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UVODNIK

Projekt „MUNUS 2 – Uvajanje novih izobraževalnih programov  v srednjem poklicnem in strokovnem 
izobraževanju s področja tehnike za obdobje 2008 – 2012“ – se zaključuje.

Nosilci projekta smo se v času izvajanja projekta trudili, da smo z usposabljanjem  na vsebinskih področjih: 
kurikul in praktično usposabljanje z delom, promocija, priznavanje neformalno pridobljenih znanj, mape učnih 
dosežkov in osebni izbraževalni načrti za dijake,  šolski sistem kakovosti ter priprava različnih učnih gradiv 
pomagali graditi kakovosten sistem  poklicnega in strokovnega šolstva. Upoštevati je potrebno dejstvo, da se 
je z zadnjo prenovo  povečala avtonomija šol in učiteljev. Vendar so se učitelji sami težko spopadali z novimi 
nalogami, ki jih je zahtevala kurikularna prenova in želja po izvedbi kompetenčno zasnovanih in modularno 
izvedenih izobraževalnih programov. K sodelovanju smo povabili različne strokovne institucije s področja 
izobraževanja ter širšega okolja, da so nam pomagali uresničiti načrtovano delo in poiskati skupne rešitve.

Skozi proces sistematičnega usposabljanja in priprave številnih dokumentov so se učitelji usposabljali, da 
so se lažje spopadali z novostmi pri delu z današnjo generacijo dijakov. S pomočjo analize lastne prakse in 
spoznavanjem dela  drugih učiteljev, smo ugotovili, da je večina učiteljev  sposobna kritičnega pogleda do 
lastnega dela in razumevanja zahtev današnjega izobraževanja.

Ko učitelj postane razmišljujoči praktik, je sposoben tudi izmenjave mnenj in izkušenj z drugimi učitelji 
in strokovnjaki. Nekateri učitelji gredo na svoji profesionalni poti še dlje  – postanejo raziskovalci lastne 
vzgojno-izobraževalne prakse. Študij strokovne literature in pisanje strokovnih člankov  učiteljem omogoča 
vpogled in razumevanje različnih področij pedagoškega dela, ki ga povezujejo z vsakodnevnimi izkušnjami, 
obenem pa  spreminjajo in izboljšujejo svojo prakso poučevanja ter na ta način največ prispevajo k samemu 
razvoju šolstva.

Rezultat tega je priročnik strokovnih prispevkov, v katerem so zbrani prispevki avtorjev – praktikov iz šol in 
drugih ustanov: Centra RS za poklicno izobraževanje, Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

V prvem delu so pretežno teoretični pogledi avtorjev na strokovna vprašanja s področja poklicnega in 
strokovnega izobraževanja, v drugem delu pa so avtorji predstavili praktične primere in rešitve.

Upamo in želimo, da bodo članki pripomogli k razmisleku, kaj nam je prinesla zadnja prenova in kako uspešni 
smo bili pri njenem uvajanju, predvsem pa upamo, da smo s pomočjo aktivnosti v okviru projekta MUNUS 2 
prispevali k izboljšanju pedagoške prakse učiteljev ter vplivali na potrebo po nenehnem razvoju poklicnega 
in strokovnega šolstva. 

                       

Adrijana Hodak,
vodja projekta
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Povzetek

Mnoge uspešne organizacije so spoznale pomembnost lastnega razvoja, inovativnosti, odprtosti in predvsem 
spretnosti pri spremljanju in sprotnem odzivanju tako na potrebe okolja, v katerem delujejo, kot na potrebe 
vseh vanje vključenih. V podjetjih se nevidno znanje in spretnosti zaposlenih razvija in bogati v procesih 
stalnega reševanja vedno novih problemov (izzivov) in v nenehnih interakcijah med zaposlenimi. Pogoj za to, 
da se takšno učenje razmahne, je avtonomija zaposlenih, da lahko preizkušajo nove možnosti. 

Danes so šole, bolj kot v preteklosti, soočene druga z drugo in z drugimi nepridobitnimi organizacijami, ne 
le, ko gre za finančna sredstva in plačilo storitev, temveč in predvsem ko gre za ugled, pozornost in podporo 
javnosti. Šole se pričenjajo zavedati svojih primerjalnih prednosti in oblikovati nove priložnosti, tudi ko gre za 
pridobivanje dodatnih virov. Šole danes niso zaprte znotraj sten objektov, temveč vstopajo na mednarodno 
polje, kjer se soočajo z globalnimi potrebami. Procesi so sproženi, ni jih mogoče zaustaviti.

Ključne besede

izobraževalna institucija, uspešna šola, avtonomija, odgovornost, decentralizacija

Abstract 

Many successful organizations have already recognised the importance of their own development, 
innovation, openness, and in particular skills in monitoring and responding to the ongoing needs of the 
environment in which they operate, as well as the needs of all involved in them. In companies we develop the 
so called “unseen” knowledge and skills of the employee in the process of permanent solving of problems 
and continuous interaction among the employees. The only condition for such teaching to thrive is autonomy 
of the employees, so that they can try out new possibilities. 

Today the schools are, more than in the past, confronted with each other and with other non-profit 
organizations, not only when it comes to financial and payment services, but also and especially when it 
comes to reputation, public attention and  support. Schools are starting to realize its comparative advantages 
and create new opportunities, even when it comes to getting additional resources. Schools are today not 
closed within the walls of buildings, but are entering the international field, where they face the global 
requirements. Processes are initiated and they cannot be stopped. 

Key words

educational institution, school success, autonomy, accountability, decentralization
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»Dow Chemical je bil na koncu devetdesetih let v krizi. Med ukrepi, ki so jih takrat sprejeli,  je bil tudi 
ponovni opis ključnih vrednot in kompetenc v podjetju. Definirali so vloge zaposlenih, želeli so, da ti 
postanejo fleksibilni, da so se sposobni prilagajati spremembam v organizaciji, prav tako so na novo 
določili svoj notranji trg dela. Ta zanimiv sistem je bil tako učinkovit, da je podjetje znova pripeljal med 
konkurenčne delovne organizacije,« razlaga prof. dr. Martin Mulder, predsednik vodstvene skupine za 
izobraževanje in študije kompetenc pri univerzi Wageningen na Nizozemskem.

1 UVOD

Proučevanje inovativnih pristopov v podjetjih in organizacijah je pokazalo, da najuspešnejši »prevajajo« nove 
ideje v nove tehnologije oziroma storitve in s tem povečujejo vrednost uporabnega znanja. V podjetjih se 
tiho znanje in spretnosti zaposlenih razvija in bogati v procesih stalnega reševanja vedno novih problemov 
in v nenehnih interakcijah med zaposlenimi. Pogoj za to, da se takšno učenje razmahne, je avtonomija 
zaposlenih, da lahko preizkušajo nove možnosti. Majhne avtonomne skupine v podjetjih, na katere se 
prenesejo določene pristojnosti odločanja, skoraj brez izjeme dokazujejo pozitivno povezavo med učenjem 
in inovativnimi dosežki. Mnoge uspešne organizacije so že v preteklosti spoznale pomembnost lastnega 
razvoja, inovativnosti, odprtosti in predvsem spretnosti pri spremljanju in sprotnem odzivanju tako na potrebe 
okolja, v katerem delujejo, kot na potrebe vseh vanje vključenih. 

Povezave med izobraževanjem in razmahom inovativnosti v gospodarstvih in družbah ni težko najti. Države 
na različne načine spodbujajo povezovanje šolstva z raziskovalno sfero in gospodarstvom, pospešeno 
razvijajo storitve, ki se opirajo na informacijsko-komunikacijske tehnologije, gospodarstvo prevzema del 
praktičnega usposabljanja v poklicnem izobraževanju. Z vpeljevanjem raziskovalnih rezultatov in inovacijskih 
produktov v prakso se izboljšuje tudi kakovost izobraževanja. Pri tem se nosilcem razvoja šolske politike 
zastavlja vprašanje, kako naj zagotovijo, da bodo šole usposabljale udeležence izobraževanja za inovativno 
in ustvarjalno družbo, in kaj to sploh pomeni.

Težnja, da bi bila šola uspešna organizacija, je ne samo smiselna ali celo smela, temveč tudi pričakovana 
tako na strani njenih »uporabnikov« (dijakov, učencev, študentov, drugih udeležencev izobraževanja…, 
staršev), kot tudi na strani njenih »soustvarjalcev« (učiteljev oziroma strokovnih sodelavcev, vodstva šole, 
socialnih partnerjev, predstavnikov šolske politike). 

1.1 Izobraževalna organizacija  –  šola

Javne izobraževalne organizacije uvrščamo v 
skupino neprofitnih organizacij, ki se nahajajo znotraj 
politično-administrativnega trga (proračunsko 
financiranje). Na tem trgu ni osnovni regulator 
ponudba-povpraševanje, temveč razmerje med 
zmanjševanjem sredstev in povečevanjem zahtev 
koristnikov storitve. Tovrstne organizacije se 
lahko rešujejo le tako, da izkoristijo visoko stopnjo 
profesionalizacije zaposlenih s ciljem, da dosežejo 
čim večjo stopnjo zadovoljitve uporabnikov in 
kvalitete storitev.

Šolsko polje, še ožje rečeno, šola kot institucija, ki 
izvaja proces vzgoje in izobraževanja, se posledično 
spreminjajočemu razumevanju šole, srečuje s 
širokim, lahko rečemo kar s celostnim pravnim 

redom, ki ureja področje institucij. Če primerjamo 
regulacijo delovanja šole danes z delovanjem v 
preteklosti, je potrebno razumeti, da so spremembe 
v šoli tudi posledica spreminjajočih vlog posameznika 
v družbi, in sicer:

• pravice posameznika (pravica do izobraževanja, 
zaščita osebnih podatkov, enakost, nedotaklji-
vost …)

• dogovorjena omejevanja v družbi (alkohol, 
nedovoljeni opijati, cigareta …)

• participacija v javnih sredstvih (državni proračun, 
prispevki za izobraževanje …)

• odgovornost do družbe



Sprememba vloge in priznavanje posameznika 
sili zakonodajalca, da danes mnogo bolj poudarja 
avtonomnost in odgovornost vseh sestavin države, 
med njimi tudi javno šolo. V zakonodajnem smislu 
zakonodajalec mora iskati rešitve, ki bi vsem 
udeležencem zagotovile enake pravice in možnosti, 
ob tem pa lahko nekateri ne dovolj premišljeni 
predpisi iz šole izrinejo pedagoško doktrino.

Šola je nedvomno tudi zelo subtilen socialni sistem, 
v katerem se vsaka sprememba izrazi »več nivojsko« 
ali »več razsežnostno«, dotakne se dijakov, učencev, 
študentov, učiteljev, ravnateljev, tudi staršev in 
socialnih partnerjev. Zato je ob vsakem (velikem) 
koraku tesno sodelovanje ter predvsem izgradnja 
in ohranjanje zaupanja med vsemi deležniki ne 

le pomemben, ampak kar temeljni gradnik njene 
uspešnosti. 

Po Caldwellu (1993), so šole danes, bolj kot v 
preteklosti, soočene v tekmi druga z drugo in 
z drugimi nepridobitnimi organizacijami, ne le, 
ko gre za finančna sredstva in plačilo storitev, 
temveč in predvsem ko gre za ugled, pozornost in 
podporo javnosti. Šole se pričenjajo zavedati svojih 
primerjalnih prednosti in oblikovati nove priložnosti, 
tudi ko gre za pridobivanje dodatnih virov. Dodatni 
viri in hkratno zmanjševanje stroškov delovanja 
šole ob hkratni skrbi za ohranjanje kakovosti, lahko 
pomembno prispevajo k dvigu kakovosti storitev šole 
oziroma uresničevanju njenega poslanstva. 

1.2 Deregulacija in decentralizacija

Slovenski šolski izobraževalni sistem je po letu 
1996 (sprejetje zakonodaje) v izvedbenem delu 
(pravilniki, uredbe) postajal iz leta v leto bolj 
centraliziran, birokratiziran, rigiden (vpisna politika, 
sistemizacija, centralni razpis prostih delovnih mest, 
soglasje k razpisu, soglasje k postopku razpisa, 
poročanje o realizaciji v urah in ne v učinkih ipd).  
Z današnjega zornega kota je vredno omenjene 
trditve interpretirati zelo subtilno in jim v mnogih točka 
izkazati vso priznanje. Na področju investicij se je 
centralizacija aktivnosti pokazala kot dobra, saj smo 
uspeli v preteklih 20-ih letih mnogo sredstev usmeriti 
v novogradnje in posodabljanje opreme (nove šole, 
Ro, telovadne površine, opremljanje šol, oprema 
za maturo ipd). Omenjeni uspešni centralizaciji 
je potrebno ob bok postaviti tudi centralizacijo 
področij, za katera je težko trditi tolikšno uspešnost, 
v nekaterih primerih pa tudi sploh njeno primernost 
ali uporabnost (opremljanje šol z IKT opremo vsem 
enako ne glede na predhodno opremljenost šole). 
Posledica predpisovanja in reguliranja je šole potisnila 
v polje velike administracije (upravni postopek, zakon 
o javnih naročilih, varstvo osebnih podatkov, šolski 
red, hišni red, postopek izreka vzgojnega ukrepa, 
sistemizacija delovnih mest, normativi …). Večina 
omenjenih regulatorjev ne spodbuja kreativnega in 
inovativnega okolja, prej bežanje pred novitetami, 
želja po nadaljnjem predpisovanju (regulaciji) 

postopkov, normativov ipd (npr: sosledje sprememb 
v šolskem redu).

Prihodnost šolstva, predvsem sledenje ciljem 
skupnega evropskega prostora, temelji na veliki 
stopnji odgovornosti izvajalca, to je šole. Na šolo 
se prenašajo naloge razvoja, naloge povezovanja 
sfere dela in sfere izobraževanja, naloge prilagajanja 
potrebam okolja in tehnološkemu razvoju, 
naloge avtorstva vseživljenjskega učenja, naloge 
profesionalne odgovornosti za opravljeno storitev. 

Če se strinjamo z omenjenimi trditvami, če ver-
jamemo v uspeh tovrstne organizacije, potem je 
nujno potrebno graditi večjo stopnjo avtonomije iz-
vajalca, na nacionalnem nivoju pa obdržati tiste ak-
tivnosti in regulative, ki so nacionalnega interesa. 
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Slika 1: Elementi avtonomije

Dolgoročno gledano, so nacionalne vrednote izobraževanja kakovost izobraževalnega sistema, 
izobraženost, standard znanj, zaposljivost, odzivnost na novosti … Uresničitev teh vrednot pa zahteva 
spremembo interpretacije izvedbenega dela veljavne zakonodaje, v nekaterih primerih pa bo potrebno 
poseči tudi v samo zakonodajo. 

Odgovori strinjanja z zgoraj zapisanimi vrednotami, zahtevajo1:

• povečati avtonomijo šole (določanje in uresničevanje lastnih razvojnih prioritet, prilagajanje potrebam 
okolja, stalno sprejemanje in uvajanje novitet, nenehna skrb za lastno kakovost dela),

• povečati odgovornost šole (odgovorna za razporejanje vseh virov, odgovorna za programski razvoj, 
odgovorna za kakovost diplomantov, odgovorna za osip),

• vzpostaviti nacionalni sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti (ne le zunanja empirična evalvacija 
temveč samoevalvacija in javna objava rezultatov-primerjanje), stimuliranje sfere dela-gospodarstvo, da 
prevzame aktivno vlogo v izobraževanju (vsaj v poklicnem in strokovnem izobraževanju),

• odpraviti mnoge predpise na nacionalnem nivoju,

• nadgraditi in intenzivirati razvojne naloge nacionalnih zavodov (ZRSŠ, CPI, ACS, DIC …).

1.3 Uspešna šola  – izhodišče

Po Drückerju (1990) je ena najpomembnejših 
nalog upravljanja v neprofitnih organizacijah – 
kamor šola zagotovi sodi – opredelitev poslanstva 
kot funkcije, ki dela družbo drugačno in prispeva k 
njeni večji kakovosti. Operacionalizacija poslanstva 
zagotavlja, da se vodstvo organizacije ne zadovolji le 
z dobrimi namerami, ampak da definira naloge, ki jih 
mora organizacija izpeljati, da uresniči poslanstvo. 

Povedano drugače, uspešna organizacija se 
ne meri po količini storitev, ampak po stopnji 
zadovoljitve potreb uporabnika. 

Za uresničitev poslanstva tako Drücker  (1990) 
opredeljuje tri strategije, ki se naj upoštevajo pri 
oblikovanju in ohranjanju organizacijske strukture 
izobraževalne organizacije:

1 Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, 1995.



• strategijo trženja, ki se začne z ugotavljanjem in opredeljevanjem potencialnega uporabnika in njegovih 
potreb, konča pa se šele z zadovoljitvijo njegovih potreb (iščemo storitve, ki zadovoljujejo trenutne in 
morebitne uporabnike);

• strategijo inovativnosti, ki narekuje nenehno spodbujanje k inovativnemu razmišljanju vseh v organizaciji, 
s ciljem iskanja novega, primernejšega trenutni situaciji in zagotavljanju poslanstva;

• strategijo razvijanja skladov.

Ob tem je treba poudariti, da nobene od strategij ne gre razumeti v smislu tržno-profitnih ekonomskih teorij.

Na kratko, uspešna šola ima opredeljeno in operacionalizirano poslanstvo, sprejete smernice razvoja, vizijo 
in (samo)evalvacijske mehanizme ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti. Znotraj šole je vzpostavljena in 
»negovana« mreža odnosov, ki bolj kot hierarhično spodbuja sodelovanje in partnerstvo med zaposlenimi, 
ob zavedanju in prevzemanju odgovornosti. Uspešnost je rezultat notranjega (organizacijskega) procesa in 
ne – morda proti pričakovanjem – zunanjih mehanizmov.  

2 PRILOŽNOSTI V AVTONOMIJI

Caldwell in Spinks (1993) povezujeta šolsko avtonomijo s stopnjo odločanja o sredstvih in virih v 
decentraliziranem državnem sistemu. Pri tem je potrebno upoštevati spoznanje, da  odnos med 
decentralizacijo in avtonomijo ni linearen, saj povečana decentralizacija sama po sebi ne zagotavlja večje 
avtonomije. Avtonomijo sredstev in virov avtorja pojmujeta zelo široko, in sicer kot avtonomijo:

• znanja (decentralizacija odločitev o kurikulu, vključno z odločanjem o ciljih in zaključku šolanja),

• tehnologije (decentralizacija odločitev o učnih sredstvih),

• moči (decentralizacija sprejemanja odločitev),

• materialnih sredstev (decentralizacija odločitev o uporabi opreme, oskrbe),

• ljudi (decentralizacija odločitev o zaposlovanju in stalnem strokovnem spopolnjevanju), 

• časa (decentralizacija odločitev o razporejanju časa) in

• financ (decentralizacija odločitev o razporejanju denarja).

Avtonomija tako pomeni sprejemanje odgovornih odločitev na podlagi osebnih značilnosti, znanja in 
položaja. Vezana je na različne udeležence v šolskem sistemu, tako učitelje, ravnatelje in oblikovalce šolske 
politike kot starše. O avtonomiji šole ni mogoče razpravljati, ne da bi vključili različne poglede udeležencev v 
šolskem sistemu ter soočanje le-teh. Posebej pomembni so učitelji – nosilci sprememb v šolskih učilnicah. 
Za učitelje sta zelo pomembni priložnosti avtonomija znanja in avtonomija tehnologije.

2.1 Avtonomija znanja

Šolski proces prenosa znanja na udeležence izobraževanja poteka po v naprej določenem programu-
kurikulu, ki ga v vseh evropskih državah oblikujejo na nacionalnem nivoju, vendar se kurikuli med seboj 
razlikujejo po stopnji njegove prilagodljivosti lokalnemu okolju2.

V procesih decentralizacije in večanja šolske avtonomije si država, lokalna oblast in šola delijo odgovornost 
za izobraževanje. V vseh evropskih državah so do podrobnosti centralizirane šolske kurikule zamenjali 

2 Ravni avtonomije in odgovornosti učiteljev v Evropi, Eurydice-informacijsko omrežje o izobraževanju v Evropi [uredila Tatjana Plevnik; 

prevajanje Polonca Podgoršek]. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, 2008.
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s fleksibilnimi kurikuli, ki vključujejo vsebine, 
načrtovane na več ravneh. Dve tretjini držav uveljavlja 
ureditev, po kateri je država odgovorna za določanje 
minimalnega obveznega kurikula, šole in pedagoški 
delavci pa imajo pri dokončnem oblikovanju bolj ali 
manj pomembno vlogo. Prepoznati je mogoče tri 
osnovne modele delitve odgovornosti med akterji, 
odgovornimi za izobraževanje.

Po prvem modelu se ravnajo nekatere skandinavske 
in srednjeevropske države, ki na ravni države 
določijo le okvirne kurikularne vsebine, le te 

nato dopolnijo lokalne oblasti in jih konkretizirajo 
učitelji sami. Po drugem modelu država določi 
cilje, ki naj bi bili doseženi v določenem obdobju 
izobraževanja (razred, triada, stopnja), šole oziroma 
učitelji pa načrtujejo kurikularne vsebine povsem 
svobodno. Po tem modelu se ravnajo predvsem na 
Nizozemskem in Švedskem. Po tretjem modelu pa 
morajo šole (izvajalci) sprejeti kurikul, ki je določen 
na ravni države (minimalni obvezni kurikul), učitelji 
ga izvedejo in nimajo pomembnejše vloge pri 
načrtovanju njegovih vsebin.

2.2 Avtonomija tehnologije

Avtonomen učitelj je svoboden pri izbiri metod, 
oblik in sredstev vzgojno-izobraževalnega dela, 
udeležencu izobraževanja pa nudi sodelovanje pri 
izbiri in načrtovanju vsebine. Kot uslužbenec ni 
odgovoren za napake v izobraževalnem programu, 
kot učitelj strokovnjak pa je odgovoren strokovnim 
organom, inštitucijam in so kolegom. 

Ob spremembi sistema določanja kurikula (šolskega) 
so učitelji na različne načine in čedalje bolj vključeni 
v postopke priprave in sprejemanja delovnega načrta 

šole. Potreba po timskem sodelovanju narašča v 
vseh ureditvah. Učitelji sprejemajo odločitve bodisi 
avtonomno kot posamezniki ali kot skupina, lahko pa 
si delijo odgovornost z ravnateljem. 

V vseh državah EU prepuščajo šolam, da se same 
odločajo o uporabi raznovrstnih metod poučevanja, 
vendar pa tovrstno samostojno odločanje šol pogosto 
spremljajo z različnimi evalvacijskimi metodami. 
Za določene odločitve je ponekod potrebno tudi 
soglasje ali mnenje ustanovitelja. 

2.3 Avtonomija odločanja

Avtonomija in kakovost odločanja sta temi, s katerima 
se ob določanju svoje šolske politike ukvarjajo 
skoraj vse države. Težko si zamislimo zakonodajni 
paket brez izhodišč o šolski avtonomiji kot načelu, 
temeljnem vodilu, ki preveva celoten šolski sistem 
in določa prostor svobode in s tem avtonomijo šole 
ter udeležencev v vzgojno-izobraževalnem procesu. 

To velja tudi za Belo knjigo (Krek 1995) o izobraževanju 
in za, na njenih temeljih nastalo, veljavno slovensko 
izobraževalno zakonodajo, ki določa:

• avtonomija vrtcev in šol mora biti zagotovljena »z 
načinom financiranja in načinom zaposlovanja 
pedagoškega, strokovnega in upravnega kadra«,

• uveljavljeno mora biti načelo profesionalnosti in 
avtonomnosti učiteljev in vzgojiteljev ter

• avtonomijo šolskega prostora.

Slovenski šolski prostor, ki ga ureja zakonodaja, 
sprejeta leta 1996 kaže, da so ob sprejetju 

zakonodaje imeli slovenski ravnatelji in šole na 
področju upravljanja šole večjo avtonomijo kot 
v drugih državah – s tem mislim na avtonomijo 
zaposlovanja strokovnih in drugih delavcev ter na 
avtonomijo pri razporejanju sredstev. Vprašanje pa 
je, kako so na avtonomijo vplivali nekateri predpisi in 
normativi, ki so postali prepodrobni, zato je njihova 
implementacija povzročila učiteljem in ravnateljem 
težave in preobremenitve. Določeni regulaciji se 
v celoti ni bilo mogoče izogniti, saj je s sprejeto 
zakonodajo šola postala samostojen pravni subjekt, 
to pa pomeni, da so se ravnatelji srečali hkrati s 
pedagoškim in poslovodnim vodenjem. Formalno 
in izvedbeno teh dveh področij ni bilo možno ločiti, 
ker sta se zakonodajni področji prepletali in vplivali 
druga na drugo.

Za samo šolo se je pokazala pomembnejša 
avtonomija na področju pedagoškega vodenja – 
možnost razvoja posebnosti v kurikulu, vpeljava 
učnih metod, način organiziranja dela učiteljev in še 



česa. Implementiranje avtonomije na tem področju 
je v veliki meri odvisna od ravnateljev samih, saj 
imajo ravnatelji ob primerni samozavesti ter dodatnih 

usposabljanjih v zakonskih podlagah dovolj prostora 
za avtonomno delovanje šole.

2.4 Odgovornost

Ob poudarjanju pomena avtonomije, pa se moramo 
zavedati, da tisti, ki so avtonomni, prevzemajo tudi 
odgovornost. Avtonomija prinaša šolam, vodstvenim 
delavcem in učiteljem tudi več odgovornosti. 
Pomembno je, da povečevanje odgovornosti šol in 
učiteljev ne pomeni le odgovornosti zaradi predpisov 
izven šol in inšpekcije, temveč tudi odzivnost javni 

kritiki, ki mora imeti možnost presoje strokovnih 
odločitev na šolah, odgovornost do staršev in 
učencev, dijakov in študentov. 

Ravnanje in delovanje šol tako postane pregledno, 
odločitve pa pogosto tudi predmet utemeljevanja 
in rezultat vključevanja različnih udeležencev, 
povezanih s šolo. 

2.5 Avtonomija in globalizacija

Globalizacija je del našega vsakdana. Prisotna je v 
politiki, v gospodarstvu, v kulturi, v jeziku, v znanosti, 
skratka v vseh porah našega življenja. Razlagajo 
jo kot vseobsegajočo, celotno, splošno, oziroma 
zajema kar vso Zemljo. 

Najbolj materialno oprijemljivo in tudi vsiljivo se 
globalizacija uveljavlja na gospodarskem področju 
in sicer v imenu enega samega interesa, »zakona 
dobička«. Prevladuje mnenje, da so multinacionalne 
družbe postale ogrodje sodobnega gospodarskega 
sveta. Rezultat popolne povezanosti svetovnega 
gospodarstva izkazuje borza, ki deluje kot enoten 
organizem.

Prizadevanjem za širjenje opisane povezanosti se ne 
more izogniti področje vzgoje in izobraževanja, saj se 
vse bolj opira na informacijsko družbo, to je družbo, 
ki rešuje probleme zastoja v razvoju industrijske 
proizvodnje z uvajanjem robotov, množičnim 
uvajanjem računalnikov in silovitim razvojem znanosti 
in izobraževanja.

Strokovnjaki trdijo, da je splošna uporaba pojma 
globalizacija stara komaj četrt stoletja, da pa njeni 

zametki segajo v obdobje prazgodovine. Njen razvoj 
se nadaljuje v obdobju velikih odkritij in izpopolnjuje 
z oblikovanjem svetovnih velesil (obsežni kolonialni 
imperij V. Britanija, v današnjem času pa s trojico 
ZDA s Kanado in Mehiko, EU ter Japonska in JV 
Azija). Le-ti danes predstavljajo gospodarsko težišče 
sveta in usmerjajo njegov razvoj.

Povezanost sveta postaja vse bolj dvosmerna, in 
sicer zaradi hitrega širjenja dobrin po vsem svetu in 
še večjega širjenja gospodarskih ter političnih kriz, 
kar v zadnjem času tudi državljani Slovenije prav 
pošteno občutimo.

Da bi povezavo med globalizacijo in avtonomijo 
razumeli in povezali, poglejmo, kako jezikoslovci 
razlagajo avtonomijo. Pravijo, da je beseda grškega 
izvora, ki v slovenščini pomeni »samostojnost, 
samoupravo, neodvisnost, pravico teritorialne 
enote; da vlada po svojih zakonih ali samostojno 
rešuje vprašanje notranje uprave«. Opis je privlačen, 
zato je figurativno globalizacijo možno prenesti tudi v 
področje šolske avtonomije.

2.6 Izobraževanje in globalizacija

Osnovni pogoji za globalizacijo se vzpostavljajo z 
vse večjo odprtostjo meja, pretokom oseb, kapitala, 
blaga, idej in informacij, kar je v današnjem času 
zelo prisotno. Postavlja se vprašanje, kdo in zakaj 
globalizacijo tako spodbuja?

Zaradi do sedaj splošno veljavnih dejstev, da so 
prav razlike v gospodarstvu, politiki, kulturi in jeziku 
nekega naroda, dajale svetovne razvojne impulze, in 
da globalizacija v svoji osnovi stremi za poenotenjem 
sveta, ki mu bodo impulze narekovali le velikih, je 
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nujno, da o tem spregovorimo tudi izvajalci vzgoje 
in izobraževanja. Kajti prav zdaj, ko smo se Slovenci 
odločili za skupno pot v EU, smo namreč brez 
zadržkov pristali še na mnogo hitrejšo globalizacijo. 

Tu nastopi trenutek za razmislek o pomembnosti 
vzgoje in izobraževanja, ki mora biti dovolj 
internacionalna, da preseže samozadostnost ter da 
da širino in je hkrati dovolj regionalna, da zagotovi 
tudi narodovo identiteto. Pomeni, da njene osnove 
morajo biti postavljene na temeljih avtonomije 
šolskega prostora, kajti hote ali nehote, šola danes 
je vpletena v globalizacijo. Prav zanjo pa v Sloveniji 
pogoji komaj dozorevajo in sicer z uvedbo devetletke, 
z decentralizacijo šolske oblasti, s sistemom 
financiranja po udeležencu, odprtim kurikulom v 

poklicnem in strokovnem izobraževanju ipd.. Vemo, 
da vsaka sprememba, pa tudi če dokazano prinaša 
pozitivne učinke, potrebuje za uveljavitev čas. Tega 
pa nam v Sloveniji zagotovo zmanjkuje, saj so mnoge 
države EU takšne spremembe uvajale postopno, v 
daljšem časovnem obdobju, z manjšimi pretresi v 
sistemu.

Ker globalizacija in avtonomija vključujeta v svoj 
koncept temeljne vrednote človeškega dostojanstva, 
strpnosti, demokracije, ter politično samoodločanje 
in svobodo izbire, daje upanje, da je globalizacijo 
mogoče razumeti tudi kot pozitiven proces, vsaj v 
vzgoji in izobraževanju, če ne že v drugem. 

3 SINTEZA

Obstaja več teoretičnih določitev pojma avtonomija in prav tako načinov razumevanja, kako avtonomijo v 
praksi uresničiti. Decentralizirani in razvojno orientirani šolski sistemi spodbujajo avtonomijo šole. Avtonomijo 
šole je najbolje opazovati s stališča teorije smisla in teorije poklica. V šoli delajo profesionalno usposobljeni 
učitelji, ki imajo znanje oblikovanja in uresničevanja kurikula, torej izpolnjujejo zahteve poklica. Nacionalni 
interes šole je uresničevanje izobraženosti naroda, torej šola ima smisel. Šola je podsistem družbe, ki 
ustvarja in prenaša znanje, spretnosti in vrednote. Če pravni red ne omogoča razvojno-inovativno usmerjen 
šolski sistem, potem šola ni avtonomna, če šola ni avtonomna, potem ni razvoja šolskega sistema.

Spremeniti tradicionalno uveljavljen sistem pomeni spremeniti kulturo, navade in vloge vseh deležnikov, ki 
so kakorkoli povezani z izobraževanjem (Strokovni svet, uradi ministrstva, nacionalni zavodi, regionalna 
skupnost, šole). Prehod iz obstoječega v novo stanje je možen v nekaj zaporednih letih (bolje desetletju), 
je pa na pot vredno stopiti (primeri dobre prakse v skandinavskih deželah, morda tudi analiza sprememb 
v sosednji Avstriji). Uspeh uvajanja sprememb je močno odvisen od stopnje sodelovalnosti in zaupanja 
med vsemi, ki razvoj sooblikujejo. Pri tem je potrebno poudariti, da se morajo vsi, ki so vključeni v sistem, 
spreminjanja zavedati, da iskanje novega zahteva od posameznika spremembo mišljenja, velikokrat pa tudi 
tipanje v temi.

4 KONEC ALI ZAČETEK

Desetletje je minilo od sprejetja izhodišč za pripravo izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega 
izobraževanja v R Sloveniji, 2/3 desetletja od ponujenih prvih rešitev, 1/2 desetletja od prvih korakov 
frontalnega širjenja idejnih rešitev v slovenski prostor. V tem razvoju in implementaciji je sodelovalo veliko 
strokovnih sodelavcev, bilo je podano veliko idej in izmenjana množica primerov dobre prakse. S tem je 
postavljen temelj za umestitev resnične avtonomne šole in hkrati dosežen temeljni cilj, zapisan v iztočnicah 
projektov MUNUS in MUNUS2. 

Kot je na konferenci povzel dr. Mulder: »… definirali so vloge zaposlenih, želeli so, da ti postanejo fleksibilni, 
da so se sposobni prilagajati spremembam v organizaciji, prav tako so na novo določili svoj notranji trg dela ...« 

Hvala vsem, ki ste smelo stopali po poti neznanega in velikokrat s tipanjem v temi našli čudovito rešitev. 
Rešitev, da je potrebno iskati vedno novo rešitev. 
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Izvleček

Spremenjena vloga vzgojno-izobraževalnih organizacij in vse višja pričakovanja družbe do kakovostnega 
izobraževanja postavljajo vzgojno-izobraževalne organizacije in učitelje pred nove vloge in zahteve. 
Profesionalna odgovornost in avtonomija se zaostrujejo na vseh nivojih:  države, šole  in učitelja. Vprašanje 
enakosti in pravičnosti sistema vzgoje in izobraževanja se kaže skozi kakovostno vzgojo in izobraževanje, 
ki se zagotavlja vsem posameznikom. Zato šola lahko svoje poslanstvo opravi le, če razvija kakovost, če se 
nenehno približuje interesom in potrebam posameznika in družbe. Najbližji razvojnemu konceptu na nivoju 
posameznika in šole so procesi samoevalvacije, ki vplivajo na  večjo fleksibilnost in hitrejše  uvajanje izboljšav 
v delo šole. Procesi samorefleksije in samoevalvacije so izmeno pomembni procesi, ki vodijo k izboljševanju 
procesov v šoli, od katerega je najpomembnejši proces učenja. S samoevalvacijo šola postane učeča se 
organizacija, ki razvija procese ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti. Zaradi določenih slabosti in »pasti« 
samoevalvacije je procese ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti potrebno dopolnjevati in oplemenititi z 
zunanjo evalvacijo. Pogoje za bolj enakomerni in hitrejši razvoj vzgoje in izobraževanja in večjo socialno 
pravičnost bodo zagotovili tudi s konsenzom stroke sprejeti skupni kazalniki kakovosti.

Ključne besede

samoevalvacija, zunanja evalvacija, kazalniki kakovosti

Abstract

The role of educational organizations has changed. Society expects from the school a lot more. We all 
want quality education. Schools and teachers have a new and more demanding applications. Professional 
responsibility and autonomy is exacerbated at all levels: government, schools and teachers. The issue 
of equity and justice system of education is demonstrated through the quality of education offered to all 
members. Therefore, schools can carry out its mission only if developing quality when approaching the 
interests and needs of individuals and society. The closest development concept at the level of individual 
schools and the processes of self-evaluation. Self-evaluation of education increases flexibility and faster 
deployment of improvements in schools. The processes of self-reflection and self-evaluation are very 
important processes that lead to  

the improvement of processes in the school from which the most important learning process. Because of 
school self-evaluation is becoming a learning organization, developing assessment processes and quality 
assurance. Because of certain weaknesses and traps self-evaluation is a necessary complement and 
empower the external evaluation. Conditions for a steady and rapid development of education and greater 
social equality and justice, will provide overall indicators quality. Indicators of quality of education must be 
agreed and adopted by consensus. 

Key words

self-evaluation, external evaluation, quality indicators
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1 UVOD 

Trende decentralizacije izobraževanja, prisotne v številnih sodobnih državah, spodbujajo na eni strani 
ekonomski razlogi in zahteve po čim bolj racionalni porabi javnih sredstev in večji učinkovitosti sistema 
javnih služb, po drugi strani pa so vse glasnejše politične zahteve po demokratizaciji vseh plasti družb, po 
deregulaciji in ustvarjanju pogojev za participacijo interesnih skupin ter pri vodenju šol. 

Sodobna šola  je pod hudim pritiskom vse hitreje spreminjajočega se sveta. Ekonomske in splošne družbene 
spremembe silijo tradicionalno šolsko kulturo v velikanske spremembe. Spoznanje, da sodobna šola ne 
more brez nenehnega razvoja in razvoja kulture učenja, me je vodila k izboru izzivalnega naslova o kakovosti, 
ki je rezervirana za šole. 

Zaradi vse glasnejših zahtev širše javnosti po vse hitrejšem prilagajanju šolskega sistema družbenim 
potrebam, spremembam na trgu delovne sile, vse glasnejše izraženih zahtev po bolj izobraženih in fleksibilnih 
posameznikih,  v smislu zagotavljanja boljših možnosti, priložnosti in varnosti tako posameznikom kot tudi 
skupinam se je ustvaril prostor za prenos odgovornosti za sprejemanje odločitev z nacionalne ravni na raven 
šole, razreda, učitelja. Z večjo avtonomijo šola postaja bolj profesionalno odgovorna, hitro odzivna, odprta in 
prilagodljiva. Demokratični procesi v svetu so vplivali na spodbujanje procesov emancipacije posameznika v 
družbi, zato je najpomembnejše spočilo izobraževalnih sistemov, da se kakovost ne kaže zgolj v učinkovitosti 
izobraževalnih organizacij (šol), temveč v dejstvu, koliko je sistem uspel zagotoviti socialno pravičnost in 
enake možnosti (Zupanc Grom, Jurič Rajh, 2009). 

1.1 Kakovost  - priložnost ali družbena odgovornost

Razmislek o tem, ali naj svoj prispevek o kakovosti 
v vzgoji in izobraževanju začnem z dokazovanjem, 
kako je za šole pomembna kakovost, z 
naštevanjem prednosti oziroma konkretnih koristi, 
ki bi jih imele izobraževalne organizacije od uvajanja 
kakovosti za sebe in svoje deležnike, ali naj za 
izhodišče svoje razprave poudarim družbeno 
odgovornost šole za zagotavljanje kakovosti 
programov in storitev, ki jih namenja družbi in ki 
jih ta od šole pričakuje, v bistvu terja odločitev o 
tem, ali želim poudariti pomen notranje ali zunanje 
evalvacije.  Pa vendar vprašanje koristi in nujnost 
uvajanja kakovosti na področju izobraževanja ni le 
vprašanje, ali želimo notranjo ali zunanjo evalvacijo,  
je veliko bolj kompleksno vprašanje. Vprašanje 
kakovosti na področju izobraževanja je v bistvu 
vprašanje doktrine, vprašanje definicije kakovosti in 
vprašanje pogleda na kakovost. 

Izhodišče pri kakovosti mora biti odgovornost šole, 
da zagotovi okolje, v katerem bodo upoštevane 
temeljne potrebe posameznika, kot so varnost, 
sprejetost, sodelovanje, samospoštovanje, razvoj.  
Proces  ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti mora 
spodbujati vzgojo in izobraževanje, da poudari 

in upošteva specifiko okolja, v katerem se kot 
organizacija nahaja, ter različnost in drugačnost 
svojih dijakov oziroma udeležencev. Pristop h 
kakovosti mora omogočiti šoli in učitelju avtonomijo, 
ki se kaže v iskanju lastnih strokovno utemeljenih 
odgovorov za odpravljanje problemov, preseganje 
neenakosti in deprivilegiranosti skupin in odpravljanje 
šibkih točk v delu šole. Kakovost šole pomeni 
sposobnost  identifikacije in  prilagajanja potrebam 
deležnikov. Profesionalno odgovorni učitelji v šolah 
reflektirajo lastno prakso, preizkušajo in izboljšujejo 
svoje delo, pri tem analizirajo stanje, dosežke in  
rezultate svojih dijakov objektivno, sistematično in 
dosledno. Zbiranje različnih podatkov, s katerimi šole 
razpolagajo (uspeh in dosežki dijakov v primerjavi z 
drugimi) je potrebno uporabiti za samoevalvacijo in 
načrtovanje ukrepov za doseganje boljših rezultatov 
in zadovoljstva deležnikov.



2 RAZLIČNA POJMOVANJA KAKOVOSTI

Različna pojmovanja ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti so odvisna od paradigme dominantnega polja, 
ki kakovost opredeljuje.  Zaradi različnih pogledov na kakovost so v zadnjih štiridesetih letih nastale številne 
definicije kakovosti, ki dokazujejo, da jo ljudje različno razumemo. Nekatere definicije kakovosti temeljijo na 
pričakovanjih, potrebah in željah uporabnikov, druge vidijo kakovost v strateških odločitvah menedžerjev 
in zaposlenih, tretje dajejo prednost specifikacijam, normam in standardom izdelkov in storitev. 

Razliko konceptov kakovosti je osvetlila študija EURYDICE 2004, ki je v središče postavila vprašanja: kdo 
evalvira, kaj je predmet evalavacije, s kakšnim namenom se izvaja evalvacija in s katerimi metodami to 
počne. Pomembna vprašanja so, kdo ima nadzor nad kakovostjo, kateri so cilji, kdo je nosilec presojanja, 
kdo ima lastništvo nad zbranimi podatki in rezultati, kako se bodo podatki in rezultati zbirali in na kakšen 
način se jih bo uporabilo.

3 SAMOEVALVACIJA KOT MEHANIZEM, ORODJE IN POT K IZBOLJŠAVAM

Čeprav izobraževalne organizacije delujejo v kvazi tržnem okolju, se je še posebej na področju sekundarnega 
in terciarnega izobraževanja odprl trg in se je pojavila konkurenca. Zaradi upada generacij kot posledice 
nizke natalitete se številni šolski kolektivi trudijo zagotoviti svoj obstoj (Zupanc Grom: 2007) . Šole pristopajo 
k številnim projektom, s katerimi bogatijo svojo ponudbo in kakovost izvajanja kurikuluma zato, da v javnosti 
ustvarijo vtis,  da so boljše od drugih. Potreba po zadovoljevanju uporabnikov in ustvarjanju ugleda v javnosti 
ni več vprašanje, ki ga sme šola odložiti za kasneje. Opravičiti lastni obstoj pomeni zagotoviti si podporo 
uporabnikov, na podlagi dialoga s socialnimi partnerji ustvarja zaupanje, varnost in razvoj. Vprašanje varnosti 
pri ugotavljanju kakovosti in hkrati pri njenem zagotavljanju ni niti malo nepomembno. Tudi kadar procesi 
ugotavljanja kakovosti temeljijo ali vsebujejo elemente pregleda, nadzora, samokontrole je pomembno, da 
služijo varnosti (Foucault v Gaber, 2012). Varnost je po Gabru pomembna ne le za udeležence izobraževanja 
in njihove starše, ki zaupajo šoli, da bodo deležni kakovostnega izobraževanja in da jim zagotavlja kompetence, 
ki so določene s programom, temveč tudi za družbo, ki želi vedeti, da bodo spričevala in cetrtifikati vredni 
tega, kar v njih piše in da bo šola skrbela za nenehni razvoj tudi takrat, ko nad njo ne visi grožnja z inšpekcijo 
(Gaber, 2012: 9). 

Naraščanje možnosti za partnersko sodelovanje je posebej pri poklicnem in strokovnem izobraževanju 
omogočilo šolam sodelovanje v številnih projektih, med katerimi so številni namenjeni dvigu kakovosti 
izobraževalne organizacije in njenim procesom. Šole preko projektov oblikujejo in razvijajo kulturo učenja, 
razvijajo odgovornost za razvoj lastnega dela in se profesionalno razvijajo. Preko različnih projektov 
izobraževalne organizacije iščejo primerne metode in  razvijajo lastne oblike izboljševanja in zagotavljanja 
kakovosti. 

Nenehno spreminjanje in transformiranje vodi k izboljšanju kakovosti. V procesu razvoja kakovosti se v šoli 
krepi vloga posameznika - tako učenca, dijaka, študenta kot učitelja, vzgojitelja. Cilj mora biti ugotavljanje 
realne slike. Analiza lastne prakse, pozicioniranje, ugotovitev, kako dobro dosegamo cilje, ki smo si jih 
zastavili sami oziroma kako dosegamo tisto, kar se od šole pričakuje.  

Ugotavljanje ali evalviranje procesov in dosežkov ima vsaj dve temeljni funkciji:

• podporo odločevalcem šolske politike, da načrtujejo sistemske spremembe in razvoj in

• prispevk  k izboljšanju pedagoških procesov na mikro- in makroravni.

