih 

obstoječih podatkov v procesu načrtovanja nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

 
nikoli redko pogosto 

Razvojni načrt šole 12  43 45 

Letni delovni načrt šole 0 21 79 

Ugotovitve samoevalvacijskega 

poročila šole 
0 38 62 

Ugotovitve, pridobljene z 

opazovanjem in spremljanjem 

učiteljevega dela 

0 27 73 

Ugotovitve listovnika učiteljev 44 44 12 

Ugotovitve, pridobljene z letnim 

razgovorom z učiteljem 
6 36 58 

Ravnatelji v procesu načrtovanja nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev 

najpogosteje uporabljajo letni delovni načrt šole, ugotovitve procesa opazovanja in 

spremljanja učiteljevega dela, samoevalvacijskega poročila ter ugotovitve letnega razgovora z 

učiteljem (preglednica 15). Najmanj se poslužujejo ugotovitev, pridobljenih na podlagi 

učiteljevega listovnika ter razvojnega načrta šole. 

Za večjo preglednost smo izračunali aritmetične sredine in standardne odklone odgovorov, pri 

čemer smo odgovoru nikoli priredili številsko vrednost 1, odgovoru redko številsko vrednost 

2 in odgovoru pogosto vrednost 3 ter jih prikazali v preglednici 16. 
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Preglednica 16: Aritmetične sredine in standardni odkloni odgovorov o pogostosti 

uporabe posameznih obstoječih podatkov v procesu načrtovanja nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja 

 M SD 

Razvojni načrt šole 2,33 0,67 

Letni delovni načrt šole 2,79 0,40 

Ugotovitve samoevalvacijskega 

poročila šole 
2,62 0,48 

Ugotovitve, pridobljene z 

opazovanjem in spremljanjem 

učiteljevega dela 

2,73 0,44 

Ugotovitve listovnika učiteljev 1,68 0,67 

Ugotovitve, pridobljene z letnim 

razgovorom z učiteljem 
2,52 0,60 

Opomba: M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon 

Na 3-stopenjski lestvici je povprečna sredina odgovora uporabe letnega delovnega načrta v 

procesu načrtovanja nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev kar 2,79 in 

standardni odklon le 0,40, kar res potrjuje pogosto uporabo letnega delovnega načrta v 

procesu načrtovanja. Zelo podobno je z ugotovitvami, pridobljenimi z opazovanjem in 

spremljanjem učiteljevega dela. Ravnatelji jih v procesu načrtovanja uporabijo s povprečno 

vrednostjo 2,73, kar je pogosto. Zaradi nizkega standardnega odklona (0,44) lahko trdimo, da 

jih pogosto uporablja večina ravnateljev. Že v preglednici 15 razberemo, da se ravnatelji v 

procesu načrtovanja najmanj poslužujejo ugotovitev, pridobljenih na podlagi učiteljevega 

listovnika ter razvojnega načrta šole. Preglednica 16 pa izkazuje precejšnjo razliko med 

uporabo razvojnega načrta šole ter listovnika učiteljev. Ravnatelji v izredno nizki meri 

uporabljajo listovnik učiteljev, medtem ko v večji meri razvojni načrt šole. A je pri obeh 

odgovorih standardni odklon dokaj visok (glede na 3-stopenjsko lestvico), torej je razpršenost 

odgovorov tudi razmeroma velika. 

Izračunali smo še korelacijo med pogostostjo uporabe posameznih dokumentov in 

ravnateljevih ugotovitev v procesu načrtovanja v odvisnosti od pogostosti njihovega lastnega 

izobraževanja (preglednica 17).  
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Preglednica 17: Korelacija med uporabo posameznih ugotovitev ali dokumentov  v 

procesu načrtovanja nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v odvisnosti od 

pogostosti izobraževanja ravnatelja. 

 
Povprečna letna udeležba ravnatelja na 

izobraževanjih in usposabljanjih 

Razvojni načrt šole 0,205* 

Letni delovni načrt šole 0,228* 

Ugotovitve samoevalvacijskega poročila šole 0,237* 

Ugotovitve, pridobljene z opazovanjem in 

spremljanjem učiteljevega dela 

0,090 (P = 0,374) 

Ugotovitve listovnika učiteljev 0,186 (P = 0,064) 

Ugotovitve, pridobljene z letnim razgovorom 

z učiteljem 

0,264** 

* Statistično značilna korelacija pri P = 0,05. 

** Statistično značilna korelacija pri P = 0,01. 

Korelacija mer trditvami o uporabi posameznih ugotovitev ali dokumentov s povprečno 

udeležbo izobraževanj na leto kažejo na značilno povezanost pri večini trditev, razen pri 

uporabi ugotovitev na podlagi listovnika učiteljev ter ugotovitev, pridobljenih z opazovanjem 

in spremljanjem učiteljevega dela.  

Kljub značilnostim ostajajo korelacije pri vseh trditvah na nizki stopnji, kar kaže na šibko 

povezanost med odgovori o uporabi posameznih ugotovitev ali dokumentov in povprečnim 

številom izobraževanj na leto. 

Največja korelacija med naštetimi in pogostostjo lastnega izobraževanja ravnateljev obstaja 

med uporabo ugotovitev, pridobljenimi z letnim razgovorom z učiteljem ter uporabo 

ugotovitev samoevalvacijskega poročila šole. Sklepamo, da ugotovitve, pridobljene z letnim 

razgovorom z učiteljem, uporabijo v procesu načrtovanja nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja posameznih učiteljev, medtem ko so ugotovitve samoevalvacijskega poročila 

uporabne tudi za načrtovanje izobraževanj in usposabljanj celotnega učiteljskega zbora. 
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Preglednica 18: Test homogenosti varianc - uporaba posameznih ugotovitev ali 

dokumentov v procesu načrtovanja 

 
Levenov test P 

razvojni načrt šole 0,715 0,492 

letni delovni načrt šole  10,310 0,000 

ugotovitve samoevalvacijskega poročila šole 3,293 0,041 

ugotovitve, pridobljene z opazovanjem in 

spremljanjem učiteljevega dela 
2,415 0,095 

ugotovitve listovnika učiteljev 1,059 0,351 

ugotovitve pridobljene z letnim razgovorom z 

učiteljem 
2,232 0,113 

    Opomba: P = stopnja značilnosti. 

Preglednica 19: Anova test analize variance med skupinami ravnateljev o uporabi 

posameznih ugotovitev ali dokumentov v procesu načrtovanja 

F P 

razvojni načrt šole 3,138 0,048 

ugotovitve pridobljene z letnim razgovorom z učiteljem 4,719 0,011 

Opomba: P = stopnja značilnosti. 

Preglednica 20: Primerjava aritmetičnih sredin med skupinami ravnateljev - uporaba 

posameznih ugotovitev ali dokumentov v procesu načrtovanja 

 

razlika aritmetičnih 

sredin SD P 

razvojni načrt šole 1 2 -0,265 0,168 0,118 

3 -0,438
*
 0,175 0,014 

 

ugotovitve samoevalvacijskega 

poročila šole 

1 2 -0,274 0,123 0,088 

3 -0,373
*
 0,123 0,012 

 

ugotovitve listovnika učiteljev 1 2 -0,197 0,167 0,242 

3 -0,417
*
 0,175 0,019 

 

ugotovitve pridobljene z letnim 

razgovorom z učiteljem 

1 2 -0,330
*
 0,148 0,028 

3 -0,466
*
 0,155 0,003 

Opomba: SD = standardni odklon, P = stopnja značilnosti. 
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Test homogenosti varianc kaže, da je pri odgovoru o uporabi letnega delovnega načrta šole in 

ugotovitev samoevalvacijskega poročila šole, varianca med skupinami značilno različna, zato 

jih nismo upoštevali pri ANOVA testu. Med ostalimi trditvami se značilna razlika med 

skupinami kaže pri odgovorih o uporabi razvojnega načrta šole in ugotovitev pridobljenih z 

letnim razgovorom z učiteljem. Podrobnejša primerjava med skupinami kaže na značilno 

razliko med aritmetičnimi sredinami prve in tretje skupine, torej ravnatelji, ki se pogosteje 

izobražujejo in usposabljajo, v procesu načrtovanja nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja učiteljev pogosteje uporabljajo razvojni načrt šole in ugotovitve, pridobljene z 

letnim razgovorom z učiteljem, kot ravnatelji, ki manj pozornosti namenijo lastnemu 

izobraževanju in usposabljanju.  

Anketiranci so po pomembnosti opredelili dejavnike, po katerih se odločajo za napotitev 

učitelja na izobraževanje ali usposabljanje. Poleg sedmih naštetih predvidenih dejavnikov so 

imeli možnost zapisati tudi druge. Trije anketiranci so sicer uvrstili odgovor 'drugo' kot 4., 5. 

in 6. najpomembnejšega, a dejavnika niso zapisali, zato smo te tri odgovore iz analize 

podatkov izločili. V spodnji preglednici (21) in diagramu (slika 9) smo prikazali frekvence 

izbire od najpomembnejšega dejavnika do tistega, ki najmanj vpliva na ravnateljevo odločitev 

za napotitev učitelja na izobraževanje ali usposabljanje. 

Preglednica 21: Razvrstitev dejavnikov, ki vplivajo na odločitev ravnatelja za napotitev 

učitelja na izobraževanje ali usposabljanje, po pomembnosti 

 

 

 

 

 

 

Dejavnik N
aj
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m
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2. 3. 4. 5. 6. 
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Motiviranost/želja učitelja 54 14 7 15 5 0 5 

Finančni prispevek 12 17 8 10 26 10 17 

Prispevek k izboljšanju prakse dela posameznega 

učitelja 
10 27 27 24 8 4 0 

Prispevek k izboljšanju dela šole 14 23 32 23 4 4 0 

Pridobitev točk za napredovanje posameznega učitelja 0 1 1 5 15 41 35 

Prispevek k profesionalnemu razvoju učitelja 10 16 25 19 23 6 1 

Organizator oz. izvajalec izobraževanja ali usposabljanja 0 2 0 3 18 35 41 
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Slika 8: Pomembnost dejavnikov, ki vplivajo na odločitev ravnatelja za izobraževanje ali 

usposabljanje učitelja 

Z zgoraj prikazanimi podatki smo izračunali indeks pomembnosti dejavnika tako, da smo 

število odgovorov pri najpomembnejšemu dejavniku pomnožili s 7, pri drugem 

najpomembnejšem s 6 itn. do najmanj pomembnega, ki smo ga pomnožili z 1, in produkte 

sešteli.  