Namen notranje presoje je razvoj in izboljševanje kakovosti. Notranji prijemi temeljijo na samoevalvaciji 
kakovosti, katerih nosilci so zaposleni na šolah. Samoevalvacijo opredeljujemo kot postopek ugotavljanja 
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kakovosti in kot taka predstavlja sredstvo za doseganje oziroma uvajanje izboljšav v smeri doseganja boljše 
kakovosti. Samoevalvacija torej ni cilj, je sredstvo. Nekatere šole se pogosto pohvalijo, da izvajajo določene 
aktivnosti samoevalvacijkega procesa in so prepričane, da so s tem dosegle bistveno spremembo. Pri tem pa 
je potrebno vedeti, da so procesi samoevalvacije pomembni za začetek procesa ugotavljanja in zagotavljanja 
kakovosti, da so pomembni za razvoj samoevalvacijske kulture organizacije in kot taki predstavljajo začetek 
zelo pomembnega procesa, ki ga je potrebno nadaljevati. Cilj vendar ni zbiranje informacij in podatkov samih 
zaradi sebe, cilj je vendar izboljšava. MacBeath (2004) opredeljuje model samoevalvacije skozi koncentrinčne 
kroge, kjer se v centru nahajata učenje in poučevanje, sledi mu krog, ki opredeljuje etos in kulturo in zadnji 
krog pripada vodenju in organizaciji. To so področja, katerim se šole posvečajo v procesu samoevalvacije. Na 
področju samoevalvacije so si naše izobraževalne organizacije pridobivale številne izkušnje skozi projekte: 
Ogledalo, Mreže učečih se šol, Mreže kakovosti, POKI, Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, Modro oko, 
Zasnova in uvedba sistema kakovosti, Zunanja evalvacija - kritični prijatelj, Qis, MUNUS I in II, unisVET.

3.1 Prednosti samoevalvacije

Samoevalvacija kot orodje za izboljševanje lastne 
kakovosti ima seveda številne, nedvomno zelo 
pozitivne učinke. Prednost samoevalvacije je v tem, 
da jo izvajajo sami zaposleni. Pri tem  zaposleni 
sami določajo prioritete in dinamiko procesov 
prilagajajo lastnim potrebam in okoliščinam. Kadar 
govorimo o zrelem kolektivu, katerih zaposleni so 
profesionalno odgovorni, mislimo o organizacijah, 
kjer zaposleni najbolje poznajo svojo šolo, zato tudi 
lažje razumejo in načrtujejo procese izboljšanja. 
Samoevalvacija kot  proces ima izjemno močno 
motivacijsko komponento, spodbuja refleksijo, 
spodbuja medsebojno sodelovanje, razvoj skupnih 
vrednot in klime, ki je razvoju in izboljševanju 
naklonjena. V okolju, kjer je samoevalvacija kot 
orodje nenehnega izboljševanja in ima daljšo 
tradicijo, daje občutek varnosti, sprejetosti in  
pripadnosti ter spodbuja kolegialen pogovor in 
profesionalen razvoj vseh posameznikov, ki so 
v proces samoevalvacije vključeni. Samoevalvacija 
omogoča kolektivu, da ugotovi močne in šibke strani 
svoje organizacije in njenih procesov, kar je dobro 

izhodišče za odločanje o krepitvi svojih prednosti in 
odločanja o ukrepih za izboljšanje področij, ki niso 
zadosti kakovostni. 

Vendar pa je nujno povedati, da ima notranja evalvacija 
tudi svoje slabosti, omejitve in pomanjkljivosti. Sallis 
(v Cenič, 2000) navaja, da je celovito obvladovanje 
kakovosti težaško delo. Zahteva svoj čas in veliko 
energije. »Večina zaposlenih pa ima raje udobje, 
ki ga pozna in razume, kot stalne spremembe 
(Cenič, 2000: 39).« Če povzamem Strittmattera (v 
Messner, 2005), je samoevalvacija uspešna, kadar 
imajo učitelji obveznost, da jo izvajajo, kadar so jo 
sposobni izvajati in si to tudi želijo. Ko govorim o 
želji po samoevalvaciji, govorim o resnični potrebi 
po avtoreflekiranju lastnega dela, po želji, da se v 
resnici izboljšamo, da izboljšamo svojo prakso in 
povečamo dosežke. Vse aktivnosti, ki jih izvajamo 
v šolah, morajo biti usmerjene v dijake, usmerjene 
v to, da izboljšamo njihovo sposobnost učenja in 
zvišamo dosežke. Biti dobra šola pomeni dosegati 
odličen uspeh z vsemi dijaki in ne le z nekaterimi. 

3.2 Slabosti samoevalvacije 

Če pogledamo začetke projektov samoevalvacije, 
lahko ugotovimo, da ima samoevalvacija v našem 
vzgojno-izobraževalnem sistemu tradicijo. Uspešna 
je tam, kjer so vsi pripravljeni sprejeti rezultate 
evalvacije in se z njo sprijazniti ter sprejeti ukrepe 
za izboljšanje določenih področij. Samoevalvacija 
včasih pripelje do prehitrih zaključkov ali celo 

do prehitrega samozadovoljstva nad doseženimi 
rezultat. Pomanjkanje znanja lahko pripelje do 
metodoloških napak, neobjektivnosti, slabih 
interpretacij, prehitrih ocen, razočaranj z obsegom 
potrebnega dela, nezmožnost pravilne uporabe 
in interperatcije množice nepovezanih zbranih 
podatkov in številne druge. Zaradi odsotnosti 



primerljivosti z drugimi je kolektiv lahko prehitro 
zadovoljen s doseženim. Eden največjih problemov 
samoevalvacije je nesistematičnost vodenih ukrepov 
za doseganje boljše kakovosti. Nesistematičnost 
pripelje do občutka, da se na področju kakovosti 
veliko dela brez rezultatov (Zupanc Grom in 
Bizjak, 2007). Ker ne vidijo  rezultatov, se nekateri 
odmaknejo od procesa in mu ne sledijo več. Kot 
ena izmed pasti samoevalvacije je občutek, da smo 
na tem področju veliko naredili, saj imamo občutek, 

da smo v primerjavi z drugimi naredili veliko, saj o 
svojem delu povprašujemo vse naše deležnike. 
Občutek eksternosti procesa ugotavljanja kakovosti 
v tem primeru prevara. V resnici gre za proces 
samovrednotenja, saj največ kazalnikov postavimo 
sami in dobljene rezultate kolektivi sami interpretirajo. 
Na tem mestu naj omenimo, da ni samoevalvacija 
namenjena temu, da se sistem pretenta in na zunaj 
pokaže le lepe rezultate, ker to dolgoročno ne 
prinaša rezultatov1.

Samoevalvacija kot izkazovanje odgovornosti za kakovost

Vprašanje odgovornosti vzgojno-izobraževalne 
organizacije za razvoj družbe in odgovornost za njen 
obstoj po eni strani zaostrujejo prebogata mreža 
organizacij (šol), medsebojna konkurenca, boj za 
vsakega potencialnega udeleženca izobraževanja, 
po drugi strani pa procesi decentralizacije, 
deregulacije in povečane avtonomije, ki smo jim 
priča v evropskem prostoru. Razprave o kakovosti 
moramo povezati z družbeno odgovornim in etičnim 
ravnanjem. Možina (2010: 107) poglablja in daje 
širše dimenzije  pojmu odgovornosti, ko piše, da 
gre v bistvu za »izkazovanje odgovornosti za 
kakovost«. Izkazovanje odgovornosti za kakovost je 
obveznost institucij, da zainteresiranim, vključenim 
interesnim skupinam (deležnikom) pojasnijo, 
kako uspešno so opravile  javno službo, katere 
pričakovane rezultate so dosegli ter v kakšnem 
obsegu. Šole morajo izkazati odgovornost za 
kakovost  v prvi vrsti zato, ker so financirane iz javnih 
sredstev in ker opravljajo dejavnost v splošnem 
družbenem interesu ter v drugi vrsti zato,  ker ima 
javnost pravico do obveščenosti. Odgovornost 
predvsem razumemo kot odgovornost za drugega, 
kot odgovornost šol, da razvijajo načelo enakosti in 
enakopravnosti (Rawls 1999, Resman 2003, Gaber 
2006). Na eni strani avtonomija, na drugi obveznost 
izkazovanja odgovornosti za kakovost. To se lahko 
doseže  s kompetentnostjo in profesionalno ter 
osebno odgovornostjo zaposlenih. Profesionalna 
odgovornost se kaže v odnosu do učencev, staršev, 
bodočih delodajalcev, interesnih skupin, do ožjega 

in širšega okolja. Profesionalna odgovornost 
šole se kaže v opolnomočenju svojih učiteljev, da 
strokovno oblikujejo in razvijajo standarde lastne 
stroke. Profesionalna odgovornost do kakovosti 
je način, ki omogoča učinkovitost izobraževanja, 
saj z individualnim postopom in odgovornostjo do 
vsakega posameznika lahko šola deluje v smeri 
večje enakosti in pravičnosti (Zupanc Grom, Jurič 
Rajh 2009). Zunanja evalvacija ima tudi namen 
nadzora nad doseganjem ravni kakovosti v družbi. 
Zaradi odgovornosti do kakovosti in pravice javnosti 
do informacij tudi pri nas morajo (v tem trenutku 
samo poklicne in strokovne šole, v prihodnje tudi 
splošne) šole izvajati samoevalvacijo ter poročilo 
o svojih dosežkih javno objavljati na svojih spretnih 
straneh. 

Pri tem pa ne moremo mimo ugotovitev analitikov 
izobraževalnih sistemov, da se odgovornost šole 
krepi, če se šole podpira pri razvoju, če se jim 
zagotavljajo pogoji za razmah in razvoj, če se 
razvija njihovo medsebojno sodelovanje, kolegialna 
izmenjava dobrih praks, socialno mreženje kot vir 
učenja in sistematično usposabljanje učiteljev in 
njihov karierni razvoj.  

1 Nekatere šole izboljšajo svoje rezultate v spomladanskem roku mature, ki je za medijsko javnost najbolj zanimiv,  in sicer tako, da večini 

dijakov dajo popravne izpite in jih tako ne pustijo na prvi izpitni rok. 
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4 ZUNANJA EVALVACIJA 

Kaj sploh je zunanja evalvacija?

Številni sistemi poznajo tudi zunanjo evalvacijo, ki temelji na preverjanju dosežkov udeležencev oziroma 
preverjanju doseženega znanja na določenem nivoju na nacionalni ali mednarodni ravni. Eksternost se 
kaže v zunanjem preverjanju znanja,  kot so eksterni izpiti na zaključku posameznega izobraževalnega 
programa: obe maturi, nacionalni preizkusi znanja za učence 9. razreda osnovne šole. 

Zunanja evalvacija ima namen v prvi vrsti presojanja kakovosti, ki ima podlago v izkazovanju odgovornosti 
izobraževalne organizacije za kakovost in nadzor nad doseženo kakovostjo. V nekaterih državah se preverjajo 
minimalni standardi kakovosti, ki jih nekdo doseže skozi akreditacijski postopek. Hkrati s presojo so 
določeni sistemi zagotavljanja kakovosti nadgradnja kontroli, saj vključujejo tudi vhodne in procesne 
dejavnike, ki omogočajo tudi zagotavljanje kakovosti, za katero se organizacija odloča. Organizacija, ki 
v postopku akreditacije dokaže doseganje minimalnih standardov kakovosti, dobi pravico do izvajanja 
dejavnosti ali pa licenco oziroma certifikat, s katerim dokazuje, da je dosegla določen standard.

V številnih državah se uveljavljajo izobraževalne inšpekcije, ki imajo v osnovi vlogo nadzora. V nekaterih 
sistemih imajo inšpekcije tudi svetovalno vlogo. V našem sistemu ima šolska inšpekcija vlogo kontrole nad 
namensko porabo javnih sredstev, pregled nad opravljanjem dejavnosti v skladu z zahtevami in v skladu 
z zakonodajo ter kontrolo nad spoštovanjem pravic udeležencev v procesu izobraževanja. Ministrstvo, 
pristojno za izobraževanje, pa preverja izpolnjevanje določenih temeljnih pogojev. 

Poznamo tudi zunanjo presojo kakovosti, ki pomeni pridobiti nagrado oziroma certifikat, s katerim  
organizacija dokazuje, da je dosega merila. Pri tem gre v bistvu za prostovoljne odločitve vodstva šol, da 
svoj razvoj združijo s priznanji, nagradami in certifikati, s katerimi dokazujejo, da dosegajo določen standard, 
po katerem so sistematično razvijali kakovost. Nekatere naše šole so se vključile v te projekte in pridobile 
certifikate  ISO, Kakovost za prihodnost SIQ, EFQM, model odličnosti. 

Učinke nacionalnega sistema izobraževanja v Sloveniji primerjamo z drugimi tako, da se evalviramo s 
pomočjo zunanje mednarodne evalvacije, kot so: TIMS, PISA, TALIS.

Zunanje evalvacije  delujejo v okviru dogovorjenega obsega in področja.

Evalvacija je uspešna, če je pravična in to je temeljni pogoj. To se doseže z njeno samostojnostjo in 
profesionalno neodvisnostjo, s strokovnostjo in ravnanjem v skladu s kodeksom poklicne etike. Šolska 
inšpekcija na primer izvaja nadzor nad izvajanjem zakonov in podzakonskih aktov na področju izobraževanja 
ter na področju preverjanja uresničevanja pravic udeležencev izobraževanja.

Zunanja evalvacija neredko ima za posledico prekrivanje podatkov, olepševanja, povzroča strah in odpor, 
stres in pritisk, ki se lahko odražajo tudi skozi odpor in zanikanje ugotovljenega. Od zunanjih presojevalcev 
se lahko določeni podatki skrijejo, saj je inšpektor oseba, ki ni zaposlena na šoli, kar posledično pomeni, da 
pride in gre.  Lahko se zgodi tudi pretirana odvisnost od inšpekcije.

V resnici pa zunanja evalvacija daje večjo objektivnost, večjo transparentnost in  primerljivost. Pozitivni učinki 
pa so vendarle objektivnost in dober vpogled v dosežke in učinke, postavljanje standardov znanj.  

Vsiljuje se zaključek, da je potrebno notranjo evalvacijo dopolnjevati z zunanjo. Možina (2010: 116) 
opozarja, da ne bi bilo smiselno preslišati opozoril dela politične, strokovne in laične javnosti, ki želi vpogled 
v dosežke, z argumentom, da kakovost izobraževanih organizacij ne more biti prepuščena samo  procesom 
samoevalvacije.  V nadaljevanju avtorica opozarja, da je potrebno ohraniti nekatere prvine nadzora kakovosti, 
če želimo udeležencem zagotoviti pravico do kakovostnega izobraževanja. Cilj je združiti notranjo 
in zunanjo evalvacijo. Pri tem je potrebno zagotoviti pravilno razmerje med eno in drugo, zagotoviti 



profesionalno avtonomijo na eni strani in zunanjo kontrolo, ki prvo dopolnjuje in je organizaciji v podporo, ki 
jo šola potrebuje za uvajanje izboljšav, med avtonomijo in podrejenostjo ocenjevalcem in nosilcem oblasti.

To nas navaja k zaključku, da potrebujemo konsenz s  politično in  strokovno javnostjo o tem, kakšno 
kombinacijo notranje in zunanje evalvacije potrebujemo. 

5 ZAKLJUČEK

Ključ koncepta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti je potrebno iskati v kombinaciji zunanje in notranje 
evalvacije, ki se izvajajo sistematično, dosledno, načrtovano, z vso potrebno strokovno podporo ekspertov 
iz nacionalnih razvojnih in svetovalnih inštitucij. Notranjo evalvacijo je potrebno po eni strani spodbujati, 
po drugi pa preverjati, ali se izvaja in na kakšen način. Notranja evalvacija ni linearen, enostaven proces, 
temveč proces, ki je zelo odvisen od dogovorjenih protokolov, odvisna od oseb, ki se evalvirajo, od načina 
vodenja in od zaupanja v koristi samoevalvacije in občutka varnosti v zvezi z njo. Samoevalvacija pa mora 
biti sistematična in redna dejavnost šol, zato jo potrebno določiti skupna izhodišča šolam za samoevalvacijo 
oziroma opredeliti enotne kazalnike kakovosti. Za poklicne in strokovne šole imamo evropski okvir, ki 
nam pomaga, da določimo kazalnike tudi na nacionalnem nivoju. S tem dosegamo primerljivost. Zaradi 
primerljivosti, spremljanja razvoja in določenih pojavov je dobro, da so določeni kazalniki na nacionalni ravni 
stalni. Druge kazalnike pa je mogoče spreminjati v odvisnosti od tega, kaj je potrebno znotraj sistema ali 
njenega dela razvijati. 

Zunanjo evalvacijo je potrebno določiti in jo konceptualno omejiti. Potrebno je opredeliti vlogo in položaj 
javnosti do podatkov, ki jih v procesu evalvacije kolektivi pridobijo. 

V naši kulturi nismo naklonjeni rangiranju šol. Menimo, da je to za šolstvo, ki je javno dobro, škodljivo in ne 
prinaša nobenih učinkov. Javnost se pogosto do rezultatov prehitro in čustveno opredeljuje. Razvrščanje 
šol na podlagi doseženih rezultatov na eksternih izpitih je lahko nepravično in grobo poenostavljanje, 
zanemarjanje vzrokov in posledic z zelo velikimi posledicami za posameznike in šolske kolektive. 
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Izvleček

Učinkovito timsko delo je z zadnjo reformo tudi v svetu poklicnega šolstva postalo nadvse pomembno za 
uspešnost posamezne šole. Tematika o dejavnikih in zakonitostih timskega dela je obširna. V prispevku se 
omejujem zgolj na vprašanje o ustreznosti stilov vodenja glede na usposobljenost in motivacijo vodenih oseb 
ter stopnjo razvoja skupinske dinamike. Na kratko povzemam nekatere teoretike, in sicer situacijski model 
vodenja po Herseyu in Blanchardu ter faze razvoja skupinske dinamike po Tuckmanu. Tuckmana površinsko 
dopolnjujem z Bionovo teorijo o ključnih vprašanjih, ki jih mora vsaka skupina razrešiti, da bi prešla na nivo 
delovne skupine, ki polno izpolnjuje poslanstvo, za katerega je bila ustanovljena. 

Namen članka je širitev znanja o dejavnikih učinkovitega timskega dela med ravnatelje in učitelje, ki 
strokovno delujejo v raznih šolskih timih bodisi kot vodje bodisi kot člani. Predstavljena teoretična spoznanja 
nas opozarjajo, da do strokovno avtonomnega delovanja posameznikov, skupin in timov, do demokratičnih 
odnosov in sodelovalne oblike vodenja ne moremo priti »od danes do jutri«, ampak postopoma, z usmerjenim 
delom in naporom ter v vsaki na novo ustanovljeni skupini na novo. 

Ključne besede

stil vodenja, direktivni stil – prepričevalni stil – sodelovalni stil – delegirajoči stil, situacijski model vodenja, 
zrelost vodenih oseb, razvoj skupine

Abstract

With the recent VET reform effective teamwork has become increasingly important for success of schools. 
The topic of the principles and factors of teamwork is extensive. But present article is limited to the question of 
the adequacy of leadership styles depending on abilities and motivation of guided people and depending on 
level of development of group dynamics. I briefly summarize some theorists, namely Hersey and Blanchard’s 
situational leadership theory and stages of group development according to Tuckman. Tuckman’s model of 
group development is complemented with basic assumptions, which are supposed to be resolved according 
to Bion in each group to progress to the level of working group, when professional mission of the group is 
fully met.  

The purpose of article is to expand knowledge on factors and principles of effective teamwork among school 
directors and among teachers, who are professionally active in various school teams either as leaders or as 
members. 

Presented theoretical findings remind us that the way toward professionally autonomous individuals, groups 
and teams; toward democratic relationships and participative or distributive leadership can be achieved only 
step by step, with focused effort and in each new group from the beginning. 

Key words

leadership style, telling-selling-participating-delegating, situational leadership theory, maturity of  guided 
persons, group development 
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1 UVOD

Zakaj koncept organizacije zaposlenih na šoli v time?

S katerimi znanji in orodji opremiti vodje različnih timov in skupin na šoli, da bodo znali skupino ljudi popeljati 
k želeni delovni učinkovitosti ter sprotnemu reševanju medsebojnih konfliktov in zastojev pri timskem delu?

Z reformo poklicnega izobraževanja smo znaten del pomembnih odločitev in odgovornosti prenesli z 
nacionalne ravni na raven šole. Cilji in procesi reforme so preveč kompleksni, da bi se z njimi soočala in 
jih reševala le ena oseba, ki vodi šolo. Zato sodobne teorije vodenja šole promovirajo spoprijemanje s cilji 
reforme s pomočjo organizacije zaposlenih na šoli v time  ter s pomočjo dobro koordiniranega razpršenega 
vodenja. Na šoli se z določenim namenom, vlogo, pozicijo in določenimi delovnimi nalogami oblikujejo 
timi, v katere se vključijo učitelji in drugi strokovni sodelavci šole. Timi delujejo strokovno avtonomno, 
se ukvarjajo z določenimi strokovnimi vprašanji s skupnim končnim ciljem – izboljšati kakovost pouka. S 
timskim konceptom se v proces reforme lahko vključi večji del zaposlenih, s tem je možnost za razvojni 
napredek večja. Zaposleni imajo možnost nakazati nove rešitve in soustvarjati procese, se z njimi poistovetiti 
ter jih sprejeti za svoje. Tako lahko v večji meri sledijo dogovorjenemu. S konceptom timske organizacije 
šole pridemo do razpršenega vodenja, kjer je odločanje razpršeno med različne organizacijske strukture 
in posameznike na šoli, glede na njihova znanja in sposobnosti. Vodstvo se pojavlja v vlogi odgovornega 
koordinatorja, ki oblikuje jasna pričakovanja in zahteva odgovornost posameznih timov ter posameznikov za 
njihove prispevke k skupnim dosežkom (po Elmore, 2000). 

Na poklicnih in strokovnih šolah so se z reformo poleg že obstoječih in z zakonom določenih strokovnih 
teles, kot so npr. oddelčni učiteljski zbori in aktivi, oblikovali še novi, kot so programski učiteljski zbori 
in razvojni tim na šoli. Marsikateri učitelj se je na novo soočal z izzivi v vlogi vodje. Spremljave delovanja 
programskih učiteljskih zborov, v katerih smo intervjuvali njihove vodje, so opozorile na to, da se soočajo z 
mnogimi težkimi situacijami in si zato pri vodenju želijo več podpore (v Grašič, 2010). Podpora, ki so si jo 
želeli, je bila, da se jih v zameno za delo vodje pri drugih zadolžitvah razbremeni ter tudi finančno nagradi. 
Nekateri so poročali tudi o zapletih in težavah pri vodenju sodelavcev, odporu s strani vodenih, občutkih 
nemoči, včasih pomanjkanju podpore s strani vodstva šole ter pomanjkljivih strokovnih znanjih za vodenje, 
ki pa so jih z izkušnjami sčasoma razvijali. 

Problematika timskega dela je obširna. V pričujočem članku se omejujem zgolj na vprašanje o ustreznosti 
stilov vodenja glede na usposobljenost in motivacijo vodenih oseb ter stopnjo razvoja skupinske dinamike. 
Na kratko povzemam nekatere teoretike. Na osnovi poznavanja zakonitosti razvoja skupinske dinamike ter 
na osnovi poznavanja relevantnih karakteristik vodenih posameznikov lahko vodja uravnava svoj stil vodenja. 
To pomeni, da uravnava svoje odločitve in usmeritve v procesu vodenja, posege v dinamiko skupine, 
pričakovanja do vodenih, stopnjo podpore vodenim, lastna doživljanja dogajanja ter odnose z vodenimi. Na 
ta način morda lahko skupino hitreje popelje skozi konfliktna obdobja do prijetne skupinske klime. Vodene 
tako pridobi za delovne naloge in napredek v kakovosti spoprijemanja z delovnimi izzivi. Predstavljena 
teoretična spoznanja nas tudi opozarjajo, da do strokovno avtonomnega delovanja posameznikov, skupin in 
timov, do demokratičnih odnosov in sodelovalne oblike vodenja ne moremo priti »od danes do jutri«, ampak 
postopoma, z usmerjenim delom in naporom ter v vsaki na novo ustanovljeni skupini znova. 

2 STILI VODENJA

Stil vodenja je pristop in način v usmerjanju, motiviranju in organiziranju vodenih pri uresničevanju načrtov, 
spoprijemanju z nalogami, reševanju problemov ter način uravnavanja medsebojnih odnosov med njimi in z njimi. 

Različne stile vodenja je definiral že Kurt Lewin v 30-ih letih prejšnjega stoletja, ko je s skupino svojih 
raziskovalcev skušal ugotoviti, kako različni stili vodenja vplivajo na dinamiko in klimo v skupini. Opredelil je tri 



glavne stile vodenja, to so avtokratski, demokratski in anarhoidni (laissez faire) stil vodenja. Ugotovil je, da se 
v demokratskem stilu razvije najugodnejša socialna klima, vendar je uspešnost tega stila odvisna od zrelosti 
in usposobljenosti članov skupine, od narave problemov in od odnosov v skupini. Učinkovitost in klima sta 
bili najslabši v skupinah, ki so bile vodene po »laissez faire« stilu. Presenetljiva je bila empirična ugotovitev, 
da čeprav avtokratsko vodenje povzroča pasivno in apatično vzdušje v skupini, zelo ustreza tistim vodenim 
osebam, ki se odpovedo lastni iniciativi in želijo biti vodene in usmerjane. Opisani stili se sicer v realnosti v 
čisti obliki pojavljajo redko, večinoma se način vodenja približuje enemu ali drugemu (po Ule, 2005). 

Kasneje je Lewinu sledilo več teoretikov, ki so sorodno opredelili stile vodenja glede na stopnjo kontrole, ki 
je v rokah vodje na eni strani in stopnjo avtonomije, s katero razpolagajo vodeni, na drugi strani. Ukvarjali so 
se tudi z vprašanjem, kateri stil vodenja je pod katerimi pogoji najustreznejši. 

2.1 Ustreznost stila vodenja glede na zrelost vodenih posameznikov

Hersey and Blanchard sta v 70-ih letih prejšnjega 
stoletja postavila situacijski model vodenja. 
Osnovna predpostavka teorije je, da ne obstaja 
“najustreznejši stil vodenja”. Kateri stil vodenja je v 
dani situaciji najustreznejši, določata dva dejavnika, 
in sicer zahtevnost naloge, problema oz. vloge, ki 
jo je potrebno odigrati na eni ter zrelost vodenih za 
dano nalogo, problem, vlogo na drugi strani. 

Govorita o štirih kategorijah zrelosti vodenih, in sicer:

• kategorija, ko so vodeni za dano delo prenizko 
usposobljeni ali neusposobljeni, nemotivirani 
ter nepripravljeni prevzeti odgovornost, da bo 
delo opravljeno (neusposobljeni in negotovi ali 
nemotivirani);

• kategorija, ko so vodeni za izvedbo danega 
dela motivirani, vendar nepripravljeni prevzeti 
odgovornost za to, da bo delo opravljeno 
(neusposobljeni, ampak motivirani);

• kategorija, ko so vodeni usposobljeni in 
izkušeni za dano delo, vendar jim primanjkuje 
samozaupanja, da bi zanj prevzeli odgovornost 
(usposobljeni, ampak nemotivirani ali negotovi);

• kategorija, ko so vodeni usposobljeni in 
motivirani za dano delo ter so za to, da bo delo 
opravljeno, pripravljeni prevzeti odgovornost 
(zelo usposobljeni in visoko motivirani oz. 
prepričani vase). 

Zrelost vodenih je odvisna od nalog. Na splošno so 
vodeni lahko za delo, ki ga opravljajo, usposobljeni 
in motivirani, vendar se pojavijo neke nove delovne 

naloge, ki zahtevajo zmožnosti, ki jih še niso razvili. 

Za vsako od zgoraj navedenih štirih kategorij zrelosti 
vodenih naj bi bil najustreznejši posamezni od 
sledečih stilov vodenja, v navedenem vrstnem redu, 
in sicer v prvem primeru direktivni stil (v originalu 
“telling”), v drugem primeru prepričevalni stil (v 
originalu “selling”), v tretjem primeru sodelovalni stil 
(v originalu “participating”) ter v zadnjem primeru 
delegirajoči stil (“delegating”).

- Za direktivni stil je značilna enosmerna komunikacija, 
v kateri vodja opredeli vloge v skupini in določi kaj, 
kje, kdaj in kako naj vodeni opravijo delo.

- V prepričevalnem stilu še vedno vodja poda jasne 
usmeritve za delo ob sočasnem zagotavljanju 
socialne in čustvene podpore posameznikom, da 
bi jih pridobil v proces spoprijemanja z delovnimi 
nalogami in reševanja problemov. 

- V sodelovalnem stilu je vodja v večji meri usmerjen 
na uravnavanje medsebojnih odnosov in skrbi za 
dobro vzdušje, medtem ko so odločitve o načinu 
spoprijemanja z delovnimi nalogami in reševanja 
problemov rezultat skupnih odločitev. 

- Pri delegiranju vodja sam proces dela in odgovornost 
zanj preloži na vodene, sam je še vedno vključen v 
proces sprejemanja odločitev ter spremlja napredek 
skupine pri delu. 
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2.2 Ustreznost stila vodenja glede na stopnjo razvoja skupinske dinamike

Da bi vsaka skupina ljudi postala optimalno učinkovita 
ter polno uresničevala namen, zaradi katerega je 
bila oblikovana, mora prehoditi neko razvojno pot. 
V razvojnem procesu občasno nazaduje, doživlja 
razvojne krize, lahko tudi razpade in ne doseže 
najvišjega nivoja. Če skupini dodamo nove člane, se 
vrne na začetek in mora ponovno prehoditi razvojno 
pot do tja, kjer je bila pred vključitvijo novih članov. 
Vsak nov član v skupino namreč prinese novo 
dinamiko. Razvoj zrelosti skupine skozi razvojne 
faze lahko opišemo v dveh segmentih: v razvoju 
zrelosti medosebnih odnosov ter v razvoju kakovosti 
opravljanja delovnih nalog, sprejemanja odločitev in 
reševanja problemov. 

Pomembno je, da vodje in tudi člani poznajo glavne 
zakonitosti razvoja skupinske dinamike, saj jim to po-
maga razumeti, kaj se v »kriznih časih« dogaja. Hit-
rost napredovanja posamezne skupine skozi razvoj-
ne faze je odvisna tako od značilnosti posameznikov 
kot tudi od značilnosti skupine kot celote. 

Več teoretikov je opisalo razvojne faze skupine, kot 
npr. Wilfred Bion (v 40-ih letih prejšnjega stoletja), 
William C. Shultz (v 40-ih in 50-ih letih prejšnjega 
stoletja), Bruce Tuckman (1965) idr.  

V nadaljevanju povzemam Tuckmana in Biona 
vzporedno, saj obstajajo med njunima teorijama 
podobnosti.

a)  Prva faza: 

Po Tuckmanu se ta faza imenuje faza oblikovanja (v 
originalu »forming«). 

Opisal jo je na naslednji način:

Vsak posamezni član skupine teži k temu, da bi bil 
v njej sprejet s strani ostalih. Izogiba se nasprotjem 
in konfliktom. Člani se v tej fazi resnim problemom 
izogibajo in se bolj ukvarjajo z rutino, npr. z 
organizacijskimi vidiki (delitev nalog, čas sestajanja). 
Posamezniki tudi zbirajo informacije in vtise drug o 
drugem, o namenu in cilju nalog ter razmišljajo o 
tem, kako k nalogam pristopiti. To je udobna faza, 
vendar se zaradi izogibanja resnim temam kaj dosti 
dejansko ne premakne. 

Cilji niso povsem jasni, člani so na distanci, na »varni 
razdalji«, nekateri člani niso vpleteni v dogajanje, 
lahko se pojavlja zmeda, slabo medsebojno 
poslušanje ter prikriti občutki.  

Vodje tima v tej fazi težijo k direktivnemu stilu vodenja. 
Člani skupine vodjo doživljajo kot vsevednega, sebe 
pa kot neobveščene in nepripravljene. 

Pogosto se poišče tudi nadomestnega vodjo, ki pa 
kasneje kmalu izgubi na veljavi. Posamezni člani 
skupine imajo potrebo po diadnem odnosu z vodjo. 

Ta faza je pomembna za medsebojno spoznavanje 
med člani. V njej se ponuja priložnost videti, kako 
vsak posameznik deluje kot posameznik ter kako se 
odziva na pritiske in strese. 

Bion pravi, da se v tej fazi člani počutijo utesnjene, 
zlasti če smo oblikovali skupino iz popolnih 
neznancev. To jih sili v medsebojno izolacijo ter 
odvisnost od vodje. Člani skupine imajo probleme 
s svojim položajem v skupini in s svojim položajem 
v odnosu do vodje. Probleme imajo z opravljanjem 
dolžnosti, zato čutijo željo po avtoritativnem vodji. 
Gre torej za centralni položaj vodje in odvisnost 
ostalih članov od njega. Vsak član računa na vodjo, 
v njega investira moč z upanjem, da ga bo pravilno 
usmeril, rešil njegovo stisko, določil naloge, postavil 
meje ter mu pokazal pot, kako naj reši naloge.

Ključno vprašanje, ki ga je potrebno rešiti v tej fazi, 
je vprašanje zaupanja. Posamezni član se ukvarja z 
vprašanjem, ali lahko zaupa vodji in skupini ali ne. 
Razrešitev te dileme ima ključni pomen za nadaljnji 
razvoj skupine. Odnos vodja — član je most do drugih 
članov skupine. Osnova tega odnosa je stopnja 
zaupanja, ki jo ima posamezni član na splošno do 
ljudi in jo prinaša s seboj v skupino. Člani skupine 
lahko tudi medsebojno tekmujejo za intenzivnost 
odnosa z vodjo, kar med njimi lahko povzroči zavist. 
Skupina preide v 2. fazo. 

b) Druga faza: 

Po Tuckmanu se ta faza imenuje faza nasprotovanja 
(v originalu »storming«). 



Tuckman šele v tej fazi opaža, da posamezniki iščejo 
svoj položaj v skupini, v prvi fazi so se spoznavali 
in spoprijateljevali. Pojavijo se negativni občutki, 
strahovi, nestrinjanje, neodobravanje in tudi sovražni 
občutki. Skupina se lahko razdeli na dve podskupini, 
ki se borita med sabo. Medsebojna komunikacija je 
v velikem delu usmerjena na argumente o potrebni 
strukturi skupine in položaju posameznika, pri 
čemer so argumenti bolj emocionalni kot racionalni. 
Primanjkuje skupinske povezanosti, prevladuje 
subjektivnost, pojavljajo se prikriti nameni, 
konflikti, konfrontacije, spremenljiva stališča, 
mnenja in obnašanje, nekonsistentnost, neuspehi 
posameznikov, jeza …

Glede nalog se člani tima medsebojno pogovarjajo 
o tem, kakšne naloge naj bi rešili, soočajo različne 
ideje, razpravljajo o tem, kakšen bo prispevek 
posameznika, kako bodo delovali kot celotna 
skupina ter kakšno naj bi bilo vodenje skupine. 
Nekateri člani skupine se izogibajo resnim temam, 
skušajo razvrednotiti pomembnost in smiselnost 
nalog, bežijo pred ključnimi delovnimi nalogami 
ter pred razreševanjem problemov v zvezi z delom 
in odnosi v skupini. Od individualizma nekateri 
prehajajo k druženju v pare ter v iskanje zaveznika. 
Motivacija celotne skupine upade. 

Ta faza, ki je za vse člane skupine neprijetna, je 
nujna v procesu razvoja zrelosti vsake skupine. V 
nekaterih skupinah je hitro razrešena in skupina gre 
naprej na naslednjo fazo. Skupina pa lahko vztraja 
na tej fazi v nedogled, ne preide na naslednjo fazo 
in v najslabšem primeru tudi razpade. Ta faza je 
zlasti neprijetna za tiste člane skupine, ki imajo nizko 
toleranco do konfliktov. 

V tej fazi je pomembno spodbujati tolerantnost 
vsakega in upoštevati razlike med posamezniki. Brez 
potrpežljivosti in vztrajnosti ni premikov naprej. 

Smiselno je, da vodja postane bolj dostopen in odprt 
za pogovor o doživljanju in občutkih posameznikov, 
jih poskuša razumeti, jim pokaže, da jih razume, pri 
sprejemanju odločitev pa še vedno teži k direktivnemu 
stilu in profesionalnemu vedenju. Pomembno je, da 
v tej fazi ne zastavlja previsokih pričakovanj, ter da 
ne nasede skušnjavi in sebe ponudi kot nerealno 
vsemogočnega eksperta. To se mu lahko kasneje 
maščuje. Idealno bi bilo, če v tej fazi različna mnenja 

ne bi bila obsojana. Tako bi vsak imel občutek, da 
lahko deli svoje mnenje z ostalimi, da ga poslušajo 
in razumejo. Vodja seveda lahko spodbuja celotno 
skupino k izražanju svojega mnenja na socialno 
sprejemljiv način (brez žalitev, izpadov ...) ter skupino 
usmerja, da posameznika posluša. To jo pripelje do 
stanja, ko se posamezniki v njej počutijo bolj ugodno 
pri medsebojnem sodelovanju in medsebojni delitvi 
mnenj in pogledov. 

Bion dogajanje opisuje kot boj — beg (»fight and 
flight«) ter druženje v parih (»pairing«). Tekmovalnost 
za pozornost vodje in položaj v skupini se lahko 
stopnjuje do sovražnosti. Pojavlja se kontraodvisno 
obnašanje, testiranje meja in pravil, testiranje 
avtoritete in ranljivosti vodje. Pogosto se pojavlja 
tudi konflikt znotraj vsakega posameznika, saj 
se želji po odvisnosti od vodje in skupine pridruži 
potreba po večji samostojnosti. Dogajanje pomeni 
začetek diferenciacije po vlogah (ki se doseže 
šele v četrti fazi). Neučinkovitost v medsebojni 
komunikaciji posameznike vodi v druženje v pare, v 
katerih člani uspejo potrpežljivo diskutirati. Skupina 
spozna, da vodja ni popoln in vsemogočen in kot 
rezultat nezaupljivosti vanj išče alternativnega 
vodjo v skupini. Dogaja se, da se dva posameznika 
združita v par in predlagata rešitve. Skupino sprva 
navdajata z upanjem, da bosta rešila težave v njej. 
Ta jima sprva sledi, vendar njune predlagane rešitve 
hitro razvrednoti. 

Če skupina uspešno razreši konflikte, napetosti, 
negativne občutke ter stabilizira razporeditev moči, 
ima možnost, da preide v naslednjo, tretjo fazo. 

c) Tretja faza: 

Po Tuckmanu je to faza vzpostavljanja norm (v 
originalu »norming«).

Skupina vzpostavi eksplicitna in implicitna 
pravila o tem, kako bodo dosegali skupne cilje. 
Pretresajo in izpostavljajo oblike sodelovanja in 
komunikacije, ki jih vodijo do želenih ciljev in 
tiste, ki jim ne pomagajo pri razreševanju nalog. 
Veliko je spraševanja, medsebojnega poslušanja, 
pretresanja in razjasnjevanja ciljev, spreminjanja ali 
utrjevanja vlog, odpiranja resnejših in rizičnih tem, 
preizkušanja novih možnosti, asertivnega obnašanja 
ter identificiranja prednosti in slabosti. Nekateri se 
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odpovejo svojim idejam s ciljem, da bi omogočili 
delovanje skupine kot celote. V tej fazi vsi člani 
tima prevzamejo odgovornost in delujejo z ambicijo 
doseganja skupnih ciljev in uspeha celotnega tima. 

Tudi Bion opisuje, da se člani v tej fazi močno 
povezujejo in imajo občutek, da se imajo radi. V 
ozadju je ideja, da so vsi enaki. Da bi obdržali skupino 
na nivoju funkcioniranja, postavljajo skupinske 
norme, pravila, ustvarjajo za skupino značilno 
kulturo, ki temelji na zaupanju, podpori, medsebojni 
pomoči, usklajevanju pri odločitvah in skupni akciji. 
Pomembno je vzdrževati oba vidika kulture, tako 
skrb za medosebne odnose kot sodelovanje pri 
reševanju problemov in nalog. Vzpostavi se mreža 
medosebnih odnosov, vsi so povezani z vsemi. 
Zaupanje in medsebojno razumevanje drug drugega 
predstavljata osnovo za rast in razvoj posameznika. 

Za to fazo je značilno podrejanje individualnih 
interesov interesom skupine, kar omogoča 
povezanost in usklajenost skupine kot celote. 

Kmalu se pojavi potreba po individualnosti, ki se 
lahko uresniči šele, ko je v skupini dopuščena 
različnost. To pomeni prehod v naslednjo fazo. 

d) Četrta faza: 

Po Tuckmanu se ta faza imenuje faza delovanja 
(»performing«), po Bionu pa delovna skupina. 

Le nekatere skupine dosežejo to visoko stopnjo 
zrelosti odnosov in delovanja. V nekaterih teorijah 
to fazo skupine imenujejo tim, medtem ko skupino 
na predhodnih fazah imenujejo skupina.  Za to fazo 
so značilni: kreativnost, iniciativnost, fleksibilnost, 
odprta komunikacija, skrb za sočlane, učenje, 
zaupanje, visoka morala in uspeh. Skupina hitro 
prihaja do zaključkov pri reševanju problemov in 
implementaciji rešitev. Deluje na visokem nivoju, 
kot celota, brez nepotrebnih konfliktov ali potrebe 
po pomoči zunanjih supervizorjev. Člani postanejo 
soodvisni, pri doseganju skupnih ciljev si vloge delijo 
in so motivirani. Skozi proces predhodnega razvoja 
so postali usposobljeni in strokovno avtonomni. 
Različna mnenja se pričakujejo in so dovoljena, 
izražajo se na način, ki je za skupino sprejemljiv. 

Vodenje skupine na tej fazi je skoraj vedno sodelo-
valno. Tim sprejema večino odločitev. V določenih 

situacijah lahko tim nazaduje na nižje faze, predvsem 
ob spremembah, novih neznanih izzivih ter stresih.  
Če npr. zamenjamo vodjo ali vključimo nove člane, 
tim lahko nazaduje na drugo ali prvo fazo, saj novi 
člani testirajo in postavljajo pod vprašaj obstoječe 
norme in dinamiko skupine oz. so v fazi spoznavanja 
s člani skupine ter naravo in smiselnostjo delovnih 
nalog. V primeru dodajanja novih članov v skupino 
mora ta ponovno iti skozi nadaljnje faze razvoja,  
da bi prišla na četrto fazo, vendar ima možnost, da se 
zaradi predhodnih izkušenj ter predhodno vzpostav-
ljenih »uspešnih načinov delovanja in vodenja odno-
sov« celoten razvoj odvije hitreje. 

Po Bionu ima v tej fazi vsak odnos z vsakim, vodja pa 
prav tako z vsakim članom in s skupino kot celoto. 
Vsak se počuti sprejetega in vključenega v skupino, 
vsi sodelujejo v procesih dajanja in sprejemanja. 

Skupina ne išče več skupnih potez, ampak dopušča 
različnost. Različnost in separacija posameznika 
od preostale skupine ne vodi v osamljenost, ampak  
v vzajemnost in soodvisnost. To postavlja skupino  
v avtonomnejši položaj do drugih skupin in zunanjega 
okolja. 

Vodja je le še enakopravni član skupine, saj je 
skupina sama sposobna sprejemati odločitve in 
reševati probleme. Vsak posameznik v skupini najde 
svoje mesto. Razvoj skupinske dinamike je v tej fazi 
zaključen. Skupina deluje na ravni tima ali delovne 
skupine. Cilj vsakega vodje naj bi bil, da skupino 
pripelje do te faze, ko se lahko umakne in prepusti 
koordinacijo enemu izmed članov, sam pa preide na 
nove izzive. 

e) Zaključna faza  - razpustitev skupine (»adjourning«)

Kasneje je Tuckman v svojem modelu razvoja skupine 
dodal še peto fazo. Ko je delo uspešno opravljeno 
in je bil namen obstoja skupine dosežen, se skupina 
razpusti in vsak se lahko premakne naprej, na 
nove projekte in zadolžitve. Ker pa so se ljudje do 
te stopnje že zelo spoprijateljili in povezali, lahko 
doživljajo neugodje zaradi prihajajoče spremembe – 
razpustitve skupine. Zato je v tej fazi senzibilnost za 
občutke ljudi zelo pomembna. Projekt je smiselno 
zaključiti z nekim epilogom, se posloviti, organizirati 
slovesen zaključek, se srečevati ob obletnicah ipd.