Preglednica 22: Pomembnost dejavnikov, ki vplivajo na ravnateljevo načrtovanje 

izobraževanja in usposabljanja učiteljev 

 Izračunan indeks 

motiviranost/želja učitelja 577 

prispevek k izboljšanju dela šole 508 

prispevek k izboljšanju prakse dela posameznega učitelja 495 

prispevek k profesionalnemu razvoju učitelja 449 

finančni prispevek 381 

pridobitev točk za napredovanje posameznega učitelja 198 

organizator oz. izvajalec izobraževanja ali usposabljanja 189 

Kot prikazuje diagram, je to potrdil še naš izračun, da ravnatelji pri načrtovanju nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja učiteljev kot daleč najpomembnejši dejavnik izpostavljajo 

motiviranost oz. željo učitelja. Kot naslednja najpomembnejša dejavnika so ravnatelji 
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pridobitev točk za napredovanje posameznega učitelja prispevek k profesionalnemu razvoju učitelja

organizator oz. izvajalec izobraževanja ali usposabljanja
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izpostavili prispevek k izboljšanju prakse dela šole in dela posameznega učitelja, pri čemer pa 

dajejo malo večji pomen izboljšanju dela šole. Dejavnika, ki najmanj vplivata na proces 

načrtovanja nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev pa sta glede frekvence 

odgovorov pridobitev točk za napredovanje učitelja in organizator oz. izvajalec izobraževanja 

ali usposabljanja. 

Preglednica 23: Ocena deleža variance proučevanih spremenljivk pojasnjenega s 

skupnimi faktorji z metodo glavnih osi – dejavniki, ki vplivajo na ravnateljevo odločitev 

za izobraževanje ali usposabljanje učitelja 

faktor 

začetne lastne vrednosti ekstrakcija vsote kvadratov 

% pojasnjene 

variabilnosti 

kumulativni 

% 

% pojasnjene 

variabilnosti kumulativni % 

1  30,693 30,693 30,693 30,693 

2  21,121 51,814 21,121 51,814 

3  17,251 69,066 17,251 69,066 

4 11,624 80,689   

  

  

   

  

5 10,653 91,342   

6 8,436 99,778   

7 0,222 100,000   

Skoraj 70 % celotne variabilnosti ravnateljevega načrtovanja izobraževanja in usposabljanja 

učiteljev lahko pojasnimo s prvimi tremi faktorji. 

Preglednica 24: Matrika faktorskih uteži – dejavniki, ki vplivajo na ravnateljevo 

odločitev za izobraževanje ali usposabljanje učitelja 

1 2 3 

motiviranost oz. želja učitelja -0,194 -0,847 0,152 

finančni prispevek -0,913 0,003 0,023 

prispevek k izboljšanju prakse dela posameznega učitelja 0,700 0,201 0,225 

prispevek k izboljšanju dela šole -0,072 0,846 -0,029 

pridobitev točk za napredovanje posameznega učitelja 0,146 -0,003 0,799 

prispevek k profesionalnemu razvoju učitelja 0,723 -0,056 -0,396 

organizator oz. izvajalec izobraževanja ali usposabljanja 0,190 0,194 -0,709 

 

Iz tabele faktorskih uteži so za prvi faktor razvidne visoke uteži pri dejavniku prispevka k 

profesionalnemu razvoju učitelja ter dejavniku prispevka k izboljšanju prakse dela 

posameznega učitelja, medtem ko kaže drugi faktor močan vpliv na prispevek k izboljšanju 

dela šole in tretji na dejavnik pridobitev točk za napredovanje posameznega učitelja. Ti 
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dejavniki naredijo največjo razliko pri ravnateljevem odločanju za nadaljnje izobraževanje in 

usposabljanje učiteljev. 

Preglednica 25: Dejavniki, ki predstavljajo ravnateljem pri načrtovanju izobraževanj in 

usposabljanj učiteljev največje ovire 
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Odsotnost ter nadomeščanje učitelja 15 25 23 18 19 

Finančni prispevek 45 27 9 14 5 

Nemotiviranost učitelja 20 15 20 18 27 

Usklajevanje potreb posameznega učitelja s potrebami 

šole 
8 12 32 31 17 

Pomanjkanje določenih vsebin izobraževanj 12 21 16 19 32 

 

 

Slika 9: Dejavniki, ki predstavljajo ravnateljem pri načrtovanju izobraževanj in 

usposabljanj učiteljev, največje ovire 
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Iz pridobljenih podatkov ugotavljamo, da ravnateljem največje ovire pri načrtovanju 

izobraževanja in usposabljanja učiteljev predstavlja finančni prispevek. Temu sledita 

odsotnost oz. nadomeščanje učitelja in nemotiviranost učitelja. Kot najmanjši oviri ravnatelji 

izpostavljajo usklajevanje potreb posameznega učitelja s potrebami šole in pomanjkanje 

določenih vsebin izobraževanj.  

Za lažjo analizo smo tudi v tem primeru izračunali skupne indekse posamezne ovire tako, da 

smo število odgovorov največje ovire pomnožili s 5 itn. do najmanjše ovire, kjer smo število 

odgovorov pomnožili z 1 in produkte sešteli. Indekse smo prikazali v preglednici 26. 

Preglednica 26: Indeksi dejavnikov - ovir 

 Izračunan indeks 

Finančni prispevek 393 

Odsotnost ter nadomeščanje učitelja 299 

Nemotiviranost učitelja 283 

Usklajevanje potreb posameznega učitelja s potrebami 

šole 
263 

Pomanjkanje določenih vsebin izobraževanj 262 

 

V nadaljevanju smo z metodo glavnih komponent skušali izluščiti komponente oz. dejavnike, 

ki pojasnijo kar največ variabilnosti. 

Preglednica 27: Ocena deleža variance proučevanih spremenljivk pojasnjenega s 

skupnimi faktorji z metodo glavnih osi – ovire v procesu načrtovanja  

faktor 

začetne lastne vrednosti ekstrakcija vsote kvadratov 

% pojasnjene 

variabilnosti 

kumulativni 

% 

% pojasnjene 

variabilnosti 

kumulativni 

% 

1 33,747 33,747 33,747 33,747 

2 27,946 61,693 27,946 61,693 

3 22,577 84,270 22,577 84,270 

4 15,730 100,000   

  

  

5 0,000 100,000   
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Preglednica 28: Matrika faktorskih uteži – ovire v procesu načrtovanja  

  1 2 3 

Odsotnost ter nadomeščanje učitelja 0,869 -0,083 0,253 

Finančni prispevek 0,072 -0,799 0,342 

Nemotiviranost učitelja 0,021 0,024 -0,999 

Usklajevanje potreb posameznega učitelja s 

potrebami šole 

-0,071 0,864 0,231 

Pomanjkanje določenih vsebin izobraževanj -0,848 0,061 0,316 

Kar 84 % celotne variabilnosti ovir pri ravnateljevem načrtovanju izobraževanja in 

usposabljanja učiteljev lahko pojasnimo s tremi faktorji, pri čemer največjo razliko v ovirah 

pri načinu načrtovanja ustvarja odsotnost ter nadomeščanje posameznega učitelja, na drugem 

mestu usklajevanje potreb posameznega učitelja s potrebami šole in na tretjem kombinacija 

ostalih dejavnikov. Nemotiviranost posameznega učitelja nima posebnega učinka na 

odločanje. 

Tako so v preglednici faktorskih uteži (preglednica 28) za prvi faktor razvidne visoke uteži pri 

dejavniku odsotnost ter nadomeščanje učitelja, medtem ko kaže drugi faktor močan vpliv na 

usklajevanje potreb posameznega učitelja s potrebami šole in tretji na kombinacijo ostalih 

dejavnikov.  

Le 7 % ravnateljev meni, da bi si bili učitelji pripravljeni v celoti ali delno financirati 

nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, 65 % pa jih meni, da bi si učitelji občasno bili 

pripravljeni financirati izobraževanje ali usposabljanje.  

Preglednica 29: Financiranje nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja s strani 

učiteljev po mnenju ravnateljev (v %)  

 Da Ne Občasno 

  

7 

 

28 
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 Slika 10: Pripravljenost financiranja lastnega izobraževanja s strani učiteljev 

Izračunali smo Pearsonov koeficient korelacije (preglednica 30) za korelacijo odgovorov o 

mnenju ravnateljev o financiranju nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja s strani učiteljev 

v odvisnosti od njihovega lastnega izobraževanja. Koeficient korelacije kaže na šibko 

pozitivno povezanost, kar pomeni, da ravnatelji, ki se pogosteje izobražujejo, v večji meri 

menijo, da bi si bili učitelji pripravljeni sami vsaj delno financirati izobraževanje in 

usposabljanje. 

Preglednica 30: Pripravljenost financiranja nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

s strani učiteljev v odvisnosti od njihovega lastnega izobraževanja 

 Povprečna letna udeležba 

ravnatelja na izobraževanjih in 

usposabljanjih 

Ali menite, da bi si bil učitelji pripravljeni v 

celoti ali pa delno financirati nadaljnje 

izobraževanje in usposabljanje?  

 

0,228 

* Statistično značilna korelacija pri P = 0,05. 

 

Korelacijo smo preverili še s preizkusom enakosti varianc. 

Preglednica 31: Levenov test enakosti varianc 

Levenov test P 

2,903 0,060 

  Opomba: P = stopnja značilnosti.  
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Preglednica 32: Test analize variance Anova - pripravljenost financiranja nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja s strani učiteljev 

 

F P 

Med skupinami 3,905 0,023 

      Opomba: P = stopnja značilnosti. 

 

Preglednica 33: Primerjava med skupinami ravnateljev - pripravljenost financiranja 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja s strani učiteljev 

 

Razlika aritmetičnih sredin SD 

 1 2 -0,315
*
 0,135 

3 -0,371
*
 0,142 

         * Stopnja značilnosti P = 0,05. 

Na podlagi Levenovega preskusa enakosti varianc (preglednica 31) je razvidno, da je stopnja 

značilnosti P večja od 0,05, zato lahko trdimo, da je varianca med skupinami enaka. Zato 

naredimo še ANOVA test analize variance (preglednica 32), ki pokaže značilno razliko med 

skupinami (stopnja značilnosti je manjša od 0,05). 

Statistično značilna razlika se pokaže med prvo skupino (ravnatelji, ki se najmanj 

izobražujejo) ter ostalima dvema skupinama. Izkazalo se je, da med ravnatelji II. skupine (3-5 

izobraževanj letno) in III. skupine (več kot 5 izobraževanj letno) v mnenju o financiranju 

lastnega izobraževanja s strani učiteljev ni statistično pomembnih razlik (preglednica 33). 

Najpomembnejša vloga učitelja je poučevanje, zato je njegovo nadaljnje izobraževanje in 

usposabljanje v največji meri usmerjeno v izboljševanje tega. Torej je učinke izobraževanj in 

usposabljanj najbolj smiselno opazovati pri delu v razredu. Ravnatelj lahko spremlja učinke 

skozi hospitacije ter razgovore z učiteljem, kjer lahko skupaj evalvirata učinke izobraževanj in 

usposabljanj. S Pearsonovim koeficientom korelacije smo preverili, ali ravnateljevo 

izobraževanje in usposabljanje vpliva na odvisnost med evalvacijo učinkov izobraževanj ter 

spremljanje teh skozi hospitacije in razgovore. 
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Preglednica 34: Korelacijski koeficienti podatkov o evalvaciji izobraževanj in 

usposabljanj glede na pogostost izobraževanj ravnateljev 

 skupina Učinke izobraževanj evalviramo. 

Učinke izobraževanj in 

usposabljanj spremljam skozi 

hospitacije, razgovore. 

I. 

II. 

III. 

skupni 

0,402** 

0,612* 

0,749* 

0,473* 

* Statistično značilna korelacija pri P = 0,01. 

** Statistično značilna korelacija pri P = 0,05. 

Na podlagi preglednice 34 ugotavljamo, da je korelacija med tem, da šole evalvirajo učinke 

izobraževanj in usposabljanj in ravnateljevo spremljavo omenjenih učinkov skozi hospitacije 

in razgovore, šibka. Ob razčlenitvi ravnateljev glede na pogostost njihovega lastnega 

izobraževanja, pa ugotavljamo, da ravnatelji, ki se pogosteje izobražujejo in usposabljajo, tudi 

pogosteje spremljajo učinke izobraževanj skozi hospitacije in razgovore z učitelji. Korelacija 

v skupini ravnateljev, ki se najpogosteje (5 in več izobraževanj in usposabljanj na leto) 

izobražujejo je namreč pozitivna in močna. 

Ker so cilji nekaterih programov v organizaciji Šole za ravnatelje neposredno povezani z 

načrtovanjem nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev oziroma z njihovim 

profesionalnim razvojem, smo na podlagi podatka o vključenosti šol v omenjene projekte, 

izvedli določene analize. 

Preglednica 35: Vključenost šol v projekte Šole za ravnatelje 

Projekt: število šol 

a. Mreža učečih se šol  39 

b. Sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju 
27 

c. Usposabljanje za uvedbo sistema ugotavljanja in 

zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij 

(samoevalvacija) 

44 

d. Učenje učenja 45 

15 % šol ni vključenih v nobenega od programov Šole za ravnatelje, 9 % jih je vključenih v tri 

izmed naštetih projektov, 4 % šol pa vse omenjene projekte. 

Kot izredno pomemben del usposabljanja v mrežah učečih se šol se izpostavljajo strokovne 

razprave med sodelavci, izmenjava znanja in izkušenj, timsko reševanje skupnih problemov 

ter spodbujajo izmenjevanje dobre prakse med sodelavci ter z drugimi šolami.  
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Preglednica 36: Primerjava podatkov med šolami, vključenimi v projekt Mreže učečih 

se šol 

 
vključeni ostali 

M SD M SD 

Najbolj učinkovito učenje je učenje na delovnem 

mestu. 

 

3,64 

 

0,87 

 

3,44 

 

0,83 

Izobraževanja za kolektiv bolje prispevajo k 

uresničevanju sprememb v šoli kot udeležba 

posameznih učiteljev na izobraževanjih. 

3,87 1,03 

 

3,66 

 

1,00 

Opomba: M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon 

Ravnatelji šol, vključenih v Mreže, se v večji meri zavedajo pomena učenja na delovnem 

mestu in so bolj naklonjeni mnenju, da izobraževanja za kolektiv bolje prispevajo k 

uresničevanju sprememb v šoli kot udeležba posameznih učiteljev na izobraževanjih 

(preglednica 36). A so razlike izredno majhne. 

Glede na poznavanje poteka dela v Mrežah učečih se šol, smo pričakovali določene razlike 

tudi v stopnjah učenja učiteljev (preglednica 37).  

Preglednica 37: Stopnja učenja učiteljev tekom naštetih dejavnosti v odvisnosti od 

vključenosti v projekt Mreže učečih se šol. 

Dejavnost 
vključeni ostali 

M SD M SD 

Refleksija lastnega dela 
 

2,31 

 

0,86 

 

2,39 

 

0,71 

Analize delovnih načrtov, priprav, nacionalnih 

preizkusov znanj, rezultatov raziskav 

 

2,51 

 

0,64 

 

2,51 

 

0,74 

Izvedba seminarja/delavnic 
 

2,56 

 

0,64 

 

2,48 

 

0,70 

Vodenje projekta in prevzemanje določenih 

nalog na šoli 

 

2,62 

 

0,63 

 

2,62 

 

0,61 

Opomba: odgovorom iz ankete smo priredili naslednje vrednosti: 0 – dejavnost ni vrsta 

učenja, 1 – nič, 2 – malo, 3 – veliko. 

Opomba: M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon 

Ker strokovni delavci na delavnicah sami izberejo problem ali področje, ki ga bodo 

izboljševali, na podlagi analize stanja, smo pričakovali pri učenju preko refleksije lastnega 

dela in preko analiz opazno višje stopnje učenja. A se pri refleksiji lastnega dela pokaže 

razlika ravno v obratno smer. Torej se preko refleksije več uče učitelji, ki niso vključeni v 
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Mreže učečih se šol. Strokovne delavce na šoli vodi razvojni tim, ki na podlagi lastnega 

izobraževanja izven šole pripravi delavnice zanje na šoli. In na področju učenja učiteljev 

preko izvajanja delavnic je opazna razlika v stopnji učenja med učitelji, vključenimi v Mreže 

šol in ostalimi. Proti pričakovanju pa ni razlike v stopnji učenja v vodenju projekta in 

prevzemanju nalog na šoli.   

V skladu z izhodišči projekta Sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju smo analizirali razlike med odgovori ravnateljev šol, ki so 

bile vključene v ta projekt, in ostalimi.  

Preglednica 38: Primerjava podatkov med šolami, vključenimi v projekt Sofinanciranje 

profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, in ostalimi 

 
vključeni ostali 

M SD M SD 

Profesionalni razvoj in izobraževanja ter 

usposabljanja učiteljev morajo biti del 

prednostnih nalog šole. 

 

4,30 

 

0,91 

 

3,97 

 

1,03 

Večina izobraževanj učiteljev je povezanih s 

prednostnimi nalogami šole. 

 

3,81 

 

0,88 

 

3,44 

 

0,99 

Razvojni letni razgovor združim z razgovorom 

po hospitaciji. 

 

3,52 

 

1,25 

 

3,18 

 

1,26 

Učinke izobraževanj evalviramo. 

 

3,19 

 

0,68 

 

3,19 

 

0,91 

Učinke izobraževanj in usposabljanj spremljam 

skozi hospitacije, razgovore. 

 

3,48 

 

0,89 

 

3,40 

 

0,89 

Opomba: M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon 

Ugotavljamo, da ravnatelji šol, vključenih v projekt Sofinanciranje profesionalnega 

usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, bolje in v večji meri povezujejo 

izobraževanja in usposabljanja učiteljev s prednostnimi nalogami šole. Prav tako v večji meri 

združujejo razvojni letni razgovor z razgovorom po hospitaciji. Aritmetična sredina evalvacije 

učinkov izobraževanj je sicer enaka v obeh skupinah, a je standardni odklon odgovorov pri 

ravnateljih, vključenih v projekt, precej manjši, zato lahko sklepamo, da ti v večji meri 

evalvirajo učinke izobraževanj. Prav tako so ravnatelji šol, vključenih v projekt, v majhni, a 

opazni, prednosti pri spremljanju učinkov izobraževanj in usposabljanj skozi hospitacije in 

razgovore.  