3 ZAKLJUČEK

Iz zgoraj opisanih možnih razlik med vodenimi posamezniki v zrelosti za uresničevanje delovnih nalog in 
vlog, ki so jim dodeljene, ter iz opisanih faz razvoja skupine od manj k bolj zreli, lahko sklepamo, da morata 
tako vsak posameznik kot tudi skupina prehoditi določeno razvojno pot, preden sta zrela za avtonomno 
odločanje. Ko so vodeni posamezniki na nižjih nivojih zrelosti v odnosu do vloge in delovnih nalog, ki so jim 
dodeljene, ter ko je skupinska dinamika v začetnih fazah razvoja, je ustreznejši direktivni ali avtoritativni stil 
vodenja. Z razvojem zrelosti vodenih posameznikov in ko skupina preide na višje nivoje zrelosti skupinske 
dinamike, je smiselno stil vodenja vse bolj demokratizirati in preiti k sodelovalnemu in delegirajočemu stilu 
vodenja. Vodja, ki pretirano vztraja pri direktivnem vodenju in hierarhičnih odnosih, ko ima v skupini ljudi, 
ki so zreli za prevzemanje odgovornosti in visoko usposobljeni za dodeljene delovne naloge, torej zreli za 
strokovno avtonomijo, bo verjetno neuspešen. Zanimivo pa je tudi dejstvo, da skupino lahko oblikujemo iz 
posameznikov, ki so sami zase dobro usposobljeni za vlogo in delovne naloge, ki so jih prevzeli, kot skupina 
pa jih v začetnih fazah niso sposobni strokovno avtonomno opraviti. Da bi se lahko kot skupina strokovno 
avtonomno in medsebojno usklajeno spoprijeli s svojim poslanstvom, za katerega so bili ustanovljeni, da bi 
torej kot skupina dosegli nivo tima ali delovne skupine, morajo prehoditi določeno razvojno pot. Na tej poti 
je potrebno ustrezno razrešiti občutke in vzroke negotovosti, odvisnosti in želje po zaščiti s strani nekoga 
(običajno vodje), medsebojne tekmovalnosti, nezaupljivosti, nesamokritičnosti, iskanja »grešnega kozla« itd., 
ki se pojavljajo v zgodnjih fazah razvoja skupine, ter preiti k medsebojnemu zaupanju, ustrezni razporeditvi 
moči, medsebojni podpori, povezanosti ipd. 
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Izvleček 

Avtorici prispevka povzemata spoznanja iz strokovne literature o vplivu velikosti tima in razlik med člani tima 
na njegovo delovno učinkovitost, zadovoljstvo članov z delom ter na splošno dinamiko in vzdušje v timu. 

Ugotavljata, da je optimalno število članov v timu odvisno od narave delovne naloge. Vendar preveliko število 
članov neugodno vpliva na delovno učinkovitost in medosebne odnose v timu. Pojavljati se začnejo »klike«. 
To pomeni, da se veliki tim začne spontano deliti na podskupine. 

Avtorici povzemata nekatera teoretična strokovna spoznanja, kot je Belbinova teorija različnih vlog v timu 
ter eksperimente Basadurja in Heada o vplivu heterogenosti timov v stilih mišljenja  na inovativnost timov 
ter zadovoljstvo pri delu. Da bi bil tim učinkovit, naj bi bile po Belbinu zastopane vse vloge, pri čemer je 
posameznik lahko nosilec več vlog. Basadur  in Head pa ugotavljata, da heterogenost tima v stilih mišljenja 
ugodno vpliva na inovativnost in delovno učinkovitost tima, razmerje je premo sorazmerno. Zadovoljstvo pri 
delu je največje v polhomogenih timih, sledijo homogeni in na koncu so heterogeni timi. 

Namen prispevka je širiti znanje o dejavnikih, ki jih je smiselno upoštevati ob oblikovanju novih timov. Namen 
prispevka je tudi motivirati vodstva šol, vodje raznih timov (npr. programskih učiteljskih zborov) in učitelje, da 
vztrajajo pri timskem delu in nadaljujejo z razvijanjem njegove kakovosti. 

Ključne besede

velikost tima,  Belbinova teorija različnih vlog v timu, različni stili mišljenja v timu, inovativnost tima, zadovoljstvo 
članov tima

Abstract

The authors summarize knowledge from the literature on the impact of team size and differences among 
team members to its operating performance, members’ satisfaction with the work and the overall dynamics 
and atmosphere in the team.

They note that the optimal number of members in the team depends on nature of tasks. However, too many 
members of the team adversely affect work performance and interpersonal relationships in the team. There 
are clicks starting to arise in larger teams or team spontaneously divides into subgroups.

The authors summarize some theoretical background, such as Belbin’s team roles theory and experiments of 
Basadur and Head on impact of heterogeneity among group members in cognitive styles on team innovation 
and team members’ satisfaction.  According to Belbin there should all roles be present for a team to be 
effective, each member can perform few roles. Basadur and Head recognized that the heterogeneity of the 
team in cognitive styles impact on innovation and team work efficiency positively, the relationship is directly 
proportional. On the other hand job satisfaction is highest in the semi-homogeneous teams, followed by 
homogeneous teams and is the lowest in heterogeneous teams.

The purpose of present article is to disseminate knowledge on the factors that should be taken into account 
when forming new teams. The purpose is also to motivate the schools’ leadership, heads of various teams 
(eg. Programme Teaching Assembleys) and teachers to insist on teamwork and further develop its quality.

Key words

team size, Belbin’s team roles theory, different cognitive styles in a team, innovative performance of a team, 
satisfaction of team members
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1 UVOD

Ali je programski učiteljski zbor (v nadaljevanju PUZ) ustrezna osnovna organizacijska enota za načrtovanje 
izvedbenega kurikula?

Na eni strani se kaže, da so PUZ-i za učinkovitost timskega dela preveliki in zaradi svoje velikosti težko 
obvladljivi. Na to opozarjajo tudi usmeritve v strokovni literaturi, po katerih naj bi optimalni tim štel od 5 do 
9, največ 12 ljudi. Po drugi strani pa je izvedbeni kurikul vezan na izobraževalni program in PUZ zagotavlja 
skupno identiteto in sodelovanje med vsemi izvajalci, ki izvajajo nek izobraževalni program, kar je njegova 
prednost. Po definiciji sestavljajo PUZ vsi učitelji in drugi strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju 
programa. Število ljudi v PUZ-u se med različnimi PUZ-i in šolami razlikuje, v vsakem primeru pa je to veliko 
število ljudi. V letu 2010 smo z moderatorji skupine za kurikul v okviru projekta MUNUS 2 spremljali kakovost 
procesov v timskem načrtovanju in izvajanju izvedbenega kurikula. Spremljava je bila kvalitativna, opravljena 
na osnovi intervjujev z vodji PUZ-ov. Končno poročilo je zajemalo študijo osmih primerov. Ugotovili smo, 
da se je število članov v PUZ-ih gibalo med 10 in 33, v povprečju 23, kar je z vidika teoretičnih priporočil o 
velikosti operativnega tima vsaj za polovico preveč. 

V omenjeni spremljavi smo našli nekaj primerov, kjer je delo dobro steklo, kjer so vodje PUZ-ov poročali o  
visoki podpori s strani sodelavcev, visoki lastni motivaciji, razvojni viziji ter o bolj uporabnem znanju dijakov. 
Naleteli smo tudi na primere, kjer so vodje PUZ-ov poročali predvsem o občutkih nemoči in utapljanju v 
težavah. Med slednjimi smo našli nekatere karakteristike, ki bi utegnile biti povezane s težavami, in sicer: 

Za učinkovito timsko delo preštevilni PUZ-i so delovali kot ena nedeljiva celota. K vsaki elementarni nalogi 
so pristopali v polnem številu in znotraj ni bilo vzpostavljene delitve dela. Običajno so bili organizirani 
hierarhično, kar pomeni, da je vodja PUZ-a nosil vso odgovornost za kakovost opravljenih nalog. Ostali člani 
so čakali na zelo jasna navodila vodje, kako naj k posamezni nalogi pristopijo. Pripravljeni so se bili lotevati 
le elementarnih nalog. Niso bili pripravljeni na raziskovanje kompleksnih problemov in na oblikovanje svojih 
predlogov rešitev. 

Po drugi strani pa je bilo za PUZ-e, ki so dobro funkcionirali, značilno, da so bili razdeljeni na podskupine 
in so vzpostavili delitev dela. Nosilci operativnih nalog načrtovanja in izvajanja izvedbenega kurikula so bili 
majhni delovni timi. V enem primeru so tri leta trajajoči kurikul razdelili na 12 učnih situacij, za vsako so 
oblikovali manjši tim. V delo so smiselno vključili že obstoječe organizacijske strukture, kot so aktiv za stroko 
ter aktivi za posamezne splošne predmete. Za določene naloge so po potrebi med letom oblikovali nove 
delovne skupine, ki pa so jih razpustili, ko je bila naloga opravljena. PUZ navzven ni bil zaprt, ampak je 
bil preko vodje in ravnatelja povezan z ostalimi PUZ-i s sorodnega strokovnega področja kot tudi s PUZ-i 
ostalih, nesorodnih programov na šoli. Način vodenja na vseh nivojih je bil demokratičen oz. sodelovalen, 
kar pomeni, da so timi delovali strokovno avtonomno. Sami so oblikovali predlog rešitve za dane probleme 
in niso čakali na jasna navodila od zgoraj. 

Vidimo torej, da so ti svetli primeri,  kjer so vodje PUZ-ov poročali o pozitivnih izkušnjah, delovali v skladu s 
priporočili, ki jih najdemo v strokovni literaturi o timskem delu. Nosilci operativnih nalog niso bili preštevilčni 
PUZ-i, ampak manjši delovni timi. Na nivoju PUZ-a kot celote, pa tudi širše, je potekala dobro zasnovana 
sprotna komunikacija in usklajevanje. 

V nadaljevanju se omejujemo na razmišljanja o priporočljivem številu članov v timu ter o razlikah med ljudmi, 
ki jih kaže upoštevati, ko se na novo formirajo timi na šoli, če imamo na to seveda vpliv. Na tem mestu 
se ne ukvarjamo z organizacijo dela znotraj tima, delitvijo dela med timi na šoli, njihovim medsebojnim 
usklajevanjem v delovanju in dobrim prenosom informacij med njimi. O tej problematiki bi bilo potrebno 
spregovoriti v samostojnem prispevku. 



2 KAKO VELIKOST TIMA VPLIVA NA NJEGOVO DINAMIKO IN DELOVNO UČINKOVITOST 

Žal pri timskem delu ne velja, da njegova učinkovitost raste premo sorazmerno s številom ljudi v timu. Koehler 
(v Lipičnik, 1998, 273-274) je z eksperimenti ugotovil, da ko je število ljudi v timu večje od 12, vsak vlaga do 
10 % manj truda, kot bi ga lahko. 

Raziskovalne ugotovitve o spreminjanju delovne učinkovitosti in skupinske dinamike, odvisno od števila 
članov v skupini, lahko strnemo na naslednji način (prav tam):

• Občutek pripadnosti skupini upada z naraščanjem števila članov.

• Skupine iz petih članov so dosegale znatno večje soglasje pri izboru rešitev kot skupine, sestavljene iz 
dvajsetih članov.

• Ljudje sami menijo, da so srečnejši v manjših skupinah. 

• Komunikacija v večjih skupinah teži k temu, da se usmeri na enega človeka (neformalnega vodjo).

• Skupno število idej z velikostjo skupine narašča, vendar ne sorazmerno s številom članov.

• V majhnih skupinah ima vsak posameznik dovolj prostora in širine za izražanje svojih mnenj, v večjih 
skupinah pa lahko izražajo svoja mnenja le energični posamezniki. 

• Stopnja avtokratskega vodenja narašča z večanjem skupine.

• Skupine iz treh članov so hitrejše (glede na čas) in enako učinkovite (glede na kakovost opravljene 
naloge) pri reševanju konkretnih problemov kot skupine, sestavljene iz šestih članov. Vendar pa so 
skupine iz šestih članov hitrejše pri reševanju abstraktnih problemov. 

V literaturi najdemo različna priporočila glede optimalnega števila članov v timu. Nekateri navajajo optimalno 
število 5, nekateri, 6, nekateri 7 članov. Drugi menijo, da je optimalno vse, kar je 7+/-2, se pravi od 5 do 
9. Če število članov preseže število devet, tim začne težiti k delitvi v podtime. To pomeni, da spet dobimo 
manjše time, ki so nosilci operativnih nalog, kar je z vidika učinkovitosti in skupinske dinamike lahko ugodna 
rešitev. Ko število preseže devet, se začne zmanjševati občutek odgovornosti posameznika za učinkovitost 
celotnega tima. Posamezni člani postanejo manj učinkoviti in prispevajo manj, kot bi sicer. Muellerjeva (v 
Wharton, 2006) je raziskovala 238 ljudi znotraj 26-ih timov, pri čemer se je število gibalo med 3 in 20 
članov. Potrdila je, da je učinkovitost posameznika v večjih timih manjša. 

O optimalni velikosti skupine ne moremo govoriti na splošno. Odvisna je od vrste naloge, ki naj bi jo rešili, 
in od zmogljivosti članov za rešitev delovne naloge. To pomeni, da je odvisna tudi od njihove heterogenosti v 
zmogljivosti za rešitev delovne naloge. Dobro je, če imajo ljudje, ki so skupaj v skupini, medsebojno različne 
talente v odnosu do delovnih nalog in problemov, ki jih rešujejo, da se torej medsebojno dopolnjujejo. 
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3 KAKO MEDSEBOJNO DOPOLNJEVANJE IN URAVNOTEŽENOST RAZLIČNIH VLOG V TIMU VPLIVATA 
NA NJEGOVO UČINKOVITOST  IN MEDSEBOJNE ODNOSE 

Tim je smiselno sestaviti tako, da se njegovi člani v načinu delovanja medsebojno razlikujejo in dopolnjujejo 
ter da člani tima lahko pokrijejo vse ključne vloge, ki naj bi se v njem pojavile. 

Slika 1: Dopolnjevanje različnih vlog v timu

Vir:http://l2lgroup.com/_blog/L2L_Group/post/Six_ways_to_motivate_your_team_in_this_recession/ (avgust 2012) 

3.1 Belbinova teorija vlog v timu

Ena najbolj citiranih in priljubljenih teorij (zlasti v svetu gospodarstva) v zvezi s problematiko različnih vlog, h 
katerim posamezniki težimo v timu, je Belbinova teorija vlog v timu.  

Prvotno je Belbin s svojimi sodelavci opredelil osem vlog v timu, v kasnejših letih pa je dodal še deveto – 
specialist. Belbin in njegovi sodelavci so raziskovali vprašanje, od katerih značilnosti članov tima je odvisna 
učinkovitost tima. Opravili so raziskovalno delo, v katerem so opazovali obnašanje pripadnikov različnih 
timov. Ugotovili so, da učinkovitost tima ni toliko odvisna od inteligentnosti posameznih članov, ampak od 
ravnotežja različnih vlog, ki so v njem zasedene, pri čemer se posameznik lahko obnaša na načine, ki so 
značilne za več vlog, opravlja torej več od spodaj opisanih vlog. Tako naj bi bile v učinkovitem timu zastopane 
vse vloge, ne pa le nekatere. V njem tudi ne sme biti preveč članov, ki zastopajo iste tipe, saj to spet lahko 
vodi do konfliktov ali nižje učinkovitosti. 

Vsaka vloga je pomembna in mora biti v timu prisotna, da je ta bolj učinkovit. Vsaka vloga prispeva k skupnim 
ciljem, ima pa tudi slabše plati. Uravnoteženo razmerje med vsemi vlogami je ključ do uspeha, saj tako različni 
člani s svojimi talenti in potenciali pridejo do izraza v različnih fazah reševanja problemov, komunikacije in 
sprejemanja odločitev ter medsebojno kompenzirajo primanjkljaj drug drugega. Brez inovatorja ni prave 
ideje, ki bi ostale potegnila za sabo. Če je inovatorjev preveč in se borijo med sabo, lahko prevladajo slabše 
ideje oz. preteče preveč praznega časa, preden se tim sploh uskladi o ciljih in smeri svojega delovanja. Če 
ni spodbujevalca, tim lahko opeša v motivaciji in izgubi pravo smer ali pa zamuja pri časovnih rokih. Če je 
spodbujevalcev preveč, prihaja do konfliktov in morala celotnega tima upade.  

Ljudje lahko tako v različnih timih kot tudi znotraj enega tima prevzemamo različne vloge, oz. več vlog istočasno, 
nekateri v večji, drugi v manjši meri. Sčasoma, ko si naberemo veliko znanja in izkušenj iz timskega dela, 
lahko prevzemamo pester nabor vlog, morda tudi vsako izmed njih, odvisno od potreb konkretnega tima. 



Uspešni vodja znanje o različnih vlogah v timu izkoristi pri njegovem formiranju in razvoju. Tim oblikuje tako, 
da so v njem zastopane vse vloge, člane pa usmerja, da v svojih vlogah postajajo vse boljši. V različnih fazah 
sprejemanja odločitev in reševanja problemov premišljeno izbira, komu daje prednost. 

Znanje o različnih vlogah pomaga tudi vsakemu članu v timu, saj tako boljše razume tako svoje prednosti in 
pomanjkljivosti kot tudi prednosti in pomanjkljivosti sočlanov. Če ljudje razumemo drug drugega, smo drug 
z drugim tudi bolj potrpežljivi. Cilj je, da iz vsakega potegnemo najboljše, mu damo prednost tam, kjer je 
uspešen, in se ne zapletamo v brezpredmetne razprave in boj za moč. Pomemben je uspeh tima kot celote. 

Timske vloge po Belbinu so:

1. Inovator (ang. Plant)

Ta vloga je običajno »vsajena = plant« v vsak tim in se najhitreje izkristalizira. Posameznik, ki prevzame 
to vlogo, je visoko ustvarjalen in učinkovit pri reševanju problemov, ima veliko idej in predlaga strategije, 
ki so neobičajne. Predvsem je usmerjen na poglavitna vprašanja, podrobnosti ga ne zanimajo. Njegove 
prevladujoči lastnosti so še: dominantnost, inteligentnost, introvertiranost. Zna pa biti tudi pozabljiv in 
raztresen. 

2. Evalvator

Za inovatorjem se kmalu pojavi nekdo, ki je evalvator. Logično in objektivno analizira probleme ter 
vrednoti ideje in predloge, da bi bil tim bolj pripravljen na odločitve. Njegove prevladujoče lastnosti so 
še: inteligentnost, stabilnost, introvertiranost. Včasih lahko za ostale deluje preveč abstrakten, »preveč 
pameten« ali celo aroganten. 

3. Koordinator, usklajevalec

Za evalvatorjem se običajno pojavi koordinator. Nadzira, kako se tim pomika proti skupnemu cilju, odkriva 
prednosti in slabosti konkretnega tima in skrbi, da vsak član lahko uporabi svoje najboljše potenciale. 
Njegove lastnosti so še: stabilnost, dominantnost, ekstravertiranost. Koordinator lahko postane tudi 
preveč zagnan pri delegiranju dela. 

4. Iskalec virov/informacij

Ko tim pride v situacijo, kjer je slutiti nevarnost, da bo postal preveč izoliran od zunanjega sveta in 
osredotočen predvsem na sebe, se pojavi iskalec virov. On skrbi za prenos znanja in opremljanje tima z 
novim znanjem. Znanje in ideje, ki nastanejo znotraj tima, prenaša v zunanji svet. Je torej vez v komunikaciji 
med timom in zunanjim svetom. Njegove lastnosti so še: stabilnost, dominantnost, ekstravertiranost. V 
svoji zagnanosti lahko pozabi redno obveščati vodjo. 

5. Implementator

Ko so ideje v timu dodelane in zrele za prenos v prakso, se pojavi nekdo, ki je najbolj domač pri 
načrtovanju delovnih strategij in implementiranju rešitev v prakso. Zaradi želje, da bi pri implementaciji 
uspel, se lahko včasih preveč obotavlja, preden se loti dela. 

6. Zaključevalec nalog

Pride najbolj do izraza na koncu, ko tim ščiti, kolikor je mogoče, pred napakami, skrbi za podrobnosti, 
odkriva tiste vidike dela, ki potrebujejo več pozornosti. Skrbi za doseganje čim višjih standardov kakovosti 
dela. Njegove lastnosti so še: nestrpnost in introvertiranost. Včasih lahko pretirava s perfekcionizmom 
in izgublja čas z malenkostmi. 
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7. Timski delavci 

Podpirajo ostale člane v njihovih močnih točkah, upoštevajo predloge posameznikov, izboljšujejo 
komunikacijo med člani, izvršujejo dogovore in opravljajo naloge v imenu tima. Njihove lastnosti so še: 
stabilnost, ekstravertiranost, ne težijo k dominantnosti in so občutljivi za druge. Zaradi občutljivosti in 
skrbi za vsakega v timu so lahko včasih prepočasni in se obotavljajo, ko je potrebno skleniti kompromise, 
da bi se sprejela odločitev. 

8. Spodbujevalec

Zagotavlja potrebno motivacijo in spodbuja tim, da ne obstane na mestu, da ne izgubi osredotočenosti 
na naloge, da se premika naprej. Je tudi nestrpen, dominanten in ekstravertiran. V svoji želji, da bi se 
naloge čim prej dokončale, lahko postane včasih agresiven. 

9. Specialist

Je nekdo, ki ima poglobljeno znanje o stvareh, ki so ključno povezane z delovnimi nalogami tima. 
Opozarja, na kaj je potrebno biti pozoren, občasno lahko pretirava s favoriziranjem določenih vidikov. 

Nekateri kasnejši teoretiki so kritizirali Belbinovo teorijo vlog v timu predvsem iz vidika, da se pri delitvi vlog 
osredotoča le na površinske, na zunaj opazne vidike, to pomeni na obnašanje članov v skupini. Manj pa se 
osredotoča na to, kar se dogaja v posamezniku, na njegove stile razmišljanja in osebnostne lastnosti, ki so 
bolj konstantne v času kot zgolj obnašanje, ki je lahko spremenljivo. Če upoštevamo osebnostne lastnosti 
in prevladujoče stile razmišljanja posameznika, pa tudi njegove interese, naj bi bolj učinkovito sprejemali 
odločitve pri formiranju novih timov, saj z večjo verjetnostjo napovemo, kateri člani se bodo medsebojno 
uspešno dopolnjevali. 

3.2 Vpliv medsebojnih razlik v stilih mišljenja na učinkovitost tima in medsebojne odnose v timu

Basadur in Head (v Basadur in Head, 2001, 2) ugotavljata, da od timov (sedaj in tako bo tudi v prihodnosti) 
potrebujemo predvsem hitro, učinkovito ter inovativno reševanje problemov. Inovativni in učinkoviti timi v 
primerjavi z manj učinkovitimi ali neučinkovitimi hitreje zaznajo problem, poiščejo rešitve in implementirajo 
dragocene spremembe. To počnejo ne glede na kontekst in vseskozi, to je njihov stil delovanja in življenja. 
Termin problem se tu uporablja na široko. Z besedo problem ne mislimo le na težavo, ampak na poslovno ali 
strokovno priložnost za razvoj nekega področja, nezadovoljene potrebe naših odjemalcev (dijakov, odraslih, 
staršev, nadrejenih, sodelavcev itd.), neusklajenosti, krizne situacije ali le preprosto željo po napredku. 

Basadur in Head sta s svojimi eksperimenti na 196-ih študentih, ki so bili razpršeni med 49 timov, dokazala, da:

• stopnja inovativnosti (torej delovne učinkovitosti) tima narašča premo sorazmerno s stopnjo heterogenosti 
tima glede na stil mišljenja njegovih članov, medtem ko 

• je razmerje med stopnjo heterogenosti tima in stopnjo zadovoljstva pri delu med člani tima napačno 
obrnjena krivulja U. To pomeni, da so ljudje najbolj zadovoljni v timih, kjer se člani ravno prav razlikujejo 
v stilu mišljenja, ne smejo si biti niti preveč podobni niti preveč različni. 

To nam lahko da določene sugestije, ko formiramo nove time. 

Izhajamo iz predpostavke, da je načrtovanje pouka, spremljanje njegove kakovosti, reševanje strokovnih 
vprašanj v zvezi s poukom ter vzgojnimi vprašanji visoko zahtevna, kompleksna naloga, ki ponuja mnogo 
priložnosti za vedno nove inovativne rešitve. Zato nam je premislek o stilu mišljenja posameznih učiteljev, ko 
oblikujemo time na novo, lahko v pomoč. 



O kakšnih razlikah med ljudmi v tem primeru govorimo? Basadur et al. (prav tam) so inovacijo opredelili kot 
kontinuiran, dinamičen in krožni štiristopenjski proces: 

1. faza generiranja: gre za namerno iskanje priložnosti oz. videnje neoptimalnih situacij kot priložnosti za 
ustvarjanje inovativnih izboljšav;

2. faza konceptualizacije: jasno se izkristalizira problematika in opredeli ključni problem;

3. faza iskanja novih rešitev in 

4. faza implementiranja novih rešitev v prakso.

Basadur in Head sta faze razdelila še na osem manjših korakov, vsako fazo na dva koraka. Ljudje pri 
reševanju problemov običajno preferiramo določene faze ali korake v procesu reševanja problemov pred 
drugimi, imamo nek dominanten stil pri reševanju problemov. V posamezni fazi se bolj angažiramo kot v 
preostalih, posamezna faza nam je lahko bližja. Gre lahko za to, da se v vseh fazah dobro znajdemo, vendar 
posamezna prevladuje. Lahko pa se v določenih dobro znajdemo, nekatere pa nam niso posebno blizu. 
Glede na kombinacijo faz, v katerih smo bolj oz. manj uspešni pri reševanju problemov, lahko govorimo o 
prevladujočem stilu mišljenja. Glede na prevladujoče stile mišljenja se medsebojno razlikujemo. 

Če bi govorili o čistih tipih, bi jih lahko opisali na naslednji način:

Generator

Deluje kot začetnik reševanja in iskalec izzivov, vnaprej predvideva nove probleme in izzive ter uživa pri 
odkrivanju dejstev. Vpija znanje, uči se iz izkušenj, išče informacije, občuti okolje, se vpleta v dogajanje, 
vidi probleme in čustva, uporablja znanje za ustvarjanje idej, razume različne poglede, obvladuje množico 
podatkov, lahko deluje pod velikimi obremenitvami, vidi množico potencialnih priložnosti. Je pobudnik. Uživa 
predvsem v začetnih fazah reševanja problemov. 

Konceptualizator

Opredeli problem, enako kot generator uporablja znanje za ustvarjanje idej. Ima širšo sliko, znanje črpa iz 
različnih virov, študija literature in razmišljanja, ne toliko iz lastnih izkušenj. Številna, navidezno nepovezana 
dejstva medsebojno poveže in si ustvarja veliko sliko. Je objektiven, razume različne poglede. Dobro se 
počuti v srednjih in začetnih fazah reševanja problema. 

Optimalizator

Dobro se znajde v procesih načrtovanja in evalvacije. Je reševalec problemov in načrtovalec rešitev, torej se 
dobro znajde v srednjih in zaključnih fazah reševanja nekega problema. Na objektiven in racionalen način 
zbira informacije in si ustvarja znanje, enako kot konceptualizator, ter ga uporablja predvsem za evalvacijo 
predlaganih rešitev, izdelovanje kriterijev kakovosti, presojanje alternativ ter ugotavlja, kaj bi utegnilo iti 
narobe. 

Implementator

Najbolj uživa v akciji. Vključuje se v izpeljavo rešitev ter v sprejemanje odločitev. Prizadeva si za uspešnost 
in trajnost rešitev. Ne zanima ga toliko teoretična kot praktična plat rešitev in njuna sprejetost pri sodelavcih. 
Če stvari ne gredo na en, poskuša na drug način. Je stalno v stiku z ljudmi. V središču aktivnosti pa je zlasti 
v zaključnih fazah reševanja problema, ko tudi najbolj uživa. 

V eksperimentu so time oblikovali glede na prevladujoče stile mišljenja. Glede na podobnosti oz. razlike med 
ljudmi v omenjenih stilih mišljenja so oblikovali naslednje kategorije timov: 
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• homogene (sestavljene iz članov z enim, istim prevladujočim stilom mišljenja),

• delno homogene (sestavljene iz članov, ki so zastopali enega izmed dveh stilov, v posameznem timu sta 
bila tako zastopana le dva stila mišljenja),

• heterogene, ozko razpršene (vsi stili mišljenja so bili prisotni, vendar se je vsak član poleg enega 
prevladujočega stila dobro znašel tudi v ostalih fazah),

• heterogene, široko razpršene (timi so bili sestavljeni iz posameznikov z enim zelo prevladujočim stilom 
mišljenja, vsi stili so bili v posameznem timu prisotni).

Vsi timi so reševali iste probleme in zato imeli enako količino časa. Kakovost končnega rezultata so ocenjevali 
štirje, medsebojno neodvisni sodniki po različnih kriterijih, kot so: redkost rešitve, uporabnost, stopnja 
dodelanosti, ekonomičnost  (podrobneje v citiranem članku). 

Iz zgoraj napisanega sledi njuna ugotovitev, da so najboljše rešitve našli heterogeni timi, nato delno homogeni 
in nazadnje homogeni, pri čemer med heterogenimi široko razpršenimi in heterogenimi ozko razpršenimi 
ni bilo pomembnih razlik. Glede zadovoljstva članov timov pri timskem delu so se najbolje odrezali delno 
homogeni ter najslabše heterogeni timi. Zadovoljstvo pri delu so ugotavljali iz štirih vidikov: enostavnost v 
sodelovanju, uživanje v sodelovanju, pripravljenost na ponovno sodelovanje v istem timu ter zadovoljstvo s 
končnim rezultatom tima. 

Avtorja ugotavljata, da oblikovanje timov iz medsebojno različnih posameznikov v stilih mišljenja zagotavlja 
boljšo delovno učinkovitost, ne pa nujno toliko zadovoljstva, dobrega počutja, prijetnih medsebojnih stikov 
kot v timih, kjer so razlike v stilu mišljenja med člani manjše. Zadovoljstvo je bilo največje v delno homogenih 
timih, potem v homogenih in najnižje v heterogenih timih, medtem ko je delovna učinkovitost naraščala 
premo sorazmerno s stopnjo heterogenosti timov. 

4 ZAKLJUČEK

Z razvojem kakovosti pouka najlažje upravljamo s pomočjo organiziranosti učiteljev v avtonomne time (po 
Spöttl, 2010, 3). Timska organizacija šole omogoča največji izkoristek potencialov v eksplicitnem znanju 
posameznih učiteljev, optimizira prenos izkušenj in poveča možnosti za inovativne rešitve. Posamezni timi 
prevzamejo odgovornost za razvoj določenih področij nalog, povezanih s kakovostjo pouka. Proceduralno 
znanje za sprejemanje odločitev se s pomočjo dela v timih prenese na celotno organizacijo. Če je timski 
koncept organizacije dela dobro zastavljen in podprt s strani vodstva, pouk postaja jasno artikuliran in počasi 
vsi sledijo nadrednemu konceptu učenja, ki naj bi bil premišljeno zasnovan na ravni šole. Kakovost pouka 
tako ni več prepuščena individualni odgovornosti in iznajdljivosti učitelja posameznika. 

Na slovenskih poklicnih šolah smo z uvedbo kompetenčno zasnovanih in modularno zgrajenih izobraževalnih 
programov začeli z uvajanjem načrtnega interdisciplinarnega sodelovanja učiteljev pri načrtovanju, izvajanju 
in spremljanju pouka. Ob uvajanju timskega dela smo se srečevali tako s pozitivnimi izkušnjami kot tudi 
z različnimi težavami, kot je to običajno pri uvajanju novosti. Na to opozarjajo tudi nekatere spremljave 
timskega sodelovanja učiteljev na slovenskih poklicnih in strokovnih šolah (Ermenc, 2008; Tome, 2008; 
Grašič, 2010). 

Članki, kot je ta, naj bi pomagali širiti znanje o zakonitostih timskega dela ter dejavnikih formiranja novih 
timov, ki vplivajo na večjo ali manjšo verjetnost njegove učinkovitosti ter zadovoljstva njegovih članov z delom 
in medsebojnimi odnosi. Z vse večjim znanjem o timskem delu bodo posamezni vodje morda lahko preprečili 
kakšno težavo, jo hitreje in bolj učinkovito rešili ali pa jo lažje sprejeli kot sestavni del delovnega procesa. 

S prispevkom tudi želimo kulturo in razvoj kakovosti timskega delovanja spodbujati v prihodnosti. Vodstvo šol 
in učitelje želimo  motivirati, da vztrajajo na tej poti, saj verjamemo, da to na dolgi rok obrodi sadove. 
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Izvleček

V prispevku avtor opredeli pomen in vlogo učnih gradiv pri pouku in samostojnem učenju učencev oz. dijakov. 
Od preostalih gradiv se učna gradiva razlikujejo zlasti po tem, da so skozi proces didaktične transformacije in 
redukcije znanstvene in strokovne vsebine v njih ustrezno strukturirane, predelane in poenostavljene. Učitelj 
jih pri pouku uporablja kot učno sredstvo, dijaki pa kot učni vir, ki je pomemben pri lastnem pridobivanju, 
utrjevanju, refleksiji, vrednotenju in uporabi znanja. Med temeljne dejavnike, ki vplivajo na učiteljevo izbiro 
učnih gradiv, sodijo predvsem namen in cilji pouka, učna vsebina, učne metode, učne oblike in pristopi, 
značilnosti socialnega okolja, značilnosti učencev in učitelja in seveda značilnosti samega gradiva. V zadnjem 
delu prispevka so predstavljeni nekateri ključni izsledki t.i. racionalnih evalvacij učnih gradiv, s katerimi smo 
ugotavljali, kako so izbrana učna gradiva strukturirana, kakšne so njihove vsebinske in didaktične značilnosti 
ter v kolikšni meri so zasnovana tako, da spodbujajo učno aktivnost učencev. 

Ključne besede

učna gradiva, didaktična transformacija in redukcija, dejavniki izbire, racionalna evalvacija učnih gradiv

Abstract

The author substantiates the role of learning material in class and in self-education of pupils and students. 
Learning materials differentiate from other kinds of materials mainly in the fact that, in the process of didactic 
transformation and reduction, scientific and technical contents are appropriately structured, processed and 
simplified. The teacher uses them in the teaching process as a means of teaching while the students use 
them as a source which is important in self-education, consolidation, reflection, and assessment and use 
of attained knowledge. The main factors which influence the teacher’s choice of material are the teaching 
objective, teaching content and teaching method, operating principles, characteristics of the social 
environment and students as well as teachers and of the learning material itself. The last part presents some 
key findings of so called rational evaluation of learning material, where we tried to establish how the chosen 
learning material is structured, what its content and didactic characteristic are and how far it encourages self 
incentive of the learners.

Key words

learning material, didactic transformation and reduction, factors of choice, rational selection of teaching 
material
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1 UVOD – OPREDELITEV UČNIH GRADIV IN POMEN DIDAKTIČNE TRANSFORMACIJE IN REDUKCIJE 
PRI NASTAJANJU LE-TEH 

Čeprav opredelitev učnih gradiv ne more biti enoznačna, jih je mogoče z vidika splošne didaktike definirati 
kot tista didaktizirana gradiva, ki jih lahko učitelj pri pouku uporabi kot učno sredstvo, za dijake, ki s pomočjo 
gradiv znanje pridobivajo ali ga utrjujejo, pa so ta gradiva učni vir (prim. Štefanc 2005, str. 174). To med 
drugim pomeni, da učna gradiva učitelju pripomorejo h kakovostnemu načrtovanju in izvajanju pouka, za 
dijake pa so pomembna pri njihovem samostojnemu učenju, tj. pridobivanju, utrjevanju, refleksiji, vrednotenju 
in uporabi znanja. V tem pogledu so učna gradiva lahko učno sredstvo in učni vir v vseh didaktičnih etapah 
pouka in pri večini dejavnosti, ki se pri pouku izvajajo. Učna gradiva so tako vsa posebej pripravljena gradiva, 
ki so namenjena uporabi pri pouku in učenju oz. pri obravnavi posameznih učnih vsebin ter doseganju 
posameznih učnih ciljev iz učnih načrtov in so zato ustrezno didaktizirana (prim. Bambič 2009). Med učna 
gradiva štejemo knjige, enciklopedije, atlase, slovarje, učbenike ipd., torej zlasti gradiva v pisni obliki, ki so 
lahko tiskana ali pa dostopna v elektronski obliki (na digitalnih nosilcih podatkov ali na spletu). Tako tiskana 
kot elektronska učna gradiva so pri pouku nepogrešljiva, saj so – ob učiteljevi neposredni razlagi in drugih 
učnih dejavnostih – pomemben učni vir za učence. 

Specifika, po kateri se učna gradiva razlikujejo od drugih gradiv, je prav v dejstvu, da so skozi proces 
didaktične transformacije in redukcije znanstvene in strokovne vsebine v njih ustrezno strukturirane, predelane 
in poenostavljene (prim. prav tam, str. 176). Takšna transformacija je smiselna, kolikor predpostavljamo, da 
so dijakom, ki jim je učno gradivo namenjeno, lastne neke specifične zakonitosti spoznavnega procesa oz. 
imajo o vsebini, ki jo obravnava učno gradivo, premalo predznanja, da bi jo lahko absorbirali v didaktično 
nepredelani obliki.

Kot piše Strmčnik, potekata didaktična transformacija in redukcija na treh ravneh: (1) na ravni ciljev; (2) na 
ravni znanstvenega sistema in (3) na ravni učne vsebine (Strmčnik 1997, str. 334-336). To ugotovitev lahko 
do določene mere prenesemo tudi na področje priprave učnih gradiv. Na ravni ciljev ne gre spregledati, 
da znanost in pouk v osnovi nimata istih namenov oz. ciljev. Če je primarna naloga znanosti odkrivati 
nova spoznanja, dejstva, zakonitosti ipd. (torej proizvajati »resnice«), je primarna naloga šole in pouka 
posredovati že proizvedene vednosti in znanja ter jih uporabiti za doseganje izobraževalnih, funkcionalnih 
in vzgojnih ciljev. 

Od tod izhaja, da didaktični sistem ni mikromodel znanstvenega sistema, in zato tudi učno gradivo 
ni mikromodel znanstvene razprave. Prav transformacija znanstvenega v didaktični sistem je najbolj 
občutljiva, ker terja t.i. didaktično redukcijo, torej poenostavitve, okrajšave in selekcijo znanstvenih vsebin, 
logike, terminologije, metodologije in podobno. Toda po drugi strani je na mestu tudi Strmčnikovo opozorilo: 
»Če [didaktična redukcija, op.a.] ni korektno opravljena, prihaja do pogostega »loma« med logičnimi 
znanstvenimi strukturami ter med ustreznimi psihološkimi in pedagoškimi modifikacijami./.../ Zato prihaja 
tudi do diskontinuitet, pri čemer preti največja nevarnost trganja »rdeče niti« oziroma prekinjanja logičnih osi. 
Tedaj učna vsebina ni le sama po sebi teže razumljiva, marveč je bistveno okrnjena tudi njena formativno 
izobraževalna moč, se pravi možnost razvijanja intelektualnih in drugih kognitivnih sposobnosti.« (Prav tam, 
str. 335). Povedano drugače, kljub zahtevi po didaktični redukciji in transformaciji je še vedno nujno, da 
učna vsebina ostane strukturirana, dijakom pa zveze med pojmi oz. koncepti razumljive, logične.    

Didaktično reducirana oz. transformirana znanstvena in strokovna vsebina v učnem gradivu se mora torej 
izogniti obema pastema: na eni strani pasti mehaničnega prenašanja celotnega korpusa znanstvene in 
strokovne vednosti in strukture v učno gradivo (npr. učbenik), na drugi strani pa prav tako nevarni pasti 
neustrezne redukcije, zaradi česar bi učno gradivo kot učni vir za dijake postalo nefunkcionalno (Štefanc 
2005, str. 177). Ali drugače: učno gradivo bo toliko bolje opravilo tudi formativno funkcijo, kolikor bo ustrezno 
»informativno«, tj. vsebinsko kakovostno in bogato. To ne pomeni, da se morajo dijaki ob njem utapljati v 



preobilici faktografije, temveč je potrebno prav skozi ustrezen izbor faktografskih podatkov doseči uvid v 
vsebinsko strukturo in hkrati skozi ponotranjenje vednosti doseči realizacijo formativne funkcije pouka.     

Prav ob tem je mogoče nekoliko relativizirati tudi pogosto prehitra predvidevanja, da bodo zaradi dostopnosti 
različnih informacijskih virov posebej pripravljena in didaktizirana učna gradiva postala nepotrebna ali 
marginalna. Gotovo je dobro, če dijaki pri pouku sicer uporabljajo različne vire informacij, tudi »nedidaktizirane«. 
Toda s pomočjo kvalitetnega učnega gradiva, ki bo prav zaradi ustrezne didaktične transformacije vsebin 
dijakom bolje približalo strokovno vednost, bo delo z ostalimi viri informacij toliko bolj produktivno. Poanta 
namreč ni zgolj v »dostopu do vednosti«, marveč predvsem v njeni ustrezni didaktični strukturaciji, ki je 
bistvenega pomena za učinkovito doseganje vseh vrst učnih ciljev: izobraževalnih, funkcionalnih in vzgojnih.

2 DEJAVNIKI IZBIRE UČNIH GRADIV ZA IZVAJANJE POUKA IN UČENJE

Učna gradiva, ki jih bo učitelj uporabil pri pouku, mora ta izbrati glede na zastavljene cilje pouka: glede na to, 
kakšno predznanje imajo učenci, kako bo želene cilje dosegel (didaktične strategije, učne metode, oblike) 
in s čim (s katerim učnim gradivom) bo to dosegel. Pri odločanju za uporabo izobraževalne tehnologije 
pri pouku pa v literaturi zasledimo dejavnike, ki jih je smiselno upoštevati tudi takrat, ko govorimo o učnih 
gradivih: to so učni cilji, učna vsebina, učne metode in oblike, psihosocialni razvoj učencev, učiteljeva 
lastna usposobljenost za uporabo posameznih vrst gradiv, socialno okolje, kulturno okolje, razpoložljiva 
tehnologija, ki je na voljo na šoli, značilnosti samih gradiv in drugi elementi, ki vplivajo na izbiro. 

Omenjeni dejavniki, ki vplivajo na pouk, se seveda med seboj prepletajo, zato jih je potrebno obravnavati 
kot sinhrono celoto. Blažič idr. (2003) denimo povzamejo Dohmena, ki kot splošno didaktično merilo izbire 
učnih medijev navaja stopnjo pomoči učnega medija (v našem primeru gradiva) učitelju in učencu, da bi 
bilo učenje in poučevanje lažje in najbolj ustrezno (Blažič idr. 2003, str. 298). To torej pomeni, da mora 
učitelj izbrati tako učno gradivo, ki mu bo v največjo oporo pri doseganju zastavljenih učnih ciljev. Vsak 
od dejavnikov pouka nekaj prispeva k učnemu procesu, kar ustvarja kakovostno učno okolje in tudi bolj 
kakovostno znanje učencev. Kalin (2004, str. 213–214) izpostavi šest osnovnih dejavnikov, ki naj bi vplivali 
tudi na strokovno izbiro učnih gradiv: 

1. namen in cilji pouka, 

2. učna vsebina, 

3. učne metode, učne oblike in pristopi, 

4. značilnosti socialnega okolja,

5. značilnosti učencev in učitelja,

6. značilnosti samega gradiva.

Namen in cilji pouka so izhodišče za izbiro in strukturiranje gradiv pri pouku. Predstavljajo okvir za izbiro 
gradiva, ki bo omogočilo doseganje zastavljenih učnih ciljev (prav tam). Blažič (1993, str. 32–33) pa opozarja, 
da učitelj ne sme izhajati le iz ciljev samih, temveč mora ustvariti povezavo med učnimi cilji in tem ustreznimi 
načini učenja. Po njegovem mnenju je mogoče določenemu cilju pouka poiskati ustrezno obliko učenja. 
Oblike učenja povzame po Gagneju (klasično pogojevanje, operativno ali instrumentalno pogojevanje, 
psihomotorično – verižno učenje, verbalno – asociativno učenje, učenje razločevanja – diskriminacijsko 
učenje, učenje pojmov, učenje zakonitosti, načel in pravil ter učenje kot reševanje problemov) in zapiše, da 
s tem, ko poiščemo za nek cilj ustrezno obliko učenja, tudi lažje poiščemo primeren učni medij, s katerim 
bi cilje, do katerih vodijo različne oblike učenja, dosegli. Da bi učitelj dosegel zastavljene učne cilje, mora 
upoštevati celoto dejavnikov, ki sovplivajo v učnem procesu, zato je pomemben tudi izbor učnih gradiv, ki 
mora biti didaktično ustrezen (prim. Bambič 2009).
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Učna vsebina, kot piše Kalin (2004, str. 213), prav tako določa izbiro gradiva, saj mora učitelj izbrati tak 
medij, ki bo omogočal sistematično obravnavo učne vsebine, njeno verodostojno ponazarjanje in upoštevanje 
učnih korakov. 

Pri izbiri učnega medija oz. gradiva pa mora učitelj upoštevati tudi učne metode, oblike in pristope, ki jih 
bo uporabil oz. izvajal pri pouku. Kalin (prav tam) vlogo medijev deli glede na metode. Lahko so sredstvo 
pomoči za učenje in poučevanje, sredstvo samostojnega učenja ali pa izvor in prenašalec informacij. Vloga 
medijev in vloga učnih metod se med seboj prepletata in sta druga od druge odvisni. Metode so namreč 
načini doseganja ciljev, pri katerih mediji oz. učno gradivo pove, s čim jih bomo dosegli. To je pri izbiri 
gradiva pomembno tudi zato, ker bo ustrezna izbira gradiva spodbujala motivacijo, pripravljenost za učenje, 
aktivnosti učencev. 

Kalin (2004) kot enega ključnih dejavnikov, ki vplivajo na izbiro učnih gradiv, omenja tudi značilnosti 
socialnega okolja. Pri izbiri gradiv naj bi učitelj upošteval neposredno družbeno okolje, v katerem poteka 
pouk. Izbiramo torej med tistim, kar je na voljo v okolju, kjer poteka pouk. 

Avtorica (prav tam) kot dejavnik izbire učnih gradiv obravnava tudi značilnosti učencev in učitelja. Poznati in 
upoštevati moramo učenčeve sposobnosti, spol, starost, izkušnje, predznanje, tempo dela in napredovanje 
pri učenju. Velik pomen pa imajo tudi učiteljev odnos do medijev, njegove izkušnje z uporabo izobraževalne 
tehnologije, usposobljenost za uporabo le-te ter presoja o načinu in pogostosti uporabe (prav tam). 
Drugi avtorji (Blažič idr. 2003) poudarjajo, da naj bi učitelj pri izbiri gradiv upošteval tudi stil poučevanja in 
organizacijo pouka. 