V istih skupinah smo še raziskali morebitne razlike v uporabi posameznih ugotovitev ali 

dokumentov v procesu načrtovanja nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev.   
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Preglednica 39: Uporaba posameznih ugotovitev ali dokumentov (v %) v procesu 

načrtovanja v odvisnosti od vključenosti v projekt Sofinanciranje profesionalnega 

usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju 

 skupina nikoli redko pogosto 

Razvojni načrt šole 
vključeni 

ostali 

0 

16 

44 

41 

56 

43 

Letni delovni načrt šole 

 

vključeni 

ostali 

 

0 

0 

 

11 

25 

 

89 

75 

Ugotovitve samoevalvacijskega 

poročila šole 

 

vključeni 

ostali 

 

0 

0 

 

33 

40 

 

67 

60 

 

Ugotovitve, pridobljene z 

opazovanjem in spremljanjem 

učiteljevega dela 

 

vključeni 

ostali 

 

 

0 

0 

 

26 

27 

74 

73 

Ugotovitve listovnika učiteljev 

 

vključeni 

ostali 

 

37 

47 

 

52 

41 

 

11 

12 

Ugotovitve, pridobljene z letnim 

razgovorom z učiteljem 

 

vključeni 

ostali 

 

7 

6 

 

30 

38 

 

63 

56 

Razlika med ravnatelji šol, vključenimi v projekt, in ostalimi je precejšnja v uporabi načrta 

razvoja šole in letnega delovnega načrta šole v procesu načrtovanja nadaljnjega izobraževanja 

in usposabljanja učiteljev (preglednica 39).  Ravnatelji, vključeni v projekt, tudi v večji meri 

uporabljajo samoevalvacijsko poročilo in ugotovitve listovnika učiteljev. 

Šole, ki so vključene v program Usposabljanje za uvedbo sistema ugotavljanja in 

zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij (usposabljanje za 

samoevalvacijo), v okviru sedemdnevnih usposabljanj na ravni timov z vmesnimi aktivnostmi 

za učiteljske zbore, med drugim usmerjajo samoevalvacijo v proces učenja in poučevanja. 

Glede na to smo pričakovali, da bodo ravnatelji teh šol bolj naklonjeni učenju na delovnem 

mestu ter samoevalvaciji kot pomembnemu dejavniku učenja.  
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Preglednica 40: Primerjava stališč med šolami, vključenimi v projekt usposabljanja za 

samoevalvacijo 

 
vključeni ostali 

M SD M SD 

Najbolj učinkovito učenje je učenje na delovnem 

mestu. 

 

3,59 

 

0,95 

 

3,46 

 

0,76 

Samoevalvacija je pomemben dejavnik učenja. 4,16 0,89 4,04 1,00 

Opomba: M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon 

Ravnatelji šol, vključenih v ta program, se v večji meri zavedajo pomembnosti 

samoevalvacije v procesu učenja učiteljev, čeprav je razlika v strinjanju o učinkovitosti učenja 

na delovnem mestu komaj opazna (preglednica 40). 

Glede na to, da samoevalvacija vključuje refleksijo in analize dokumentov, smo pričakovali 

razliko v stopnji učenja učiteljev preko teh dveh dejavnikov. A je razlika komaj opazna, pri 

analizah priprav in raziskav je celo negativna (preglednica 41). 

Preglednica 41: Stopnja učenja učiteljev tekom naštetih dejavnosti v odvisnosti od 

vključenosti v projekt usposabljanja za samoevalvacijo 

Dejavnost 
vključeni ostali 

M SD M SD 

Refleksija lastnega dela 
 

2,39 

 

0,75 

 

2,34 

 

0,79 

Analize delovnih načrtov, priprav, nacionalnih 

preizkusov znanj, rezultatov raziskav 

 

2,45 

 

0,73 

 

2,55 

 

0,69 

Opomba: Odgovorom iz ankete smo priredili naslednje vrednosti: 0 – dejavnost ni vrsta 

učenja, 1 – nič, 2 – malo, 3 – veliko. 

Opomba: M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon. 

Ravnatelji, ki so vključeni v projekt usposabljanja za samoevalvacijo, veliko pogosteje v 

procesu načrtovanja nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev uporabljajo 

ugotovitve samoevalvacijskega poročila šole (preglednica 5.42). 
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Preglednica 42: Uporaba posameznih ugotovitev ali dokumentov (v %) v procesu 

načrtovanja nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v odvisnosti od vključenosti v 

projekt usposabljanja za samoevalvacijo 

 skupina nikoli redko pogosto 

Ugotovitve samoevalvacijskega 

poročila šole 

vključeni 

ostali 

 

0 

0 

 

27 

46 

 

73 

54 

Cilji projekta Učenje učenja27
 niso eksplicitno povezani z nadaljnjim izobraževanjem in 

usposabljanjem učiteljev, so pa ena od oblik tega. Izvaja se v obliki delavnic za učiteljske 

zbore. Prav zaradi načina dela smo primerjali aritmetične sredine stališča o prispevku 

izobraževanj za kolektiv k spremembam v šoli (preglednica 43).  

Preglednica 43: Primerjava podatkov  med šolami, vključenimi v usposabljanje Učenje 

učenja 

 
vključeni ostali 

M SD M SD 

Izobraževanja za kolektiv bolje prispevajo k 

uresničevanju sprememb v šoli kot udeležba 

posameznih učiteljev na izobraževanjih. 

3,76 1,15 

 

3,73 

 

0,89 

Opomba: M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon 

Ugotavljamo, da ravnatelji šol, ki so vključene v usposabljanje Učenje učenja, v le malo večji 

meri in z večjim standardnim odklonom podpirajo trditev, da izobraževanja za kolektiv bolje 

prispevajo k uresničevanju sprememb v šoli kot udeležba posameznih učiteljev na 

izobraževanjih.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
27

 Učitelji se pogovarjajo, dogovarjajo, razvijajo okolje za razmišljanje o učenju. Več na 
http://www.solazaravnatelje.si/usposabljanje-uciteljskih-zborov/spu-uu/. 
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 Preverjanje hipotez  5.4

H1: Večina28
 ravnateljev pri načrtovanju nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev 

ne povezuje prednostnih nalog šole s profesionalnim razvojem učiteljev. 

Hipotezo H1 lahko zavrnemo in trdimo, da večina ravnateljev pri načrtovanju nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja povezuje prednostne naloge šole s profesionalnim razvojem 

učiteljev. Velika večina ravnateljev (skoraj 80 %) se namreč zaveda, da mora biti 

profesionalni razvoj učitelja sestavni del prednostnih nalog šole in v praksi v skoraj enakem 

deležu oboje tudi povezujejo. To potrjujeta tudi podatka, da v enakem deležu pri načrtovanju 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ravnatelji največ uporabljajo letni delovni načrt 

šole (na tristopenjski lestvici s povprečno vrednostjo kar 2,79 in standardnim odklonom le 

0,40), in da jim v procesu načrtovanja prispevek k izboljšanju dela šole predstavlja kar drugi 

najpomembnejši dejavnik za odločanje o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju.  

Raziskava je pokazala, da je zavedanje o pomembnosti povezovanja prednostih nalog šole s 

profesionalnim razvojem učiteljev močnejše kot pa dejanja v sami praksi načrtovanja 

(aritmetična sredina zavedanja je 4,06, medtem ko je ta pri odgovorih o delovanju na šolah le 

3,54). 

H2: Ravnatelji, ki se sami redno izobražujejo in usposabljajo, pri načrtovanju nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja v večji meri povezujejo prednostne naloge šole s 

profesionalnim razvojem učiteljev kot ravnatelji, ki se ne izobražujejo in usposabljajo.  

Hipotezo H2 lahko potrdimo, saj je raziskava pokazala, da ravnatelji, ki se pogosteje 

izobražujejo in usposabljajo, v praksi bolje oziroma v večji meri povezujejo prednostne 

naloge šole z izobraževanji in usposabljanji učiteljev ter jih v večji meri načrtujejo skupaj z 

učitelji. Ravnatelji, ki več pozornosti namenjajo lastnim izobraževanjem, v večji meri 

spodbujajo učitelje k udeležbam na izobraževanjih in usposabljanjih. Rezultati so pokazali 

tudi razliko na področju opredeljevanja izobraževanj in usposabljanj posameznih učiteljev v 

letnih delovnih načrtih. Opazna je tudi manjša razlika v zavedanju povezovanja 

profesionalnega razvoja učiteljev s prednostnimi nalogami šole ter dejanskim povezovanjem 

tega v praksi med ravnatelji šol, katere so vključene v projekt Sofinanciranje profesionalnega 

usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, in ostalimi.  

H3: Večina ravnateljev pri načrtovanju nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev 

izhaja iz analize stanja. 

Hipotezo H3 potrdimo. Ravnatelji se v veliki meri zavedajo pomembnosti samoevalvacije kot 

dejavnika učenja. Zelo visoko cenijo učenje učiteljev skozi analize delovnih načrtov, priprav, 

nacionalnih preizkusov, raziskav, kar potrjuje njihovo zavedanje, da je analiza nekega stanja 

                                                
28

 Kot večino smatramo več kot polovico.  
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lahko dobro vodilo za načrtovanje nadaljnjih izobraževanj in usposabljanj. Ker sta refleksija 

lastnega dela in samoevalvacija šole v veliki meri podobni, je v raziskavi presenetil rezultat, 

da med pojmovanjem samoevalvacije kot pomembnega dejavnika učenja in refleksijo 

lastnega dela kot obliko učenja obstaja le šibka povezanost. 

V procesu načrtovanja izobraževanj in usposabljanj učiteljev najpogosteje uporabljajo (poleg 

letnega delovnega načrta) ugotovitve, pridobljene s spremljanjem in opazovanjem 

učiteljevega dela, ugotovitve iz samoevalvacijskega poročila ter ugotovitve, pridobljene z 

letnim razgovorom z učiteljem. Torej se v načrtovanju res odraža podlaga analize stanja. 

Ugotavljamo, da ravnatelji, ki lastnemu izobraževanju namenjajo več pozornosti, v večji meri 

povezujejo načrtovanje razvoja učiteljev z analizami stanja. Vse povezanosti so sicer šibke, a 

statistično značilne. Najmočnejša povezanost odvisnosti se odraža pri uporabi ugotovitev 

letnega razgovora z učiteljem. Tu se je izkazala precejšnja razlika med ravnatelji, ki se zelo 

malo izobražujejo in usposabljajo (do trikrat letno) in tistimi, ki lastnemu izobraževanju in 

usposabljanju namenjajo več pozornosti in časa (več kot petkrat letno). Precejšnja razlika se 

odraža tudi v uporabi ugotovitev samoevalvacijskega poročila v procesu načrtovanja 

nadaljnjih izobraževanj in usposabljanj. In sicer jih v precej večji meri uporabljajo ravnatelji 

šol, ki so vključene v projekt usposabljanja za samoevalvacijo. 