In nenazadnje, pomembne so tudi tehnične in didaktične značilnosti medija oz. gradiva – gradivo mora 
biti didaktizirano, torej prirejeno potrebam pouka. Vsebovati in prenašati mora informacije ter učencem 
omogočiti doseganje učnih ciljev (Kalin 2004, str. 214). 

V nadaljevanju prispevka na kratko predstavljamo nekatere ključne izsledke t.i. racionalnih evalvacij učnih 
gradiv, s katerimi smo ugotavljali, kako so izbrana učna gradiva strukturirana, kakšne so njihove vsebinske in 
didaktične značilnosti ter v kolikšni meri so zasnovana tako, da spodbujajo učno aktivnost učencev. 

3 KAJ TOREJ POKAŽEJO NEKATERE EVALVACIJE OBSTOJEČIH UČNIH GRADIV? 

Na podlagi opravljenih racionalnih evalvacij učnih gradiv, ki smo jih opravili v okviru Centra RS za poklicno 
izobraževanje (prim. Štefanc, Mažgon in Škapin 2011), je mogoče povzeti nekatere bistvene ugotovitve, ki 
so lahko podlaga za praktične smernice ali priporočila zlasti avtorjem in založnikom učnih gradiv, namenjenim 
uporabi v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja. 

Z vidika jasnosti in preglednosti strukture gradiva velja poudariti, da so učna gradiva večinoma ustrezno 
strukturirana, pomanjkljivosti v tem pogledu pa le redko vplivajo na njihovo didaktično funkcionalnost. 

Večina gradiv je ustrezno naslovljenih, čeprav bi bili lahko nekateri naslovi izbrani tudi bolj domiselno oz. manj 
tehnično (npr. »Gospodarske dejavnosti – splošno«). Čeprav to na didaktično kakovost ne vpliva bistveno, 
pa ni vedno nujno, da je naslov učnega gradiva enak poimenovanju modula ali programske enote. Če 
je to mogoče, je smiselno gradivu dati poveden, a hkrati domiseln, privlačnejši naslov, ki bolj nagovarja tudi 
dijake. Enako velja tudi za naslove ali podnaslove posameznih poglavij: ti so praviloma namenjeni dijakom, 
ki naj jih pritegnejo k branju, zato »tehnični naslovi« niso najbolj primerni (npr. »Predstavitev ciljev enote« 
za poglavje, kjer so predstavljeni cilji, k realizaciji katerih naj bi gradivo pripomoglo). Pri gradivih, ki so 
namenjena izključno učiteljem (in so temu ustrezno tudi pisana in strukturirana), je smiselno na naslovnici 
posebej navesti, da gre za priročnik za učitelje. 

Učno gradivo in posamezne enote le-tega naj bi bile opremljene tudi z informacijo o tem, katere kompetence 
in cilje izobraževalnega programa naj bi bilo mogoče z njim dosegati. Pregled učnih gradiv pokaže, da učni 



cilji večinoma niso eksplicitno zapisani ali pa so našteti le na začetku (ponekod npr. tudi v kolofonu). Vsekakor 
velja premisliti, na kakšen način informacijo o ciljih in kompetencah umestiti v gradiva, tj. kako jo oblikovati, 
kam jo pozicionirati (ali res k vsakemu poglavju, če so ta kratka?) in predvsem to, kako jo posredovati dvema 
različnima skupinama, ki jima je namenjena, torej dijakom in učiteljem. Kolikor je informacija o učnih ciljih 
namenjena učiteljem, je smiselno cilje, h katerim vodi gradivo, zapisati tako, kot so določeni v katalogu 
znanja, kolikor je namenjena dijakom, mora biti seveda ustrezno didaktično prilagojena (v tem pogledu 
vsebuje zanimive rešitve učbenik »Temelji ekonomije«, katerega avtorica je Helena Fortič). 

Seveda je ključno, da so učne vsebine v gradivu obravnavane tako, da zadostijo didaktičnim načelom 
stvarno-logične pravilnosti in nazornosti, zato je izjemno pomembno zagotoviti ustrezne (kar pomeni zlasti: 
temeljite, natančne in objektivne) strokovne recenzije vsakega učnega gradiva, nato pa tudi poskrbeti, da 
avtorji skladno s priporočili recenzentov gradiva tudi korigirajo, če je to potrebno. Ob tem ne gre prezreti 
tudi pomena kakovostnega jezikovnega pregleda, ki mora biti enako temeljit kot strokovni vsebinski pregled. 

Evalvirana učna gradiva praviloma ne vsebujejo povzetkov obravnavanih vsebin (npr. po posameznih poglavjih), 
pri čemer velja poudariti, da to tudi ni nujno potrebno, če so gradiva razmeroma kratka, neobsežna. Zlasti 
pri gradivih, ki vsebujejo obsežnejša in zapletena poglavja, je smiselno na koncu vsebino čim bolj razumljivo 
povzeti in izpostaviti najbolj bistvene poudarke. 

Ob koncu posameznih poglavij bi bilo dijake smiselno povabiti, da posežejo po dodatnih virih, in jim nekaj 
zanje primernih, v katerih lahko o obravnavani vsebini izvedo več, tudi priporočiti. V gradivih, ki jih bodo 
dijaki uporabljali v tiskani obliki, je bolj smiselno priporočati tiskane vire (ki so praviloma trajnejši, dosegljivi 
tudi v daljšem časovnem obdobju, dijake pa spodbudijo tudi k temu, da sami obiščejo knjižnico, knjigarno 
ipd.), v gradivih, ki bodo dostopna v elektronski obliki, pa tudi spletne vire, dosegljive prek hiperpovezav. 
Elektronska gradiva, dostopna na spletu, je namreč v tem pogledu lažje posodabljati kot tiskano gradivo, v 
katerem hiperpovezave niso mogoče, navajanje spletnih naslovov v celoti pa je lahko oblikovno moteče in 
nefunkcionalno.    

Kar zadeva kakovost vsebovanih multimedijskih elementov, je mogoče ugotoviti, da vsa evalvirana učna 
gradiva vsebujejo vsaj nekatere multimedijske elemente (najpogosteje fotografije, slikovne prikaze in ikone 
za orientacijo). Večinoma so ti v gradiva dobro umeščeni, čeprav bi lahko bila nekatera gradiva bolj(e) 
opremljena s fotografijami in slikami, posebno pozornost pa velja ob tem nameniti tudi presoji, ali izbrano 
slikovno gradivo smiselno odraža učno vsebino spremljajočega besedila (npr. poglavja ali odstavka). Učna 
gradiva, ki so namenjena objavi na spletu (in naj bi se torej uporabljala kot e-gradiva), bi bila lahko opremljena 
tudi z bolj dinamičnimi in interaktivnimi multimedijskimi elementi (npr. z vdelanimi video posnetki, česar pri 
tiskanih gradivih ni mogoče uporabiti).

Pomemben funkcionalni element v večini učnih gradiv so tudi ikone za lažjo orientacijo po besedilu. Te 
so toliko bolj smiselne, kolikor bolj je gradivo raznovrstno, in sicer vključuje različne funkcijske elemente, 
ki se med seboj prepletajo. Če je gradivo monotono strukturirano, potem se tudi ikone za orientacijo 
po besedilu zdijo odveč (kar je že lahko znak za razmislek, ali ne bi bilo smiselno gradivo zasnovati bolj 
dinamično). V nekaterih učnih gradivih je ikon preveč in se pomensko podvajajo (npr. tri ikone, od katerih 
ena pomeni »rešite«, druga »rešite doma« in tretja »razmislite in rešite«) ali pa so pomensko nejasne (npr. 
ikona, poimenovana »rešite s sošolcem oz. medpredmetna povezava«). 

Ponekod so ikone neustrezno poimenovane, npr. »važno, zato si zapomnite« ali pa »Čuk Poldi vam bo 
povedal, kaj si morate zapomniti« - s čimer avtorji gradiva implicitno sugerirajo, da preostala obravnavana 
vsebina ni tako pomembna oz. si je ni treba zapomniti. 

Nekatera učna gradiva vsebujejo tudi naslove internetnih povezav, pri čemer velja poudariti, da naslovov 
spletnih strani največkrat ni smiselno izpisovati v celoti, mestoma je to celo moteče, saj so takšni naslovi dolgi 
in deloma sestavljeni iz naključnega niza znakov (npr: http://www.youtube.com/watch?v=0Qdcl67H1Jw). 
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Če gre za učna gradiva, ki bodo na voljo v e-obliki, se je mogoče izpisovanju spletnih naslovov preprosto 
izogniti z uporabo hiperpovezav, če gre za tiskana učna gradiva, pa je smiselno navajati le krovne spletne 
naslove (namesto http://www.cpi.si/razvojno-in-raziskovalno-delo/evalvacije-in-spremljanje/evalvacijska-
porocila/arhiv-evalvacij.aspx torej raje samo www.cpi.si – od koder lahko vsak obiskovalec sam poišče 
želeni podatek ali podstran). Ne le, da je navajanje dolgih in težko berljivih spletnih naslovov vizualno moteče 
in nefunkcionalno (predvidevamo lahko, da dolgega niza naključnih znakov, iz katerih so pogosto sestavljeni 
naslovi spletnih strani, dijaki ne bodo dejansko prepisovali iz gradiva!), pogosto se takšni naslovi tudi hitro 
spreminjajo in so lahko že v kratkem času neveljavni. 

V racionalnih evalvacijah smo spremljali tudi, kako pogosto in kakovostno avtorji uporabljajo t.i. induktivni 
pristop, pri čemer lahko ugotovimo, da ta v učnih gradivih večinoma ni uporabljen ali pa je kvečjemu nakazan 
in ne dovolj izpeljan. To je eno od področij, na katerem bi bilo smiselno bolj intenzivno delati tudi v prihodnje, 
tj. na vprašanju, kako konkretne učne situacije umestiti v učna gradiva, nanje navezati obravnavo teoretičnih 
razsežnosti in tako dijake pripeljati po eni strani do kakovostnega teoretičnega, hkrati pa tudi do povsem 
praktičnega znanja in spretnosti, tesno povezanih s poklicnimi kompetencami, ki jih bodo potrebovali za 
opravljanje dela.

Gradiva naj bi bila zasnovana tako, da vključujejo tudi ustrezne motivacijske elemente, pri čemer je treba 
izpostaviti, da ima gradivo največje motivacijske učinke, kolikor je v celoti vsebinsko in didaktično kakovostno 
pripravljeno (ustrezen nagovor dijakov, naloge, ki pritegnejo, nazorna, stvarno-logično pravilna in privlačna 
obravnava učnih vsebin ipd.). Posebne naloge ali deli besedila, namenjeni »motivaciji«, morda še posebej 
označeni kot npr. »motivacijski list« – lahko dosežejo celo kontraproduktiven učinek, kolikor implicitno 
sugerirajo, da preostalo gradivo ni motivirajoče. 

Posebej velja poudariti tudi pomen kakovostnih spodbud za aktivno učenje in vključenost dejavnosti, ki 
vodijo k doseganju ciljev na različnih taksonomskih stopnjah. Pregled učnih gradiv pokaže, da so ta pogosto 
zasnovana preveč »sukcesivno«, tako da posamezna poglavja, ki so lahko tudi precej obsežna, najprej 
vsebujejo dolgo razlago učne vsebine, šele na koncu pa spisek nalog ali vprašanj za ponavljanje, utrjevanje, 
vadenje in preverjanje znanja. V tem pogledu je potrebno razmisliti, kako naloge oz. aktivnosti za dijake bolj 
preplesti s samo obravnavo vsebin.

Druga s tem področjem povezana ugotovitev je, da je veliko preveč nalog zasnovanih na najnižjih 
taksonomskih stopnjah in od dijakov včasih ne zahtevajo niti najosnovnejšega razumevanja, ampak le 
verbalno reprodukcijo ali prepisovanje pravilnih pojmov iz obravnavane učne vsebine, ki je lahko celo tik 
nad ali pod nalogo. To seveda ne pomeni, da takšne naloge niso didaktično utemeljene: vsako kakovostno 
učno gradivo jih mora vsebovati, toda didaktično neustrezno je, če je takšnih nalog preveč ali v gradivu 
celo močno prevladujejo. Zato bi bilo smiselno opraviti temeljit razmislek, kako naloge preoblikovati in jih 
nadgraditi, tako da bodo omogočale doseganje ciljev tudi na višjih taksonomskih stopnjah. Pri tem si je 
mogoče pomagati z operativnimi glagoli, ki pripomorejo k bolj kompleksni zasnovi nalog, torej ne le naštej, 
dopolni, navedi, označi, obkroži, poišči, izpolni ipd., pač pa tudi razloži, dokaži, napovej, oceni, sklepaj, 
predvidi, uporabi, posploši, poveži, razlikuj, analiziraj, ustvari, ovrednoti ipd. (kar so glagoli, s katerimi je 
mogoče tvoriti naloge na višjih taksonomskih stopnjah). To bi pripomoglo tudi k večji diferenciranosti nalog 
po težavnosti, ki je zdaj razmeroma neizrazita. 

V gradiva je smiselno vključiti tudi naloge, ki jih lahko dijaki opravijo v okviru praktičnega dela izobraževanja, 
ali pa naloge, ki zahtevajo simulacijo poklicne situacije v razredu. V tem smislu zasnovano gradivo bi dijaka 
ves čas spodbujalo k aktivni vlogi, ko bi se morali odzivati na obravnavano vsebino in pokazati, kako jo je 
mogoče aplicirati tudi v različnih praktičnih situacijah. 



4 ZAKLJUČEK

Pri snovanju učnih gradiv bi veljalo tudi razmisliti, ali ne bi bilo smiselno posebej pripraviti tudi didaktična 
priporočila za učitelje, ki so lahko del učnega gradiva (npr. posebno poglavje na koncu) ali pa spremljajoča 
publikacija k le-temu. Takšna priporočila bi bila posebej uporabna ob didaktično kompleksnejših učnih 
gradivih (ki npr. vsebujejo daljše, bolj zapletene učne situacije, zahtevnejše dejavnosti za učenca in učitelje 
ipd.) in bi bila lahko učitelju v pomoč pri individualnem načrtovanju pouka.
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Izvleček

Priznavanje neformalnih in priložnostnih znanj je tema, ki se v Sloveniji pojavlja že od leta 1996, ko so 
strokovnjaki v Beli knjigi postavili koncept Nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Le te so uvajale priznavanje 
neformalnih in priložnostnih znanj za potrebe trga dela, ki pa je z leti postal preozek. Predvsem v poklicnem in 
strokovnem izobraževanju  odraslih se je priznavanje delovnih izkušenj pojavljalo kot metoda za fleksibilizacijo 
in individualno prilagajanje pouka posamezniku. S pojavljanjem praks priznavanja ter spodbujanjem EU z 
evropskimi priporočili ter, s Priporočili Sveta o priznavanju neformalnega in priložnostnega učenja je postalo 
potrebno tudi sistemsko umestiti področje priznavanja v sistem izobraževanja.

Ključne besede

priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja, formalno izobraževanje, neformalno učenje

Abstract

Validation of non-formal and informal knowledge is a topic which has been discussed in Slovenia since 
1996, when the experts established the concept of national professional qualifications in White paper on 
education and schooling. These have introduced the validation of non-formal and informal knowledge for 
the needs of labour market; however the concept has became too narrow through the years. Especially in 
the vocational adult education the recognition of work experience emerged as a method for flexibilisation 
and individual adjustment of lessons to the individual. With the occurrence of validation practices and with 
EU stimulation through European guidelines as well as with Council recommendations on validation of non-
formal and informal learning it has become necessary to systematically place the field of validation into the 
education system.

Key words

validating non-formal and informal learning, formal education, informal learning
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1 UVOD

Priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenih znanj in spretnosti je tisto področje v izobraževanju, ki 
se v zadnjem času močno uveljavlja in ga EU v okviru izobraževanja obravnava kot prednostno. Množina 
posameznikovih neformalnih znanj, izkušenj in kompetenc je namreč skriti zaklad, ki ga je smiselno odkriti in 
ovrednotiti in ga s pomočjo različnih ukrepov, priporočil in predlogov ustrezno umestiti tako v izobraževalni 
kot delovni proces. Eden izmed ukrepov, ki k temu v veliki meri pripomorejo, je vsekakor skrb za oblikovanje 
različnih sistemskih dokumentov, ki področje neformalno pridobljenih znanj ustrezno umeščajo in mu s tem 
dajejo tudi uporabno vrednost.

Formalni izobraževalni sistem ostaja zelo pomembno mesto pridobivanja znanja, spretnosti in kompetenc, 
hkrati pa ga s hitrim tehnološkim in informacijskim razvojem dopolnjujejo nova učna mesta, med katera sodi 
tudi delovno mesto. Dejstvu, da se posamezniki učimo na različne načine, se mora prilagoditi tudi formalni 
sistem izobraževanja in usposabljanja, ki mora posamezniku omogočati, da vstopa in izstopa iz njega, hkrati 
pa upošteva in priznava znanje in kompetence, pridobljene z drugimi učnimi oblikami.

2 PREDLOG PRIPOROČILA SVETA O PRIZNAVANJU NEFORMALNEGA IN PRILOŽNOSTNEGA UČENJA

Evropska komisija je 5. septembra 2012 v okviru strategije  za delovna mesta in gospodarsko rast sprožila 
pobudo za priznavanje spretnosti in kompetenc, pridobljenih zunaj šole ali univerze. Komisija želi ustvariti več 
zaposlitvenih možnosti zlasti za mlade brezposelne in osebe z malo formalnih kvalifikacij, denimo starejše in 
nizko kvalificirane delavce. Poleg tega je namen predloga izboljšati dostop do visokošolskega izobraževanja, 
zlasti za starejše študente.

Komisija s tem priporočilom poziva države članice, naj do leta 2015 vzpostavijo nacionalne sisteme za 
potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja. Državljani bodo tako lahko pridobili polno ali delno 
kvalifikacijo na podlagi spretnosti in kompetenc, pridobljenih zunaj sistema formalnega izobraževanja. 
Trenutno imajo samo Finska, Francija, Luksemburg in Nizozemska izdelane celovite sisteme za potrjevanje 
neformalnega in priložnostnega učenja.

„Želimo, da bi vsi državljani v celoti izkoristili vse razpoložljive možnosti učenja na delovnem mestu, prek skupin 
civilne družbe ali interneta ter tako izboljšali svoje spretnosti in zaposljivost,“ je dejala Androulla Vassiliou, 
evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade. „V času visoke brezposelnosti in nizke 
gospodarske rasti je bistveno, da Evropa zagotovi uravnoteženo kombinacijo spretnosti in kompetenc ter 
tako spodbudi konkurenčnost, blaginjo in socialno vključevanje.“ (http://europa.eu/rapid/... 5. 9. 2012)

Predlog priporočil zajema praktična priporočila državam članicam, da naj do leta 2015 ponudijo vsem 
državljanom možnost za ovrednotenje njihovih znanj, spretnosti in kompetenc, pridobljenih izven 
izobraževalnega sistema. Nacionalni sistemi vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja naj se 
osredotočijo na štiri vidike, in sicer ugotavljanje obstoječih učnih izidov, dokumentiranje le-teh, preverjanje 
učnih izidov in primerjanje z veljavnimi standardi ter uradno priznanje učnih izidov.

Vsaka država naj v svojem sistemu zagotovi jasne, razumljive in dostopne informacije vsem ciljnim skupinam, 
posebej depriviligiranim skupinam, postopki priznavanja ter svetovanje in informiranje morajo biti dostopni 
ter finančno sprejemljivi vsem državljanom, sistem zagotavljanja kakovosti pa naj bo razvit in uveljavljen med 
izvajalci postopkov priznavanja.

Predlog Komisije je bil predviden kot del pobud „Program za nova znanja in spretnosti ter delovna mesta“ 
in „Mladi in mobilnost“ iz strategije Evropa 2020. Dopolnjuje evropsko ogrodje kvalifikacij, ki spodbuja 
potrjevanje formalnega izobraževanja.

O predlogu Komisije bo razpravljal Svet, ministri za izobraževanje in mlade pa ga bodo predvidoma sprejeli 
na zasedanju 23. in 24. novembra 2012.



3 PRIZNAVANJE NEFORMALNO IN PRILOŽNOSTNO PRIDOBLJENIH ZNANJ  SLOVENIJI

Razmišljanja o vrednotenju in priznavanju neformalno in priložnostno pridobljenih znanj so v Sloveniji prisotna 
že več kot desetletje. Bela knjiga iz leta 1996 je je uvedla priznavanje samo v sistemu zaposlovanja z uvedbo 
certifikatnega sistema (Zakon o NPK, 2000), strateški dokumenti na področju izobraževanja, ki so nastali 
v zadnjem obdobju (ReNPIO do 2010; Strategija vseživljenjskosti učenja v Sloveniji, 2007; Bela knjiga, 
2011), pa postavljajo širše temelje za vrednotenje in priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja v 
formalnem izobraževanju. Novejša slovenska izobraževalna zakonodaja (Zakon o poklicnem in strokovnem 
izobraževanju, Zakon o višješolskem izobraževanju) pa do določene mere sledi usmeritvam evropskih 
dokumentov na tem področju. 

V Sloveniji se trenutno uveljavljata predvsem dve zakonsko urejeni poti oziroma dva temeljna namena 
priznavanja neformalno pridobljenega znanja, in sicer za nadaljnje vključevanje v formalno izobraževanje 
(nadaljevanje prekinjenega izobraževanja ali nadaljevanje na višji stopnji, sprememba smeri izobraževanja, 
idr.) in za priznavanje poklicne usposobljenosti (sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij) na trgu dela. 

Redkeje se priznava na željo posameznika z namenom, da si na pregleden način pridobi vpogled v to, 
katera znanja, spretnosti in kompetence že poseduje. Dokumentirano in ovrednoteno znanje v tem primeru 
lahko predstavlja celovito informacijo različnim zainteresiranim uporabnikom (samemu posamezniku, 
delodajalcem, izobraževalni ustanovi …).

Prav na trgu dela se upoštevajo vsa znanja, spretnosti in kompetence, s katerimi posameznik razpolaga in jih 
lahko objektivno prikaže, najpogosteje pri prijavljanju na določeno delovno mesto ali izvajanju posameznih 
delovnih nalog. To pa ni vedno vezano zgolj na določeno stopnjo izobrazbe, ampak se zahtevajo še dodatni 
pogoji, na primer delovne izkušnje in razvitost specifičnih znanj, spretnosti, kompetenc, pridobljenih po poteh 
neformalnega in priložnostnega učenja. Ob tem je potrebno opozoriti na dejstvo, da tudi sam trg dela spodbuja 
(in zahteva) vključevanje zaposlenih v različne oblike neformalnega in priložnostnega učenja. Pri tem imamo 
v mislih stalno strokovno usposabljanje zaposlenih. Ker pa gre za zelo kompleksno področje in raznolikost 
pridobljenih znanj, se pojavlja vprašanje, na kakšen način je to znanje vrednoteno in priznano na trgu dela. 

Naloga strokovnih inštitucij, ki delujejo na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja ter izobraževanja 
odraslih, je razviti sistem, ki bo posamezniku dal priložnost, da uveljavi svoja znanja in spretnosti, pridobljene 
v delovnem procesu in življenju, tako da jih šola na sistematičen in pregleden način prizna in tako olajša 
vstop posameznikov v sistem izobraževanja. Pri vzpostavljanju mehanizmov in postopkov ter pri pripravi 
metodologij moramo upoštevati tudi evropska priporočila za priznavanje neformalnega in priložnostnega 
učenja, ki poudarjajo pomembnost vzpostavitve sistema zagotavljanja kakovosti v postopkih priznavanja 
znanj, spretnosti in kompetenc.

V pomoč in podporo izvajalcem procesa potrjevanja neformalno pridobljenih znanj so bila na Centru RS 
za poklicno izobraževanje v letih 2008 in 2009 razvita strokovna gradiva (»Priznavanje in potrjevanje 
neformalno in priložnostno pridobljenega znanja«, »Primer modela za ugotavljanje in potrjevanje 
neformalno in priložnostno pridobljenega znanja na šolah«, »Priporočila za oblikovanje modela preverjanja 
in potrjevanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc«). Gradiva so 
nastala v sodelovanju s šolami, ki so že razvile svoje modele, in z njihovimi izkušnjami ter s primeri nekaterih 
evropskih držav smo ponudili primere in pripomočke, ki jih šole lahko uporabijo pri vzpostavljanju svojih 
internih modelov priznavanja.

V letu 2012 smo na Centru RS za poklicno izobraževanje pripravili publikacijo »Zagotavljanje kakovosti 
priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja«. Sodelovanje Centra RS za poklicno 
izobraževanje v različnih aktivnostih, vezanih na priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, 
in z različnimi izvajalci tega postopka (v formalnem in neformalnem sistemu) nas je spodbudilo k pripravi 
priporočil, ki nudijo osnovne usmeritve pri načrtovanju in izvedbi celotnega procesa na način, ki bo v veliki 
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meri zagotavljal kakovostne rezultate. V publikaciji smo se osredotočili na zagotavljanje kakovosti posameznih 
faz postopka. Nekoliko več pozornosti smo namenili načrtovanju in izvedbi vrednotenja znanja ter izbiri 
ustreznih metod preverjanja. Želimo si, da bi izvajalci postopkov priznavanja neformalno in priložnostno 
pridobljenega znanja v gradivu našli koristne informacije, ki jim bodo v pomoč pri kakovostnem načrtovanju 
in izpeljavi priznavanja.

V letu 2008 so konzorciji poklicnih in srednjih strokovnih šol (MUNUS II, KONZORCIJ BIOTEHNIŠKIH 
ŠOL SLOVENIJE in UNISVET) v svoje projekte, sofinancirane od ESS, vključili aktivnost »Priznavanje 
neformalnih znanj« in oblikovali delovne skupine, ki so v koordinaciji s Centrom RS za poklicno izobraževanje 
iskale konkretne rešitve pri implementaciji sistema priznavanja neformalno pridobljenega znanja, saj gre 
za področje, kjer tudi druge države še nimajo razvitih vseh strokovnih rešitev pri implementaciji sistema. 
Skupina za priznavanje neformalno pridobljenih znanj, ki je delala v projektu Munus 2, je postavila dobra 
izhodišča ter razvila uporabne in praktične pripomočke za šole, ki se bodo odločale vključevati postopke 
priznavanja predhodno pridobljenih znanj v svoje delo, saj je v tem trenutku načrtovanje in izvajanje 
postopka priznavanja predhodno pridobljenega znanja v pretežni meri prepuščeno izvajalcem postopka in 
njihovi strokovni usposobljenosti (izjema je višje strokovno izobraževanju, kjer je postopek dokaj natančno 
opredeljen s Pravilnikom in Skupnimi smernicami in standardi v višjem strokovnem izobraževanju). 

V letu 2010 je bila imenovana med-institucionalna delovna  skupina, ki je delovala v koordinaciji Andragoškega 
centra Slovenije in je imela nalogo usklajevati metodologije priznavanja neformalno pridobljenih znanj v rednem 
in izrednem izobraževanju ter izmenjevati rezultate projektov s področja priznavanja neformalno pridobljenih 
znanj ter pripraviti izhodišča za sistemsko ureditev področja priznavanja neformalno pridobljenih znanj.

Temeljni cilj Koordinacije je bil iskanje strokovnih odgovorov na izzive, ki jih nalagajo gradnja in implementacija 
sistema priznavanja. Koordinacija je bila zastavljena na eni strani kot posvetovalno telo, njena funkcija je bila 
usmerjevalna, na drugi strani pa kot tisto telo, ki bo v čim krajšem času identificiralo čim več problemov, ki se 
bodo porajali na področju priznavanja med potekom projekta. V letu 2011 so na ravni celotne Koordinacije 
nastale strokovne podlage (izhodišča) za sistemsko urejanje vrednotenja in priznavanja neformalno in 
priložnostno pridobljenega znanja, ki jih je Koordinacija predlagala v diskusijo in verifikacijo pristojnim 
organom po zaključku projekta (Svetina, 2011).

4 ZAKLJUČEK

Iz dosedanjih nacionalnih analiz (Šlander et al., 2007) izhaja, da je kljub vsem zakonskim podlagam sistem 
vrednotenja in priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja  še vedno v svoji zgodnji fazi. Priznavanje 
sloni na posameznikih, ki so mu zavezani, istočasno pa ne kaže, da ti posamezniki in inštitucije delujejo kot 
del koherentnega razvojnega procesa. Kot glavne ovire pri afirmaciji nešolskega kvalifikacijskega sistema so 
bile identificirane premajhna vidnost in podcenjenost, šibka integracija s formalnim izobraževanjem, slaba 
povezanost s sistemom plač, šibka vključenost socialnih partnerjev; strah pred razvrednotenjem formalnega 
izobraževanja (OECD, 2007).

Opravljene analize tudi kažejo, da ni razvitih ustreznih strokovnih podlag niti podpornih mehanizmov niti 
ni pripravljenosti socialnih partnerjev za zagotavljanje prenosljivosti kvalifikacij, pridobljenih v postopkih 
preverjanja in potrjevanja. Priznavanje se bolj uveljavlja pri programih, ki ne dajejo stopnje formalne 
izobrazbe (jezikovno izobraževanje, računalniško izobraževanje, mojstrski in delovodski izpiti v zborničnem 
sistemu), v sistemu pridobivanja formalne izobrazbe pa kljub zakonskim predpisom le počasi prihaja do 
razvoja orodij in vzpostavljanja procesov, ki bi to omogočali. Odprto ostaja tudi vprašanje transparentnosti 
kvalifikacij, pridobljenih izven tradicionalnih izobraževalnih okolij. Slovenija še ni dokončala razvoja svojega  
kvalifikacijskega ogrodja, ki bi to zagotavljalo. Za glavne dejavnike, ki v Sloveniji ovirajo povezovanje 
neformalnega in formalnega izobraževanja preko vrednotenja in priznavanja neformalnega in naključnega 
učenja, torej lahko navedemo (Bela knjiga, 2011): 



• visoko stopnjo nezaupanja večine ključnih akterjev, 

• bojazen, da bo priznavanje kvalifikacij, pridobljenih v drugih okoljih, razvrednotilo šolsko okolje kot 
izobraževalno okolje, mu odvzelo njegov primat, 

• vpliv na položaj samih izobraževalnih ustanov,

• ni definiranih načinov izmenjave informacij in prenosa znanja med sodelujočimi inštitucijami,

• odsotnost nacionalnega dialoga, ki bi lahko razrešil vprašanje umestitve procesov vrednotenja in 
priznavanja v odnosu do formalnega izobraževanja, 

• nedorečen odnos ključnih akterjev do tega področja,

• nedorečeno vprašanje strokovne podpore in koordinacije razvoja. 

Kljub zgoraj navedenim ugotovitvam pa lahko z gotovostjo rečemo, da smo v letih od 2008 do danes z 
različnimi projekti, ki so tekli na ravni šol (srednjih poklicnih, srednjih strokovnih, višjih strokovnih ter 
izobraževalcev odraslih) preko konzorcijskih aktivnosti ter na nacionalni ravni v projektih, ki so jih koordinirale 
nacionalne strokovne inštitucije (Andragoški center Slovenije, Center RS za poklicno izobraževanje) naredili 
velik premik v prepoznavnosti sistema. Nastala so strokovna gradiva namenjena uporabnikom sistema ter 
strokovne podlage podprte z mednarodnimi primeri namenjene ministrstvom, ki bodo pripravljala pravne 
podlage za razvoj celovitega sistema. Predvsem pa smo odprli dialog med različnimi inštitucijami (šolami, 
drugimi izvajalci postopkov, predstavniki delodajalcev, strokovnimi inštitucijami ter ministrstvi) in posamezniki, 
spodbudili izmenjavo mnenj in predvsem spodbudili prve poskuse priznavanj na šolah, ki do sedaj niso imele 
pozitivnih izkušenj s priznavanjem neformalnega in priložnostnega učenja.

Predvsem pa tak način dela spodbuja razmišljanja in dviguje zavest učiteljev, delodajalcev, staršev, dijakov 
ter odraslih, ki vstopajo v izobraževalni sistem, o vrednosti skritih znanj, ki jih pridobivamo tako v šolskih 
aktivnostih, npr. pri projektnih tednih, pripravi seminarskih nalog, udeležbah na tekmovanjih, kot v delovnem 
okolju ali zasebnem življenju. 
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Izvleček

Nagle spremembe na vseh področjih, pričakovanja okolja in zahteve trga dela od poklicnih in strokovnih šol 
terjajo uvajanje sprememb.

Poklicna vloga učitelja se je v zadnjih letih, še zlasti s prenovo poklicnega in strokovnega izobraževanja, 
močno spremenila. Zahteva po drugačnih načinih učenja in poučevanja, po strokovni avtonomiji učitelja, 
sodelovalni kulturi in timskem delu ter upoštevanju spremenjene vloge dijaka zahteva transformacijo učiteljeve 
poklicne vloge na različnih ravneh.

Spremembe in zahteve naj bi za učitelja postale izziv in priložnost, da od tradicionalne vloge prenašalca 
znanja preide v novo vlogo: v vlogo usmerjevalca, spodbujevalca, mentorja; med učiteljem in dijakom pa naj 
se vzpostavi komunikacija, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in zaupanju.

Ključne besede

učitelj, dijak, poklicno in strokovno izobraževanje, generacija Y

Abstract

Vocational and professional schools have to incorporate some changes due to rapid changes in all areas, 
expectations of the social environment and demands of the labour market.

The role of a teacher has changed greatly in the recent years, especially after the renovation of vocational 
and professional education and training. There are demands for different teaching and learning techniques, 
for teacher’s professional autonomy, for cultural cooperation and for team work and they all require 
transformation of the teacher’s professional role on different levels and at the same time considering the 
changing role of the student.

New changes and demands should become a challenge for every teacher and also an opportunity to 
transform his traditional role of knowledge presenter to a new role of a guide, stimulator and counsellor. The 
teacher-student communication should be based on mutual respect and trust. 

Key words

teacher, student, vocational and professional education, generation Y
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1 UVOD

Današnja generacija dijakov se je že v zgodnjih letih življenja morala soočiti s spremembami v političnem 
sistemu, spremenil se je tudi sistem vrednot. Hkrati pa je večini že od otroštva naprej omogočena uporaba 
sodobne tehnologije. Uporaba digitalnih medijev in pripomočkov za elektronsko komunikacijo je danes za 
naše dijake obvezni del vsakdanjega načina življenja. 

Zaradi naštetega so pričakovanja dijakov, njihovih staršev in javnosti do šole in učiteljev drugačna kot v 
preteklosti. Vztrajanje na (samo) tradicionalnih oblikah in metodah dela, le na klasičnih načinih ocenjevanja 
znanja in reševanju vzgojnih problemov s staro obliko kaznovanja, ne prinaša pozitivnih rezultatov. 

S prenovo poklicnega in strokovnega izobraževanja so se z uvajanjem novih izobraževalnih programov vnesle 
v šolski prostor mnoge novosti, zlasti kompetenčno zasnovani izobraževalni programi so šolam in učiteljem 
prinesli več avtonomije, hkrati pa drugačne pristope od načrtovanja do izvedbe izobraževalnega dela in dela 
z dijaki.

2 DIJAKI IN UČITELJI V DANAŠNJI POKLICNI IN STROKOVNI ŠOLI 

V srednjo in poklicno šolo se vpisujejo dijaki, ki so bili v domačem okolju deležni različnih vzgojnih modelov, 
iz družine v šolo prinašajo drugačne vrednote in obrazce vedenja, ki jih učitelji do sedaj niso bili vajeni. 
Večina dijakov je digitalno dobro pismenih, pogosto celo bolj kot učitelji.

Od tega, kako se današnji učitelji spopadajo s spremembami in v svoje delo vključujejo novosti, je odvisna 
njihova uspešnost v komunikaciji in delu z dijaki ter seveda tudi pri doseganju vzgojno-izobraževalnih ciljev. 

2.1 Današnja generacija Y

V srednješolskih klopeh so danes predstavniki 
generacije, za katero se najpogosteje uporablja izraz 
generacija Y in je rojena med leti 1980 (v nekateri 
literaturi najdemo tudi letnice med 1980 do 1983) 
in 2000. 

Generacija Y (iz angleščine – izgovor glasu “Y” je 
“why” – zakaj) je nasledila generacijo X, je starostna 
skupina, za katero je značilno, da si zastavlja 
vprašanje zakaj, kot npr.: Zakaj sploh? Zakaj je to 
pomembno? Zakaj ravno jaz? Kaj pa bom imel od 
tega? Avtorica Žnidarčič (2012, 7) za generacijo Y 
uporablja slovenski izraz generacija ZAKAJ.

Generacijo je Cavalli (v Anderlič 2009, 14) definiral 
kot skupino ljudi, ki so živeli v določenem časovnem 
obdobju, katerega dogodki so pustili velik pečat 
na posameznika. Omenjena generacija se je 
rodila in odraščala v obdobju največjega razcveta 
informacijskih tehnologij, v tem času je razpadel 
socialistični družbeni sistem in se izgrajeval nov, ki je 
na eni strani prinesel pozitivne spremembe, kot npr. 
večjo odprtost v svet, liberalizacijo, a tudi negativne, 

kot npr. brezposelnost. Za to generacijo je značilno, 
da dobro poznajo in sprejemajo novo tehnologijo, 
so radovedni in ustvarjalni, hitro se prilagodijo novim 
okoliščinam, izrazita je njihova želja po svobodi 
in zabavi, ne priznavajo avtoritete, pogosto so 
neobčutljivi, nepotrpežljivi ter se hitro dolgočasijo. 
Brečko (2005, 49–52) navaja, da je za generacijo 
značilna samozavestnost in samozadostnost, 
inovativnost, pričakovanje hitrih nagrad in rezultatov, 
visoka raven civilne in globalne ozaveščenosti, 
sposobnost opravljanja več nalog hkrati. Avtorica 
tudi navaja, da imajo izostren občutek za iskrenost in 
so brez dlake na jeziku.

Danes se učitelji pogosto pritožujejo nad današnjo 
generacijo tudi zato, ker so načini učenja, vrednote 
in njihovo obnašanje drugačni. Učitelji se srečujejo 
z izzivi, kako načrtovati in izvajati učni proces, da 
uresničijo cilje, ki so si jih zastavili in so zapisani v 
katalogih znanj, obenem pa uspešno komunicirati 
in sodelovati z mlado generacijo. Tudi Milivojević 
(2012) navaja, da so generacija Y mladi, ki so odrasli 
v bogastvu. Starši so jih preveč ščitili, hkrati pa 



preveč razvajali, zato so postali veliki individualisti, ki imajo zelo dobro razvito samopodobo. Pri sebi pogosto 
vidijo odlike, ki jih niti nimajo toliko razvitih, kot mislijo. Osredotočeni so na uživanje, ne na delo – želijo se 
igrati in ne želijo biti podobni svojim staršem, ki so garali, da bi jim omogočili lepše življenje. Avtor pravi, da 
so nadarjeni in kreativni, a nimajo delavnih navad.

V tuji literaturi o preučevanju generacij zasledimo številne članke in objave raziskav. Značilnosti generacij so 
uspešno uporabili na področju marketinga, saj za pripadnike generacije Y velja drugačen način potrošniškega 
vedenja. Sodobna tehnologija je pomembno orodje za trženje, ki je namenjeno generaciji Y.

Seveda je vpliv globalizacije, pa tudi vedenje omenjene generacije povzročilo, da so se omenjene teme 
lotili tudi pri nas in na tem področju imamo že kar nekaj poljudnih in tudi strokovnih prispevkov (Brečko, 
Milivojević, Novak, Ule in drugi).

V Sloveniji so najprej o tej generaciji začeli razmišljati zaposlovalci, tudi prve raziskave so bile narejene 
prav na že zaposlenih predstavnikih generacije Y. Brečko (2005) je opravila raziskavo o medgeneracijskih 
razlikah na delovnem mestu in zanimivi so rezultati o značilnostih generacije Y in njihovih delovnih vrednotah 
na delu. Na vrhu lestvice vrednot se poleg nagrade po opravljenem delu nahaja tudi vrednote: urejenost, 
red, jasna pravila. Na dnu lestvice pa je varnost zaposlitve. 

Menim, da je nepoznavanje značilnosti generacije Y in načina njihovega razmišljanja delodajalce postavilo 
v nov položaj, saj pri predhodnih generacijah niso bili vajeni, da zapustijo podjetje, če jim delo ni všeč, če 
niso primerno nagrajeni, če ne morejo dobro sodelovati s sodelavci … Da bi se vodstva podjetij seznanila z 
značilnostmi generacije Y, da bi jo razumeli in uspešno vodili, najboljše predstavnike generacije Y pa v podjetju 
tudi zadržali, se na to temo pojavljajo številni programi usposabljanja, namenjena direktorjem in vodjem. 

V enem od povabil organizatorji celo zapišejo, s katerimi preglavicami se delodajalci pri vodenju generacije 
Y srečujejo:

• Mislijo, da so najbolj pametni in da že vse znajo.

• Nimajo spoštovanja do nadrejenih in bi radi vse stvari delali po svoje.

• Pri vsaki stvari vas sprašujejo ZAKAJ?

• Po dveh tednih dela bi radi šli na počitnice.

• Ne spoštujejo pravil v podjetju.

• Dober odnos do strank jim je popolna tujka.

• Nimajo delovnih navad.

• Služba jim ni niti približno toliko pomembna, kot je bila vam, ko ste bili v njihovih letih.

• Ko jim nekaj ni prav, to povedo vsem okrog sebe in vam s tem ustvarjajo nove težave.

• Če jim delo ni všeč, čez noč najdejo drugo, pri drugem podjetju.
 (http://www.panta-rei.si/delavnica.php?vrsta_delavnice=vodenje_Y). 

Zanimiva je tudi primerjava med razmišljanjem starejših generacij in generacije Y, kot je prikazana  
v nadaljevanju:
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Mi Generacija Y

Najprej služba, nato zabava in prijatelji. Najprej zabava in prijatelji, nato služba.

Šefa spoštujem. Zakaj bi ga spoštoval?

Trdo delo ... sem ponosen ... pridem do svojih ciljev … Trdo delo ... počutim se utrujenega ... ne pridem več v službo …

Službo dobim le stežka. Služb je na tisoče.

Spoštujem način delovanja in obnašanja v podjetju. Delam tako, kot se meni zdi prav. Zakaj bi delal po vaše?

Stranka je kralj. Stranke niso nič posebnega.

Denar ... zaslužil si ga bom! Denar ... daj mi ga ali pa si ga vzamem!

Delovna sobota mi lahko prinese bonus točke pri šefu. Če ne morem imeti vikendov zase, dam odpoved.

Pokažite mi, KAKO naj delam. ZAKAJ moram to delati?

Spremembe ... ne maram jih preveč. Če ni sprememb, se dolgočasim.

Če mi nekaj ni všeč, se s šefom pogovorim na štiri oči. Če mi kaj ni všeč, to povem vsem okrog sebe in še prijateljem.

Slika 1: Kako razmišljamo mi in kako razmišljajo predstavniki generacije Y

Vir: (prirejeno po: http://www.panta-rei.si/delavnica.php?vrsta_delavnice=vodenje_Y)

Avtorica Novak je nanizala 14 predlogov, kaj je všeč mladim do 25 let:

• Jasna informacija o podjetju/organizaciji, njenem poslanstvu, viziji in vrednotah ter zakaj je zaposleni 
pomemben.

• Jasna informacija, prispevek mladega sodelavca v njem.

• Jasno opredeljene pristojnosti in odgovornosti v pisni obliki.

• Čim več odprtega dialoga z nadrejenimi.

• Postavljanje ciljev v sodelovanju vodje in podrejenega.

• Zanimivo delo – čim več nerutinskih in neobičajnih nalog.

• Pravočasna, korektna povratna informacija o dogajanju in osebni uspešnosti –pozitivna in negativna.

• Čim več priznanj in pohval, tudi pisnih.

• Dodelitev dodatnih pristojnosti kot nagrada za uspešnost.

• Vključitev v procese odločanja.

• Neformalni odnosi in humor na delovnem mestu. 

• Gibljivost delovnega časa.

• Ravnanje z njimi kot z enakovrednimi sodelavci.

• Možnosti za nenehno izpopolnjevanje in učenje.

• Lojalnost je mogoče pridobiti le z lastnim dobrim zgledom.
 http://www.finance.si/kako_sodelovati_z_generacijo_y_1_368446

Kako pa se z generacijo Y spopadamo šolniki?

Kot je že omenjeno, učitelji generacijo Y doživljajo kot drugačno generacijo. Da so dijaki zrasli ob sodobni 
tehnologiji in so vsakodnevno deležni eksplozije informacij z različnih strani, učitelji razumejo. Težje pa 
sprejemajo, da so danes med mladimi v ospredju drugačne moralne vrednote kot v preteklosti.

Dijaki, ki sedejo v srednješolske šolske klopi, so polni pričakovanj, odprti za nova spoznanja in doživetja, 
želijo odgovore na različna vprašanja, sposobni so delati različne stvari hkrati in težko so na istem mestu 



ob enakih metodah in oblikah dela dlje časa. Dolgo 
časa ne zdržijo brez sodobne tehnologije. Prav tako 
ne marajo avtoritativnih zahtev brez razlage, čemu 
služijo. Ne marajo neutemeljene kritike, še zlasti če 
je izrečena javno, pred sošolci.