H4: Večina ravnateljev ne spremlja učinkov izobraževanja.  

Le tretjina ravnateljev spremlja učinke izobraževanja. Slaba polovica ravnateljev spremlja 

učinke le delno. Žal ni zaznati niti statistično pomembnih korelacij v odvisnosti od pogostosti 

izobraževanj ravnateljev. Glede na nizek korelacijski koeficient med evalvacijo in načinom 

le-te lahko trdimo, da gre v večini šol za nenačrtno spremljanje in preverjanje učinkov. Zato 

hipoteze H4 ne potrdimo, dodamo pa ugotovitev, da ta spremljava ni načrtna. 

Ugotavljamo pa, da obstajajo statistično pomembne korelacije med evalvacijo učinkov 

izobraževanj ter spremljanjem teh skozi hospitacije in razgovore glede na pogostost 

ravnateljevega izobraževanja. Tako je korelacija med evalvacijo učinkov izobraževanj ter 

spremljanjem teh skozi hospitacije in razgovore pri ravnateljih, ki se malo izobražujejo 

pozitivna in šibka, medtem ko je pri ravnateljih, ki se veliko izobražujejo in usposabljajo 

pozitivna in močna. 

H5: Pri načrtovanju nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja dajejo ravnatelji prednost 

vključevanju učiteljev v formalne oblike izobraževanja in usposabljanja.  

Večina ravnateljev se sicer zaveda, da je najbolj učinkovito učenje na delovnem mestu. V še 

večji meri priznavajo samoevalvacijo kot pomemben dejavnik učenja, so pa manj naklonjeni 

trditvi, da izobraževanja za kolektiv bolje prispevajo k uresničevanju sprememb v šoli kot 

udeležba posameznih učiteljev na izobraževanjih. Vsekakor pa pripisujejo večjo mero učenja 

preko formalnih oblik izobraževanja in usposabljanja. Največji pomen pripisujejo učenju 
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učiteljev na seminarjih izven šole, sledijo jim seminarji in delavnice za učiteljske zbore in z 

enako pomembnostjo že učenje z vodenjem projekta in prevzemanjem določenih nalog na 

šoli. Najnižjo stopnjo učenja pripisujejo učenju preko refleksije lastnega dela in opazovanja 

drugih učiteljev pri delu ter ju postavljajo po pomembnosti za vse formalne oblike učenja. 

Torej hipotezo H5 potrdimo. 

H6: Izmed dejavnikov, ki vplivajo na ravnateljevo načrtovanje nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja učiteljev, ima največji negativni vpliv finančni vidik, največji pozitivni vpliv pa 

motiviranost posameznih učiteljev. 

Hipotezo H6 potrdimo, saj na podlagi pridobljenih podatkov ugotavljamo, da ravnateljem pri 

procesu načrtovanja res predstavlja največjo oviro finančni vidik in najmočnejši pozitivni 

dejavnik motiviranost posameznega učitelja.  

Kljub temu, da je trenutna finančna situacija za področje nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja precej slaba, pa ravnatelji finančni vidik načrtovanja postavljajo po 

pomembnosti šele na peto od skupno sedmih mest. A vendarle ga med ovirami postavljajo na 

prvo mesto. Ravnatelji menijo, da bi si občasno bili učitelji pripravljeni tudi sami financirati 

izobraževanja in usposabljanja, pri čemer se je izkazala statistično pomembna razlika v 

mnenju o tem v odvisnosti od pogostosti lastnega izobraževanja ravnatelja. Tako ugotavljamo, 

da ravnatelji, ki sami namenjajo več pozornosti lastnemu izobraževanju, v večji meri menijo, 

da bi si bili učitelji pripravljeni sami financirati izobraževanja in usposabljanja.    

Poleg dejavnikov, zajetih v anketni vprašalnik, lahko trdimo, da na načrtovanje nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja vpliva tudi ravnateljevo lastno izobraževanja, saj se je v kar 

dosti postavkah raziskave izkazalo, da ravnateljevo izobraževanje in usposabljanje statistično 

pomembno vpliva na njegove odločitve in ravnanja. 

Vpliv na načrtovanje učiteljevega razvoja ima tudi ravnateljeva usposobljenost na tem 

področju. V raziskavi so se s trditvijo o lastni usposobljenosti za načrtovanje nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja učiteljev najmanj strinjali in si bili v tem, glede na standardni 

odklon, tudi najbolj enotni. Hkrati s precej visoko povprečno oceno strinjanja izražajo 

mnenje, da vodenje profesionalnega razvoja učiteljev ravnatelju vzame veliko časa. 
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6 SKLEP IN PRIPOROČILA 

Rezultate raziskave smo povezali s teoretičnimi izhodišči ter zasnovali priporočila za 

ravnateljevo načrtovanje nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev v osnovnih 

šolah. Hkrati odpiramo priložnosti za nadaljnje raziskovanje. 

 Povzetek ugotovitev 6.1

Profesionalni razvoj učitelja je vseživljenjski proces učenja, ki temelji na njegovi začetni 

izobrazbi (Kalin 2004, 600) ter vključuje razvoj in usposabljanja skozi celotno kariero  (Early 

in Bubb 2004, 4). Zajema formalna in neformalna učenja, izobraževanja, usposabljanja in 

ostale dejavnosti, s katerimi učitelji pridobijo nova profesionalna znanja, izboljšajo svoje 

profesionalne spretnosti, jim pomagajo pri razjasnitvi njihovih profesionalnih vrednot in 

omogočajo bolj učinkovito poučevanje in učenje učencev (Early in Bubb 2004, 3–4). 

Profesionalni razvoj pomembno vpliva na kakovost poučevanja in učenja (Day 1999, 4). 

Razvoj učiteljev in njihove profesionalnosti je zelo pomemben za razvoj šole kot institucije 

(Gjuričić 2011, 31), saj »se šole ne morejo razvijati, ne da bi učitelji nenehno izboljševali in 

spreminjali svoje delo« (Erčulj 2011a, 15). 

Strokovnost, izkušnje in kvalifikacije učiteljev predstavljajo zelo dragocen vir šole (Early in 

Bubb 2004, 3) in ravnatelji slovenskih osnovnih šol se tega zavedajo. Učiteljeva nadaljnja 

izobraževanja in usposabljanja zato v precejšnji meri načrtujejo skupaj z njimi. Najmočnejši 

pozitivni dejavnik, ki vpliva na ravnateljevo načrtovanje izobraževanj in usposabljanj, je 

motiviranost ali želja učitelja, hkrati pa jim nemotiviranost učitelja predstavlja precejšnjo 

oviro, kar je razumljivo, saj zaradi naravnanosti procesa same motivacije nanjo ni mogoče 

neposredno vplivati (Lipičnik 2002a, 458). Učiteljev razvoj sicer lahko spodbujamo, »ne 

moremo pa ga dosegati tehnološko«, kajti to je »notranji proces, ki se ga ne zavedajo prav 

vsi.« (Muršak, Javrh in Kalin 2011, 13) 

Early in Bubb (2004) in Koren (2007) pišejo o pomembnosti povezanosti profesionalnega 

razvoja učiteljev z razvojnim načrtom šole, ter da so izobraževanja učiteljev in vodstva med 

prednostnimi nalogami načrta šole. Tega se ravnatelji slovenskih osnovnih šol zavedajo in jih 

v veliki meri tudi povezujejo. A vseeno je zavedanje močnejše od dejanj v praksi. Ravnatelji v 

procesu načrtovanja nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev sicer res 

najpogosteje uporabljajo letni delovni načrt šole, a na drugi strani se izredno malo poslužujejo 

načrta razvoja šole. V letnem delovnem načrtu opredelijo večinoma izobraževanja in 

usposabljanja za učiteljski zbor, v manjši meri opredeljujejo nadaljnja izobraževanja in 

usposabljanja za posamezne učitelje, kar kaže na postavljanje prioritete razvoja šole pred 

razvojem posameznega učitelja.  
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Napredek in izboljšave v šoli kot organizaciji so močno odvisne od razvoja posameznih 

učiteljev in razvoja vseh učiteljev skupaj (Erčulj 2000, 7), zato mora šola najti primerno 

ravnovesje med uresničevanjem potreb posameznih zaposlenih ter širšega namena 

organizacije (Bush in Middlewood 2005, 16), saj sta profesionalni razvoj učiteljev in razvoj 

šole neposredno povezana (Erčulj 2011a, 23). Pri tem sicer lahko pride do konflikta med 

namenom organizacije in težnjah posameznikov (Bush in Middlewood 2005, 16), na drugi 

strani pa se z ustreznim povezovanjem ciljev razvoja šole in ciljev profesionalnega razvoja 

posameznega učitelja lahko ohrani neko primerno ravnotežje med potrebami šole ter osebnimi 

in profesionalnimi potrebami posameznega učitelja (Early in Bubb 2004, 3). Učinkovito in 

ekonomično usklajevanje potreb posameznih učiteljev in šole ni preprosto, vendar se s tem 

prihrani čas in denar (Early in Bubb 2004, 48, 75). Pravilno izbrano in oblikovano nadaljnje 

izobraževanje in usposabljanje lahko ustvarjalno vpliva na posameznika in na celoten kolektiv 

(Javrh 2004, 72). Ravnateljem slovenskih osnovnih šol usklajevanje potreb posameznega 

učitelja s potrebami šole ne predstavlja večjih ovir. Vseeno pa pri razvrstitvi pomembnosti 

dejavnikov postavljajo izboljšanje prakse dela šole pred izboljšanjem prakse posameznega 

učitelja. 

Ravno prispevek izobraževanja ali usposabljanja k izboljšanju dela šole se je izkazal za precej 

močan dejavnik vpliva na ravnateljevo načrtovanje nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

učiteljev. Kot primer takšnih izobraževanj ali usposabljanj Hopkins (2007, 98) predlaga 

delavnice za zaposlene, pri katerih vsi zaposleni sodelujejo pri načrtovanju poučevanja in 

učenja. Podobno Hargreaves in Hopkins (2001, 37) navajata dan za strokovno spopolnjevanje 

delavcev šole, ki ga ravnatelj premišljeno izbere in kot tak lahko bolje prispeva k 

spreminjanju kulture in k uresničevanju sprememb, celo več kot udeležba posameznih 

strokovnih delavcev na izobraževanju. Večjo učinkovitost izobraževanj znotraj kolektiva 

utemeljujejo številni avtorji (Trunk Širca 2000; Elmore 2004; Polak 2004; Koren 2007), ki 

govorijo tudi neposredno o učenju med učitelji s strokovnimi razpravami, medsebojnimi 

hospitacijami, timskim delom, analizami, konstruktivnimi kritikami. V literaturi (Možina 

2002a; Southworth 2005; Hopkins 2007: Hargreaves in Hopkins 2001; Day in Sachs 2004; 

Bush in Middlewood 2005; Early in Bubb 2004) se vedno bolj poudarja pomen učenja na 

delovnem mestu. Možina (2002a, 25) celo pravi, da je učenje na delovnem mestu najbolj 

učinkovito učenje. Tega se ravnatelji slovenskih osnovnih šol sicer zavedajo, a še vedno 

največjo mero učenja pripisujejo seminarjem, ki potekajo izven šole. Neformalnim oblikam 

pripisujejo nizko stopnjo učenja, najslabše ocenjujejo učenje preko kolegialnih hospitacij in 

refleksije lastnega dela.  

Največja ovira, s katero se ravnatelji soočajo v procesu načrtovanja nadaljnjega izobraževanja 

in usposabljanja učiteljev, je finančni prispevek. Kar je razumljivo, glede na to, da je čas 

velike finančne krize in so varčevalni ukrepi močno posegli na področje financiranja 

izobraževanj in usposabljanj. Hkrati pa pomanjkanje finančnih sredstev lahko pomeni, da 

bodo ravnatelji pri načrtovanju nadaljnjih izobraževanj in usposabljanj bolj ciljno usmerjeni, 
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da bodo v večji meri izhajali iz dejanskih potreb, da bodo izbirali učinkovita izobraževanja in 

usposabljanja, da bodo v večji meri spodbujali neformalno in priložnostno učenje ter 

evalvirali procese ter učinke izobraževanj in usposabljanj. 

Izhodišče načrtovanja naj bi bila analiza stanja, za katero lahko ravnatelji uporabijo 

ugotovitve samoevalvacijskega poročila, ugotovitve, pridobljene z opazovanjem in 

spremljanjem učiteljevega dela, ter ugotovitve letnega razgovora z učiteljem.  

S samoevalvacijo šola ugotavlja trenutno stanje, predhodne dosežke ter prihodnje priložnost i, 

oziroma kot pravi Musek Lešnik (2008, 15) je »usmerjena nazaj in naprej«. Je proces, 

namenjen izboljševanju kakovosti izobraževanja in dobra podlaga za načrtovanje sprememb 

(Brejc in Trunk Širca 2007, 49). Ravnatelji samoevalvacijo vidijo tudi kot pomemben 

dejavnik učenja in jo v zelo visokem odstotku uporabljajo v procesu načrtovanja nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja učiteljev. Prav tako v precejšnji meri ravnatelji uporabljajo 

podatke, pridobljene z opazovanjem in spremljanjem učiteljevega dela. Ravnatelj lahko 

namreč s stalnim spremljanjem in vrednotenjem pedagoškega dela učiteljev zbere precej 

podatkov za uspešno in kvalitetno načrtovanje (Šteblaj 2004, 627). Prav načrtovanje 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev in njihovega razvoja je eden 

izmed ciljev spremljanja in vrednotenja pedagoškega dela strokovnih delavcev (Bevc, 

Fošnarič in Sentočnik 2002, 6). Del opazovanja in spremljanja učiteljevega dela so 

hospitacije. Ravnatelji se zavedajo pomembnosti povratne informacije in ji dajejo pomembno 

mesto v procesu učenja učiteljev. Osrednji namen pogovora in dejavnosti po hospitaciji mora 

biti razvijanje refleksivne prakse (Erčulj 2007, 28), ki pa jo mora ravnatelj poznati in se jo 

zavedati. Naša raziskava je pokazala, da se ravnatelji pomembnosti povratne informacije sicer 

zavedajo, a učenju učiteljev preko refleksije lastnega dela pripisujejo precej nizko stopnjo 

učenja. Marentič Požarnik (2008, 31) izpostavlja, da se iz izkušenj ne učimo avtomatično, 

nekdo nam mora pri refleksiji pomagati in tu ima zelo pomembno vlogo ravnatelj. A je ob 

pojmovanju učenja preko refleksije lastnega dela njegova vloga zaskrbljujoča.  

Ravnatelji se v veliki meri zavedajo pomembnosti samoevalvacije kot dejavnika učenja. Zelo 

visoko cenijo učenje učiteljev skozi analize delovnih načrtov, priprav, nacionalnih preizkusov, 

raziskav, kar potrjuje njihovo zavedanje, da je analiza nekega stanja lahko dobro vodilo za 

načrtovanje nadaljnjih izobraževanj in usposabljanj. Ker sta refleksija lastnega dela in 

samoevalvacija šole v veliki meri podobni, je v raziskavi presenetil rezultat, da med 

pojmovanjem samoevalvacije kot pomembnega dejavnika učenja in refleksijo lastnega dela 

kot obliko učenja obstaja le šibka povezanost. 

Listovnik, ob katerem lahko učitelj o svojem razvoju in delu razmišlja kritično, išče povratno 

informacijo, predstavlja vez med posameznim učiteljem in ravnateljem ter omogoča 

učinkovito povezovanje potreb posameznikov in potreb šole, ravnatelji pri načrtovanju 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev uporabijo le redko. V veliko večjo pomoč 
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in oporo v procesu načrtovanja, so ravnateljem redni letni razgovori z učitelji. Na letnem 

razgovoru bi naj tekli pogovori tako o rezultatih kot tudi o načrtih za prihodnost (Majcen 

2004, 9–12), o načrtovanju profesionalnega in osebnega razvoja zaposlenega in razvoju 

organizacije (Ivanuša-Bezjak 2006, 77), o usklajevanju razvoja posameznika in organizacije 

ter izboljšanju dela vseh (Cvetko 2002, 83–86).  

Najpogosteje v procesu načrtovanja ravnatelji uporabljajo (poleg letnega delovnega načrta) 

ugotovitve, pridobljene s spremljanjem in opazovanjem učiteljevega dela, ugotovitve iz 

samoevalvacijskega poročila ter ugotovitve, pridobljene z letnim razgovorom z učiteljem. 

Torej se v načrtovanju res odraža podlaga analize stanja. Ugotavljamo, da na tem področju 

pomembno vpliva ravnateljevo lastno izobraževanje in usposabljanje, saj ravnatelji, ki 

lastnemu izobraževanju namenjajo več pozornosti, v večji meri povezujejo načrtovanje 

razvoja učiteljev z analizami stanja.  

Po vsakem izobraževanju in usposabljanju potrebuje tako skupina kot tudi posameznik nekaj 

časa, da lahko zbere misli, naredi povzetke vsega novega in jih umesti v nov kontekst (Early 

in Bubb 2004, 21). Temu sledi evalvacija učinkov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. 

Evalviramo lahko tako napredek pri vsakemu posameznemu učitelju, kot tudi izboljšave, ki so 

nastale na šoli (Early in Bubb 2004, 77). Evalvacija je sistematično zbiranje podatkov z 

namenom presoje in izboljšav (Marentič Požarnik 1999, 21), saj evalvacija poleg metode 

ugotavljanja kakovosti predstavlja tudi metodo izboljševanja kakovosti izobraževanja (Ferjan 

2005, 289), zato evalvacija nikakor ni zadnji korak v procesu izobraževanja in usposabljanja, 

ampak le del tega. Iz evalvacije naj sledijo novi ukrepi, nove identifikacije potreb, nova 

izobraževanja, usposabljanja. 

Evalvacija učinkovitosti nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja je težka, vendar nujno 

potrebna, če želimo naslednje korake še izboljšati. Early in Bubb (2004, 77) ugotavljata, da je 

kljub temu pogosto zanemarjena ali pozabljena. Kar pa je pokazala tudi naša raziskava. Dobra 

tretjina ravnateljev spremlja učinke izobraževanja, slaba polovica ravnateljev spremlja učinke 

le delno. Polovica ravnateljev spremlja učinke izobraževanj in usposabljanj skozi hospitacije 

in razgovore. Ugotavljamo, da gre v večini šol za nenačrtno spremljanje in preverjanje 

učinkov. Podobno Erčulj (2011, 23–24) poroča o pomanjkljivem spremljanju prenosa 

pridobljenega znanja v prakso ter o zelo redko uporabljeni analizi in evalvaciji izobraževanj in 

usposabljanj na ravni šole.  

Ravnateljeva vloga v procesu profesionalnega razvoja je »večplastna in sega od preproste 

organizacijske do kompleksne, ki se odraža v odnosu do profesionalnega razvoja in 

ustvarjanju pogojev zanj« (Erčulj 2011a, 22). Kot vodja bistveno vpliva na odnos učiteljev do 

lastnega učenja, predvsem s svojim zgledom (Cencič 2011, 18). Ključna naloga ravnatelja kot 

vodje nadaljnjega profesionalnega razvoja je spodbujanje in razvijanje »učečih se učiteljev« 

ter pospeševanje načrtovanega učenja in priložnosti za profesionalni razvoj (Early in Bubb 
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2004, 21). Ravnatelj mora načrtno usmerjati učitelje v sodelovanje, načrtovati temu namenjen 

čas in prostor ter učiteljem zagotoviti možnost izkustvenega učenja (Sentočnik 2004, 583). 