V nadaljevanju so podani predlogi, ki naj jih 
upoštevajo učitelji pri delu z dijaki, in so plod 
avtoričinih izkušenj pri delu z generacijo Y ter povzeti 
po literaturi (Brečko, 2005; Novak, 2005; Tomšič, 
2010; Žnidarčič, 2012):

• Ne primerjajte jih s predhodnimi generacijami.

• Vključite jih že v proces načrtovanja dela.

• Razložite jim, kaj bodo pridobili pri predmetu, 
obravnavani snovi …

• Pri obravnavi učne snovi izhajajte iz njihovega 
življenja, primerov, ki jih poznajo.

• Sporočila naj bodo podana jasno in razumljivo, 
natančno jih moramo seznaniti, kaj se od njih 
pričakuje.

• Načrtujte različne strategije dela in uporabljajte 
različne oblike in metode dela.

• Vizualizirajte učni proces in jim poleg klasičnih 
virov znanja dovolite uporabo sodobne IKT 
tehnologije.

• Izogibajte se kopičenju podatkov, spodbujajte jih 
k razmišljanju, iskanju podatkov, raziskovanju.

• Omogočite jim, da prosto izbirajo pot do 
realizacije naloge. 

• Načrtujte projektno delo, ekskurzije, oglede in 
jih vključujte v pripravo in izvedbo le-teh.

• Učilnico opremite tako, da se bodo počutili prijetno, 
zabavno, kjer bo mogoče ustvarjalno delo.

• Odredite primeren čas za določen segment dela 
in upoštevajte njihovo zmožnost koncentracije.

• Vzdušje pri delu naj bo sproščeno, a ne kaotično.

• Do njih pristopite na individualen način, 
posameznika upoštevajte kot osebnost.

• Komunikacija naj bo vzajemno spoštljiva, kritična, 
odprta.

• Postavite jasne meje in jih po nepotrebnem ne 
spreminjajte.

• Pohvalite jih za dobro opravljeno delo.

• Nagradite (ocenite) jih takoj po opravljeni nalogi.

• Kritika naj bo posredovana na konstruktiven 
način in na štiri oči.

• Do njih vzpostavite mentorsko vlogo in se 
izogibajte avtoritativnemu nastopu.

Seveda je predloge potrebno uporabljati kritično, 
odvisno od dijakov, s katerimi delamo, od tehničnih 
možnosti, ki jih imamo na voljo, ne nazadnje pa tudi 
od učiteljeve osebnosti in predmeta, ki ga poučuje. 
Pa večkrat pomislimo, da je že Sokrat (živel od 469 
do 399 pr. n. št.) zapisal: »Današnja mladina se 
ne zna obnašati, ni spoštljiva in govori takrat, ko bi 
morala delati …«

2.2 Od tradicionalne vloge učitelja k spremenjeni vlogi učitelja v sodobni poklicni in strokovni šoli

Mnogim učiteljem pomeni zadnja prenova poklicnega 
in strokovnega izobraževanja izziv, da se iz 
tradicionalne vloge učitelja preusmerijo v sodobnega 
učitelja, ki se v želji po novih oz. drugačnih znanjih 
udeležujejo številnih usposabljanj. Dejstvo je, da se 
poleg predmetnega in psihološkega znanja ter znanja 
s področja pedagogike, didaktike in drugih disciplin 
od učiteljev pričakuje tudi »zmožnost poglobljene in 
situaciji ustrezne strokovne presoje (refleksije) /…/ 
(Marentič Požarnik, 2000, 4–7) in profesionalno 
napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega in 
odgovornega odločanja in ravnanja. (Valenčič Zuljan 
2001, 131)

Učinkovito poučevanje v današnji informacijski dobi 
zahteva mnogo več kot samo učiteljevo prenašanje 
znanja. Ni dovolj, da učitelji obvladajo le svoje 
predmetno področje, poznati in uporabljati morajo 
različne strategije poučevanja ter obvladati tudi oblike 
poučevanja, ki vključujejo sodobno informacijsko 
komunikacijsko tehnologijo.

Znanje, ki so ga učitelji pridobili v času študija, danes 
hitro zastari, in za uspešno delo kmalu ne zadošča 
več. Zagovorniki t. i. novega profesionalizma, 
katerega značilnosti so podane v nadaljevanju, 
opozarjajo, da mora biti vloga učitelja kompleksnejša. 
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Od njega se pričakuje:

• profesionalna zavezanost rasti in učenju (učitelj 
zaupa v vrednost svojega dela in v učence, ki jih 
spoštuje);

• profesionalna avtonomija (etičnost je temelj pri 
delu učitelja profesionalca, ki profesionalno 
rast vidi kot proces kontinuiranega učenja, ki 
mu je zavezan, sebe pa vidi kot spodbujevalca 
izobraževanja);

• dinamično pojmovanje učenja (učitelj podpira 
»odgovorno učenje« in spodbuja učenčevo 
soodgovornost pri učenju); 

• sodelovanje in povezovanje – interakcija (učitelj 
iz osamljenosti stopi v aktivno sodelovanje z 
vsemi udeleženci v šoli in zunaj nje). (Niemi in 
Kohonen v Kalin 2002, 155)

• Avtorja Caldwel in Spinks (1998, 129–134) 
navajata, da veljajo za sodobnega učitelja 
naslednje značilnosti:

• pridobivanje novega znanja in veščin na področju, 
za katerega je kvalificiran;

• sposobnost za timsko delo;

• sposobnost medkulturne komunikacije in 
učinkovito vključevanje učencev in staršev v 
projekte;

• zavezanost programu in zavedanje, da določeni 
pristopi, ki so bili v preteklosti uspešni, niso več 
ustrezni;

• visoka skupna pričakovanja, da lahko uspejo vsi 
učenci;

• vzdrževanje zanimanja za nova spoznanja stroke;

• profesionalna aktivnost na nivoju šole, kar je 
nujno, ko delamo s kurikulumom in postavljenimi 
standardi;

• pridobivanje znanja in veščin za uporabo 
tehnologij, ki prispevajo k učenju in poučevanju;

• zmožnost razlikovati med koristnim in nekoristnim; 

• zavedanje nove vloge učitelja, ki ni več le 
predavatelj, ampak je človek z visoko stopnjo 
znanja in spretnosti ter s sodobnimi spoznanji.

Tudi Slivar (v Rutar Ilc, 2012, 69) navaja, da 
spremenjene družbene razmere postavljajo učitelja 
v nove vloge, ki jim je lahko kos le z novim znanjem in 
novimi kompetencami. V nadaljevanju navaja, da so 
pred učitelja postavljajo novi izzivi, kot npr.:

• porast homogenosti v razredu (učenci različnih 
narodnosti, ver, kultur, jezikov, begunci, otroci s 
posebnimi potrebami …),

• učitelj postaja vse bolj organizator ustreznega 
učnega okolja, usmerjevalec in spodbujevalec 
učnega procesa, uvaja več sodelovanja, 
aktivnejših oblik dela, timsko delo,

• njegova vloga ni več omejena samo na razred, 
aktivno mora sodelovati s celotnim kolektivom, 
vsi nosijo odgovornost za celotni kurikul,

• šola deluje kot odprto učno okolje, vzpostavlja 
sodelovanje s starši, lokalno skupnostjo, drugimi 
institucijami,

• večanje vloge in pomena informacijske-
komunikacijske tehnologije in širjenje njene 
uporabe v pouk.

S prenovo poklicnega in strokovnega izobraževanja, 
ko je šolam in učiteljem puščeno več avtonomije, a 
se hkrati zahteva tudi prevzemanje odgovornosti za 
svoje delo, so izpostavljene značilnosti, ki naj bi jih 
imel učitelj v sodobni šoli, še zlasti aktualne. Danes 
mora učitelj znati hitro preiti od ustaljenih oblik dela in 
spremeniti svoje mišljenje ter sprejemati nove ideje. 

Prenova je šolam prinesla veliko več avtonomije, 
kot so jo bile vajene v preteklosti. Država je šolam 
in učiteljem dala tudi več svobode pri načrtovanju 
in izvedbi vzgojno-izobraževalnega dela, a od njih 
terja sposobnost lastnega strokovnega odločanja in 
prevzemanja odgovornosti za svoja ravnanja. 

Kako uspešne so šole v sodelovanju s socialnimi 
partnerji oz. z lokalno skupnostjo pri pripravi 
odprtega kurikula, v nadaljevanju pa tudi pri pripravi 
grobega in finega kurikula, je v veliki meri odvisno 
od vodstva šol in vključevanja učiteljev v sam proces 
dela. Tudi sama izvedba pouka zahteva drugačno 
načrtovanje. Priprava in izvedba učnih situacij še 
zlasti zahteva veliko mero sodelovanja predvsem med 
učitelji, ki poučujejo teorijo, in učitelji, ki poučujejo 



prakso, pa tudi med učitelji različnih predmetnih 
področij. Izvedba učnih situacij, ki so podlaga za 
modularizacijo pouka, zahteva tudi premišljeno in 
skrbno načrtovano dejavnost. Pri učni situacij gre, 
kot navaja Štefanc (2012, 18), za etapno sekvenco 
v izvajanju posamezne programske enote (v primeru 
učne situacije, kjer je to smiselno, se lahko vanjo 
vključi tudi več programskih enot), v kateri dijake 
izobražujemo in usposabljamo za obvladovanje 
kompleksnih delovnih situacij ali več smiselno 
navezujočih se poklicnih nalog. Pri tem jih namerno 
postavimo v okoliščine, podobne dejanskim 
okoliščinam, s katerimi se bodo srečevali pri 
avtentičnih poklicnih nalogah, pri čemer jih na proces 
opravljanja zahtevanih nalog ustrezno vsebinsko-
teoretično pripravimo, nato jih skozi proces vodimo 
in usmerjamo, končno pa rezultate tega procesa 
skupaj z dijaki tudi kritično ovrednotimo. 

Še pred načrtovanjem izvedbenega kurikula morajo 
učitelji poznati tudi dokumente, ki jih v času, ko 
so imeli predmetnik že določen, praviloma niso. 
Natančno morajo poznati poklicne standarde in 
kataloge znanja za izobraževalni program, pri pripravi 
odprtega kurikula morajo prisluhniti potrebam okolja, 
obenem pa upoštevati kadrovske in materialne 
pogoje šole. Priprava potrebnih dokumentov zahteva 
znanje in izkušnje in ni mogoča brez dobrega 
sodelovanja pedagoških delavcev in vodstva.

 Ocenjujem, da so timi (po šolah so jih različno 
poimenovali: razvojni timi, programski učiteljski 
zbori …) pomembno vplivali na avtonomijo šol. 
Učitelji postajajo bistveno bolj »kritični in avtonomni 
profesionalci, pri čemer se povezujeta strokovna 
učinkovitost in etična odgovornost kot neločljivo 
povezani komponenti poklicnega ravnanja« 
(Valenčič Zuljan 2001, 135). Na šolah se je 
vzpostavilo tesnejše sodelovanje med učitelji, ki 
so končno stopili iz osame. Povezovanje učiteljev 
prinaša številne prednosti, med drugim omogoča 
moralno podporo, zaradi skupnih in usklajenih 
dejavnosti je manj podvajanja, strokovni delavci so 
bolj pripravljeni tvegati pri uvajanju različnih strategij 
poučevanja (Hargreaves v Erčulj 2000, 27), hkrati 
pa so soodgovorni za kakovost šole. Sodelovalna 
kultura tudi pripomore, da se učitelji odločajo za 
sodoben didaktičen pristop z aktivnimi metodami 

dela, po opravljenem delu pa lažje preidejo od 
kritične samorefleksije k poglobljeni skupni evalvaciji 
dela na vseh omenjenih ravneh. Učitelji in vodstvo 
šole se morajo zavedati medsebojne odvisnosti in 
pomena sodelovanja, kar je pogoj za oblikovanje 
uspešnih učečih se organizacij. 

Žal smo se v času izvajanja projekta Munus 2, 
vsebinsko področje Kurikul, srečevali tudi z učitelji, 
ki so se z nostalgijo spominjali starih vzorcev 
učiteljevega dela, ko jim je država vsebine in 
razporeditev učne snovi v programu po urah in letnikih 
natančno predpisala. Skubic Ermenc (2002, 220) 
navaja, da je bil uspeh šole po tedanjem prepričanju 
odvisen predvsem od učiteljeve sposobnosti in 
sledenja navodilom. 

Pri sodelovanju s šolami, ki so bile vključene 
v projekt, smo srečali ravnatelje (ali pa so nas 
na te opozarjali učitelji šole), ki so nasprotovali 
vpeljevanju sprememb in v njih niso videli smisla. 
Težko so prešli od klasično zapisanih programov 
h kompetenčno zasnovanim programom. Prenova 
je šolam pustila svobodo, da sama pripravi grobi 
kurikul ter module in predmete sama razvrsti po 
letnikih izvajanja programa. Tudi fini kurikul, ki se ga 
pripravlja za posamezni letnik, terja drugačno delo, 
predvsem pa sodelovanje učiteljev tako splošnih 
kot strokovnih področij in seveda prakse. Izvedbeni 
predmetnik je torej rezultat timskega dela praktično 
vseh učiteljev, ki izvajajo posamezen program. S 
prenovo so v okviru strokovnih modulov na šolah 
zaživele tudi učne situacije. Pozitivno je, da smo 
se v času uvajanja prenove poenotili tudi glede 
razumevanja pojma učna situacija. Načrtovanje in 
izvedba učnih situacij v okviru strokovnih modulov 
zahteva sodelovanje učiteljev strokovne teorije in 
prakse ter tudi splošnoizobraževalnih predmetov 
in tudi vodstva šola. Učitelji, ki so v praksi izvajali 
učne situacije, so poudarjali, da izvedba učnih 
situacij po klasični časovni razporeditvi, ne prinaša 
dobrih rezultatov. Tudi v okviru projekta Munus 
2 smo področju učnih situacij posvetili veliko 
pozornosti. Primeri so objavljeni na spletni strani 
http://munus2.tsc.si/index.php?option=com_
content&view=article&id=106&Itemid=63.

Po ugotovitvah učiteljev, ki so bili vključeni v 
projekt Munus 2, današnji način načrtovanja dela 
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in izvedbe le-tega zahteva več koordinacije in več 
spodbude vodstva šola. Prav ravnatelj je tisti člen, 
ki lahko šolske kolektive uspešno pripravi na tako 
pomembne spremembe, kot jih zahteva prenova 
poklicnega in strokovnega izobraževanja. Če 
ravnatelj spremembam ni naklonjen, jih učitelji še 
težje sprejemajo. Danes pa smo bolj kot kdajkoli 
prej soočeni s krepitvijo pomena kakovosti učnih 
dosežkov celotne učeče se populacije (kar bi 
lahko imenovali kultura dosežkov) in hkrati s 
prenosom odgovornosti za kakovost teh dosežkov 
na posamezne šole in učitelja. (Skubic Ermenc, 
2002, 221)

Čeprav so bili učitelji na začetku pri načrtovanju in 
pripravi dokumentov negotovi in je za njih priprava le-
teh pogosto pomenila nepotrebno administrativno 
delo, so jih uspešno pripravili. Večini predstavljajo 
tudi pomemben pripomoček pri nadaljnjem delu. 
Na srečanjih Munus 2 so predstavniki različnih 
šol, ki so poučevali v enakih programih, predstavili 
svoje poglede, dokumente pa so si učitelji med 
seboj tudi izmenjali. 

Tudi na področju priprave (minimalnih) standardov 
znanja in nalog se je pokazala velika mera 
sodelovanja. V času izobraževanj so učitelji postavili 
temeljne standarde znanj za svoje področje. V okviru 
projekta Munus 2 smo z zadovoljstvom ugotavljali, 
da so učitelji pri pripravi vprašanj in nalog postopno 
prehajali od nalog in vprašanj, zastavljenih na 

nižjih taksonomskih stopnjah, do nalog na višjih 
taksonomskih stopnjah. 

V času prenove so bili učitelji deležni številnih 
usposabljanj, ki so se izvajala v okviru Centra RS 
za poklicno izobraževanje, Zavoda RS za šolstvo, 
projektov (tudi v okviru projekta Munus 2). Udeleženci 
na usposabljanjih v okviru projekta Munus 2 so v 
evalvacijskih vprašalnikih po končanih usposabljanjih 
pogosto navedli, da bi želeli več dodatnih 
izobraževanj s področja specialne didaktike, prav 
tako bi želeli izvedeti kaj več o značilnostih generacije 
Y in kako z njo uspešno delati in komunicirati pri 
uresničevanju zastavljenih vzgojno-izobraževalnih 
ciljev. Tudi Rutar Ilc (2012, 29) navaja, da so učitelji v 
Zaključnem poročilu o poteku poskusnega uvajanja 
izobraževalnega programa Avtoserviser leta 2007 v 
zvezi s potrebo po dodatnih znanjih in strokovnem 
razvoju navedli kot najmočneje izraženo potrebo po 
poglabljanju pedagoških in psiholoških znanj. Tudi 
raziskava Centra RS v šolskem letu 2007/2008, 
ki je obravnavala vzgojna vprašanja in odnose na 
področju poklicnih in strokovnih šol, je pokazala, da 
je bilo v času prenove namenjene manj pozornosti t. 
i. »mehkim veščinam«.

V prihodnje zato pri usposabljanju učiteljev kaže 
več pozornosti posvetiti veščinam učinkovitega 
komuniciranja ter reševanju problemov in konfliktov, 
pa tudi upravljanju s čustvi in stresom. (Rutar Ilc, 
2012, 71–72) 

3 ZAKLJUČEK

Prenova je za vse udeležence izobraževanja prinesla številne spremembe. Zavedati pa se moramo, da 
»kakovosti ne bo, če se pedagoški delavci s spremembami ne bodo naučili živeti – jih sprejemati kot stanje 
stvari, kot profesionalni izziv in ne kot izvor stresa.« (Štefanc, 2012) 

Prav tako se moramo zavedati, da prenova strokovnega in poklicnega šolstva zahteva vključevanje in 
sodelovanje učiteljev, vodstev šol in pristojnega ministrstva (ob podpori svetovalnih institucij). Vsi smo 
namreč soodgovorni, da ustvarimo take pogoje za učenje in poučevanje, da se bodo dijaki usposobili za 
kritično razmišljanje in samostojno učenje ter jim bomo pomagali na poti osebnostne rasti in jih spodbudili, 
da postanejo akterji vseživljenjskega učenja.

Tudi profesionalnemu razvoju učitelja je potrebno nameniti posebno skrb, in sicer od univerzitetnega 
izobraževanja pa vse do konca kariere. 

V času uvajanja prenove v poklicne in strokovne šole so bili številni učitelji deležni strokovne podpore. Ker 
pa se učitelji na vseh področji pri izvajanju kompetenčno zasnovanih programih in pri delu z generacijo Y še 
ne čutijo dovolj strokovni in avtonomni, menim, da bi morali z s svetovanjem in usposabljanjem nadaljevati, 
še zlasti na področjih, ki jim do sedaj nismo namenili dovolj pozornosti.
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Izvleček

Posodobitev izobraževalnih programov je povezana s spremembami pri ciljih, vsebinah in delovnih metodah 
pri pouku. To omogoča modularizacija, ki v našem šolskem prostoru pomeni nov pristop k delu v strokovnem 
in poklicnem šolstvu.  Cilj prispevka je predstaviti modularnost v razmerju do drugih, s tem povezanih pojmov, 
še zlasti z učno situacijo in kompetencami, možno, že preizkušano pot do modularno zasnovanih programov 
ter ponuditi v premislek težave, ki se nujno pojavijo pri tem v sedanji razvojni fazi.

Ključne besede

srednje strokovno in poklicno izobraževanje, kompetenca, modul, učna situacija 

Abstract

Renewing educational programmes requires changes of its goals, contents and working methods during 
the school process. This is enabled by introducing modularisation which is a new approach in working in 
Slovenian vocational and technical school system. The main purpose of the article is to present modularisation 
in connection with other terms closely linked to it, in particular with learning situation and competences, 
with possible but already tested direction to module- based programmes, and to offer food for thought about 
problems which inevitably appear during the process at this development stage.

Key words

secondary vet education, competence, modularisation
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1 UVOD

Sodobno šolstvo se po vsej Evropi sooča z vprašanjem svoje osmislitve, podlaga temu položaju pa je dvoje: 
vprašanje o tem, kaj je znanje, in motivacija mladih za šolo. Med tem, ko zadnje verjetno presega sam šolski 
prostor in je morda družbeni problem, je prvo med temeljnimi pedagoškimi vprašanji. Od odgovora nanj je 
odvisno, kako si zamišljamo potek in naravo pedagoškega procesa v šolah.

Z namenom, da bi premaknili razmerje med učitelji in dijaki z negibne točke dveh ločenih svetov, je bilo na 
voljo že nekaj projektov, ki so zajeli večino šol in centrov po državi. Sicer z različnimi cilji so stremeli podobno: 
znova in znova premisliti, kako organizirati pouk v strokovnih in poklicnih šolah tako, da bo pridobil smisel 
pri nosilcih pedagoškega procesa, praktično vrednost za dijake in ne nazadnje veljavo v družbi. Vpeljevanje 
novosti, kot je modularnost, in poudarjanje kompetenčnosti v tem kontekstu sta do sedaj dostopni in aktualni 
možnosti, obenem pa zahteven cilj. Predvsem sta to procesa, ki se dotikata temeljnega odnosa učitelja do 
svojega dela in tistega, kar je pri delu z mladimi najpomembnejše: pristopa k njim.

Naša vsakdanja izkušnja kaže, da je dejansko pedagoško delo v izobraževalnih programih srednjega 
strokovnega in poklicnega šolstva kljub šolski reformi v svojem bistvu ostalo nespremenjeno.  Podobno 
nasprotje med deklariranimi in dejanskimi spremembami potrjujejo tudi nekatere raziskave (Plut – Pregelj, 
2004, 32). Pouk je najpogosteje organiziran po klasičnih šolskih urah v zaporedju, pri katerem se zvrstijo 
učitelji splošnih in strokovnih predmetov ter praktičnega pouka v dnevu od jutra do zgodnjega popoldneva 
oziroma od dne do dne. Učitelji in učiteljice v večini primerov vsak zase naredijo letno pripravo za pouk, si jo 
razporedijo po urah in morda vsebinskih sklopih ter temu prilagodijo načrt ocenjevanja. Pridružijo jo drugim 
podobnim načrtom v tako imenovanem kurikulu, jo časovno na nekaterih mestih delno prilagodijo drugim 
predmetnim vsebinam in morda skupaj izpeljejo projektno nalogo. Za popestritev pouka izkoristijo številne 
ure obveznih izbirnih vsebin, ki so povečini urejene kot ekskurzije, strokovni obiski različnih inštitucij. 

Prenova programov naj bi prinesla premik prav na tej ravni: celostno nov pristop k dijaku, povezan z aktivnimi 
didaktičnimi metodami, kar pomeni tudi novo organizacijo pouka in izhaja iz temeljnega vprašanja: Kako 
razumemo znanje? Učitelji smo bili v procesu zadnje prenove usmerjeni, vede ali nevede, konstruktivistično 
(Marentič Požarnik, 2004, 46). Skladno s to teorijo »znanje vsak sam konstruira – postopno oblikuje in 
gradi – v procesu osmišljanja svojih izkušenj« (Marentič Požarnik, prav tam). V središču naše, učiteljeve, 
pozornosti je dijak s svojim dotedanjim znanjem in izkušnjami, načinom razmišljanja, željami, pričakovanji in 
sposobnostmi (Sentočnik in Nolimal, 2010)1. Konstruktivizem se torej kaže kot primerna sodobna teoretična 
podlaga za učiteljevo delo, saj »priznava različne perspektive znanja in njihovo soobstajanje« (Plut – Pregelj, 
2004, 37). To pomeni vprašati se, kaj mu bomo ponudili, da bo to za njegovo poklicno in življenjsko pot 
uporabno, in kako bomo to storili. 

Prenovitveni projekti se torej nanašajo tako na vsebine in cilje pouka kot na njegove metode, kar vse vpliva na 
organizacijo pouka. Pojmi, kot so odprti kurikul, učna situacija, medpredmetna povezava in projektno delo, 
niso samo nova poimenovanja starih prvin pouka, temveč nov pogled na predmetno (strokovno) področje. 
Med seboj so povezani, saj so podlaga modulu. Modul je glede na to, kar nam je doslej pomenil pojem 
predmet, popolnoma nov zbir ciljev in vsebin, ki lahko nastanejo le prek novega, drugačnega povezovanja 
različnih predmetnih področij med seboj. Za uresničitev tako naravnanega pouka je potrebno sodelovanje 
večine članov učiteljskega zbora, da dobijo vpogled v delo drug drugega, da skupaj izločijo vse, kar je 
odveč glede na vizijo izobraževalnega programa, in združijo v eno dejavnost vse tisto, kar se med različnimi 
predmetnimi področji podvaja. Pomembna je njihova medsebojna organiziranost in skladnost, kar je 
novost, saj je doslej potekalo učiteljevo delo precej individualno. Obenem je šola delovno okolje, kjer je 

1 Predavanja in delavnice z naslovom Učinkovite didaktične strategije za učinkovito poučevanje in učenje sta vodili Sonja Sentočnik 

in Fani Nolimal, organizirane pa so bile za učitelje moderatorje z vsebinskega področja kurikul v okviru projekta Munus 2 v šolskem letu 

2012/2011. V delovnem gradivu zanje sta avtorici opredelili svoje teoretično izhodišče kot delno konstruktivistično.



čas in priložnost vzgojiti pri mladih veščine, spretnosti in druge zmožnosti, kamor morda strokovna področja 
s cilji in vsebinami ne sežejo. To so kompetence, ki jih lahko definiramo kot »razvijajoče se  zmožnosti 
posameznika, da uporablja znanje, spretnosti in sposobnosti za ustvarjalno, učinkovito ter etično delovanje 
v kompleksnih, nepredvidljivih in spremenljivih okoliščinah v poklicu, v družbenem in zasebnem življenju 
(Pevec-Grm, 2006, 13) ali kot »sinteza znanja v smislu obvladovanja ter procesiranja vsebin, spoznanj 
in informacij ob uporabi višjih kognitivnih procesov (vsebinsko znanje), veščin, spretnosti, obvladovanja 
postopkov in metod posamezne stroke ali strokovnega področja (proceduralno znanje), razvoja interesa, 
motivacije, osebnega odziva posameznika, njegove osebne integritete in socialne vključenosti« (Medveš, 
2004, 11). V pogovornem jeziku je kompetenca razvijajoča se zmožnost učinkovite uporabe znanja v novih 
spreminjajočih se situacijah, ki so pri dejanski uporabi znanja zares vselej drugačne. 

S pojmom kompetenca je tesno povezan pojem modul. To je »programska enota izobraževalnih programov 
poklicnega in strokovnega izobraževanja. Je zaokrožena enota ciljev in vsebin, ki povezujejo strokovno-
teoretična, praktična znanja ter ključne kompetence« (Pevec Grm, 2006, 13). Je torej taka programska 
enota, ki naj bi skozi učni proces pripravila dijake, da bi razvijali svoje sposobnosti in se podjetniško uspešno 
znašli na trgu. 

V projektu MUNUS 2 se je sodelovalno iskalo izvedbene rešitve, da bi se približali tem ciljem. Sestavek 
opisuje proces in trenutne rešitve v programu mizar in lesarski tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje) na 
Tehniškem šolskem centru Nova Gorica, in sicer na Strojni, prometni in lesarski šoli. Primer pa je prenosljiv 
tudi na druga strokovna področja.

2 NAŠE BISTVENE UGOTOVITVE V PROCESU UVAJANJA PRENOVLJENIH PROGRAMOV (MUNUS 2)

Največji dosežek tega procesa je spoznanje, da je potrebno na podlagi evalvacije nenehno iskati boljše 
rešitve izvedbenega kurikula in ga prilagajati potrebam prakse. Dobri ali slabi katalogi znanja (predpisani 
kurikul) niso izgovor, saj se zaradi togosti sistema  prepočasi spreminjajo in odzivajo na dejansko življenje in 
šolstvo. Izključno svoje izkušnje lahko strnemo v te ugotovitve2: 

Poklicni standard je vsebinsko najpomembnejši dokument pri iskanju rešitev za izvedbeni kurikul. Cilje je 
potrebno tudi mimo njega prilagoditi potrebam prakse.

Katalogi znanja niso vedno v skladu s poklicnim standardom ali pa so v okviru razpoložljivih ur napisani 
utopično. Potrebno jih je strokovno popraviti.

V situaciji, ko država že desetletje sprejema nestrokovne racionalizacijske ukrepe (veliki centri, plačilo po številu 
dijakov …), se je potrebno odločiti, ali želimo kakovostno šolstvo ali morda najnižjo ceno. Dolgoročne strategije 
ni oziroma je le v besedah politike. Za fleksibilno in kakovostno izvedbo programov so primernejše manjše šole 
s stalnim učiteljskim zborom. O tem pričajo dnevne in vsakoletne organizacijske situacije po šolah.

Ves napredek in posodobitve v izvajanju pouka so popolnoma odvisni od pripravljenosti in profesionalne 
odgovornosti posameznikov. Že od prenove programa se je na stimulacijo napredka in boljših rezultatov 
popolnoma pozabilo, da ne govorimo o tem, kako je s tem danes (vedno so bili enako nagrajeni tisti, ki so 
veliko delali,  in tisti, ki niso nič prispevali za nove rešitve v izvedbenem kurikulu).

Socialni partnerji, ki imajo sistemsko pomembno odgovornost v procesu izobraževanja, kvalitativno niso 
odigrali svoje vloge. O tem se ne sme govoriti, če hočeš ohraniti mesta za praktično usposabljanje pri 
delodajalcu, je pa tudi razumljivo, saj se večina delodajalcev na današnjem trgu komaj prebija.

2 Dokazati, da  je med politično retoriko in dejanskim stanjem razkorak, zmore samo velika institucija z ustrezno šolanimi ljudmi za izvedbo 

in interpretacijo evalvacije, še to pa le, če obstaja zanjo interes. Smisel tega članka ni taka raziskava, temveč samo opozorilo na naše 

doživljanje sedanjega položaja in težave, ki jih imamo kot vodje programskih učiteljskih zborov, posamezni učitelji ali organizatorji 

praktičnega usposabljanja z delom, ko je potrebno pedagoški proces pomakniti v sodobnejše smeri.
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Bistven problem je pomanjkanje motivacije za iskanje boljših rešitev. Morda bo prav gospodarska kriza, 
ki nas bo prisilila, da začne tudi država strateško iskati rešitve (politika vpisa, nagrajevanje v šolstvu …), 
privedla do tega, da na področju izobraževanja duh prenove dokončno zaživi.

3 RAZVOJ IZVEDBENEGA KURKULA

Spreminjanje izvedbenega kurkula (v nadaljevanju IK) na naši šoli je potekalo od leta 2006, in sicer v 
programu mizar, ko smo sodelovali v pilotnem projektu uvajanja.3 Od tedaj v programu ni več integriranih 
vsebin, stroka je izgubljala ure, sedaj veljavni (kreditno ovrednoteni program) smo v času uvajanja v okviru 
MUNUSA 2 izvedbeno izboljševali. Ta proces še traja, začel pa se je (po navodilih in na osnovi uvodnega 
izobraževanja Centra za poklicno izobraževanje) s tedenskim načrtovanjem IK. Kmalu smo ugotovili, da 
izvedbeno to ni smiselna rešitev in da je delo za pouk potrebno načrtovati za daljša obdobja, namreč za celo 
leto in vsa leta, kolikor traja izobraževalni program. Ker smo bili učitelji teorije in prakse ter strokovnih vsebin 
že prej dobro povezani, nam  v strokovnem smislu prenova ni povzročala večjih težav. Nasprotno, bila je 
dobrodošla, dobili smo možnosti oblikovati vsebine odprtega kurikula (v nadaljevanju OK).

Z aktivnimi socialnimi partnerji (predvsem obrtniki mizarji) smo oblikovali vsebine OK. Namenili smo 
jih strokovnim, oblikovalskim in podjetniškim temam. Katalogi znanj za te vsebine so napisani in javno 
dostopni (Oblikovanje in konstruiranje, Projektno delo v strokovnih modulih – učnih situacijah).4 Gradili 
smo medpredmetne povezave in jih gradimo ves čas. Sodelujemo tudi v projektu Zavoda za šolstvo RS, ki 
poskuša medpremetne povezave v učnih situacijah (v nadaljevanju US) izboljšati.5

Ocenjujemo, da sta teorija in praksa v programu že dobro prepleteni, boljše sodelovanje pa si želimo s 
splošnimi predmeti. Naši cilji, ki so predstavljeni v nadaljevanju, so optimistični. Število učnih situacij bo 
potrebno zmanjšati, kar pa ne bo vplivalo na kvaliteto strokovnega dela izobraževanja, saj se določene učne 
vsebine pri mnogih učnih situacijah ponavljajo. Mislimo, da je v tem hipu izobraževalni program za poklic 
mizar dobro zastavljen in nudi veliko možnosti za avtonomno fleksibilno prilagajanje potrebam in zahtevam 
porabnikov.

4 SEDANJE REŠITVE IN REZULTATI 

Strokovne module v programu, ki jih je šest, smo smiselno razporedili tako, da si sledijo po strokovnih 
kriterijih (znanje prejšnjega modula je potrebno v naslednjem, vsebine se skozi tri leta utrjujejo, pri praksi pa 
dijaki vadijo …). Ko se izteče en modul, se začne drugi. Tako smo dosegli modularnost v izvedbi. Pomembni 
so timi, ki izvajajo učne situacije.6 V vsakem modulu smo zasnovali nekaj učnih situacij, ki jih sodelovalno 
izvajamo učitelji teorije in prakse (strokovni tim). Na te učne situacije se navezujejo tudi učitelji splošnih 
predmetov, saj smo jim sporočili, katero znanje z njihovega področja je po našem mnenju za dijake potrebno.7

3 V pilotnem projektu je TŠC Nova Gorica prvič sodeloval od leta 2002. Projekt je opisan v Zaključnem poročilu o poteku izvajanja 

izobraževalnega programa avtoserviser. Ljubljana: CPI, 2008.

4 Ogledate si jih lahko na spletni strani http://munus2.tsc.si/index.php?option=com_

content&view=category&layout=blog&id=20&Itemid=28, poglavje Učna situacija v programu mizar.

5 V programu mizar smo zasnovali učne teme za dvanajst učnih situacij. Na voljo so v Prilogi 1. 

6 O zasnovi posamezne situacije si lahko ogledate film na spletnem portalu MUNUS 2/kurikul: http://munus2.tsc.si/index.

php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=20&Itemid=28.

7 Primerjajte shemo v Prilogi 2.



Učna situacija je projektno zasnovana. Dijak združi teoretično in praktično znanje v dokumentacijo 
(konstrukcijska dokumentacija – načrti, tehnološka dokumentacija – tehnologija in materiali, podjetniška 
dokumentacija – priprava kalkulacije cene za izdelek) in izdelavo načrtovanega izdelka učne situacije. Veliko 
pozornost namenjamo spodbujanju iskanja novih oblikovalskih idej. Ob zaključku šolanja mora dijak javno 
zagovarjati in predstaviti svoj zaključni izdelek, ki je nastal v zadnjem – šestem modulu: Snovanje izdelka.

Tako urejen pouk je možen le s sistematično organizacijo in sodelovanjem programskega učiteljskega zbora 
oziroma njegovega vodje z vodstvom šole. Pomembna je torej ideja, da je »leta učna priprava namenjena 
programskemu učiteljskemu zboru, saj predstavlja njegovo temeljno delovno orodje, ob katerem potekajo 
tedenski pogovori in usklajevanja.« (Ermenc et. al, 2007, 21). Možnih pristopov k načrtovanju posodobljenega 
izvedbenega kurikula je več, Po naših izkušnjah se kaže s temi zaporednimi koraki: 

1. Analiza pretekle izvedbe ali več preteklih izvedb strokovnega modula (v nadaljevanju SM) do tekočega 
leta s sklepi in ugotovitvami (stroka)

2. Skupna analiza doseganja poklicnih kompetenc iz poklicnega standarda (stroka, ki sporoči učiteljem 
splošnih predmetov potrebe pri povezavah in sodelovanju)8

3. Analiza uresničevanja katalogov znanj (izvajalci posameznega SM in splošnih predmetov) in morebitne 
pripombe oz. pobude

4. Iskanje boljših oblik izvedbe SM, ki so tudi izvedljive (stroka)

5. Oblikovanje značilnih učnih situacij za posamezne SM (stroka)

6. Načrtovanje izvedbenega kurikula in predmetnika za določeno generacijo na osnovi evalvacije preteklega 
triletnega dela

7. Izdelava IK (skupinsko načrtovanje US)  za posodobljeni program (stroka)

Poklicne kompetence so nepogrešljive pri uresničevanju ciljev določenega programa. Analiza uresničevanja 
zapisanih kompetenc iz poklicnega standarda je pokazala, da so za program relevantne le nekatere (http://
www.nrpslo.org/poklicni-standard.aspx/54310030, 24. 8. 2012).9 Za druge, zapisane v poklicnem 
standardu, pa se iz leta v leto kaže, da se jih ne uresničuje.

Kandidat:

• načrtuje, pripravi, izvede in nadzoruje lastno delo

• racionalno rabi energijo, material in čas

• varuje zdravje in okolje

• komunicira s sodelavci in strankami

• razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje

• pripravi in sortira les, lesna tvoriva in materiale

• izdeluje delovne pripomočke

• samostojno izdeluje elemente, sestave, polizdelke in mizarske izdelke

• razrezuje in spaja nelesene materiale za stavbno pohištvo

• površinsko obdeluje elemente, sestave, polizdelke in mizarske izdelke

8 Primerjajte dokument v Prilogi 3. Obarvana so mesta, za katera je analiza pokazala, da jih pri pouku nismo uresničili.

9 Bazo poklicnih standardov najdete na spletnem mestu Centra za poklicno izobraževanje: http://www.nrpslo.org/baze-podatkov/poklicni-

standardi.aspx. 
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• sestavlja in montira izdelke in polizdelke

• vzdržuje in popravlja mizarske izdelke

Ves ta proces od idej do končnega izvedbenega predmetnika za dijake, ki je tukaj predstavljen le v segmentih 
in na kratko, je zahteven.10  Gre za kompleksen proces, interakcijo med šolo in njeno vizijo ter državno 
predpisanimi elementi pedagoškega procesa. To izkušnjo potrjuje tudi definicija da je »izvedbeni kurikul /…/ 
procesnorazvojni dokument šole, ki ga ta napiše na podlagi nacionalnega kurikula, pripravljenega napodlagi 
izhodišč za pripravo izobraževalnih programov« (Pevec Grm et. al., 2006, 35). Izvedbenega predmetnika v 
modularno zasnovanih in kompetenčno naravnanih izvedbenih kurikulih ni moč napisati prej, dokler nismo 
domislili izvedbe. Četudi skupaj načrtujemo in imamo relativno dobre pogoje za izvedbo, gre kaj narobe. 
Opažamo preprosto dejstvo, da smo si naložili preobsežne naloge. Ne zmoremo kvalitetno izvesti vseh, v 
danem primeru dvanajstih, učnih situacij v programu. Kot je bilo že rečeno, je za nas pomembnejša kvaliteta 
kot kvantiteta. Določene vsebine in veščine se v učnih situacijah ponavljajo, kar je dobro in potrebno, in zato 
menimo, da je izvajanje programa mizar skozi učne situacije, čeprav jih izvedemo nekaj manj, prava pot. Na 
teh temeljih bomo razvijali svoj izvedbeni kurikul.

Ko smo na mizo dobili prenovljene druge programe za poklicno tehniško izobraževanje (npr. za program 
lesarski tehnik, (pti), nismo bili tako zadovoljni kot pri rešitvah v programu mizar. Narejeni so bili površno 
in vpeljani prehitro. Stari predmeti so se samodejno in na pamet preimenovali v module, morda z rahlimi 
spremembami v imenu, vsebine pa niso kazale na kvalitetni preskok. Izvajanje takih modulov je zato precej 
omejeno, težko se dela timsko in medpredmetno, kar ne vodi k učnim situacijam in modularizaciji v pravem 
pomenu. Gre pač za bolj teoretično nadgradnjo praktičnega znanja za mizarja. Ker pa ga je v poklicnem 
izobraževanju dijak pridobil kar veliko, smo na tem gradili izvedbeni kurikul in izkoristili predvsem razpoložljive 
ure odprtega kurikula. Skupaj z obrtniki smo oblikovali modul odprtega kurikula z imenom Projekti iz prakse, 
za katerega se kaže, da je najboljši modul na šoli. Triletne javne predstavitve, razstave in zagovori dijakov ter 
odzivi javnosti in stroke to potrjujejo. V nadaljevanju je na kratko predstavljen pristop k temu modulu, katalog 
znanja zanj in sama izvedba.

5 RAZVOJ IDEJE IN UMESTITEV MODULA ODPRTEGA KURIKULA

Možnosti, ki jih ponuja nedoločen del kurikula in ga skupaj s socialnimi partnerji definira šola, smo se na 
šoli resno zavedali. Menimo, da je odprti kurikul ena boljših možnosti, ki jih ponujajo prenovljeni programi. 
Skupaj z zainteresiranimi socialnimi partnerji (predvsem obrtniki) smo pred štirimi leti oblikovali vsebine, ki bi 
jih uvrstili v OK in tako obogatili izobraževalni program z vsebinami, potrebnimi v praksi.

Delodajalci so predlagali, da oblikujemo modul OK, v katerem bo dijak uresničeval zahtevno praktično 
naročilo. V svojem projektu bo iskal možne rešitve, zanje sprejel optimalno izvedbo, konstruiral, tehnološko 
načrtoval izdelavo, podjetniško analiziral izdelek ter javno predstavil in zagovarjal prototip izdelka ter projektno 
dokumentacijo. Skratka, gre za zahtevne individualne projekte dijakov, mentorski tim pa sestavljajo učitelj 
teorije, učitelj prakse ter obrtnik, ki je naročnik projekta (možna je tudi inovativna zamisel dijaka).

Iz teh izhodišč smo napisali katalog znanja za modul OK Projekti iz prakse, ga umestili v zaključni (drugi) letnik 
programa lesarski tehnik (pti), smiselno določili, da bo praktično usposabljanje pri delodajalcu (možnem 
naročniku) na začetku drugega letnika, ter razporedili praktični pouk v drugo polletje, da bo lahko dijak 
izdelal prototip pri delodajalcu ali v šolski delavnici. Izvedbeni predmetnik lahko ustrezno oblikujemo šele 
tedaj, ko so dorečene vsebine OK.

10 Primer izvedbenega predmetnika z upoštevanjem kreditnih točk je Prilogi 4, primer finega kurikula za modul pa v Prilogi 5.



6 PISANJE KATALOGA ZNANJA ZA MODUL OK PROJEKTI IZ PRAKSE

Katalog znanja za modul OK smo oblikovali učitelji stroke v PUZ lesarstvo in se pri tem delu posvetovali z 
obrtniki, ki pri izvedbi modula prevzemajo del pedagoške prakse. Trudili smo se za tako napisan katalog 
znanja, da bi dijak, starši ali zainteresirani bralec razumel cilje, poti in kazalce uspešnosti za izvedbo modula. 
Dobro in natančno zapisan katalog znanja je osnova za fini kurikul in samo izvedbo modula.11 

Pri izvajanju modula OK so izhodiščni usmerjevalni cilji. Vsi sodelujoči mentorji dijaka usmerjajo na teh 
področjih:

• spodbujanje samostojne izvedbe konkretnega projekta od zamisli do izdelave in promocije izdelka

• načrtovanje in izvedba vseh faz in procesov uresničitve projekta, posebej še tehnične dokumentacije, 
cenovne kalkulacije in tržne ponudbe

• iskanje funkcionalnih in estetskih rešitev pri oblikovanju z uporabo vseh lepotnih lastnosti lesa

• uporaba naravnih materialov in izbira materialov, ki manj obremenjujejo okolje

• celostno gledanje na materiale in tehnologijo kot vir onesnaženja okolja in spodbujanje kritičnega 
razmišljanja pri tej izbiri

• navajanje na timsko delo in samostojno iskanje tako virov informacij kot informacij samih

• jasno in ciljno naravnano govorno in tehnično komuniciranje v vseh fazah projektiranja

• razmišljanje o primernih oblikah promocije izdelka na trgu in osnove retorike

Upamo, da s svojim delom (rezultati kažejo tako) dijake navajamo k samostojnemu sprejemanju rešitev 
(oblikovanje, ugotavljanje funkcionalnosti izdelkov, ustrezna izbira materialov …), ki zadovoljujejo naročnikove 
zahteve, so hkrati do okolja prijazne in cenovno sprejemljive. Pot do takega – tržno zanimivega izdelka 
ni preprosta. Pri tehničnem snovanju novega izdelka dijaku lahko seveda zelo veliko pomagamo. Dijak 
vso konstrukcijsko, tehnološko, operativno in podjetniško dokumentacijo pripravi z uporabo sodobnih 
računalniških orodij. Najugodnejše dobavitelje materialov poišče na svetovnem spletu. Pri izdelavi vzorčnega 
izdelka odkrije možne nedorečenosti pri snovanju izdelka. Ker obvlada mizarska znanja, v timu z učiteljem 

11 Katalog znanja za  modul OK Projekti iz prakse je predstavljen  v Prilogi 6.

Slika1: Temeljni dogovori pri razvoju modula OK »Projekti iz prakse«

Vir: Lasten (2008)
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praktičnega pouka ali z obrtnikom najde rešitve za te pomanjkljivosti. Z zahtevo, da svoj projekt javno predstavi 
in zagovarja, pa smo dosegli, da se v ustrezni obliki pripravi za nastop in se izpostavi pred javnostjo.

Ko dijak sprejme naročilo ali izbere inovativni izdelek s pomočjo mentorjev, sledi vrsta dejavnosti v 
smiselnem zaporedju: išče možne rešitve, sprejme optimalno rešitev, za izbrano rešitev pripravi vso potrebno 
konstrukcijsko dokumentacijo, predvidi vso potrebno tehnologijo z izračuni, predvidi čas izdelave, izdela 
kalkulacijo cene izdelka, naredi vzorčni izdelek (prototip), primerja načrtovano z dejanskim (izkušnje pri 
izdelavi) in javno razstavi svoj izdelek, ga predstavi ter odgovarja na vprašanja strokovne javnosti.

Tri generacije dijakov, ki so končale izobraževanje v prenovljenem programu Lesarski tehnik, so predstavile 
rezultate tega modula širši javnosti (obrtnikom, staršem, šolnikom, direktorju CPI, medijem in drugim). V 
njihove strokovne  rešitve smo verjeli. Obrtniki vsako leto ocenijo in nagradijo najboljše med njimi. Ni vse 
neoporečno, vendar to je šola. Tudi nekateri socialni partnerji tega ne razumejo in nimajo dovolj energije ali 
časa, da bi mlade spodbujali. Naš modul OK »Projekti iz prakse« se lahko izvaja le v programih poklicno-
tehniškega izobraževanja, saj zahteva mizarsko predznanje (ali dobro obrtno znanje iz družinske mizarske 
delavnice). Poleg drugih dosežkov v prenovljenih lesarskih programih so bili rezultati tega modula OK za 
učitelja in mentorja najbolj spodbudni.12 

Slika 2: Razstavljeni izdelki dijakov v avli TŠC Nova Gorica

Vir: Lasten (2012)

7 ZAKLJUČEK

Kot moderatorji in koordinatorji smo na področju kurikula radi delali. Kot vodje programskega učiteljskega 
zbora smo lahko lastne izkušnje nenehno izmenjevali s kolegi iz partnerskih šol. Operativno delo v kolektivih 
partnerskih šol in na domačem centru je bilo vedno pestro, izzivalno in je zahtevalo celega človeka. Veliko 
smo se izobraževali in pedagoško smo v teh letih zelo napredovali. Menimo, da permanentno izobraževanje 
učiteljev kljub krizi ne sme zamreti. 

Rezultate dela je sicer težko posplošiti. Na nekaterih šolah in centrih so že prej veliko naredili ter je zato 
napredek v teh letih viden. Od drugod pa smo včasih odhajali z grenkim priokusom, da naša prizadevanja 
niso obrodila sadov. Na domačem centru je bilo najtežje. Vse je odvisno od kolektiva, tima, atmosfere in še 
česa. Upamo, da različni varčevalni ukrepi v šolstvu ne bodo dokončno pokopali prizadevanja za izboljšanje 
kakovosti pri izvajanju šolskih programov. Le znanje in motivacija nas lahko pripeljeta iz krize.

12 Poleg projektov iz prakse je odlična možnost za sodelovanje med predmetnimi področji projektno delo v obliki projektnih dni.  

To medpredmetno sodelujejo tudi učitelji družboslovja, naravoslovja, umetnosti in jezikov. 
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Priloga 1

Učne situacije/cilji 

UČNE SITUACIJE/CILJI (dijak …)                              MIZAR                

Prvi letnik

1. IZDELAVA LESNIH VEZI/riše lesne zveze, izdeluje vezi z ročnim orodjem, obdelovalne lastnosti 
povezuje z zgradbo lesa (modul Osnove lesarstva - OLE)

2. IZDELAVA OKVIRJA za SLIKE/skicira in dimenzionira okvir, načrtuje porabo materiala, izdela prvi 
izdelek, spoznava lastnosti lesa in jih povezuje z obdelavo ( modul OLE)

3. IZDELAVA STOLČKA/nariše tehnično dokumentacijo za stolček, izbere in izračuna potreben material, 
izdela stolček (strojno), uporablja in pozna lepilo PVA, površine obdela z oljem  (modul Obdelava lesa – 
OBL)

4. IZDELAVA PRUČKE (mizice, stojala, korita)/nariše konstrukcijsko dokumentacijo, izbira in izračuna 
materiale (les, lepila, lak), utemeljeno izbira ustrezna orodja/rezila, določi parametre odrezovanja na strojih, 
da dosega optimalno gladkost, upošteva tolerance in varno dela na vseh osnovnih lesnoobdelovalnih 
strojih (modul OBL)

Drugi letnik

5. IZDELAVA OKNA (skupinska)/izdela konstrukcijsko in tehnološko dokumentacijo ter kalkulacijo za 
okno, izdela okno (standard EU), pridobiva informativna znanja o lepilih / lepljenju in zaščiti stavbnega 
pohištva z lazurnimi sistemi in to znanje uporabi pri delu     (modul Stavbno pohištvo - SPO)

6. IZDELAVA VRAT (skupinska)/načrtuje in izdela vrata, igra vodstvene in nadzorne vloge v delovni skupini 
(modul SPO)

7. IZDELAVA KUHINJSKEGA ELEMENTA/izdela kuhinjski element iz oplemenitenih lesnih plošč z robnimi 
zaključki na osnovi lastne dokumentacije, spoznava lesne plošče in kondenzacijska lepila ter sintetične 
lake (modul Obdelava lesnih plošč – OLP)

8. IZDELAVA GARDEROBNE OMARE/nariše konstrukcijsko dokumentacijo (CAD), izdela tehnološko 
dokumentacijo in kalkulacijo, izdela omaro, ploskovno furnira, lakira (modul OLP)

9. IZDELAVA MIZE/pripravi dokumentacijo in izdela mizo z intarzijo, upravlja CNC rezkar (modul Bivalno 
pohištvo – BIP)                

10. IZDELAVA POSTELJE/pripravi dokumentacijo in izdela posteljo, uporablja inf. tehnologijo – išče na 
spletu … poglablja strokovna teoretična in praktična znanja (modul BIP)

Tretji letnik

11. IZDELAVA STOLA/izdelajo dokumentacijo za stol, ki ima rezbarjene elemente in elemente, izdelane na 
rezkarju CNC (skupinska izdelava) (modul BIP)

12. SAMOSTOJNA IZDELAVA ZAHTEVNEGA IZDELKA/idejno in ergonomsko utemeljeno izdela 
konstrukcijsko dokumentacijo za svoj zaključni izdelek, pripravi tehnološko dokumentacijo, izračuna 
prodajno ceno in izdela izdelek ter ga površinsko obdela ter zagovarja (modul Snovanje izdelka)



Priloga 2

Učne situacije
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Priloga 3 

Opis poklicnega standarda  s kritično presojo uresničevanja kompetenc

Krepko: MODULI, kjer se pridobivajo: OLE 1. l, OBL 1. l / OLP 2. l, SPO 2. l, BIP 2. in 3. l / SIZ 3. l in v 
modulih OK (OIK in pri PD v SM)   

Podčrtano: znanje, ki je slabše pokrito                                                                                        

Področje 
dela

Ključna dela Spretnosti in znanja

Analiza, 
načrtovanje in 
organizacija 
dela

pripravi izdelek - delovno 
dokumentacijo

OBL, SPO, OLP, BIP, SIZ 

OIK in PD v SM, MAT

• sprejme navodila za delo in delovno dokumentacijo (načrt, 
kosovnica, tehnični opis, krojna lista) 

• prebere skico, tehnični načrt, kosovnice, koordinatni načrt 
(za CNC), tehnični opis

• nariše kosovnice, detajle

• izmeri dejanske dimenzije v realnem prostoru

• izdela prirezovalni list

• izračuna porabo izdelavnih materialov

• izračuna svojo ceno

• razume in zna prebrati delovno dokumentacijo

• zna izračunati, napisati in narisati tehnološko dokumentacijo 
za izdelek, vključno s kalkulacijo

Priprava dela 
oz. delovnega 
mesta

določi postopek za individualno 
izdelavo elementa, sestava, 
polizdelka, mizarskega izdelka

praksa v SM

• izbere delovna sredstva za izbrani postopek izdelave

• izbere orodja in pripomočke

• preveri ustreznost in brezhibnost delovnih sredstev

• samostojno nastavi stroj oz. strojno linijo (le pri PUDu če…)

• namesti oz. preveri varnostne naprave

• obdelovance transportira na delovno mesto

• razvršča obdelovance po danih kriterijih

• pozna transportna sredstva in jih upravlja v okviru predpisov

• pozna osnove elektrotehnike in strojništva

• pozna namen in uporabo zaščitnih in varnostnih naprav na 
strojih

• pozna osnove ergonomskega oblikovanja delovnega mesta

izdeluje pripomočke za delo

SM (praksa in teorija)

• izdeluje pripomočke za delo

• pozna tehnološki proces izdelave lesnih izdelkov

• pozna tehnološke lastnosti lesnoobdelovalnih strojev



Področje 
dela

Ključna dela Spretnosti in znanja

Operativna 
dela

pripravi in sortira les, lesna tvoriva 
in materiale

OLE, OBL, OLP, SPO, BIP, SIZ 
(praksa, teorija)

• izbere les, furnir, tvoriva ali polizdelke glede na zahteve iz 
delovne dokumentacije oz. standarde kakovosti in zahtevano 
vlažnost  OLE

• sortira žagan les po dimenzijah in kvaliteti  OLE

• pozna fizikalne, mehanske, estetske, tehnološke lastnosti 
lesa, furnirja in lesnih plošč OLE

• pozna merske ter kakovostne standarde za razvrščanje 
žaganega lesa, furnirjev in lesnih tvoriv  OLE  (jih zna poiskati)

• prepozna ustreznost lesa glede na dane zahteve OLE

izdeluje elemente, sestave, 
polizdelke, mizarske izdelke

OLE, OBL, OLP, SPO, BIP, SIZ 
(praksa, teorija)

• nadzoruje potek sušenja lesa   (le na SEK in v projektnih 
dnevih, ter nekateri na PUD)

• nastavlja in upravlja lesnoobdelovalne stroje (npr. poravnalni 
in debelinski skobeljni stroj, krožni žagalni stroj …)

• nastavlja in upravlja zahtevnejše lesnoobdelovalne stroje 
(štiristranski skobeljni stroj, mizni in nadmizni rezkalni stroj, 
kontaktni brusilni stroj) in enostavne strojne linije (npr. linija za 
dolžinski in širinski razrez, spajanje, robno furniranje)

• kroji elemente iz žaganega lesa na krožnem, večlistnem 
krožnem ali tračnem žagalnem stroju

• kroji elemente iz lesnih tvoriv, plošč in furnirja

• skoblja elemente na poravnalnem, debelinskem in 
štiristranskem skobeljnem stroju

• rezka elemente na strojih za rezkanje (mizni in nadmizni 
rezkalni stroj, verižni rezkalni stroji, CNC)

• spaja furnirske liste ter izdeluje in vgrajuje intarzije

• izdeluje rezbarjene plitve reliefne motive na elementih

• dolžinsko, širinsko in ploskovno lepi elemente  (dolžinsko se 
spaja na linijah, ki jo nimamo v delavnici)

• furnira robove ploskovnih elementov

• izdeluje elemente iz slojnega lesa (furnirji) s pomočjo šablon 
na različnih stiskalnicah

• krivi elemente iz masivnega lesa

• vrta elemente na zahtevnejših strojih in linijah za vrtanje 
(mozničarke, CNC)

• izdeluje čepe na strojih za čepljenje

• struži elemente iz masivnega lesa

• brusi obdelovance na različnih strojih
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Priloga 4

Izvedbeni predmetnik za dijake

Predmet / modul Skupaj ur 1. letnik 2. letnik 3. letnik
št. kred. 

točk

Splošnoizobraževalni premeti

Slovenščina 213 102 68 43 12

Matematika 213 68 102 43 12

Angleščina 164 68 68 28 9

Umetnost 33 33 2

Naravoslovje 132 68 64 6

Družboslovje 132 68 64 6

Športna vzgoja 164 68 68 28 7

Strokovni moduli (SM)

Osnove lesarstva (OLE) 125 125 5

Obdelava lesa (OBL) 248 248 14

Stavbno pohištvo (SPO) 178 178 9

Obdelava lesnih plošč (OLP) 178 178 9

Bivalno pohištvo  (BIP) 180 102 78 9

Snovanje izdelka (SIZ) 164 164 9

(od tega prakse v SM) (827)

Odprti kurikul 582

Oblikovanje in konstruiranje 99 99 4

Projektno delo v SM: OBL 134 134 6

Projektno delo v SM: SPO in OLP 232 232 10

Projektno delo v SM: BIP in SIZ 117 117 5

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD) 912 3 tedne 3 tedne 18 tednov 37

Interesne dejavnosti 160 54 54 52 7

Skupaj z zaključnim izpitom 180



Priloga 5

Fini kurikul za učno situacijo – primer 

PROGRAM: MIZAR, 2. letnik                   Skupni čas za izvedbo:  146  ur   

Konstrukcijsko načrtovanje izdelave 
okna

Izdelava okna (PRA) Tehnološko načrtovanje izdelave 
okna 

20 ur 102 uri 24 ur

OPERATIVNI CILJI (informativni in formativni)

Dijak nariše uporabno konstrukcijsko 
dokumentacijo za okno (EU standard): 
skico, sestavni načrt in kosovnice.

Dijak strojno izdela okno po EU 
standardu.

Dijak izbira in načrtuje porabo 
materialov, načrtuje tehnologijo izdelave 
in računa izdelovalne čase. Pripravi 
tehnološko dokumentacijo.

Vsebine

Dijak spoznava in išče standarde za 
okna, skicira vezi, spoznava ponudbo 
okovja in vrste zasteklitev. Dijak nariše 
skico okna, sestavni načrt in kosovnice 
vseh sestavnih elementov.

Dijak kroji, skoblja in debelinsko lepi les. 
Elemente razžaga in izdela kotne vezi. 
Okno zlepi, brusi in površinsko obdela 
ter pritrdi okovje. Varstvo pri delu s stroji.

Dijak spoznava lepila in zaščitne 
premaze za stavbno pohištvo. Izbira 
primerne materiale, izdela krojne liste za 
les, računa porabe ostalih materialov, 
napiše tehnološki proces izdelave in 
izračuna ceno okna.

Učna strategija

frontalno podajanje novih vsebin  ob 
podpori spletnega gradiva

individualno risanje dijaka (vaje)

• vaje nastavitev strojev

• individualno delo dijaka (vaje)

• frontalno podajanje novih vsebin  ob 
podpori spletnega gradiva

• individualno delo dijaka (vaje)

Minimalni standard znanja

Dijak nariše konstrukcijsko 
dokumentacijo za okno. Dokumentacija 
vsebuje vse osnovne informacije za 
izdelavo.

Dijak samostojno nastavlja in dela na  
strojih za izdelavo okna. Odstopanja v 
dimenzijah so manjša od 1 mm.

Dijak ima izdelano tehnološko 
dokumentacijo in pojasni postopek 
izračunov. Utemelji izbiro materialov.

Način pridobitve ocen

Individualno: izdelek z zagovorom Individualno: izdelek z zagovorom Individualno: izdelek z zagovorom

Povezave s splošnoizobraževalnimi predmeti

MAT: merila in dimenzije MAT: merjenje MAT. pretvorba enot, procentni račun, 
enačbe

NAR: sintetične mase (lepila, premazna 
sredstva)

Dosežene poklicne kompetence: DIJAK NAČRTUJE IZDELAVO OKNA IN OKNO IZDELA
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Priloga 6

Katalog znanja za OK

POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE 

Izobraževalni program: LESARSKI TEHNIK pti              

Šola: TŠC- SPLŠ Nova Gorica, lesarska šola

KATALOG ZNANJA

Ime strokovnega modula (OK):  

PROJEKTI  IZ PRAKSE (PP)

Odprti kurikul, 2. letnik, šolske kontaktne ure (ŠKU = 121 ur) +  dijakovo samostojno delo (DSD = 
29 ur)  =  6 kreditnih točk

• skupinsko in frontalno reševanje problemov, ki se pojavijo ob pripravi projekta (ponavljanje in utrjevanje 
ob vajah ) – 21 ur

• vaje - izdelava projektne dokumentacije in izdelka v šoli – 100 ur

• dijakovo domače delo (kontakti, priprava projektne dokumentacije) – najmanj 29 ur

Katalog znanja je določil PUZ programa Lesarstvo  na TŠC-SPLŠ Nova Gorica 30. 8. 2009

Usmerjevalni cilji:

• spodbujanje samostojne izvedbe konkretnega projekta od zamisli do izdelave in promocije izdelka

• načrtovanje in izvedba vseh faz in procesov pri uresničitvi projekta, posebej še tehnične dokumentacije, 
cenovne kalkulacije in tržne ponudbe

• iskanje funkcionalnih rešitev estetskih oblik pri oblikovanju, z uporabo vseh lepotnih lastnosti lesa

• uporaba naravnih materialov in izbira tistih, ki manj obremenjujejo okolje

• celostno gledanje na materiale in tehnologijo kot vir onesnaženja okolja in spodbujanje kritičnega 
razmišljanja pri izbiri

• navajanje na timsko delo in samostojno iskanje virov informacij in informacij samih

• jasno govorno in tehnično komuniciranje, naravnano na cilj v vseh fazah projektiranja

• razmišljanje o primernih oblikah promocije izdelka na trgu in osnove retorike

Didaktična navodila učiteljem in obrtniku za izvedbo modula

1. Modul je zasnovan praktično (konkreten projekt), kjer dijak združuje znanje, ki ga je pridobil pri strokovnih 
modulih: 

- tvoriva (1. letnik)

- tehnologija obdelave lesa (1. letnik)

- stroji za obdelavo lesa (1. letnik)



- konstruiranje lesarskih izdelkov (1. letnik)

- podjetje in priprava dela (1. letnik)

- projektiranje (2. letnik)

- opremljanje interjerjev (2. letnik)

- ekonomika proizvodnje (2. letnik)

- proizvodna tehnika (2. letnik)

2. Potrebna učna snov naj se ponavlja neposredno ob izdelavi pri vajah, ko se pojavijo težave pri sintezi 
znanja (predvidenih je 21 ur).

3. Nosilec modula je učitelj, ki poučuje SM Projektiranje, sodelujoči učitelji so vsi, ki poučujejo zgornje 
module, in obrtnik.

Poklicne kompetence 

Dijak je zmožen:

- upoštevati izhodiščne in robne pogoje naročnika ter po potrebi zbrati potrebne informacije na terenu

- iskati izvedljive idejne rešitve in jih strokovno in podjetno predstaviti naročniku ter se z njim dogovoriti za 
sprejemljivo rešitev

- stranki predlagati ustrezne materiale (vzorci) ter po katalogih dobaviteljev izbrati vse osnovne in pomožne 
materiale

- pripraviti vso potrebno konstrukcijsko, tehnološko in operativno dokumentacijo za projekt

- izračunati kalkulacijo in zagovarjati ceno svoje storitve

- izdelati maketo oz. vzorec izdelka, ki je rezultat njegovega projekta (odvisno od velikosti in zahtevnosti 
projekta)

- kritično analizirati svoje delo in razmišljati o morebitnih boljših rešitvah, ki so se mu porodile ob delu

- javno predstaviti in zagovarjati svoj projekt
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Operativni cilji

PP  1 - Projektiranje

INFORMATIVNI  CILJI FORMATIVNI CILJI

Skupaj z dijaki ponovimo in utrjujemo temeljno znanje, ki 
je potrebno pri projektnem delu in se pri sintezi pojavijo 
kot problem (optimalna izbira materialov, zahtevne funkcije 
CAD-programov, določanje optimalne tehnologije in realnega 
časa).

Vsem dijakom sproti predstavimo zanimive rešitve pri 
posameznem projektu.

Dijak za svoj projekt:

• Z mentorjem obišče obrtnika/naročnika, ki mu določi 
projekt iz prakse z vsemi robnimi pogoji.

• Zabeleži bistvene informacije.

• Poišče in posname vse potrebne informacije za projekt na 
terenu.

• iz katalogov ter na spletu poišče ponudnike materialov in 
okovja. 

• Išče in skicira rešitve ter se odloči za najboljšo

• idejo strokovno in podjetno predstavi obrtniku/naročniku.

• Izbere dobavitelje in tako dobi informacijo o cenah vseh 
materialov.

• Pripravi vso potrebno konstrukcijsko dokumentacijo 
(uporablja v praksi uporabne CAD-programe za risanje).

• Načrtuje in predvidi porabo vseh materialov (uporablja 
uporabna računalniška orodja).

• Načrtuje izdelavo in določa čas.

• Izračuna predkalkulacijo in zagovarja ceno.

• Po potrebi se pri delu posvetuje z naročnikom/obrtnikom.

PP  2 – Izdelava vzorčnega izdelka oz. makete (odvisno od velikosti in zahtevnosti ciljnega izdelka)

INFORMATIVNI  CILJI FORMATIVNI CILJI

skupaj z dijaki se pogovarjamo in iščemo rešitve za kritične 
faze pri  izdelavi prototipa izdelka

Dijak: 

• izdela ciljni izdelek, element opreme ali maketo v merilu, če 
je ta prevelik (oprema prostorov …)

• primerja načrtovane čase izdelave z dejanskimi in analizira 
vzroke za razliko

• predvidi zaščito izdelka pri transportu, sestavo, vgradnjo oz. 
montažo izdelka

PP  3 – Javna predstavitev projekta 

INFORMATIVNI  CILJI FORMATIVNI CILJI

predstavi svoj projekt pred skupino v razredu (vaja za nastop)

sošolci in mentor povedo občutke in svetujejo nastopajočemu 
izboljšave pri javnem nastopu

Dijak: 

• pripravi časovno omejeno predstavitev svojega projekta v 
PWP

• javno nastopa in pri tem uporablja primerne načine uspešne 
govorne in druge komunikacije

• uporablja promocijske pristope v trženju izdelka



Zahtevana  izobrazba izvajalcev: visoka oz. univerzitetna lesarske smeri,  mizar ali lesarski  tehnik za 
praktično izdelavo, mizar obrtnik

Velikost skupine dijakov: največ 14 dijakov

Materialni pogoji: 

• učilnica  s 14 računalniškimi delovnimi mesti in avdio-vizualno opremo za uporabo obstoječih gradiv na 
spletu, programska oprema CAD/CAM, stroj CNC,  lesarska delavnica

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja:  izdelek in javna predstavitev z zagovorom (ocenjujeta mentor 
učitelj in obrtnik – naročnik)
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Izvleček

Enega večjih izzivov za učitelje sodobnega časa ne predstavlja le zanimiva vsebina učne snovi, ki mora 
biti uporabno in izkušenjsko naravnana, ampak tudi način, kako naj učitelj snov dijakom poda. Z različnimi 
metodami poučevanja dosežemo v razredu več učinkov: disciplino, pozornost, soustvarjanje učne ure skupaj 
z dijaki, večjo možnost izkušenjskega učenja in tudi prilagojenost podajanja snovi vsakemu posamezniku. 

Hkrati krepimo skupinsko dinamiko med dijaki in razvijamo odnos med dijaki in učitelji. S svojo angažiranostjo, 
da uporabljamo različne metode pri poučevanju, pokažemo pripravljenost upoštevati različne potrebe 
dijakov, njihovo različno predznanje, njihov drugačen pogled na svet in tako hkrati s pozitivnim zgledom in 
pedagoškim čutom vplivati na dijake z namenom, da bodo v življenju znali tudi sami sprejemati drugačnost, se 
znali prilagoditi in se zavedati odgovornosti pri opravljanju svojega dela. Najpomembnejše pa je spoznanje, 
da prevzamejo odgovornost za svoje življenje, pozitivno držo, optimističen pogled na svet, ki jim bo omogočal 
srčno živeti življenje tako, kot s srčnostjo znajo učitelji prenašati znanje nanje.

Ključne besede

metode poučevanja, soustvarjanje učne ure, angažiranost, izkušenjsko življenje

Abstract

One of the greatest challenges for nowadays teachers  is not only to prepare interesting contents concerning 
specific practical and experience-oriented subject matters, but also to analyze how to present and teach 
specific study material. The application of a variety of teaching methods in the classroom, make us achieve 
multiple effects: discipline, focus, student-oriented teaching and co-creating lessons. 

At the same time this methods strengthen the team dynamics among students and develop the relationships 
between students and teachers.  The teacher’s engagement and the application of various methods of 
teaching, should be based on the analyze of the different needs of students, their different background, 
their different view of the world and at the same time, it is as a positive example of  how to teach students to 
be prepared for life, to accept differences, being aware of their responsibility in performing their work. The 
transfer of knowledge from teachers to students helps them to become more responsible and get a positive 
attitude, an  optimistic view of the world.

Key words

teaching methods, co-creating lessons, engagement, experiential life
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1 UVOD

Učitelji si pri svojem delu prizadevamo biti tako strokovni kot tudi vestno opravljati pedagoški del svojega 
poklica. Vsi vemo, da je skrbi za pedagoški etos v nas potrebno nameniti več pozornosti kot sami stroki. 
Stroke se naučimo že v času študija in jo nadgrajujemo vedno znova s tem, ko se svet razvija, mi pa sledimo 
razvojnim trendom, se o njih poučimo in novosti podajamo tudi v razredu. Pedagoškega dela pa se največ 
učiteljev nauči le kot del teoretičnih osnov, praktične izkušnje si pridobivamo kar v konkretnih situacijah. 
Velikokrat se zato znajdemo v situaciji, ko ne vemo, kako naj ravnamo, da bomo dosegli želeni cilj.

2 IZOBRAŽEVANJE IN VZGAJANJE

Prestraši nas lahko občutek, kako pomembna naloga je učitelju zaupana: izobraževati in vzgajati mladino. 
Odgovornost je velika, zato se porajajo vprašanja, ali smo nalogi dorasli v meri, kot se od nas pričakuje. 
Kathy Paterson (2005, 3) pravi: »Učitelji v razredu vsak dan izkazujemo osebne vrline in izvajamo dobre 
učne metode. Na učence vplivamo z načinom poučevanja, lastnim vzorom ter vodenjem s srcem in dušo, ob 
uporabi vseh pripomočkov, virov in osebnih veščin, ki jih imamo na voljo. Ko nam gre najbolje, smo uspešni 
sogovorniki, vplivni vzorniki, izvrstni vzgojitelji in močni, odlični učitelji.«

Učitelji se zavzemamo za raznovrstne načine poučevanja in učenja, za različne načine preverjanja znanja, 
za delo z različnimi mladimi ljudmi itd. Kot pravi Dušan Rutar (2002, 125), šola ne bi smela pristajati na t. 
i. transmisijski način poučevanja, ki pomeni le prenos določenega znanja, ampak bi se morala zavzemati 
za veliko več. Naučiti bi morala dijake kritične miselnosti, s katero bodo znali presojati in dojemati teorije in 
ideje. »Samo odprtost do kritike /…/ omogoča učiteljem vztrajati kot kulturna in politična sila v družbenem 
polju.« (2002, 127)

Če želimo stremeti k temu, da naučimo mlade kritično misliti, da  jih naučimo učiti se, moramo ves čas 
imeti pred očmi, da okolja okoli nas ne moremo sprejemati kot okolje z enim samim pomenom in eno samo 
resnico. Torej tudi v šoli ne. Magritte (v Rutar, 2002) je naslikal pipo, pod njo pa je napisal: To ni pipa. 

Slika 1:  Magrittejeva pipa

Vir: http://matura.cosmopolitan.si/lajf/moji-  (7. 9. 2012)

Gre za prepričljiv primer, ki nakazuje to, da ni vedno vse, kot se kaže, to, kar se nam zdi, da je. Torej tudi 
dijaki, ki izkazujejo nezanimanje, ne pomeni, da so leni in je predmet, ki ga poučujemo, nezanimiv, lahko 
odražajo marsikatero drugo dejstvo, našim očem skrito. Lahko gre za dijaka, ki se dolgočasi, ker določena 
dejstva že pozna, ali pa so vzroki kje drugje.



Izobraževalni proces je torej skupinski proces, kjer se tako dijak kot učitelj lahko naučita novih stvari drug 
od drugega. Skupinski proces pa je lahko tudi takrat, ko je učitelj odprt, da prisluhne dijakovim potrebam in 
zna podajanje svoje snovi ponuditi dijakom na drugačen način. Ko jim dovoli sooblikovati učno uro. S tem 
jih aktivno vključi v sam proces izobraževanja. Da pa lahko učitelj to naredi, mora biti v prvi vrsti pripravljen 
uporabiti različne metode poučevanja ne kot breme pri svojem delu, pač pa kot izziv.

3 AKTIVNI POUK Z METODAMI POUČEVANJA

Ne le od učitelja, ampak tudi od vsakega delavca se pričakuje, da je čim bolj ustvarjalen in drugačen. Tudi z 
dijaki je tako. V vsakem posamezniku obstaja namreč želja po spoznavanju sveta, odkrivanju novega ter po 
ustvarjalnosti. Ko pa to željo v njih odkrijemo,  jo moramo skrbno negovati in krepiti. Pred vsakega učitelja je 
takrat postavljen izziv, kako narediti pouk zanimiv in drugačen. 

Motivacija za uspeh v šoli je zelo pomembna. Kaj bomo uporabili kot motivacijsko sredstvo, pa je odvisno od 
nas. Milena Toman in Marjana Šeško (2002, 96) sta prepričani, da ni nič: »/…/ boljšega za motivacijo pri 
pouku, kot so didaktične igre.«

Po Klingbergu (v Werner Jank, Hilbert Meyer, 2006, 185) si lahko metodično ravnanje razlagamo kot 
»dialektično enotnost metod poučevanja in učenja«, pri čemer mislimo na učenčev proces usvajanja in 
učiteljev proces posredovanja znanja. Učiteljev način, ko posreduje svoje znanje učencu, se razlikuje od 
načina, na katerega se dijaki učijo. Dijaki lahko usvojijo le tisto znanje, ki je za njih posredovano v primerni 
obliki.

Po Klingberju imajo metode zunanjo in notranjo plat. Zunanja plat razkriva postopke in oblike učnega procesa, 
notranja pa način, kako je metodično ravnanje usmerjeno na cilj, vsebino in  zmožnosti ter interese dijakov.

Dijaki s svojim znanjem in vedenjem vplivajo na potek učne ure, vplivajo na to, kakšen naj bo pouk. Učitelj 
ne sme misliti, da je pouk odvisen samo od njega, saj je dejstvo, kateremu ne moremo oporekati, da dijaki 
s svojim odzivanjem vplivajo na klimo v razredu in tudi na učitelja. Včasih ga preprosto prisilijo, da uporabi 
drugačno metodo poučevanja, če želi vzpostaviti več delovne vneme, umiriti dijake ali pa samo popestriti 
učno snov z namenom, da bo dijakom bolj razumljiva.

Svoje prepričanje, kako pomembno je, da dijaki prav tako sooblikujejo učni proces, so podali tudi Wernwe 
Jank in Hilbert Meyer (2006, 238): »Izobraženost kot usposobljenost za razumno samoodločanje lahko 
posameznik pridobi, samo če je sam neposredno vpet v učno spiralo in postopoma sam prevzema 
odgovornost za svoje ravnanje v prepletu družbenih interesov.« ter Robi Kroflič (1997, 286): »Otrok po 
svoji naravi ni zgolj pasivni sprejemnik vzgojnih vplivov, ga je treba postopoma dejavno vključiti v vzgojno-
izobraževalni proces v vseh njegovih fazah in področjih.«

Učitelji, ki vodimo oz. usmerjamo učni proces, imamo pred sabo določene cilje. Le-te pa seveda na 
premišljen, racionalen način poskušamo doseči. Pri tem si pomagamo z različnimi metodami poučevanja. 
Metode poučevanja so (Marjan Blažič et all, 2003, 331): »To so teoretično utemeljeni in izkustveno 
preizkušeni uspešni racionalni načini delovanja, s katerimi subjekti izobraževalnega procesa, učitelji in 
učenci, uresničujejo svoje namene in dosegajo postavljene cilje izobraževalnega procesa.«

Za zagotavljanje aktivnega pouka, ki ga dosežemo z uporabo različnih metod poučevanja,  moramo slediti 
strukturnemu modelu (Wernwe Jank, Hilbert Meyer, 2006, 239):

• Naloge pri aktivnem pouku so interesno usmerjene in razvojno naravnane.

• Načrtovanje dejavnosti je povezano s pričakovanimi rezultati.

• Socialna arhitektura je kooperativna.
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• Opredelitev tem je odvisna od okoliščin in problemov.

• Usmerjanje procesa (načrtovanje poteka) je odprto in naravnano k rezultatom.

Izbira posameznih metod je odvisna od veliko različnih dejavnikov: komu je izobraževanje namenjeno, kje se 
nahajamo in nenazadnje, kakšen cilj želimo udeleženci in mi doseči. Učitelj je vodja učnega procesa in od 
njegovih izkušenj, njegovega znanja je odvisno, katere metode bo uporabljal v določeni situaciji. Pouk naj bi 
bil usmerjen v sposobnosti vseh udeležencev – učiteljev in dijakov – ob upoštevanju osebnostne identitete.

Ker pa se zgodovinsko gledano vloga učitelja spreminja, učitelj je bil sprava v vlogi prenašalca znanja, 
učenje je bilo usmerjeno v mehanično pomnjenje, danes pa ima učitelj vlogo ustvarjalnega praktika, učenje 
pa je ciljno usmerjeno v sposobnost naučiti učenca učiti se, eni od avtorjev tudi na metode poučevanja 
gledajo drugače (Marjan Blažič et all, 2003, 334). »V tem smislu se metode poučevanja razvijajo v metode 
izobraževanja.«

Čeprav se morebiti na prvi pogled zdi, da je uporaba metod poučevanja nekaj, kar sodi bolj v okvir srednje 
šole, temu gotovo ni tako, saj so metode poučevanja zapleten proces, ki vpliva na sam učni proces, na 
dosego ciljev učnega procesa in na vse udeležence v procesu. Ne gre za »igranje«, ampak za upoštevanje 
več različnih vidikov.

Poleg razumske in ciljne naravnanosti povezujejo dijake in učitelje v miselnih in čustvenih procesih, ustvarjajo 
odnos med dijaki samimi in med dijaki in učiteljem, še posebej je pomemben vidik učiteljeve pomoči dijaku, 
pri vseh udeležencih učnega procesa na nek način vzpostavlja stik z realnostjo, vzpostavlja pa se tudi 
socialna in komunikacijska vez. Gotovo se krepi timsko delo v vseh smereh komunikacije in sodelovanja.

S spoznavanjem različnih metod poučevanja, z njihovo praktično uporabo, z razumevanjem njihovih 
zakonitosti pa lahko spreminjamo tudi svoje prepričanje, svojo držo do poučevanja, s tem pa spremenimo 
tudi svoje vedenje. To izboljšuje učni proces, kar zopet vpliva na dijake in posledično tudi na nas učitelje. 
Marsikatero iracionalno prepričanje, ki ga imamo tako učitelji kot dijaki, preneha biti iracionalno in predstavlja 
le še dosegljiv izziv pri delu z njimi. O iracionalnem prepričanju dijakov in učiteljev govori tudi Branka D. 
Jurišić (1999, 28), ko pravi, da so iracionalna prepričanja, ko:

• nimamo stvarne osnove,

• je na nek način neko prepričanje za to osebo škodljivo.

Na pogosto vprašanje, ki ga učitelji zastavljamo, katero metodo poučevanja naj v dani situaciji uporabimo, 
nima enoznačnega odgovora. Izbira metod poučevanja je odvisna od več različnih vidikov oz. dejavnikov. 
Hkrati pa se je v praksi pokazalo, da je poučevanje najbolj uspešno takrat, ko uporabljamo veliko različnih 
metod poučevanja. Vrsta metod je nenazadnje odvisna tudi od učitelja in njegove osebnosti.

Ne smemo pa zanemariti še enega pomembnega vidika. Sodobno poučevanje, ki naj bi bilo veliko bolj 
elastično v smislu prilagajanja potrebam dijakov, je bolj prežeto z različnimi metodami podajanja učne snovi, 
kar pa ne odgovarja le na dve osnovni vprašanji, s katerima se večina ljudi in ne le učiteljev srečuje: Kaj učiti? 
in Kako učiti in vzgajati?, pač pa podaja tudi odgovor na vprašanje: Zakaj sploh učiti?

Dejavniki, na katere moramo biti pozorni pri izbiri metode poučevanja, so (Ana Tomić, 1997, 87):

• učna vsebina – njena logična sestava,

• tip učne ure,

• posamezne etape v učnem procesu in delni cilji učne enote,

• razvojna stopnja učencev,



• razvitost različnih sposobnosti in spretnosti učencev v oddelku,

• gmotno-tehnična podlaga,

• število učencev v razredu,

• lokacija šole,

• čas, ki je na voljo,

• učiteljeva osebnost.

Zgled pa dijake seveda najbolj vleče. Prav gotovo nismo uspešni z uporabo metod pri vseh dijakih hkrati, a 
če uspemo pritegniti vsaj kakšnega, je to za nas uspeh. Tako lahko tudi drug drugemu postanejo vzorniki. 
Pogostokrat ugotovijo, da je le pasivno sprejemanje snovi dolgočasno. Ko opazijo, da se sošolci pri pouku 
aktivno vključujejo v pogovor z učiteljem, da se njihova mnenja upoštevajo, pa čeprav le delno, jim predstavlja 
izziv poskusiti biti aktiven. Tudi sami želijo biti uspešni in srečni. Tudi sami želijo doprinesti k pouku in podeliti 
z ostalimi svoje izkušnje. Veselja, sproščenosti se kar ‘nalezejo’ drug od drugega. Eni prej, drugi kasneje, 
nekateri  tudi nikoli.

Metode poučevanja prav tako lahko klasificiramo glede na avtorje na različne načine (Ana Tomić, 1997, 87):

Slika 2: Klasifikacija učnih metod po viru

Vir: lasten (2012)

Metode glede na načrtovanje učne ure pa lahko delimo tudi na metode za (Ur. Pust, 2011):

• uvodno motivacijo,

• boljšo nazornost pri pouku,

• popestritev razlage učne snovi,

• umirjanje,
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• vzpodbujanje dijakove aktivnosti,

• ozaveščanje oz. osveščanje,

• zapomnjenje.

Z izbiro posamezne metode se mora učitelj identificirati, sprejeti jo mora za svojo, da bo delovala pristno 
in bo z njo dosegel želene cilje. Osebnostne lastnosti učitelja pa mu omogočajo ohranjati tudi avtoriteto, 
kar temelji tudi na posameznikovi moralni kvaliteti in strokovni usposobljenosti ter »/…/ durkheimovskem 
navdušenju za svoj vzvišeni poklic.« (Robi Kroflič, 1997, 160)

Postati dober učitelj namreč ne pomeni le podajati znanje svojim učencem ali dijakom, pač pa z njimi 
vzpostaviti posebno vez simbioze. Le tako bomo tako učitelji kot tudi dijaki pri pouku bolj zadovoljni. Zlasti 
dijaki bodo začutili smiselnost učenja – kolikor je to v njihovi moči in seveda letom primerno. 

Zadovoljni smo, da smo dijakom odkrili novo poglavje znanosti in da smo jim jo poskušali približati. Še večje 
pa je zadovoljstvo ob spoznanju, da so se dijaki odzvali. Pri tem ne mislimo le na sodelovanje pri pouku in 
znanje, ki ga pokažejo o določeni snovi. Gre za mnogo več. Gre za odnos, ki ga pri mladih opazimo. Gre 
za tisto, čemur učenci oz. dijaki radi rečejo, ‘kar je v človeku samem, kar iz njega izžareva’. Ne gre za neko 
znanje ali veščino, pridobljeno tekom študija, temveč za odnos do sočloveka – učenca ali dijaka. S svojim 
odnosom, sprejemanjem drugačnosti, razumevanjem, sposobnostjo poslušanja vplivamo na učence oz. 
dijake. 

»Dobri starši so tisti, ki ob zaključku zorenja mladostniku postanejo nepotrebni.« (Viljem Ščuka, 2007, 195) 
Podobno bi lahko rekli tudi za učitelje. Tisti učitelji, ki se zavedajo, da morajo dijake naučiti nekaj koristnega 
za življenje, ki se trudijo naučiti jih učiti se, se navadno tudi zavedajo, da so s svojim znanjem in svojo 
pedagoško osebnostjo le orodje, odskočna deska za dijake, da bodo lahko dosegli v življenju več kot bi 
sicer sami brez njih. S takim prepričanjem se gotovo tudi zavedajo, da bodo v določenem trenutku postali 
nepotrebni, saj jih bodo njihovi dijaki, ki bodo razvijali še naprej svoje potenciale, tudi zaradi njihovega 
načina poučevanja, njih presegli. Vsakršno nadaljnje usmerjanje bi bilo odveč, še več, bilo bi lahko tudi 
omejevanje dijakove osebnosti.

Dijak se v času šolanja spoprijema z zahtevami učenja in s pridobivanjem posameznih spretnosti, da ne bi 
razvil občutka manjvrednosti in nesposobnosti. Pri tem potrebuje tako s strani staršev kot učiteljev pozitivne 
spodbude, da pri tem vztraja. Ob tem pa se mu krepi tudi občutek za odgovornost.

4 OZAVEŠČANJE O UPORABI METOD POUČEVANJA V PRAKSI

Na Srednji zdravstveni in kemijski šoli na Šolskem centru Novo mesto namenjamo veliko pozornosti metodam 
poučevanja, saj se zavedamo, kako pomemben del učnega procesa predstavljajo.

Tako tudi pri hospitacijah opazujemo, kako je učitelj zasnoval načrt učne ure in katere metode poučevanja je 
v posamezni fazi poučevanja uporabil. Učiteljem začetnikom, ki imajo težave z disciplino v smislu preaktivnih 
dijakov ali takih, ki se ne odzivajo in so bolj pasivni, jim tako lažje svetujemo, kaj bi bilo mogoče še smiselno 
narediti, da bodo v razredu dosegli cilje, ki so si jih zadali.

Izkušnje so si učitelji v preteklih dveh letih lahko izmenjali tudi na okroglih mizah, ki smo jih imeli mesečno in 
kjer smo skupaj ugotavljali, kaj se je pri nekom dobro obneslo in kaj je bilo takega, kar je doseglo lahko tudi 
slabše rezultate od pričakovanih.

Vsi skupaj pa smo kot učitelji praktiki vedno znova prišli do spoznanja, da moramo takrat, ko ne dosegamo 
želenih oz. zastavljenih ciljev, najprej nekaj storiti pri sebi. Najprej moramo spremeniti sebe kot učitelja in 
človeka, nato pa bomo z zgledom lahko vplivali tudi na vedenje in mišljenje svojih dijakov. Če bomo postali 



bolj aktivni, če bomo bolj odprti za uporabo novih metod, s katerimi se bomo lažje približali dijakom, bomo 
tudi cilje lažje dosegli. Postali bomo bolj zadovoljni, srečnejši, saj bomo imeli večji uspeh v razredu. 

Vso to energijo pa dijaki gotovo tudi zaznajo in občutijo. Dobijo občutek, da so slišani in upoštevani, da 
nam je mar zanje in da jim dovolimo, da so aktivni, samostojni in da sooblikujejo učni proces. Postanemo 
ne le prenašalci znanj, ampak jih vodimo k temu, da sami odkrivajo nova strokovna področja. S tem, ko so 
bolj aktivni, pa se tudi bolj naučijo, snov sprejemajo bolj življenjsko, saj je način takšnega učenja veliko bolj 
izkušenjski.

Tako pridobimo vsi. Dijaki in učitelji. Cilje se da tako lažje doseči, kar nenazadnje lahko merimo tudi z 
zunanjimi evalvacijami. Ena od njih sta že poklicna matura ali zaključni izpit.

5 ZAKLJUČEK

Z različnimi strategijami in metodami si lahko učitelji ne le olajšamo delo, ampak vzpostavimo med dijaki 
boljšo sodelovalno kulturo,  izboljša se odnos med dijaki in učitelji, snov, ki jim jo skušamo približati na 
drugačen način, se veliko prej naučijo in tako imamo veliko manj tudi disciplinskih težav. Z uporabo različnih 
metod poučevanja gre za drugačen način podajanja znanja in ne za spremembo vsebine povedanega. 

Svet in dijaki so drugačni, kot so bili včasih, niso ne slabši ne boljši, preprosto drugačni so. Ravno zato 
moramo določene pristope spremeniti tudi učitelji. Že zaradi svojega poklica, ki ga s srčnostjo opravljamo, 
ne želimo le pasivno stati in opazovati, v katero smer se svet vrti. Želimo postati še bolj aktivni in tako 
mlade z zgledom prepričati, da z angažiranostjo v življenju lahko marsikaj dosežejo – več kot si sploh lahko 
predstavljajo ali mislijo. 
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Izvleček

Nagle spremembe in potrebe po prilagajanju delovne sile na evropskem trgu zahtevajo, da se posameznik 
načrtovanja kariere loti že zgodaj. Mapa učnih dosežkov je pomemben pripomoček, ki je z zbranimi dokazili 
formalnega in neformalnega izobraževanja v pomoč dijaku, ki se želi prešolati, diplomantu, ki kandidira na 
prvo delovno mesto, osebi, ki ostane brez dela in se želi ponovno zaposliti, ali nekomu, ki želi zamenjati 
delovno mesto. 

V prispevku so predstavljena teoretična izhodišča, zakonodajne podlage in praktični primer mape učnih 
dosežkov, kot zbirke dokazil formalno in neformalno pridobljenih znanj ter drugih dokumentov, ki so dokaz 
osebnega in strokovnega napredka posameznika na poti od vrtca, osnovne, srednje šole do vstopa na trg 
delovne sile. 