Spodbujati mora odgovornost posameznika do profesionalnega razvoja, pri čemer pa mora 

biti profesionalni razvoj obravnavan kot skupna odgovornost učitelja in šole (Early in Bubb 

2004, 5–6). Ravnatelji slovenskih osnovnih šol se tega zavedajo in v precejšnji meri njihova 

nadaljnja izobraževanja in usposabljanja načrtujejo skupaj z njimi, saj jim učiteljev 

profesionalni razvoj v procesu načrtovanja predstavlja dokaj pomemben dejavnik.  

Ravnatelj ni neposredno odgovoren za profesionalni razvoj učitelja, je pa odgovoren za 

ustvarjanje pogojev zanj – z načrtovanjem priložnosti za timsko delo, skupnimi načrtovanji na 

ravni šole, medsebojnimi hospitacijami ter organizacijskimi strokovnimi razpravami, v katerih 

pa sam tudi aktivno sodeluje (Erčulj 2011a). Ravnatelji pa menijo, da se učitelji najmanj učijo 

skozi medsebojne hospitacije, torej je vprašljivo zagotavljanje pogojev za takšne oblike 

učenja.  

Ker je temeljni namen šole učenje in poučevanje, se jima mora tudi ravnatelj posvečati. Prav 

je, da to počne z drugega vidika kot učitelji (Koren 2007, 99), a da je »prvi med enakimi« 

(Everard in Morris 1996, 28), saj ravnatelj pripomore k oblikovanju učeče se skupnosti s 

svojim obnašanjem, zgledom (Early in Bubb 2004, 25; Cencič 2011, 18). Naša raziskava je 

pokazala, da ravnateljevo izobraževanje vpliva na proces načrtovanja nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja učiteljev. Ravnatelji, ki se pogosteje izobražujejo in 

usposabljajo, se v večji meri zavedajo, da mora biti profesionalni razvoj učiteljev del 

prednostnih nalog šole. Še pomembneje je, da tudi v praksi bolje oziroma v večji meri 

povezujejo prednostne naloge šole z izobraževanji in usposabljanji učiteljev ter ta v večji meri 

načrtujejo skupaj z učitelji. Ti ravnatelji tudi v večji meri spodbujajo učitelje k nadaljnjemu 

izobraževanju in usposabljanju.  

Nalogo smo zastavili ob predpostavki, da je nadaljnje izobraževanje in usposabljanje učiteljev 

kot sestavni del njihovega profesionalnega razvoja zelo pomemben člen v delovanju šole in 

njeni uspešnosti. Zato mora biti skrbno načrtovano. Tega se zavedajo tudi ravnatelji, a 

dvomijo v svojo usposobljenost za to nalogo. Na to opozarjajo tudi Muršak, Javrh in Kalin 

(2011, 117), ki povezujejo ravnateljevo pedagoško kompetenco in kompleksnost nalog z 

izobraževanjem ravnateljev ter se sprašujejo o tem, koliko je ravnatelj lahko sogovornik, saj 

mu »pogosto primanjkuje teoretičnega znanja, obvladovanja različnih pedagoških 

konceptov«. Ravnatelji hkrati oziroma posledično menijo, da jim vodenje profesionalnega 

razvoja učiteljev vzame preveč časa. V angleški literaturi zasledimo t. i. koordinatorje 

profesionalnega razvoja, katerih delo se nanaša na identifikacijo potreb po nadaljnjem 

izobraževanju in usposabljanju, načrtovanju, oblikovanju in zagotavljanju ustreznega 

usposabljanja in razvoja, pregled in oceno napredka ter neprestano izboljševanje učinkovitosti 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja (Early in Bubb 2004, 37). Bush in Middlewood 

(2005, 8) pojasnjujeta, da težave v izobraževanju niso enake niti znotraj države in bi bilo 
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nesmiselno primerjati težave na področju izobraževanja med državami. A Muršak, Javrh in 

Kalin (2011, 117) so na podlagi opravljene raziskave v Sloveniji razmišljali o podobni rešitvi 

– o možnosti vodenja izobraževanja zaposlenih s strani učitelja, svetovalnega delavca, a 

izpostavljajo problem ustrezne finančne podpore.  

Ravnateljeva vloga v procesu načrtovanja nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ni le 

organiziranje predavanj ali delavnic. Njegova vloga je veliko kompleksnejša in zahtevnejša. 

Skupaj z učitelji mora prepoznavati potrebe po nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju 

tako celotnega učiteljskega zbora kot tudi posameznih učiteljev ter ustvarjati in zagotavljati 

pogoje za razvoj učiteljev in šole. Pri načrtovanju so mu lahko v pomoč samoevalvacijska 

poročila, ugotovitve in dokumenti, pridobljeni s spremljanjem učiteljevega dela, letni razvojni 

razgovori z učitelji, razgovori ob listovnikih. Na podlagi vsega naštetega lažje izlušči 

prednostna področja za celotno šolo in za posamezne učitelje, oblikuje cilje ter aktivnosti, ki 

bodo vodile do realizacije zastavljenih ciljev. Rezultati nekaterih akcij so opazni v krajšem, 

drugih v daljšem obdobju. Evalvacija se lahko izvaja sproti ali pa po pretečenem nekem 

obdobju z različnimi instrumenti. Nove izkušnje in nova znanja vodijo v načrtovanje in 

izvajanje novih dejavnosti.  

Kljub temu, da je večji del odgovornosti za lasten profesionalni razvoj na učitelju, pa Javornik 

Krečič (2008, 140–141) poudarja, da učitelji potrebujejo pomoč pri prepoznavanju in 

ozaveščanju neskladij, pomoč pri iskanju rešitev ter pomoč pri izboljšavah. Torej potrebujejo 

ravnatelja v vlogi svetovalca, usmerjevalca ter ne-nazadnje tudi v vlogi organizatorja.  

 Prispevek k znanosti 6.2

V teoretičnem delu naloge smo zbrali obstoječo domačo in tujo literaturo s področij, 

povezanih z nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem učiteljev ter načrtovanjem tega. 

Opredelili smo vlogo ravnatelja v samem procesu. Empirični del odraža stanje načrtovanja 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev v slovenskih osnovnih šolah ter tako 

predstavlja osnovo načrtovanja izboljšav in sprememb na tem področju, ki vodijo v izboljšave 

dela ravnateljev, učiteljev ter šol. Hkrati naloga odpira nova vprašanja ter nakazuje nove 

priložnosti za raziskovanje omenjenega področja. S tem naloga prispeva k razvoju stroke. 

V procesu raziskovanja smo s področja načrtovanja v slovenski literaturi sicer zasledili 

besedila (Trunk Širca 1995; Roncelli Vaupot in Bevc 2004; Jurič, Koren in Persson 2010), 

nismo pa zasledili empirične raziskave o načrtovanju nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja učiteljev kot sestavnega dela profesionalnega razvoja. V nalogi pišemo o 

povezavah med kakovostjo načrtovanja nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev 

ter ravnateljevo usposobljenostjo za to delo in povezave empirično dokazujemo, kar je naš 

prispevek k znanosti. 
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 Priporočila 6.3

Ravnatelji se zavedajo pomembnosti profesionalnega razvoja učitelja ter njegovega vpliva na 

kakovost poučevanja in pouka in postavljajo učitelja v središče načrtovanja nadaljnjih 

izobraževanj in usposabljanj. Raziskava razkriva močno zavedanje pomembnosti povezanosti 

nadaljnjih izobraževanj in usposabljanj učiteljev s prednostnimi nalogami šole a manjše 

udejanjanje tega v praksi.  

Ravnateljem svetujemo, naj nadaljnja izobraževanja in usposabljanja učiteljev še vedno 

načrtujejo skupaj z njimi na podlagi sinteze ugotovitev opazovanja in spremljanja učiteljevega 

dela, letnega razgovora ter listovnika, če ta obstaja. Pri usklajevanju potreb po izobraževanjih 

in usposabljanjih posameznih učiteljev ter šole naj izhajajo iz samoevalvacijskega poročila ter 

prednostnih nalog šole. 

Finančni prispevek predstavlja ravnateljem v procesu načrtovanja in usposabljanja učiteljev 

največjo oviro. S poudarjanjem pomena neformalnih izobraževanj in usposabljanj ter z 

organiziranjem in omogočanjem predvsem sodelovalnih oblik znotraj šole ter med šolami, 

zmanjšamo finančne prispevke in v ospredje postavljamo izboljšanje dela šole. Na šoli naj 

oblikujejo tim učiteljev, ki na podlagi prednostnih nalog skupaj z ravnateljem oblikuje 

dejavnosti neformalnih (tudi formalnih) oblik izobraževanja in usposabljanja učiteljev, s 

katerimi bodo v nekem časovnem obdobju izboljšali kakovost delovanja na nekem področju.  

Ravnateljem priporočamo, naj se v večji meri poslužujejo evalvacije izobraževanj in 

usposabljanj, kajti s tem bodo učinki izobraževanj in usposabljanj bolj opazni, pokazale se 

bodo pomanjkljivosti ter možnosti nadaljnjih sprememb za kakovostnejše delo. Tako 

evalvacija učiteljem kot ravnateljem predstavlja dodatno motivacijo za nadaljnje načrtovanje 

izboljšav, pa tudi lastnega profesionalnega razvoja ter razvoja šole.  

V prvi vrsti mora ravnatelj predstavljati učiteljem zgled s svojim lastnim izobraževanjem in 

usposabljanjem. Pri njihovem profesionalnem razvoju naj jih spodbuja ter jim ga omogoča.  