Ključne besede

mapa učnih dosežkov, zaposlenost, poklicni razvoj posameznika, formalno pridobljena znanja, neformalno 
pridobljena znanja

Abstract

The rapid change and the need for adaptation of the workforce in the European market requires the 
individual to undertake career planning early. Therefore, the most of this task is dedicated to map of learning 
outcomes, as an important device, which is with the collected evidence of formal and informal education a 
big help to a student, who wishes to retrain, or to a graduate, who is looking for his first job, to a person who 
remains out of work and would like to have a new job, or to someone, who wants to change his working area. 

In article is presented theoretical frameworks, legislative basis and practical example of map of learning 
outcomes, a collection of evidence of formally and informally acquired skills and other documents which are 
evidence of personal and professional advancement of individuals on the way from kindergarten, primary, 
secondary schools to enter the labour market. 

Key words

portfolio of educational achievements, employment, professional development, formal acquired skills, 
informal gained learning
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1 UVOD

Razmere na trgu dela so danes močno zaostrene, število brezposelnih se v obdobju recesije v Sloveniji 
še povečuje. Mnogi mladi po zaključenem izobraževanju ostajajo brez zaposlitve ali so ujeti v začaran krog 
negotovih zaposlitev, s tem pa tudi v slabše socialne in ekonomske razmere. Žal se mladi iskalci zaposlitve 
prepozno zavedo, da je potrebno poklicno pot skrbno načrtovati, spremljati različne možnosti in dogajanje na 
trgu, se dodatno izobraževati in usposabljati, pridobiti določene delovne izkušnje in nato pripraviti strategijo 
iskanja prve zaposlitve. 

Mladi, ki poklicno pot načrtujejo, pridobivajo izkušnje že med opravljanjem počitniškega dela, z občasno 
plačano ali neplačano prakso ali s pomočjo praktičnega usposabljanja z delom in tako navežejo tesne stike 
z delodajalci in kasneje po končanem šolanju lažje dobijo zaposlitev. Mnogi mladi pa se znajdejo v neprijetni 
situaciji, kako vstopiti na trg dela in se običajno obračajo na zaposlitvene agencije. To pa za sabo potegne 
mrzlično iskanje in zbiranje potrdil, spričeval, referenc, pisanje življenjepisa, prijav za zaposlitev. Poleg tega 
je potrebno razvijati še dodatne spretnosti in veščine, s katerimi bodo iskalci zaposlitve uspešno nastopili 
na trgu dela.

Nasvete in priporočila za iskanje prve zaposlitve je danes s pomočjo sodobne tehnologije lažje  poiskati. 
Tako v medijih, še zlasti v elektronskih, lahko poiščemo mnogo koristnih informacij ter napotkov, kako se 
lotiti iskanja dela. Vendar pa se mladi, ki se praktično še niso srečali s pisanjem dokumentov, pogosto ne 
znajdejo. 

Kakšno vlogo pa imajo pri načrtovanju poklicne kariere vzgojno-izobraževalne organizacije? Ali se šole 
zavedajo, da dobra izobrazba in strokovna usposobljenost nista edina ključna elementa na trgu delovne sile? 

Pomembni nalogi strokovnih delavcev v vrtcih in šolah sta poklicno usmerjanje in orientacija. Tako so v 
vrtcih in osnovnih šolah zlasti svetovalni delavci zadolženi, da pomagajo otrokom odkriti lastne interese in 
spretnosti, ki jih bodo potrebovali in lahko uveljavili v procesu izobraževanja ter po zaključku izobraževanja 
na trgu dela. 

Vendar pa v praksi ni vedno tako, saj se zaradi številnih novosti in sprememb šole pogosto ne znajdejo 
najbolje in le-te tudi odklanjajo. Še zlasti bi morale mladim pri prehodu iz procesa šolanja na trg delovne sile 
pomagati tiste izobraževalne organizacije, ki jim je primarna naloga izobraževanje za poklic. 

Uvajanje prenovljenih programov je v vzgojno-izobraževalne organizacije prineslo številne reforme. Tako 
konceptualno, pedagoško in organizacijsko novost od vrtca naprej predstavlja tudi mapa učnih dosežkov. 
V srednjem šolstvu jo je uvedel Pravilnik o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem 
izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06). Poskus izpeljave, uvajanje in konceptualno razumevanje ciljev in 
namena mape učnih dosežkov je bil v celoti prepuščen avtonomiji šole. V šol. letu 2009/2010 so v projektu 
Evropskih socialnih skladov MUNUS 2 – Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in 
strokovnem izobraževanju s področja tehnike za obdobje 2008–2012 na vsebinskem področju Mape učnih 
dosežkov in osebni izobraževalni načrti za dijake, pripravili mapo učnih dosežkov za dijake.

Žal pa je bil Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 60/2010) spremenjen. Ta 
pravilnik je formalni predpis o obveznem vodenju map učnih dosežkov izpustil. Kljub dejstvu, da novi Pravilnik 
o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (prav tam) ne predpisuje vodenja mape učnih dosežkov, učiteljem in 
vodstvu šol v projektu MUNUS 2 priporočamo, da jo ponudijo kot nadstandardno storitev.

Mapa učnih dosežkov je zbirka dokazil o formalno in neformalno pridobljenem znanju in s tem o lastnem 
osebnem napredku skozi celotno pot izobraževanja. Predstavlja zbirko dokazil o udeležbi v različnih 
oblikah izobraževanja v šoli in izven nje. Mapa med drugim dobro podpira ozaveščanje splošnih kompetenc 
in kompetenc vseživljenjskega učenja pri dijakih in tudi šola ima pri tem pomembno izobraževalno in 
svetovalno vlogo. 



2 POKLICNI RAZVOJ POSAMEZNIKA

Vedno zahtevnejši trg in vedno hujša konkurenca zahtevata od organizacij nenehno prilagajanje in 
posodabljanje poslovanja. Uspešne organizacije se zavedajo, da je dolgoročni uspeh odvisen še zlasti od 
zaposlenih, ki znajo in zmorejo pripomoči k realizaciji zastavljenih ciljev v organizaciji.

Tudi poklicni razvoj posameznika je odvisen in močno prepleten z delom organizacije. Kako uspešen bo 
posameznik pri vstopu na trg delovne sile, mu lahko v veliki meri pomagajo že strokovni delavci v času 
izobraževanja v vrtcu in šoli s pomočjo poklicnega svetovanja in usmerjanja.

Poklicna orientacija ali poklicno usmerjanje je dejavnost, proces, ki ima namen pomagati posameznikom pri 
odločanju o izbiri nadaljnjega izobraževanja, poklica, zaposlitve in drugih vprašanj glede kariere. Začne se v 
osmem in devetem razredu osnovne šole. Običajno šolske svetovalne delavke, pedagoginje ali psihologinje 
skrbijo, da so vsi učenci poklicno informirani. Svetovalne delavke predstavijo programe nižjega poklicnega, 
srednjega strokovnega in ostalega izobraževanja, na voljo so za individualno svetovanje, odgovorne so 
za organizacijo ogledov delovnih mest ali srednjih šol, sodelujejo pa tudi pri pripravi informativnega dne, 
roditeljskega sestanka za starše z vsebino poklicnega usmerjanja ter vodijo pisanje in pošiljanje prijav za 
vpis učencev na srednje šole. 

Na srednjih šolah je poklicna orientacija podobna, svetovalni delavci pomagajo dijakom z razrednim in 
individualnim svetovanjem o vpisu na višjo, visoko šolo ali fakulteto. 

3 MAPA UČNIH DOSEŽKOV

Mapa učnih dosežkov je pomemben element priprave na zaposlitveni razgovor. V nadaljevanju bomo 
predstavili različne definicije mape učnih dosežkov in uporabo mape učnih dosežkov na več segmentih 
izobraževanja: od predšolske vzgoje pa vse do stopnje višješolskega izobraževanja. 

Za mapo učnih dosežkov se v literaturi pogosto uporablja izraz portfolio. Tujka portfolio izhaja iz francoščine 
(porte-feuille) in pomeni listnico. SSKJ (1993) izraz portfelj opredeljuje kot listnico in ga kvalificira kot 
zastarelega. Prav tako najdemo v SSKJ  izraz listovnik, ki ga razlaga kot okras v obliki niza listov. 

Ažman (2008) navaja, da je mapa učnih dosežkov avtentični instrument za dokumentiranje posameznikovega 
procesa učenja in njegovih rezultatov. V mapi zbira dokazila v zvezi s priznavanjem znanja, pridobljenega s 
formalnim ali neformalnim izobraževanjem oziroma z delovnimi izkušnjami.

Škarič (2003) predstavlja portfolijo kot pripomoček za spremljanje in dokumentiranje razvoja, učenja in 
napredka otrok ter odraslih v vrtcu, ki posamezniku omogoča refleksijo, kritično razmišljanje in dialog z 
drugimi, s tem pa tudi boljše (samo) spoznavanje ter večje zavedanje samega sebe in aktivnejšo vlogo v 
procesu lastnega učenja.

Iz različnih definicij torej lahko ugotovimo, da se v literaturi in praksi pojavljajo različni izrazi, in sicer: mapa 
učnih dosežkov, listovnik, poklicni listovnik, portfolijo, portfolio, portfelj, mapa osebnega napredka, osebna 
mapa, mapa poklicne poti, mapa profesionalne kariere, mapa strokovnih dosežkov, personalna mapa … 

Vsi izrazi razlagajo enak dokument, in sicer zbirko verodostojnih dokumentov o formalnih in neformalnih 
dosežkih posameznika. V mapi se nahajajo »dokazi« o posameznikovem delu, razvoju in napredku v nekem 
časovnem obdobju. Predstavlja zbirko materialnih dokazil o udeležbi v različnih oblikah izobraževanja.
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4 MAPA UČNIH DOSEŽKOV – POMEMBEN PRIPOMOČEK ZA UČINKOVIT ZAČETEK POKLICNE POTI

Osebni razvoj, spreminjanje in napredek posameznika pogosto poteka tako, da ne zna jasno povedati, 
kam želi in kako bo želeno dosegel. Da je človek v današnji nenehno spreminjajoči družbi uspešen, mu pri 
osebnostnem in kariernem razvoju pomagajo že od vrtca, v šoli in kasneje tudi delodajalci v organizacijah. 

V pomoč je mapa učnih dosežkov, ki spodbuja k razmišljanju o sebi in spremljanju lastnega osebnostnega 
razvoja. Tako prispeva k boljšemu razumevanju samega sebe in k bolj premišljenemu načrtovanju prihodnosti.

V mapi lahko shranjujemo dokumente, članke, projektna poročila, vabila, zahvale, fotografije, videoposnetke, 
CD-je, načrte za prihodnje izobraževanje, primer zaposlitvenega razgovora, telefonskega razgovora, želje 
in cilje na področju kariere, skratka vse, kar posamezniku pomaga in ga motivira, da doseže višjo raven na 
osebnem, izobraževalnem in poklicnem področju.

Mapo dosežkov vodi, izdeluje vsak sam, to pa zahteva znanje, veščine, pogum, voljo ter zrel odnos, kar se 
lahko razvije šele postopoma. Mapa mora postati aktivni dokument, s katerim pregledujemo, primerjamo in 
analiziramo osebni napredek.

Mapa učnih dosežkov je v pomoč pri:

• iskanju zaposlitve, in sicer pri: pripravi življenjepisa, pisanju vloge oz. prijave, načrtovanju poklicne 
kariere, iskanju zaposlitve v Evropski uniji, 

• učenju, in sicer pri: odločitvi o nadaljnjem usposabljanju, beleženju lastnega učenja, odločitvah o načinu 
učenja ter možnostih za izboljšanje lastnega učenja, zbiranju dokazil z namenom priznavanja naučenega, 
razvoju ustvarjalnosti pri uporabi različnih medijev (zapis, fotografija, računalnik),

• samospoznavanju, in sicer pri: spoznavanju lastnih spretnosti in znanja, spoznavanju dejanskih učnih 
dosežkov, dokazovanju ključnih kompetenc, predstavlja vrednostni sistem in cilje,

• spodbujanju osebnega razvoja, in sicer pri: dvigu samozavesti, analizi uspehov in neuspehov, spoznavanju 
svoje osebnosti in rasti, večjem prepričanju v svoje spretnosti, izboljšanju lastnih spretnosti, oblikovanju 
jasnejše vizije in strategije.

Že v času šolanja lahko bodočega diplomanta usposobimo za vodenje mape dosežkov, ki mu bo kasneje 
služila kot pripomoček pri kandidiranju za zaposlitev. Če ima kandidat ob iskanju zaposlitve zbrana dokazila 
na enem mestu, ko jih potrebuje, bo imel olajšano predstavitev bodočim delodajalcem, saj bo imel dober 
pregled nad svojimi dosežki in razvojem pomembnih kompetenc vseživljenjskega učenja. Kandidat že v času 
šolanja spozna in pridobiva splošne kompetence (sposobnosti, cilje, vrednote, spretnosti …).

Mapa učnih dosežkov je instrument, ki predstavlja podatke o kandidatovih sposobnostih reševanja 
problemov, organizacijskih sposobnostih, spretnostih komuniciranja in medosebnih odnosov, profesionalnih 
sposobnostih, poklicnih vrednotah, kandidatovih izkušnjah in znanjih. Mapa učnih dosežkov je dokumentiran 
celostni prikaz dosedanjega dela in sposobnosti kandidata, ponuja avtentično predstavitev in je dobro 
izhodišče za pogovor. Kandidatu pa je v oporo pri predstavljanju sebe in omogoča samozavestnejši nastop. 
Kandidat se sam odloča, ali bo mapo predložil skupaj s prijavo ali pa jo bo predstavil šele na pogovoru, 
vsekakor pa bo z njo lahko učinkoviteje predstavil sebe, svoje sposobnosti in izkušnje, potrebne za opravljanje 
del in nalog, za katere se poteguje (Budnar, 2002). 



5 MAPA UČNIH DOSEŽKOV NA RAZLIČNIH STOPNJAH IZOBRAŽEVANJA

Mapa učnih dosežkov se danes uporablja na različnih stopnjah izobraževanja. V literaturi lahko predstavitve 
različnih oblik vodenja dosežkov zasledimo že na predšolski stopnji. 

5.1 Mapa učnih dosežkov v predšolskem izobraževanju

Danes se vse od vrtca do konca izobraževanja 
spodbuja uporaba različnih pripomočkov, ki 
uporabnike spominjajo na to, da bi se zavedli 
pomembnosti beleženja osebnih dosežkov in 
napredkov. Easley in Mithcell (2007) navajata, 
da najdemo zametke mape dosežkov že v vrtcu. 
Predšolski portfolijo v začetku zajema vzorčne 
primere čačk in risb, izdelke iz naravnih in 
odpadnih materialov, seznam s prebranimi knjigami, 
fotografije, pogovore in intervjuje, zapise opažanj, 
avdio in videoposnetke, domislice, iskrice ter drugo, 
kar kaže napredek otroka v določenem razvojnem 
obdobju. 

Vzgojitelji načrtujejo vsebino predšolskega portfolija 
na podlagi vzgojno-izobraževalnih ciljev in učno-
razvojnih stopenj otrok. To ni mapa za občasno 
barvanje ali pa izpolnjevanje pripravljenih obrazcev. 
Umeščanje portfolija v proces učenja pomeni, 
da je portfolijo prisoten v mislih vzgojitelja v fazi 
načrtovanja dejavnosti, v procesu izvedbe dejavnosti 
in pri evalvaciji procesa učenja. Portfolijo torej ni 
zgolj mapa, v katero vlagamo gradiva z namenom, da 
bi se spominjali, kaj smo počeli, ampak je strategija 
dela, ki postavlja v središče učnega procesa otroka 
z njegovimi značilnostmi, interesi in potrebami. 
Portfoliji se razlikujejo prav tako, kot se med seboj 
razlikujejo posamezni otroci. V tem primeru bo 
lahko postal njegov učni pripomoček, ki mu bo v 
podporo pri lastnem učenju in samospoznavanju, 
hkrati pa mu bo omogočal, da se bo lahko izkazal 
in bo ponosen nase. Spremljanje vzgojiteljem 
omogoča spoznavanje individualnih značilnosti in 
različnosti otrok, nudi podporo pri učenju otrok, 
predstavlja osnovo za načrtovanje dela in življenja 
v oddelku, spodbuja sodelovanje s starši, otrok 
prepoznava sebe, podoživlja vloge, ki jih je že 
odigral, dokumentacija prepriča starše o razvoju in 
napredku njihovega otroka, vzgojiteljem in vodstvu 
pa pomaga pri načrtovanju vzgojno izobraževalnega 
dela v oddelku.

Pomembno je, da vzgojitelj načrtuje proces učenja 
tako, da imajo otroci možnost izkazovati svoj napredek 
na različne načine, kar seveda predpostavlja, da 
je proces učenja načrtovan in izpeljan tako, da 
omogoča različne načine spoznavanja. 

Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic vsakega otroka 
v svoji skupini opazujejo in spremljajo njegov razvoj. 
Portfolijo jim omogoča, da spoznanja o otrokovem 
razvoju, napredku in učenju tudi zabeležijo v obliki, 
ki je dostopna otroku in njegovim staršem. Otroška 
risbica ali fotografija postane dokaz otrokovega 
razvoja, učenja in napredka takrat, ko se shrani v 
portfolijo z jasnim namenom in je to zapisana tudi v 
komentarju. Komentar lahko daje otrok sam, lahko ga 
dajeta vzgojiteljica ali pomočnica vzgojiteljice, drugi 
otroci, starši ali kdorkoli, ki je za otroka pomemben. 
Tako ima otrok v mapi svoja lastna gradiva, katerim 
so zanj pomembni ljudje in pogosto tudi on sam, 
pripisali določen pomen. Ob pregledovanju zbirke 
tako opremljenih in shranjenih gradiv, otrok podoživlja 
svoj razvoj in napredek. Portfolijo prinaša spoznanje, 
da je človekov razvoj vseživljenjski in da ima vsak 
človek enkratno in povsem lastno pot razvoja, ki jo v 
pomembni meri usmerja prav on sam (http://www.v-
rogaska.ce.edus.si/portfolio.htm, 24. 7. 2010). 

Portfolijo pomeni proces, ki se začne že v 
najzgodnejši dobi in se odvija v zastavljenem in 
sistematičnem zaporedju ter vodi h kompleksnejšim 
nalogam, z vedno večjim obsegom in zahtevnostjo: 
osnovni portfolijo, zbiranje izdelkov, zbiranje 
fotografij, uporaba dnevnika, intervju, sistematično 
zapisovanje, opažanja, anekdotski zapis, priprava 
osebnega poročila, vodenje triplastnih portfolijo 
srečanj (otrok, družina, vzgojitelj), uporaba portfolija 
med prehodi.
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5.2 Mapa učnih dosežkov v osnovni šoli

V zadnjih letih se je mapa učnih dosežkov uveljavila 
tudi v slovenskem osnovnošolskem prostoru. 
Gradivo, ki je objavljeno na spletni strani  http://
www.dijak.it/docs/REFORMA/smernice_uvod.pdf 
(15. 10. 2010), predstavlja portfolijo individualnih 
veščin, ki vsebuje razdelek o ocenjevanju in razdelek 
o usmerjanju. Prvi je sestavljen na podlagi splošnih 
navodil za ocenjevanje učencev in ob upoštevanju 
učnih kreditov. Oba razdelka pa se nenehno 
prepletata; učenca katerekoli starosti namreč 
pozitivno vrednotimo le, če s tem prispevamo k 
poznavanju obsega in poglobljenosti njegovih veščin 
in mu s pomočjo tega postopnega in sistematičnega 
spoznavanja omogočimo, da bo odkrival in čedalje 
bolj cenil svoje potencialne zmožnosti. Četudi jih 
doslej še ni povsem izkoristil, so mu potrebne, da 
na njihovi podlagi odloča o lastni prihodnosti. Zato 
je v pripravo mape učnih dosežkov neposredno 
vključen učenec, pričakuje se pa tudi sodelovanje 
družine. V osnovnošolski mapi učnih dosežkov so 
zbrani s pripombami učiteljev, staršev in po potrebi 
samih učencev individualni ali skupinski izdelki, 
ki ponazarjajo učenčeve najizrazitejše veščine, 
pomembni šolski izdelki, opažanja učiteljev in 

družine o otrokovem načinu dojemanja ter beleženje 
njegovih osebnih značilnosti v različnih učnih in 
vzgojnih situacijah, mnenja o njegovih delih in 
pomembnejših izdelkih, ki jih je lahko izbral učenec 
sam ali pa ob pomoči njegove družine in šole. 

Mapa učnih dosežkov ni zbiralnik vsakovrstnega 
neurejenega materiala. Z mapo učenca spodbujamo 
k spoznavanju in ocenjevanju samega sebe, 
da si zastavi svoj življenjski načrt, obenem pa 
skušamo vključiti starše k skupnemu prevzemanju 
odgovornosti v vzgojnem procesu.

Osnovnošolska mapa učnih dosežkov se pri otroku 
začne že v vrtcu in ga spremlja do srednje šole ter 
tudi na višjo stopnjo izobraževanja.  

Sentočnik (2005) navaja, da se mapa učnih 
dosežkov odlično umešča v sodobni učni proces, 
ki poteka v avtentičnih učnih situacijah, v katerih 
učenci aktivno z opravljanjem dejavnosti oz. priprav 
konkretnih izdelkov, izgrajujejo svoje znanje, urijo 
veščine kompleksnega mišljenja, komunikacije, 
socialne veščine, oblikujejo lastna spoznanja in s 
pomočjo refleksije poglabljajo svoje razumevanje 
sveta in sebe. 

5.3 Mapa učnih dosežkov v srednji šoli

Mapo učnih dosežkov v srednjih šolah je predpisal 
11. člen Pravilnika o ocenjevanju znanja v poklicnem 
in srednjem strokovnem izobraževanju (Uradni 
list RS, št. 79/06) z namenom zbiranja dokazil 
o formalnem in neformalnem izobraževanju. Ker 
oblike mape učnih dosežkov (v nadaljevanju MUD) in 
načinov vodenja pravilnik ni natančno predpisal, so 
šole k uvajanju le-te pristopile različno. 

MUD v srednjem šolstvu pripomore, da dijak 
postopoma odkriva svoje prednosti in šibke točke, 
načrtuje osebne in učne cilje, spoznava raznovrstne 
načine učenja, spremlja svojo osebnostno in 
intelektualno rast ter opazuje svoj poklicni napredek, 
napiše življenjepis. V mapo shranjuje svoje izdelke, 
dokumente o projektih, slike z nastopov, rezultate s 
tekmovanj in drugih aktivnosti, ki so odraz njegovega 
znanja in usposobljenosti. Pri predstavljanju 
dosežkov mora biti dijak čim bolj inovativen in 

izviren. Mapa učnih dosežkov je »živ« dokument, ki 
ga dijak nenehno dopolnjuje, najbolje sam, lahko 
pa mu kdo pomaga in ga usmerja. Mapa dijaku 
pomaga pri nadaljnjem izobraževanju, pri poklicnem 
napredovanju ali v družbi vrstnikov, kjer lahko 
samozavestno prikaže svoja znanja in spretnosti 
ter razkriva individualne značilnosti, kompetence, 
talente, močna in šibka področja. 

Da je MUD zbirka dokazil o formalno in neformalno 
pridobljenem znanju in s tem o lastnem osebnem 
napredku skozi različna življenjska obdobja in 
predstavlja zbirko materialnih dokazil o udeležbi 
v različnih oblikah izobraževanja in pridobivanja 
znanja v šoli in izven nje, dijakom v veliki meri lahko 
pomagajo strokovni delavci šole. Najpogosteje so to 
razredniki in svetovalni delavci. 



Predstavitev primera mape učnih dosežkov za dijake v projektu MUNUS 2

Članice vsebinskega področja za Mape učnih 
dosežkov in osebni izobraževalni načrti za dijake, v 
projektu Evropskih socialnih skladov, MUNUS 2 – 
Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem 
poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja 
tehnike za obdobje 2008–2012, so v začetni fazi 
pristopile h konceptualnemu razmišljanju o tem, 
kako razumeti temeljni smoter in namen mape ter 
kakšni naj bodo njena oblika, struktura in vsebina, 
da bo uporabna tako za dijake kot za šole. Nadalje 
so članice oblikovale fizični in vsebinski del mape. 
Mapa je iz okolju prijaznega kartona, z možnostjo 
vpenjanja dokumentov in delovnih listov. Na naslovni 
strani mape je naziv šole, ki jo dijak obiskuje, ter 
ime in priimek dijaka. Predeljena je s pregradnimi 
stenami, ki ločujejo dele mape dosežkov, in sicer:

• Prvi del mape učnih dosežkov – Prvi vtis (osebna 
predstavitev)

V prvem delu mape učnih dosežkov se dijak 
poljubno predstavi (z opisom, risbo, s fotografijo), 
sledi predstavitev v obliki življenjepisa. Življenjepis 
je lahko napisan v esejski obliki, v praksi pa 
vse pogosteje uporablja Europass, ki vsebuje 
osebne podatke, dosedanje delovne izkušnje in 
pridobljene kompetence ter sposobnosti. 

• Drugi del mape učnih dosežkov – Moje ogledalo 
(spoznavam se)

Ta del mape se nanaša na spoznavanje 
osebnosti – samorefleksijo, dijakov osebnostni 
razvoj in cilje, kar pripomore k večji učinkovitosti 
in kakovosti učenja, k boljši samozavesti in 
samopodobi, dijaka spodbuja k vseživljenjskemu 
učenju ter k pridobivanju ključnih kompetenc. 
Zajema samoevalvacijo (dijakova zanimanja, 
hobije, osebne cilje, sposobnosti, učne stile, 
odnose, komunikacijo), ključne kompetence 
vseživljenjskega učenja, sporazumevanje 
v slovenskem in tujih jezikih, matematično 
kompetenco ter osnovne kompetence v znanosti 
in tehnologiji, digitalno pismenost, učenje 
učenja, socialne in državljanske kompetence, 
samoiniciativnost in podjetnost, kulturno zavest 
in izražanje.

Ta del vsebuje 11 delovnih listov, ki jih dijaki 
rešujejo z namenom, da spoznajo sebe, 
ozavestijo svoje odnose s sošolci, analizirajo 
svoje življenjske cilje, razmišljajo o izbiri poklica, 
metodah učenja, vrednotah, spretnostih 
in veščinah. Tako se izboljšujeta njihova 
samopodoba in samozavest. 

• Tretji del mape učnih dosežkov – Moj predmetnik, 
učitelji in sošolci

Dijaki vodijo evidenco predmetnika za vsako 
leto šolanja. V nadaljevanju pa dodajo imena in 
priimke sošolcev ter učiteljev, ki jih posamezni 
predmet oziroma modul učijo. 

• Četrti del mape učnih dosežkov (zbirke dokazil)

Predstavlja zbirko dokazil o udeležbi v različnih 
oblikah izobraževanja in pridobivanja znanja v 
šoli in izven nje. 

V tem delu mape so shranjena potrdila pridobljena 
v šoli, in sicer o: praktičnem usposabljanju, 
sodelovanju v projektih na nacionalni in 
mednarodni ravni, dosežkih na tekmovanjih iz 
splošnih in strokovnih znanj, vodenju dijaške 
skupnosti, šolskega parlamenta, dodatnih 
strokovnih modulih. 

Shranjeni so tudi predmetniki posameznih 
letnikov, dnevniki o poklicnem usposabljanju z 
delom pri delodajalcu, potrdila o sodelovanju 
pri različnih šolskih projektih, krožkih, s katerimi 
se dijak lahko predstavi delodajalcu ob iskanju 
zaposlitve ali ob vpisu v nadaljnje izobraževanje. 

• Peti del mape učnih dosežkov (drugi dokumenti 
in dokazila)

V tem delu mape so shranjena potrdila 
pridobljena izven šole, in sicer: dokazila 
o usposabljanju oziroma izpopolnjevanju, 
certifikati, ki so izdani v skladu s predpisi, 
ki urejajo priznavanje poklicnih kvalifikacij, 
obvestila šole o opravljenih obveznostih po delih 
izobraževalnega programa (npr. posamezen 
modul, predmet, praktično izobraževanje), 
potrdila delodajalcev o usposabljanju z delom, 
če ni bilo organizirano v okviru srednješolskega 
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izobraževanja oziroma druga dokazila o znanju, 
pridobljenem z neformalnim izobraževanjem, 
mnenja in pohvale učiteljev, sošolcev in ostalih 
udeležencev v šoli, plakati, izdelki, slike, 
objavljeni članki, potrdila športnih društev ali 
ostalih institucij, lokalnih skupnosti, potrdila o 
udeležbi na taborih, poletnih jezikovnih šolah, 
tečajih tujih jezikov, tečajih padalstva, jadranja, 
potrdila o opravljenem izpitu za motorno kolo, 
potrdila o opravljenem prostovoljnem delu, o 
delu preko študentskega servisa, o sodelovanju 
z vladnimi in nevladnimi organizacijami, potrdila 
o sodelovanju na tekmovanjih iz splošnih in 
strokovnih znanj itd. 

V uvodnem pogovoru (npr. na razrednih urah) so 
razredniki dijake seznanili z namenom in cilji vodenja 
mape učnih dosežkov. Tako predvsem razredniki 
dijakom pomagajo, da mapo pripravijo, dopolnjujejo 
in razumejo njeno vsebino ter namen. 

Članice projektne skupine za Mape učnih dosežkov 
so pripravile tudi navodila, ki pomagajo strokovnim 
delavcem pri delu – vodenju mape učnih dosežkov 
za dijake v razredu in individualno. V nadaljevanju 
se lahko z nasveti vključijo in dijakom pomagajo še 
slovenist, anglist, svetovalna služba na šoli … 

Dijakom je potrebno povedati, da je MUD dijakova 
last, prav tako za nastajanje MUD dijak sam 
postopoma prevzema odgovornost, učitelji pa mu pri 
tem pomagajo. Večja podpora in pomoč je potrebna 
posebno v nižjih letnikih, v višjih letnikih manj. 
Vpogled razrednika, učitelja ali drugih strokovnih 
delavcev šole v MUD posameznega dijaka je možen 
v soglasju z dijakom. 

V šolskem letu 2011/2012 smo v 1. letniku v 
programu Avtokaroserist uvajali modularnost, skozi 
celo šolsko leto smo z dijaki reševali delovne liste v 
mapi učnih dosežkov. Ob koncu šolskega leta smo 

izvedli evalvacijski vprašalnik o uporabnosti mape 
učnih dosežkov.  Dijake smo z odprtim vprašanjem 
povprašali o koristnosti vodenja mape učnih 
dosežkov. Večini vprašanih dijakov se zdi mapa 
koristna zaradi: 

»Ker v njej shranjujemo spričevala.«

»Ker mi je všeč.« 

»Ker bo delodajalec lažje ugotovil moje sposobnosti.«

»Ker mi bo prišla prav pri iskanju službe.«

»Ker bom v prihodnje videl, kakšen sem bil in kaj 
lahko spremenim …«

Dva vprašana dijaka pa sta zapisala, da se jima zdi 
mapa dosežkov otročja.

O koristnosti vodenja mape učnih dosežkov na šoli 
(čeprav zakonodaja vodenja ne predpisuje več) smo 
pripravili tudi krajši vprašalnik za učitelje. Citiram 
nekaj odgovorov učiteljev: 

»Vodenje mape se mi zdi dobra ideja, da se dela z 
MUD pri urah odprtega kurikula.«

»Mislim, da je pregledno, če je vsa dijakova 
dokumentacija zbrana v eni mapi.«

»Menim, da bi bilo zopet potrebno urediti 
zakonodajo.«

»Vsekakor sem za ohranitev MUD vnaprej, predvsem 
pa jih je potrebno vključiti v učne načrte, saje je to 
zelo uporabna in koristna stvar.«

»Na naši šoli bomo v srednjem poklicnem 
izobraževanju ohranili MUD in skrbeli za organizirano 
vodenje dijaka pri delu z mapami. Delo bo potekalo 
pri urah modula socialne spretnosti, učenje učenja, 
projektno delo, ki smo ga zasnovali v okviru odprtega 
kurikula. Zakaj? Dijaki razvijajo notranjo motivacijo, 
strategije orientiranja, načrtovanja, spremljanja, 
evalviranja in reflektiranja lastne učne poti.«

5.4 Predstavitev spletne oblike mape učnih dosežkov

Dijak lahko vodi mapo učnih dosežkov tudi v 
interaktivni računalniški obliki. Ker so tudi rezultati 
spletne ankete pokazali, da je elektronska oblika 
najbolj primerna za dijake, so v projektu MUNUS 
2 v šolskem letu 2011/12 pripravili mapo učnih 
dosežkov, v katero dijak s pomočjo računalnika in 

spletne strani http://skupnost.sio.si/login/index.
php (26. 10. 2011), vnaša podatke, jo lahko poljubno 
oblikuje, dopolnjuje in posodablja. 

Tudi Easley in Mithcell (2007) spodbujata uporabo 
elektronske oblike mape učnih dosežkov, saj 



podatke v elektronski obliki z lahkoto poiščemo, 
primerjamo in analiziramo. Prednost elektronskega 
portfolija je tudi, da ga ni potrebno nositi s seboj 
in je dostopen tudi na drugih računalnikih. Ponuja 

strukturo, ki enostavno vodi h gradnji lastnega 
portfolija in omogoča osebno predstavitev ter 
zbirko dokazil formalnega in neformalnega znanja v 
elektronski obliki. 

6 ZAKLJUČEK

Živimo v času hitrih in kompleksnih sprememb. To velja tudi za področje zaposlovanja. Obdobje recesije 
je v Evropsko unijo prineslo spremembe, ki tudi od delodajalcev zahteva, da upravljanju s človeškimi viri 
namenja posebno pozornost. Proces zaposlovanja (žal vse prepogosto tudi odpuščanja) je za delodajalce 
sistematičen in načrtovan postopek. Vsako leto z izobraževanjem zaključi nova generacija. Tako na trg dela 
vstopajo: diplomanti različnih stopenj izobraževanja, ki imajo veliko teoretičnega, a manj praktičnega znanja 
in so praviloma brez delovnih izkušenj; že zaposleni, ki si zaradi dodatnega izobraževanja in razvoja želijo 
zamenjati delovno mesto oziroma delovno organizacijo; v času recesije pa se z iskanjem zaposlitve ukvarja 
vedno več tistih, ki so ostali brez zaposlitve.

Pomembno vlogo, kako bo posameznik uspešen pri vstopu na trg delovne sile, imajo vzgojno-izobraževalne 
organizacije. Pri tem mu lahko v veliki meri pomagajo strokovni delavci že od vrtca naprej pa vse do zaključka 
izobraževanja. 

Kot zelo uporaben pripomoček pri iskanju zaposlitve se vedno bolj uveljavlja mapa učnih dosežkov, ki je lahko 
pomembna zbirka dokazil o formalnih in neformalnih znanjih, spodbuja pa tudi k razmišljanju posameznika o 
sebi in spremljanju lastnega osebnostnega razvoja ter s tem prispeva k boljšemu razumevanju samega sebe 
in k bolj premišljenemu načrtovanju osebnega in profesionalnega razvoja. Dobro pripravljena mapa učnih 
dosežkov služi kandidatu, ki se pripravlja na zaposlitveni razgovor, kot uporaben pripomoček s pregledno 
urejeno zbirko dokazil formalno in neformalno pridobljenega znanja, omogoča pregled različnih aktivnosti in 
izkušenj skozi srednješolsko izobraževanje, osebno oblikovan profil lastnih dosežkov, pripravljen življenjepis, 
spremljavo razvitih kompetenc vseživljenjskega učenja, izhodišče za načrtovanje nadaljnjega izobraževanja 
in zbrane podatke o dosedanjih delovnih izkušnjah ter pridobljenih sposobnostih.

Kandidat se sam odloči, ali bo mapo predložil skupaj s prijavo ali pa jo bo predstavil šele na pogovoru, 
vsekakor pa bo z njo lahko bolj učinkovito predstavil sebe, svoje sposobnosti in izkušnje, potrebne za 
opravljanje del in nalog, za katere se poteguje.

Oblikovana mapa kaže tudi na to, da ima posameznik organizacijske in komunikacijske spretnosti ter se 
zna na ustrezen način predstaviti, kako lahko konkretno prispeva s svojimi spretnostmi na delovnem mestu, 
za katerega kandidira. Mapa omogoča vrednotenje in primerjavo med sposobnostmi, ki jih že ima, in 
spretnostmi, ki se zahtevajo za opravljanje določenega dela. Na razgovoru za zaposlitev je mapa v pomoč, 
da nastopa bolj sproščeno in lahko predstavitev podpre s konkretnimi primeri o svojih sposobnostih in 
izkušnjah, tudi tistih, ki niso neposredno zahtevane za opravljanje določenega dela. Mapa učnih dosežkov 
posamezniku pomeni vir informacij, ostalim zainteresiranim pa nazorno prikaže posameznikovo razvojno pot 
in dosežke ter omogoča iskanje novih kariernih možnosti. 

Čeprav zakonska regulativa za vodenje map ne obstaja na vseh stopnjah izobraževanja, jo čedalje pogosteje 
uporabljajo na vseh ravneh vzgojno-izobraževalnega procesa. Svetovalni delavci in vodstvo zavodov se 
pogosto odločajo, da v korist otrok, osnovnošolcev in dijakov uvedejo in vodijo mape z namenom spremljanja 
osebnega razvoja ter navajanja na doslednost in zbiranje potrdil. 

Menim, da bi se morale vzgojne in izobraževalne organizacije bolj zavedati, da je poleg dobre izobrazbe in 
strokovne usposobljenosti za uspešen vstop na trg dela pomembna tudi pomoč pri kreiranju osebnega in 
profesionalnega razvoja posameznika.
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Šole bodo morale postati prostor, kjer bodo učenci in dijaki imeli možnost raziskovati odnos med tistim, 
česar so se naučili in razvojem svoje lastne kariere. Naloga šole v prihodnosti bo priprava mladih za pot 
nenehnega učenja in s tem se bo morala spremeniti tudi vloga učiteljev in drugih strokovnih delavcev, ki 
bodo morali postati mladim predvsem svetovalci na poti iskanja lastnih perspektiv. 
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Izvleček

Šola je danes naravnana na celostno obravnavanje učenca – dijaka. Je institucija, ki vzgaja in izobražuje, 
vendar je vzgojna komponenta izobraževanja v srednji šoli nekoliko v ozadju. Mapa dosežkov je zato 
dobrodošel pripomoček, ki prispeva k samospoznanju in osebnostni rasti dijakov. Osnova za to je pogovor 
o posameznih temah, za kar v klasičnih šolskih urah ob obravnavanju posameznih strokovnih vsebin in 
natrpanih katalogih znanj pogosto zmanjka časa. To je možno ob opuščanju tradicionalnega didaktičnega 
sistema in ob uvajanju novosti ter sprememb v način poučevanja. Mapa dosežkov dijake usmerja, da se 
poglabljajo v svojo notranjost in spoznavajo dimenzije svoje osebnosti, profesorju pa je pripomoček za 
motivacijo dijakov, predvsem za pogovor o različnih temah, ki niso neposredno vezane na učno snov, v 
življenju posameznika pa imajo velik pomen (npr. mladi in prosti čas, gospodarjenje s časom, sprejemanje 
sporočil iz okolice, močna področja posameznika, sedem inteligenc, cilji mladostnika, njegova svoboda in 
odgovornost, vrednote, lastnosti poklica, socialni stiki z drugimi idr.). V sodobnem, hitrem načinu življenja, 
ko mlad človek išče zaposlitev in si utira karierno pot, so kronološko urejene evidence o njegovem razvoju 
in  napredku, predvsem pa urejena zbirka dokazil o formalnem ter neformalnem izobraževanju, postale 
nepogrešljiv del osebne dokumentacije, bodisi v klasični »papirnati« bodisi v spletni obliki.

Ključne besede

mapa dosežkov, samospoznanje, osebnost, pogovor, motivacija

Abstract

Nowadays, a high school student is treated as the whole person. The school is an institution which raises and 
educates, however, in high schools raising students plays a minor role. Portfolios of student achievement 
therefore prove to be useful teaching accessories which support students’ self-awareness and personal 
growth. They are based on discussions on individual topics in class, which are very often neglected due to 
the fact that school curriculum is overfilled with contents, and time does not allow teachers to focus much 
on extra-curricular activities. Nevertheless, changes and new teaching techniques could be introduced if 
the traditional didactic approaches are gradually abandoned. Achievement portfolios guide students to look 
inside themselves and to get familiar with the dimensions of their own personalities, while the teachers find 
achievement portfolios useful as they serve as effective motivational tools and the basis for discussions 
on various topics. Such discussion topics are not directly connected with the school curriculum, but they 
play an important role in the life of every individual person, such as: the young and their free time, time 
management, information gathering from the environment, individual strengths, seven types of intelligence, 
goals of young people, their freedom and responsibilities, values, characteristics of a profession, social 
connections, etc. In our modern fast-paced way of living, when young people are looking for jobs and 
starting their careers, chronologically ordered evidence on their development and progress, especially the 
collection of certificates on formal and informal education, has become an indispensable part of personal 
documentation in paper or electronic form.

Key words

portfolio of student achievement, self-awareness, personality, discussion, motivation
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1 UVOD

Poklicno in strokovno izobraževanje je del šolstva, ki je podvržen nenehnim spremembam in odzivanju na 
potrebe gospodarstva, širše družbe in udeležencev izobraževanja. Cilji poklicnega izobraževanja se oblikujejo 
v zelo kompleksnem družbenem okolju, kar še posebej velja danes, ko smo priča hitremu naraščanju novega 
znanja, globalizaciji, nastajanju novih poklicev in prestrukturiranju družbe v družbo znanja. Slovenski prostor 
v zadnjih letih zaznamuje obsežna prenova poklicnega in strokovnega izobraževanja. Cilj teh reform je 
večja zaposljivost, razvoj konkurenčnosti gospodarstva, večja socialna vključenost ipd. Živimo v obdobju 
intenzivnih družbenih sprememb, ki vplivajo na naše življenje in pred nas postavljajo vse večje zahteve. V okviru 
trajnostnega družbenega razvoja smo na eni strani pred velikimi izzivi napredka in na drugi pred zahtevami 
etike ter vzpostavljanjem ravnovesja  kakovosti bivanja, kar ni enostaven družbeni proces. Znanje ima vse 
bolj odločujočo vlogo v družbenem razvoju, ki pogojuje gospodarske, politične, socialne in kulturne trende. 

V sodobnem času na vseh nivojih izobraževanja (od vrtca naprej ) naletimo na uporabo mape dosežkov, ki 
jo lahko imenujemo tudi portfolio, mapa učnih dosežkov ali zbirna mapa, kot pripomočka za samospoznanje 
in dvig osebnostne rasti posameznih udeležencev izobraževanja. Z njeno uporabo udeleženci izobraževanja 
lahko dokumentirajo lasten proces učenja in njegove rezultate. Sestavljena je iz raznih kronološko urejenih 
evidenc o posameznikovem razvoju in napredku v določenem časovnem obdobju. Njen temeljni cilj je 
zagotavljati podporo posamezniku pri njegovem učenju. Prav tako je v pomoč profesorju, ki naj bi pripravljal 
optimalne pogoje za kakovostno učenje in razvoj vsakega posameznika. 

Mapo dosežkov lahko uporabljamo kot osnovo za dialog, ki poteka bodisi med dijakoma bodisi  med dijakom 
in profesorjem. Možnost, da dijaki spregovorijo o svojih dosežkih in načrtih, lahko v njih vzbudi občutke, 
da jih sošolci in profesorji upoštevajo ter cenijo njihov prispevek, s čimer se izgrajuje pozitiven odnos do 
učenja. Mapa koristi tudi spoznavanju dijakov, saj ti  pogosto raje govorijo o drugih kot o sebi. 

2 VSEBINA  MAPE DOSEŽKOV

Mapa dosežkov, ki je nastala v okviru projekta MUNUS 2 – Uvajanje novih izobraževalnih programov v 
srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja tehnike za obdobje 2008—2012, je sestavljena 
iz naslednjih poglavij:

- Prvi vtis:
 Predstavim se
 Kdo sem jaz? Europass življenjepis

- Moje ogledalo (spoznavam se):
 Kaj vse počnem?
 Kako sprejemam informacije iz okolja?
 Sedem inteligenc
 Podpis
 Katere sposobnosti in veščine razvijam v šoli?
 Moji cilji – moja svoboda  in odgovornost
 Kako gospodarim s časom?
 Kaj je zame pomembno?
 Lastnosti in moj poklic
 Moja podoba
 Jaz in drugi



- Moj predmetnik, učitelji in sošolci

- Zbirke dokazil:
 Spričevala in obvestila o uspehu
   Drugi dokumenti in dokazila

V prvem delu se nahajajo delovni listi, ki služijo kot pripomoček za samospoznanje oziroma  osebnostno 
rast dijakov. Predvsem pa je mapa namenjena zbiranju dokazil v zvezi z dijakovim znanjem in na novo 
pridobljenimi izkušnjami. V mapi dijak hrani vsa dokazila o svojem formalnem in neformalnem znanju, potrdila 
o učnih dosežkih ter druge izdelke, ki mu bodo v pomoč, ko bo ugotavljal svoj učni napredek in razvoj na poti 
srednješolskega izobraževanja.