Ravnatelji eksplicitno izražajo pomanjkanje znanj s področja načrtovanja nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja učiteljev. Da ne znajo najbolje povezati in izkoristiti 

dejavnosti, ki bi lahko vplivale na uspešno načrtovanje, je pokazala tudi raziskava. Zato 

načrtovalcem izobraževanj in usposabljanj predlagamo umeščanje vsebin o učinkovitem 

načrtovanju nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev. Ker je učenje preko izkušenj 

oz. učenje na delovnem mestu zelo učinkovito, bi bila tudi za ravnatelje koristna delavnica, na 

kateri bi se na podlagi njihovih lastnih podatkov, dokumentov in analize stanja na šoli 

nakazale možnosti uporabe teh pri usklajevanju potreb, pri načrtovanju izobraževanj in 

usposabljanj tako za posamezne učitelje kot za učiteljski zbor.  
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Na ravni sistemske ureditve predlagamo, da se od ravnateljev zahteva v okviru letnega 

delovnega načrta zapis načrta nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev, vključno s 

predvideno evalvacijo le-tega. Glede na to, da šole pridobijo finančna sredstva za namene 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, predlagamo, da ta sredstva upravičijo s podanim 

poročilom o porabi in evalvaciji izobraževanj.  

Velik potencial, ki bi pomagal ravnateljem k boljšemu načrtovanju nadaljnjega izobraževanja 

in usposabljanja učiteljev, vidimo v zunanji evalvaciji. Ta lahko ob konkretnih podatkih in 

situacijah ravnatelju svetuje, mu nakaže šibke točke in poti do izboljšav.  

 Priložnosti za nadaljnje raziskovanje 6.4

Z raziskavo smo zajeli mnenja ravnateljev slovenskih osnovnih šol o učenju učiteljev ter 

njihove izkušnje na področju načrtovanja nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

učiteljev. Raziskavo bi lahko dopolnili še s kvalitativnim delom, kjer bi predstavili primere 

dobre prakse s področja ravnateljevega načrtovanja in usposabljanja učiteljev. Nedvomno bi 

bilo smiselno področje učenja učiteljev raziskati tudi na vzorcu učiteljev. Zaradi že omenjenih 

omejitev raziskave bi bilo dobro soočiti mnenja in stališča učiteljev in ravnateljev o 

ravnateljevem načrtovanju nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Vse omenjeno bi 

sestavilo zaokroženo celoto, ki bi predstavljala dobro iztočnico ravnateljem za nadaljnje 

načrtovanje. 
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PRILOGE 

 

Priloga 1   Anketni vprašalnik 
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Ravnateljevo načrtovanje nadaljnjega izobraževanja učiteljev 

Profesionalni razvoj učiteljev nedvomno predstavlja pomemben člen v delovanju šole. Zato je 
njegovo načrtovanje ključnega pomena. Na tem področju se ravnatelji soočajo z vedno večjimi 
težavami. Ker so to naša predvidevanja, smo se odločili področje načrtovanja nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja učiteljev v Sloveniji podrobneje raziskati. Raziskava je 

del magistrske naloge z naslovom Ravnateljevo načrtovanje nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja podiplomske študentke Andreje Oder Grabner, študijskega programa Management 
v izobraževanju na Fakulteti za management Koper, in mentorice doc. dr. Justine Erčulj. 

 

Spoštovana ravnateljica, spoštovani ravnatelj! 

 

Vljudno Vas prosimo, da izpolnite anketo. 

V skladu z načeli poklicne etike Vam zagotavljamo, da bodo vsi pridobljeni podatki obravnavani 
kot informacija zaupne narave in uporabljeni le v namene raziskave. 

Anketni vprašalnik zajema 10 vprašanj. 

I  Stališča, vedenja. 
1 Označite, v kolikšni meri se strinjate z navedeno trditvijo, pri čemer naj pomeni 1 se sploh ne 
strinjam, 2 se ne strinjam, 3 se delno strinjam, 4 se strinjam in 5 se popolnoma strinjam. 

 

Izberite primeren odgovor za vsako trditev. 

  1 2 3 4 5 

Strokovnost, izkušnje in znanje učiteljev predstavljajo dragocen 
vir šole.      

Profesionalni razvoj učitelja je skupna odgovornost učitelja in 

ravnatelja. 
     

Profesionalni razvoj in izobraževanja ter usposabljanja učiteljev 
morajo biti del prednostnih nalog šole.      

Vodenje profesionalnega razvoja učiteljev vzame ravnatelju veliko 
časa.      

Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje ima velik vpliv na 

kakovost pouka in na motivacijo učiteljev.      

Najbolj učinkovito učenje je učenje na delovnem mestu. 
     

Povratna informacija po hospitaciji prispeva k učenju učiteljev. 
     

Samoevalvacija je pomemben dejavnik učenja. 
     

Izobraževanja za kolektiv bolje prispevajo k uresničevanju 
sprememb v šoli kot udeležba posameznih učiteljev na 
izobraževanjih. 

     

Ravnatelji smo dovolj usposobljeni za načrtovanje nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja učiteljev.      
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II Ravnanje, delovanje. 

 

2 Označite, v kolikšni meri navedena trditev drži za Vašo šolo, pri čemer naj 1 pomeni se sploh 

ne strinjam, 2 se ne strinjam, 3 se delno strinjam, 4 se strinjam in 5 se popolnoma strinjam 

Izberite primeren odgovor za vsako trditev. 

  1 2 3 4 5 

V letnem delovnem načrtu šole so tematsko in terminsko 
opredeljena izobraževanja in usposabljanja za učiteljski zbor.      

V letnem delovnem načrtu šole so opredeljena izobraževanja in 
usposabljanja za vsakega posameznega učitelja.      

Večina izobraževanj učiteljev je povezanih s prednostnimi 
nalogami šole.      

Pobudo za udeležbo učitelja na seminarju poda ravnatelj šole. 
     

Razvojni letni razgovor združim z razgovorom po hospitaciji. 
     

Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje učitelja načrtujem skupaj 
z njim. 

     

Učinke izobraževanj evalviramo. 
     

Učinke izobraževanj in usposabljanj spremljam skozi hospitacije, 
razgovore. 

     

 

3 Označite v tabeli, koliko se po Vašem mnenju učitelji na Vaši šoli uče tekom naštetih 
dejavnosti, pri čemer naj 1 pomeni nič, 2 malo, 3 veliko, 4 dejavnost ni vrsta učenja.  
 

  1 2 3 4 

branje strokovne literature 
    

refleksija lastnega dela 
    

analize delovnih načrtov, priprav, nacionalnih 
preizkusov znanja, rezultatov raziskav 

    

izvedba seminarja/delavnic 
    

opazovanje drugih učiteljev pri 
delu/kolegialne hospitacije 

    

vodenje projekta in prevzemanje določenih 
nalog na šoli     

mentorstvo pripravnikom, mentorstvo 

učencem 
    

udeležba na seminarjih izven šole 
    

udeležba na seminarjih/delavnicah za 
učiteljski zbor     

udeležba na študijskih skupinah 
    

izobraževanje na programih za pridobitev ali 
dopolnitev stopnje izobrazbe 
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4 Koliko v procesu načrtovanja nadaljnjega izobraževanja in usposabjanja uporabite:  

Izberite primeren odgovor za vsako trditev. 

  nikoli redko pogosto 

razvojni načrt šole 
   

letni delovni načrt šole 
   

ugotovitve samoevalvacijskega poročila šole 
   

ugotovitve, pridobljene z opazovanjem in 

spremljanjem učiteljevega dela 
   

ugotovitve listovnika/portfolia učiteljev 
   

ugotovitve pridobljene z letnim razgovorom z 

učiteljem 
   

 

 

5 Razvrstite po pomembnosti dejavnike, po katerih se odločate za napotitev učitelja na 
izobraževanje ali usposabljanje, pri čemer naj 1 pomeni najpomembnejšega.  

Prosimo, oštevilčite vsako polje glede na vaše preference od 1 do 8 

 ____ motiviranost/želja učitelja 

____ finančni prispevek 

 ____ prispevek k izboljšanju prakse dela posameznega učitelja 

 ____ prispevek k izboljšanju dela šole 

 ____ pridobitev točk za napredovanje posameznega učitelja 

 ____ prispevek k profesionalnemu razvoju učitelja 

 ____ organizator oz. izvajalec izobraževanja ali usposabljanja 

 ____ drugo: ____________________________ 
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6  Kaj Vam predstavlja največje ovire pri načrtovanju nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 
učiteljev? Ovire razvrstite po pomembnosti, pri čemer naj 1 pomeni največjo oviro. 

Prosimo, oštevilčite vsako polje glede na vaše preference od 1 do 5 

 ____ odsotnost ter nadomeščanje učitelja 

 ____ finančni prispevek 

 ____ nemotiviranost učitelja 

 ____ usklajevanje potreb posameznega učitelja s potrebami šole 

 ____ pomanjkanje določenih vsebin izobraževanj 

 

 

7 Menite, da bi si bili učitelji pripravljeni v celoti ali pa delno financirati nadaljnje izobraževanje 
in usposabljanje?  

Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti: 

 ne 

 da 

 občasno 
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III Splošni del 
 

8 Kolikokrat ste se Vi v zadnjih petih letih udeležili:  

Izberite primeren odgovor za vsako trditev. 

  0 1 2 3 4 5 

letnih posvetov ravnateljev 
      

rednih strokovnih srečanj 
ravnateljev v organizaciji 

Zavoda za šolstvo 
      

daljših usposabljanja za 

ravnateljevanje (coaching, 

razvoj ravnateljevanja, 

mentorstvo novoimenovanim 

ravnateljem, vodenje za 

učenje ipd.) 

      

mednarodnih projektov 
      

krajših (1-2 dneva) 

usposabljanj za ravnatelje 
      

usposabljanja ravnateljev v 

okviru učečih se šol       

 

 

9 Označite programe Šole za ravnatelje, v katere ste kot šola vključeni.  

Prosimo, izberite vse odgovore, ki ustrezajo: 

 Mreža šol 

 Sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju 

 Usposabljanje za uvedbo sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-

izobraževalnih organizacij (samoevalvacija) 

 Učenje učenja 

Drugo: ____________________________________________ 

 10 Vpišite število let Vašega ravnateljevanja:  

Vpišite vaš odgovor: _______  

 