Profesorju so pri delu z mapo dosežkov v pomoč tudi Navodila za učitelje, kako dijaku priskočiti na pomoč 
pri izpolnjevanju gradiva v mapi dosežkov. Navodila vsebujejo cilje vsakega posameznega delovnega lista, 
motivacijski uvod, priporočilo, namen delovnega lista in izhodišča oz. predloge za pogovor. Navodila je 
pripravila skupina za vsebinsko področje Mape dijakov.

3 POMEN MAPE DOSEŽKOV 

Mapa dosežkov ponuja pomoč dijakom, da se naučijo pogledati vase in na svoje učenje z distance. Z njo 
zbirajo podatke o svojem učenju. Zapisovanje refleksij ob posameznih delovnih listih pomaga posamezniku 
razjasniti občutja, ovrednotiti svoje ravnanje in presoditi kakovost svojih dosežkov.

Med dijaki obstajajo razlike glede njihovih učnih stilov (vizualni, slušni, kinestetični) in glede inteligenc oz. 
talentov. Mapa dosežkov tudi dijakom omogoča spoznavati svoje značilnosti, stile zaznavanja in učne stile, 
svoja močna področja in področja rasti, pa tudi značilnosti sošolcev. 

Delovni listi v mapi dosežkov  so lahko iztočnica za razmišljanje o vzajemnem spoštovanju in zaupanju, 
pomenu kulturne raznoterosti ter celostnega zavedanja. Pri tem dobijo veljavo tudi naslednji pojmi: optimizem, 
moč pohvale in priznanja, odločitve na podlagi najboljšega, kar znamo, razumno tveganje, moč vizije, dobiti 
občutek, da si cenjen in sposoben, kazati skrb in spoštovanje do drugih ter razreševanje konfliktov. Uporaba 
mape dosežkov tako razvija tudi ključne kompetence, kot so: sporazumevalna zmožnost, socialne veščine, 
učenje učenja in mnoge druge.

Profesorju je mapa dosežkov pomoč pri spoznavanju posameznih dijakov in njihovih potreb. Razkrije mu 
lahko, kako se dijak uči, razmišlja, piše, sodeluje, komunicira itd. Omogoča mu spoznati njegove individualne 
značilnosti. Šola je namreč institucija, ki naj bi dijaku zadovoljevala potrebo po razvijanju vseh njegovih 
potencialov in poskrbela tudi za to, da dijaki ohranijo radovednost ter veselje do učenja vse življenje. Včasih 
nas zaskrbi, ko se neuspešno spopadamo z neznanjem, neopravičeno odsotnostjo dijakov, osipom na vseh 
ravneh šolanja, z mamili, alkoholom, vandalizmom, z nespoštovanjem družbenih norm itd. Razredna ura je 
eden izmed načinov reševanja sporov, odločanja in razvijanja lastne samopodobe, zraven tega  je lahko tudi 
pristna učna izkušnja. Predvsem pa je priložnost za pogovor o različnih življenjskih temah, na katere naletimo 
tudi v mapi dosežkov. S pogovorom ustvarjamo pozitivno učno okolje, tako se spletajo vezi med dijaki in s 
profesorji. Pogovor krepi  odnose in rast samospoštovanja dijakov. Odnos  z dijaki je potrebno nenehno 
vzdrževati in oblikovati pozitivno skupinsko naravnanost. Pri tem pomagamo tudi s pazljivim poslušanjem.

Pri poučevanju gre pravzaprav  za odnos med profesorjem in dijakom, ki ne omogoča le učenja, temveč 
spodbuja osebno rast in razvoj  dijakov ter jih usposobi za samostojno, vseživljenjsko učenje in samozavestno 
udejstvovanje v družbenem življenju. Mapo dosežkov lahko tako uporabimo kot pomoč pri oblikovanju zavesti 
o razredni pripadnosti, krepitvi zavzetosti in odgovornosti ter občutku lastne udeleženosti pri uspehih. 
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4 ZNAČILNOSTI SODOBNE ŠOLE, KI USTVARJA POGOJE ZA KVALITETNO UPORABO MAPE  
DOSEŽKOV V UČNEM PROCESU

Prenašanje znanj in spretnosti na otroke in mladino ter odrasle je staro toliko kot človeška družba. Kako  
je potekalo, je bilo odvisno od razvoja družbe, to je od materialnih možnosti in poznavanja zakonitosti 
poučevanja. Organizirano šolstvo za posameznike in manjše skupine se pojavi pred več tisoč leti v različno 
visokociviliziranih družbah v Egiptu, Sumeriji, Grčiji, pri Rimljanih, na Kitajskem, v Indiji in pri nekaterih drugih 
narodih. Po najnovejših odkritjih so prve šole nastale v Sumeriji pred 3500 leti. Metode so se nanašale na 
ponavljanje, prepisovanje in pomnjenje. Pri starih Grkih in Rimljanih sta bila šolstvo in vzgoja že na višjem 
nivoju. K temu so veliko prispevali filozofi tistega časa, npr. grški filozof Sokrat s svojo vprašalno razvijajočo 
metodo, ki se je ohranila do danes. Pri njej učitelj učenca vodi in mu k samostojnemu iskanju pomaga z 
vprašanji. Sokrat (469—399 pr. n. š.) je kot idealist menil, da so vse ideje in spoznanja že v učencih, zato jim 
je potrebno s pogovorom pomagati, da se jih bodo zavedali.

Učiteljski poklic je eden redkih poklicev, pri katerem učitelj kljub dobri strokovnosti na ožjem strokovnem 
področju naleti na velike težave pri pripravljanju in kasneje tudi izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela. Učitelju 
torej nikakor ne zadostuje ozka strokovna izobrazba. Dobro mora poznati tudi pedagoške, psihološke in 
didaktično-metodične zakonitosti pouka, da se lahko kvalitetno pripravi ter izvaja vzgojno-izobraževalno delo. 
Za vzgojno-izobraževalno delo je torej potrebno še »nekaj več«, to je veselje učitelja za delo v šoli. Strokovna 
in pedagoška izobrazba sta osnovna pogoja, da lahko učitelj samostojno opravlja vzgojno-izobraževalno 
delo. Učitelj se mora nenehno izobraževati in izpopolnjevati svoje strokovno in pedagoško-psihološko znanje 
ter splošno izobrazbo. 

Najpomembnejša faktorja, ki vplivata na kvalitetno pripravljanje učiteljev na vzgojno-izobraževalno delo, sta 
izobrazba učitelja in njegovo veselje do pedagoškega dela. Ta faktorja »narekujeta« učitelju, da se permanentno 
izobražuje in da svoje pedagoške izkušnje koristno povezuje z novimi spoznanji v pedagoški teoriji. 

Na prehodu iz 19. v 20. stoletje so nastopili pedagogi tako imenovane nove šole, ki so opuščali tradicionalni 
didaktični sistem in uvajali spremembe. Glavne zahteve te sodobne šole so (Kubale, 1999, 29):

- Svoboda: nova šola je poskrbela za učenčev svoboden razmah in odpravila vse nepotrebne omejitve: 
učenci lahko oblikujejo skupine, se pogovarjajo, izbirajo učno snov, presojajo disciplinske ukrepe ter 
sodelujejo v življenju razreda in šole.

- Aktivnost: kar dijak pridobi z učenjem, je neposredni rezultat njegove aktivnosti. Učitelj samo poučuje. 

- Otrokova izkušnja kot temelj za vsebino pouka: razne aktivnosti, ki ustrezajo duševnim potrebam otroka 
na posameznih starostnih stopnjah, naj bi dobivale vsebino iz otroku dojemljivega in znanega življenja 
okolja, kjer je šola.

- Socializacija: nova šola je življenjska skupnost, ki reproducira tipične življenjske situacije. Tako 
imamo v šolah banko, pošto, trgovino, šolski časopis, klub ipd., ali pa so celo učno uro, prenešeno iz 
razreda. Otroci se lahko med seboj pogovarjajo in si pomagajo. Veliko je ekskurzij v tovarne, knjigarne, 
v razne ustanove (urade), trgovine, parke itd. Te šole so skušale pouk čim bolj povezati z družbo, s 
posameznikovim neposrednim življenjskim okoljem, s čimer so dokazovale svojo socialno usmerjenost v 
nasprotju s prvotnimi progresivnimi šolami, ki so bile usmerjene v otroka in so povečini take tudi ostale.

- Ustvarjalno izražanje otrok: nova šola to zelo poudarja; zato imamo tudi dramatizacije (otroci pišejo in 
igrajo igre), pisanje in pripovedovanje zgodb, glasbo, les, ritmiko in ročna dela otrok – vse z namenom, 
da bi se otroci izrazili ter objektivizirali svojo notranjost.

- Spoznavanje posameznika: nova šola skuša svoje gojence »socializirati«, da je vsak učenec svojstvena 
osebnost, ki terja svojstveno ravnanje. To je morda edini sistem – upajo zastopniki nove šole – ki 



smotrno združuje svobodo, aktivnost in ustvarjalno delo. V novi šoli je torej precej individualnega pouka. 
Vsebine in metode pouka so elastične, ker morajo biti prirejene otrokovim individualnim potrebam in 
sposobnostim.

- Študij otroka: vzgoja v mnogih novih šolah se odvija v smislu načela: vzgoja naj se ravna po otrokovi naravi. 
Od tod izhaja temeljna zahteva za učitelja: spoznaj otroka. Ta zahteva je dala spodbudo za nadaljnji razvoj 
mladinske psihologije.

- Otrokov vsestranski razvoj: nova šola poudarja otrokov vsestranski razvoj. Ker sprejema načelo, da se 
otrok udejstvuje kot organska celota, postavlja v ospredje pomen otrokove rasti v socialnem, fizičnem, 
čustvenem in intelektualnem pogledu. Tako poskuša izboljšati življenje otrok v vsakem pogledu.

- Počasnejši ritem rasti: ker ta šola razvija otroka kompleksno, je to seveda bolj zamudno, kot če bi ji šlo 
zgolj za posredovanje dejstev. Pa tudi svojstva značaja, ki jih nova šola oblikuje (zavest  odgovornosti, 
nove državljanske vrline idr.), se oblikujejo počasneje. 

- Opuščanje ocenjevanja: nekatere nove šole (ne vse) ne zaupajo raznim oblikam medsebojnega 
tekmovanja učencev in zato opuščajo ocenjevanje, nagrade, medalje, češ da otrok tudi brez njih čuti 
zadovoljstvo, če je delo dobro opravil, sicer pa nezadovoljstvo.

- Učiteljeva povezava z razredom in s krajem: od učitelja v novi šoli se pričakuje, da bo sodeloval v življenju 
svojega kraja.

- Sodelovanje šole in staršev: šolo in starše povezuje zavest, da bo vzgoja uspešna le, če starši in učitelji 
sodelujejo (roditeljski sestanki v šoli, udeležba  staršev na proslavah, šolskih izletih ipd.). 

Nekateri pedagogi so želeli popolnoma ukiniti frontalni način pouka in ga nadomestiti s skupinskim ter 
individualnim poukom. Didaktični sistemi skupinskega in individualnega pouka se niso ohranili v celoti, se pa 
kot učne oblike vključujejo v sodoben frontalni pouk. Pedagogi nove, sodobne šole so izhajali iz postavke, 
da je človekovo življenje in delo povsem drugačna dejavnost, kot je bila dejavnost učencev v stari šoli (čas 
sedenja, poslušanja, zapomnjevanja in obnavljanja naučenega), ter da mora biti bistvena značilnost učnega 
dela v novi šoli, da si učenci  s samostojnim delom »zaslužijo« znanje in spretnosti, ne pa da se jim končno 
znanje daje in prenaša. Temeljna didaktična zahteva nove šole se je glasila: dejavnost učencev, in to v smislu 
samodejavnosti in samostojnega dela. V takšni šoli učenca ne obravnavajo več kot »objekt«, na katerega se 
prenaša znanje, marveč kot »subjekt«, ki si z lastnim delom pridobiva znanje in spretnosti. (Kubale, 1999, 32)

Pomembno vlogo v sodobni šoli dobiva individualna učna oblika. Z njo je mogoče posredovanje informacij 
zares individualizirati, upoštevati vsakega konkretnega učenca, njegovo predznanje, sposobnosti, možnosti, 
emocionalne posebnosti, stopnjo vzgojenosti itd. Tako se lahko vsakemu dijaku omogoči, da pridobiva 
znanje na način, ki mu ustreza. Delo v šoli namreč mora potekati v dvosmerni komunikaciji. 

Šola je poklicana tudi za to, da dijake nauči samostojnosti, svobode in odgovornosti za sprejete odločitve.  
Kljub težnji po neodvisnosti in odgovornosti posameznikov pa pripadamo socialni skupnosti. To je povsem 
naravna pot človeškega razvoja: smo bitja, ki nas oblikuje in pogojuje prav socialnost, ne biologija. Kar 
je v nas biološkega, je živalsko, genetsko in nezavedno, kar je socialnega, pa je vezano na način bivanja 
(kulturo) človeške skupnosti in predstavlja zavestno.

Osnove kulture in socialnega vedenja otroku določa njegova družina, ki vzorce kulture neguje, vzdržuje in po 
potrebi spreminja.  Ta proces se potem nadaljuje v šoli. Težko je tistim dijakom, pri katerih se družinski vzorci 
razlikujejo od pravil socialnega vedenja v šoli in drugih širših socializacijskih skupnostih. Pri dijakih zato lahko 
prihaja do učnih in vzgojnih težav, ki silijo v razločevanje na uspešne in neuspešne, predvsem pa na vzgojljive 
in nevzgojljive. Šola naj bi pri dijakih nadaljevala razvoj, ki ga je zasnovala družina, saj zasnovo duhovnosti 
dijak dobi doma in jo v šolski skupnosti le utrdi ter razširi, ko se preskusi v urjenju medsebojnih odnosov.
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Ščuka (2007, 173) prav tako meni, da sedanja šola daje premalo možnosti za ustvarjalno jezikovno izražanje 
oz. za ustvarjalen način mišljenja. Še vedno je premalo sodelovanja med učitelji in premalo povezav med 
učnimi predmeti. Za srednješolske učitelje slikovito pravi, da so zaradi težnje po znanstvenosti »pusti kot 
slama«, drugi pa so morda pri razlagah »preveč ohlapni«, kadar bi morali biti bolj jasni. Zaradi preobloženih 
učnih načrtov  nasploh preveč hitijo in jim zmanjka časa za dejavne oblike učenja, zlasti za povezovanje s 
šolarji in za individualno delo z njimi. Delo z mapo dosežkov pri razrednih urah morda lahko to nekoliko omili.

Mapa dosežkov lahko spodbuja tudi timsko delo. Izmenjava mnenj je eno izmed pravil timskega povezovanja. 
Dijaki lahko delajo v skupini petih ali šestih dijakov. Ob pogovoru na določeno temo, ki je predstavljena 
na delovnem listu, z zastavljanjem vprašanj in odgovori nanje izmenjujejo mnenja (tudi s spodbujanjem 
počasnejših ali tišjih članov). Učitelj je pri tem le svetovalec. 

Razvoj zavesti o sebi je možen le v odnosu z drugimi. Šola še vedno lahko preoblikuje tiste privzete vzorce, 
ki ne ustrezajo zahtevam šole, zlasti glede samodiscipline, delovnih navad, samostojnosti, potrpežljivosti v 
stiski, odnosa do avtoritet ipd.

5 MAPA DOSEŽKOV KOT DEJAVNIK DIJAKOVE MOTIVACIJE 

Tradicionalni način vzgoje pritiska, groženj, kazni, avtoritativnosti so v sodobnem času  nadomestili 
spodbudni načini vzgoje, kot so nagrade, pohvale, prijateljevanje ipd. Današnji učitelji in vzgojitelji mladine 
smo se znašli v čudnem položaju: ne da bi se zavedali, mladini ponujamo veliko tega, česar ne potrebuje, 
in malo, kar dejansko potrebuje. Stroka poskuša »mobilizirati« mladino in profesorje z reformami, vedno 
novimi didaktičnimi pripomočki ter z ugotavljanjem družbenih vrednosti in ciljev, ki naj bi bili tudi vrednote 
in cilji mladine. Za primere, ko smo učitelji prepričani, da imamo prav, mladina pa nam noče slediti, smo za 
njeno »mobilizacijo« razvili vrsto variacij metode »korenček – palica«. Izmenjujemo prijaznost in strogost, 
permisivnost in represivnost, kazni in nagrade, pohvale ter graje. Temu potem pravimo motiviranje učencev, 
čeprav vemo, kako neuspešno je pri mnogih. S postavljanjem naših ciljev skušamo mladini dajati, česar 
morda ne potrebuje, in da bi jo motivirali, uporabljamo ekstrinzične  motivatorje, to pa je način, ki ga mladina 
posebej odklanja. Zakaj? Ne moremo razumeti,  zakaj mladostniki, ki imajo odlične gmotne razmere, ljubezen 
staršev, ki so nadarjeni in jih učitelji spodbujajo, opustijo šolo in se poženejo v vrtinec pogubnega vedenja, 
kot so prestopništvo, brezdelje, mamila, potrtost in samomor. Saj smo za te mladostnike uspeli priskrbeti 
vse najboljše, zanje smo storili vse, kar smo znali. Da smo zanje storili vse, kar smo znali, najbrž drži. Toda, 
ali smo skupaj z njimi storili vse in s seboj vse? (Gossen in Anderson, 1996, 269)

Na uspeh dijakov imajo pomemben vpliv notranje spodbude. Vzgoja in izobraževanje doma in v šolah sestoji 
iz pozitivnih ter negativnih spodbud. Učenci kmalu izgubijo prvotno radost naskakovanja »gore« šolskega 
znanja. V veliki meri se to zgodi tudi s pomočjo sicer dobronamernega motiviranja učencev za šolsko delo, 
ki vsebuje kritiko, kazni, pohvale ali nagrade. Ob vsem pehanju učiteljev in staršev učenci razvijejo občutek, 
da je šola interes učiteljev in staršev, ne pa njihov, da jih zato odrasli silijo oziroma spodbujajo k učenju. Šola 
torej ni njihova stvar. 

Pomanjkanje neodvisno izbranih izzivov in s tem radosti ob šolskih dejavnostih bodo poskušali nadomestiti 
na vse mogoče načine: z blažjimi oblikami odpora, kot so privolitev, da se bodo učili na željo staršev in 
profesorjev (čeprav je to znanje »brez pomena« in dolgočasno); tako, da se bodo pustili »vleči skozi« šolo 
in bodo vlagali le najnujnejši napor v šolsko delo; da bodo opustili šolanje in iskali okolja, v katerih bodo 
bolje tešili svoje potrebe in da bodo včasih izgubo subjektnosti nadomestili s tagičnim vedenjem, kot so 
asocialno, antisocialno in samodestruktivno vedenje. Mladim ljudem je danes – morda ne povsem, pa 
vendar v precejšnji  meri – vseeno, ali so spodbude pozitivne ali negativne, dobronamerne ali zlonamerne. 
Naše poskuse »mobilizirati« jih, vedno doživljajo kot izgubo nadzora, izgubo subjektivnosti. 



Dobra in kakovostna šola pomeni opuščanje iluzije zunanjega motiviranja učencev ter dosledno opiranje 
na notranjo motivacijo posameznika. Kakovostna šola ni »mobilizacija«, je »deblokada« vseh udeležencev 
v vzgoji in izobraževanju. Ne govori mlademu človeku »To je zate dobro.«, ampak sprašuje »Kaj je zate 
dobro?« in predlaga »Poiščiva, kar je zate dobro!«. S tem priznava in sprejema različnost slehernika. 
Pozitivne in negativne zunanje spodbude nadomešča s samovrednotenjem, od gospodovalnega vodenja 
prehaja k usmerjevalnemu, od tekmovanja k sodelovanju, od discipline k samodisciplini. Pomeni tudi ne biti 
zadovoljen s povprečjem, ampak stremeti k odličnosti, k vedno večji kakovosti. Tudi delo z mapo dosežkov 
(npr. pri razrednih urah ali v okviru projektnega dela) omogoča več pogovora z dijaki in s tem posledično 
upošteva drugačen način motivacije za šolsko delo na različnih strokovnih področjih izobraževanja.

6 MAPA DOSEŽKOV – MOJE OGLEDALO (SPOZNAVAM SE)

Poglavje v mapi dosežkov »Moje ogledalo (spoznavam se)« lahko obravnavamo predvsem kot pripomoček 
pri oblikovanju mladostnikove osebnosti. Ob posameznih temah lahko mladostnik s pomočjo profesorja 
razmišlja in se pogovarja o temeljnih pojmih, ki so povezani z razvojem osebnosti oziroma z njegovo 
samopodobo.

Smisel življenja vsakega od nas je oblikovanje dovolj prožnega notranjega jedra oz. vsebine osebnosti, ki 
omogoči vključitev razpoznavnih značilnosti posameznika, zlasti določenih sposobnosti (nadarjenosti) in 
zmožnosti, predvsem pa omogoči trajen razvoj ter nadgradnjo vseh razsežnosti osebnosti. Pri mladostniku 
naj bi še posebej pazili na oblikovanje njegove človečnosti kot družbene in kulturne pogojenosti. Gre torej za 
zavesten in ozaveščen splet dogajanj, za razvoj samostojnosti, povezovanja v nove oblike in nove dejavnosti, 
ki niso le nadaljevanje človeške vrste, saj je človek že zdavnaj prehitel naravno evolucijo.

Ščuka (2007, 170) govori o tako imenovanem celostnem učenju. Učenje je v bistvu le prilagajanje vedno 
novim zahtevam okolja. Je spreminjanje vedenja, načel in vzorcev, da bi vedno znova našli novo ravnovesje 
z okoljem. Učenje je torej trajno dogajanje, ki teče od rojstva do smrti. Nihče se mu ne more izogniti – kdor 
se mu odpove, se zapiše  propadu. Ker nismo nagonska, genetsko določena bitja, smo »obsojeni« na 
učenje. Učenje je spreminjanje sebe, ne spreminjanje okolja. Da bi lahko kar koli spremenil glede sebe 
oz. v sebi, mora učenec – dijak najprej odkriti sebe, lastno duhovnost, torej kar je zanj v odnosu do okolja 
moteče. Učenje zato ni le pasivno sprejemanje navodil ali znanj, ki jih ponuja okolje, ampak je predvsem 
delo s samim seboj. Le na ta način se lahko posameznik dejavno (aktivno) vključuje v življenje. Sčasoma bo 
sprevidel, da je bistvo življenja raziskovanje in razvijanje lastne osebnosti, ne doseženo znanje ali ugodje. 

Če učenje pojmujemo kot celostno dogajanje, ga lahko označimo kot preplet treh razsežnosti. Prva 
razsežnost je telesna, saj se nanaša na gibalno-čutno dejavnost, ki je zasnova mišljenja. Drugo lahko 
pojmujemo kot duševno, saj se nanaša na čustvovanje, mišljenje in razumevanje, tj. matematično-logično 
povezovanje, ki je pri človeku osrednja (ne pa edina!) lastnost učenja. Tretja razsežnost je v širšem pomenu 
besede duhovna, saj se nanaša na jezik in s tem na sporočanje o doživljanju, vrednotenju ter smislu učenja, 
ki preko jezika postane ozaveščeno dogajanje. S prepletanjem teh treh razsežnosti se oblikujejo vedno 
nove vsebine.  Tudi v šolskih sistemih naj bi poudarjali enakovrednost športne vzgoje, matematike in jezika. 
Ščuka  (2007, 171) meni, da bi na urnikih morali biti ti trije predmeti vsak dan, če naj bi šolanje pojmovali 
kot razvijanje osebnosti v celoti. Ostali učni predmeti so šele na drugem mestu. Gibalno-čutni razsežnosti 
se npr. pridružijo zdravstvena vzgoja, ekologija, geografija, gospodinjstvo in gospodarstvo; matematični 
razsežnosti npr. biologija, kemija, fizika in računalništvo; jezikovni pa npr. tuji jeziki, zgodovina, psihologija 
ter filozofija. A žal so šole danes  prepolne vsebin, ki bolj služijo znanju kot razvoju osebnosti dijaka. Tudi zato 
je mapa dosežkov dobrodošel pripomoček za samospoznanje dijakov.

Jezik je najpomembnejša osnova mišljenja. Izhaja iz genetskega načina povezav živčnih mrež, ki omogoča 
svojevrstno »matematično jezikoslovje«, tj. logično sklepanje pri sestavljanju besed v smiselne in slovnično 
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ustrezne zveze. Ameriški jezikoslovec in sociolog N. Chomsky je dognal, da so splošna slovnična pravila 
skupna vsem jezikom ter so določena genetsko. Otroci so namreč sposobni ustvarjati slovnične oblike, za 
katere prej nikoli niso slišali. Genetske značilnosti določenih  živčnih povezav in iz njih izhajajoča matematično-
logična jezikovna skladnost določajo način mišljenja pri vsakem od nas. Ta naj bi bil pri vsakem drugačen, 
če ne bi vanj tako pogosto vdirali vzorci iz okolja. Omenjeni »socialni« vdor je včasih dobrodošel, včasih pa 
moralno-etično nesprejemljiv, saj daje prednost običajnemu izražanju, medtem ko opisovanje doživetij v 
prispodobah pojmuje kot pesniško in neobičajno. Bogastvo jezikovnega in miselnega izrazja se s tem skrči 
na golo poročanje. Pomembno je, da šolarju dopustimo njemu lasten način izražanja doživetij v materinščini 
in s tem spodbujamo njemu lasten način mišljenja; tako se njegov jezik polni z duhovno vsebino. Pogovor 
ob posameznih delovnih listih v mapi dosežkov pa za to nudi veliko priložnosti. 

Mladostniška leta naj bi bila namenjena zorenju duha, prepoznavanju sebe in poglobljenemu stiku s 
seboj. Odpor do učenja je bolj izrazit, ga pa mladostnik prepozna, če je nanj opozorjen. Prepoznal naj bi 
tudi razdvojenost v sebi (ambivalenco), ki se kaže kot boj za obvladovanje učnih naporov na eni in beg v 
nedejavnost ter lenobo na drugi strani.

Samopodoba je predstava o sebi, ki vključuje tako samozavest kot samospoštovanje. Pri mladostniku z vso 
močjo izbije v ospredje v puberteti, čeprav se že prej sprašuje: »Kakšen sem?« Odgovor na to vprašanje je pri 
posamezniku izrazito vezan na vsebino vzorcev, ki so mu jih posredovali drugi. Če so ga ocenjevali negativno, 
bo razvil občutke manjvrednosti, ki oblikujejo njegovo predstavo o sebi. Na začetku pubertete veže podobo o 
sebi predvsem na telo, kasneje tudi na duševne in socialne lastnosti. V tem času potrebuje več pozornosti in 
pozitivnih sporočil, saj ga najbolj skrbi ocena drugih. Zelo je samokritičen, saj smo odrasli pri pohvalah preveč 
skopi. Slovencem ne stečejo prav gladko besede, vezane na pohvalo, saj prehitro pomislimo na ošabnost, 
objestnost ali prevzetost, premalokrat pa na samozavest in ugodnejšo podobo o sebi, ki jo omogoči pohvala. 
Če je že potrebna graja, naj se nanaša na določeno vedenje, ne na osebnost v celoti.

Pri delu z dijaki bomo lažje shajali, če bomo optimisti in bomo celotno dogajanje gledali z lepe, ne z grde 
plati, saj ni nobeno dogajanje tako tragično, da ne bi imelo nekaj dobrih lastnosti.  Črnogled človek ne zaupa 
vase, ne tvega in zato ne doseže nič. Manjka mu spodbudnih besed zase in za druge. Vzorci, ki jih vlagamo 
v dijake, so zrcalo naše osebnostne naravnanosti. Bolj kot smo odrasli optimistično naravnani, ugodnejšo 
podobo o sebi si oblikujejo. Mladostnik z ugodno samopodobo je notranje trden in umirjen, nima potrebe po 
dokazovanju pred drugimi in po tekmovanju z njimi. Raje sodeluje z njimi, jim daje na voljo svoj čas, znanje in 
optimizem, kar se mu vrača kot zadovoljstvo, mir ter sreča. Negativna samopodoba je glavni izvor vedenjskih 
težav, saj projicira negativno doživljanje sebe v okolje; dijak je nasilen, nestrpen, sovražen do drugih; če pa 
postane sovražen do sebe, je samomorilen in depresiven.

Mapa dosežkov ponuja tudi izhodišče za pogovor o mladostnikovih vrednotah. Ščuka (2007, 228) pravi, 
da se vrednote oblikujejo počasi, v skladu z razvojem, saj so del vedenjskih vzorcev vseh, s katerimi ima 
mladostnik stike (predvsem staršev, učiteljev in sovrstnikov).  So cilji, za katere se v življenju trudimo in h 
katerim usmerjamo svoja dejanja. Do neke mere so torej vrednote vendarle vsiljeni vedenjski vzorci, vendar 
si brez njih ni mogoče predstavljati življenja v določeni človeški skupnosti oz. določeni kulturi. Vrednot se 
ni mogoče naučiti kot npr. pravil o lepem vedenju, možno pa jih je le prevzeti (asimilirati) po lastni presoji in 
ozaveščenosti. Narobe je, ko so vrednote vsiljene in jih mladostnik doživlja kot introjekte, ki jih ne more ali 
noče asimilirati ter se jih želi znebiti. Ščuka navaja (2007, 231), da so se vrednote mladih v zadnjih desetletjih 
menjale skladno s spremembami v družbenem okolju. Težnje po spolni svobodi, političnem udejstvovanju 
in subkulturi mladih iz preteklosti so zamenjale težnje po iskanju poglobljenega prijateljstva zunaj doma 
in ponovnem iskanju domačnosti znotraj družine. Gre za podaljšanje mladostniške dobe in odvisnosti od 
lastnih staršev ter za odlašanje odgovornosti pri oblikovanju lastne družine.  Življenje postaja zahtevnejše, 
ker terja nenehno prilagajanje in nenehno iskanje zaposlitve, saj je trajnih služb vedno manj. Podaljšuje se 
tudi čas poklicnega usposabljanja, ki je vezan na vedno nova znanja z različnih področij.



Smisel bo našel tisti, ki je dovolj vztrajen in potrpežljiv, ki zaupa sebi, obvlada ozaveščenost in doživljanje 
ter ima izdelan lasten sistem vrednot. Predstave, ki jih imamo o sebi, so pogojene z vrednotami, ki smo jih 
prevzeli od drugih in jih posvojili. Videti je, da obstaja nek prirojeni moralni čut, ki ga je človeštvo razvijalo 
mnogo let. Naše vrednote se nenehno spreminjajo, prav zato se je o tem tudi vredno pogovarjati.

7 ZAKLJUČEK

Izobraževalna informacijsko-komunikacijska tehnologija dandanes vse bolj postaja del globalizirane evropske 
in tudi naše družbe. V dobi zorenja osebnosti smo dolžni mlade razviti in usposobiti za naloge, ki jih čakajo 
kot zaposlene in aktivne državljane. Naučiti jih moramo uporabe nove tehnologije za učenje in jih usposobiti 
za samostojno delo ob računalniku. Mapa dosežkov  zato obstaja tudi v spletni obliki. Dijak jo tako lahko 
uporablja kjerkoli in kadarkoli začuti potrebo. Profesorjem smo ponudili izobraževanje, kako delati s spletno 
mapo dosežkov. V vseh generacijah imamo namreč bolj in manj zavzete profesorje ter tudi bolj in manj vešče 
uporabe računalnika. V proces vpeljevanja spletne mape je zato zraven razrednikov in svetovalnih delavcev 
potrebno vključiti tudi profesorje IKT. 

Tako lahko mapa dosežkov z novimi didaktičnimi pristopi k poučevanju v kakršnikoli obliki pomaga k dvigu 
kakovosti srednješolskega izobraževanja. 
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Izvleček

V prispevku  avtorica predstavlja glavne rezultate raziskave o značilnostih in uporabi učnih gradiv, ki je bila 
izvedena leta 2010 na Centru RS za poklicno izobraževanje. Iz raziskave se vidi, kako pomembno vlogo ima 
učitelj glede uporabe učnih gradiv pri dijakih. Predstavljena je tudi analiza potreb po novih učbenik, ki kaže, 
da so potrebe po učnih gradivih v poklicnem in strokovnem izobraževanju zelo velike in da bo treba temu 
področju posvetiti še veliko pozornosti. 

Ključne besede

učno gradivo, učitelj, avtor učnega gradiva, pokritost strokovnih modulov z gradivi

Abstract

In this paper author presents the results of research on the characteristics and use of teaching materials, 
which was realized in 2010 at the National Institute of the Republic of Slovenia for Vocational Education and 
Training. In this research, it can be seen how important is the role of the teacher in stimulating the students 
to use the learning materials. An analysis of the needs for new textbooks is presented, which shows that 
the demand for teaching/learning materials in vocational education and training is very high and that more 
attention should be given to this area.

Key words

teaching/learning material, teacher, author of teaching/learning material, coverage of modules by materials
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1 UVOD 

Analiza potreb po novih učbenikih iz leta 2012 kaže, da je v programih srednjega strokovnega izobraževanja 
in srednjega poklicnega izobraževanja kar 307 strokovnih modulov brez potrjenega učbenika. Pomanjkanje 
učbenikov je stalnica v poklicnem in strokovnem izobraževanju, zato nas je zanimalo, kako se ob obstoječi 
ponudbi učnih gradiv na trgu znajdejo učitelji in dijaki.

2 PREDSTAVITEV RAZISKAVE O ZNAČILNOSTIH IN UPORABI UČNIH GRADIV

Leta 2010 smo na Centru RS za poklicno izobraževanje na to temo izvedli raziskavo v treh programih 
srednjega strokovnega izobraževanja (Ekonomski tehnik, Strojni tehnik in Zdravstvena nega). S pomočjo 
raziskave smo želeli ugotoviti, kako pogosto posamezna učna gradiva uporabljajo učitelji in dijaki v naštetih 
programih, kaj menijo o njihovi uporabnosti in razpoložljivosti ter kakšen pomen pripisujejo posameznim 
vsebinskim in oblikovnim značilnostim učnih gradiv. Rezultat raziskave je knjižica Z učnimi gradivi do 
kakovostnega znanja, avtorjev dr. Damijana Štefanca, dr. Jasne Mažgon in Danuše Škapin.

Učitelji izberejo učna gradiva glede na namen in cilje pouka, učno vsebino,  učne metode, učne oblike 
in pristope, značilnosti socialnega okolja, značilnosti učencev in učitelja in značilnosti samega gradiva. 
Avtorji so z raziskavo tudi empirično dokazali tezo, da je pogostost uporabe učnih gradiv pri domačem 
učenju dijakov bistveno odvisna od pogostosti uporabe istovrstnih gradiv pri pouku v šoli. Za učitelje je to 
pomemben podatek, saj kaže, da je prav od njihove odločitve, kakšna in katera gradiva bodo uporabljali 
pri pouku, pomembno odvisno, za katera učna gradiva bodo poprijeli dijaki tudi v času, ki ga ne preživijo 
v šoli. 

Tabela 1: Uporaba učnih gradiv pri načrtovanju in izvajanju pouka1

Pri pouku uporabljam: 4 3 2 1 Skupaj M2

f f% f f% f f% f f% f f%

Učbenike 186 50,8 113 30,9 51 13,9 16 4,4 366 100 3,28

Svoje zapiske 167 46,5 139 38,7 42 11,7 11 3,1 359 100 3,29

Učne/delovne listi, ki jih pripravim 
sam/a

135 37,5 153 42,5 56 15,6 16 4,4 360 100 3,13

Zbirke vaj 65 18,9 104 30,2 83 24,1 92 26,7 344 100 2,41

Delovne zvezke 60 17,0 83 23,6 88 25,0 121 34,4 352 100 2,23

E-gradiva na digitalnih nosilcih (npr. 
CD-ROM, spominski disk)

52 14,4 108 30,0 148 41,1 52 14,4 360 100 2,44

E-gradiva, do katerih dostopamo pri 
pouku prek spleta

36 10,2 104 29,4 145 41,0 69 19,5 354 100 2,30

Drugo 22 15,4 41 28,7 53 37,1 27 18,9 143 100 2,41

Vir: Štefanc, D., Mažgon, J., Škapin, D. (2011)

Empirični podatki o uporabi učnih gradiv so pokazali, da izjemno veliko učiteljic in učiteljev (delež se giblje 
okoli 80 odstotkov) pogosto ali zelo pogosto za načrtovanje in izvajanje pouka uporablja gradiva, ki jih 

1 Učitelji so ocenjevali z ocenami od 1 do 4, pri čemer pomeni 1 – nikoli ne uporabljam, 2 – redko uporabljam, 3 – pogosto uporabljam in 

4 – zelo pogosto uporabljam.

2 M – aritmetična sredina ocen.



pripravijo sami (Tabela 1). Med ta sodijo učni oz. delovni listi ter njihovi lastni zapiski, kar je po eni strani 
mogoče označiti kot pozitivno, saj lahko sklepamo, da učitelji svojo strokovno avtonomijo udejanjajo tudi 
tako, da za pouk pripravljajo lastna učna gradiva, lahko pa to nakazuje tudi na pomanjkanje učnih gradiv 
nasploh, ki je prisotno v poklicnem in strokovnem izobraževanju. 

Tudi ko gre za mnenja o uporabnosti učnih gradiv, pomembno izstopajo gradiva, ki jih pripravijo učitelji sami: 
kot najbolj uporabne učitelji prepoznavajo zlasti svoje lastne učne oz. delovne liste, temu pa pritrjujejo tudi 
dijaki, saj jih več kot 80 odstotkov trdi, da so uporabni vsi ali vsaj večina učnih oz. delovnih listov, ki jih zanje 
pripravijo učitelji (Tabela 2). To kaže, da učitelji po mnenju dijakov v veliki večini pripravljajo kakovostne učne 
liste, ki dijakom bistveno pomagajo pri usvajanju znanja in doseganju ciljev izobraževalnega programa. 

Tabela 2: Uporabnost posameznih vrst učnih gradiv (odgovori dijakov)32

Uporabnost učnih gradiv: 4 3 2 1 0 Skupaj

f f% f f% f f% f f% f f% f f%

Učni/delovni listi, ki jih 
pripravijo učitelji

218 40,4 222 41,2 58 10,8 17 3,2 24 4,5 539 100

Učbeniki 86 15,8 265 48,6 155 28,4 23 4,2 16 2,9 545 100

Zbirke vaj 69 12,8 204 37,8 132 24,5 48 8,9 86 16,0 539 100

E-gradiva, do katerih dostopam 
doma prek spleta

69 12,8 143 26,4 137 25,3 73 13,5 119 22,0 541 100

E-gradiva na digitalnih nosilcih 39 7,2 112 20,6 159 29,2 82 15,0 153 28,1 545 100

Delovni zvezki 38 7,0 144 26,5 218 40,1 73 13,4 71 13,1 544 100

Vir: Štefanc, D., Mažgon, J., Škapin, D. (2011)

Kar zadeva razpoložljivost učnih gradiv, so mnenja dijakov bistveno drugačna od mnenj učiteljev (Tabela 3). 
Da je na voljo dovolj vseh učnih gradiv, meni dobra polovica učiteljev in skoraj tri četrtine dijakov. Ob tem le 
četrtina dijakov, ki so mnenja, da učnih gradiv ni dovolj, med gradiva, ki naj bi jih bilo premalo, prišteva tudi 
učbenike. So si pa učitelji in dijaki precej blizu, ko gre za presojo, da primanjkuje e-gradiv, ki bi bila dostopna 
na spletu. 

Tabela 3: Mnenje dijakov in učiteljev o tem, ali je na voljo dovolj vseh učnih gradiv 

Dijaki/učitelji Ali je na voljo dovolj vseh učnih gradiv? Skupaj

Da Ne

f f% f f% f f%

Dijaki 391 71,0 160 29,0 551 100

Učitelji 188 51,9 174 48,1 362 100

Skupaj 579 63,4 334 36,6 913 100

(2 = 33,3 ( = 0,000))

Vir: Štefanc, D., Mažgon, J., Škapin, D. (2011)

Med značilnostmi tako učitelji kot dijaki menijo, da sta najpomembnejši splošni značilnosti učnih gradiv (1) 
dinamičnost in razgibanost, tj. da se v gradivu prepletajo različni elementi (osnovno besedilo, zahtevnejše 

3 Dijaki so ocenjevali z ocenami od 0 do 4, pri čemer pomeni 0 – ne morem oceniti, 1 – nikoli ne uporabljam, 2 – redko uporabljam, 3 – 

pogosto uporabljam in 4 – zelo pogosto uporabljam.
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besedilo, slikovno gradivo, naloge, vprašanja, zanimivosti, primeri iz prakse ipd.) in (2) opremljenost učnega 
gradiva s fotografijami, ilustracijami in drugimi grafičnimi prikazi, ki nazorno dopolnjujejo besedilo.

Prav tako se dijaki in učitelji strinjajo, da sta najpomembnejši vsebinski značilnosti učnih gradiv (1) logična 
razporejenost poglavij (vsebine poglavij se smiselno navezujejo ena na drugo) in (2) vsebovanost natančne 
razlage obravnavane snovi, ki omogoča samostojno domače učenje, tudi če snovi dijak ni mogel slediti pri 
pouku. Tako učitelji kot dijaki od učnih gradiv torej pričakujejo predvsem pregledno obravnavo učnih vsebin, 
prav tako pa je izjemno visok delež učiteljev (več kot 90 %) menil, da je pomembno ali zelo pomembno, da 
učno gradivo temelji na induktivnem pristopu in izhaja iz t. i. učnih situacij, na katere se navezuje strokovno-
teoretično in splošno znanje. 

Ko gre za mnenja o pomembnosti značilnosti vprašanj in nalog v učnih gradivih, v obeh skupinah anketirancev 
po povprečnih ocenah pomembnosti izstopata razumljivost in nedvoumnost navodil za reševanje nalog ter 
tesna prepletenost vprašanj in nalog z razlago učne vsebine. Po drugi strani smo ugotovili da več kot 40 
odstotkov dijakov meni, da je le malo ali povsem nepomembno, če so v učno gradivo vključena vprašanja in 
naloge, ki zahtevajo ovrednotenje obravnavane vsebine in kritično razmišljanje o njej (Tabela 4).

Tabela 4: Pomembnost vključenosti vprašanj/nalog, ki od dijakov zahtevajo ovrednotenje obravnavane 
vsebine in kritično razmišljanje o njej

Dijaki/ učitelji Pomembnost vključenosti vprašanj/nalog, ki od dijakov zahtevajo 
ovrednotenje obravnavane vsebine

Skupaj

Zelo pomembno Pomembno Malo pomembno Povsem 
nepomembno

f f% f f% f f% f f% f f%

Dijaki 97 17,8 216 39,6 192 35,2 41 7,5 546 100

Učitelji 103 28,1 223 60,8 39 10,6 2 0,5 367 100

Skupaj 200 21,9 439 48,1 231 25,3 43 4,7 913 100

(2 = 106,0 ( = 0,000))

Vir: Štefanc, D., Mažgon, J., Škapin, D. (2011)

To ugotovitev velja posebej izpostaviti, saj ti podatki najverjetneje kažejo, da se dijaki tako pri pouku kot 
pri samostojnem učenju z učnimi gradivi bolj poredko srečujejo z nalogami, ki bi jih v didaktični teoriji 
uvrstili na najvišjo taksonomsko stopnjo. Ob tem se zastavlja vprašanje, koliko pozornosti in prizadevanj v 
tovrstne naloge vlagajo tudi sami učitelji: če so namreč ti v pretežni meri zadovoljni le z nalogami na nižjih 
taksonomskih stopnjah, tudi od dijakov ne moremo pričakovati, da bodo visoko vrednotili pomen nalog, ki 
terjajo ovrednotenje učnih vsebin in kritično razmišljanje o njih. 

Glede na naveden izsledke lahko zaključimo, da obstaja potreba po dodatnem usposabljanju avtorjev učnih 
gradiv. Racionalna evalvacija izbranih učbenikov je pokazala nekaj pomanjkljivosti: 

V učbenikih bi bilo treba razmisliti, na kakšen način informacijo o ciljih in kompetencah, ki naj bi jih dijak v 
učnem procesu dosegel, umestiti v gradiva.

Izjemno pomembno je zagotoviti ustrezne (kar pomeni zlasti: temeljite, natančne in objektivne) strokovne 
recenzije vsakega učnega gradiva, nato pa tudi poskrbeti, da avtorji skladno s priporočili recenzentov gradiva 
tudi korigirajo.



Induktivni pristop v aktualnih učnih gradivih večinoma ni uporabljen ali pa je kvečjemu nakazan in ne dovolj 
izpeljan. To je eno od področij, na katerem bi bilo smiselno bolj intenzivno delati tudi v prihodnje, tj. na 
vprašanju, kako konkretne učne situacije umestiti v učna gradiva, nanje navezati obravnavo teoretičnih 
razsežnosti in tako dijake pripeljati po eni strani do kakovostnega teoretičnega, hkrati pa tudi do povsem 
praktičnega znanja in spretnosti, tesno povezanih s poklicnimi kompetencami, ki jih bodo potrebovali za 
opravljanje dela.

Naloge oz. aktivnosti za dijake je treba bolj preplesti z obravnavo vsebin, poleg tega pa preoblikovati in jih 
nadgraditi, tako da bodo omogočale doseganje ciljev tudi na višjih taksonomskih stopnjah.

3 ZAKLJUČEK – UČNA GRADIVA, NIKOLI DOKONČANA ZGODBA

Priprava učnih gradiv je zahtevno in zamudno opravilo. Če ima avtor gradivo že zbrano in preizkušeno, 
končno piljenje običajno vzame še kako leto dni dela. Pri tem je treba vedeti, da je dober učbenik timsko 
delo (sodelujejo avtorji, ilustratorji, recenzenti, lektorji, konzulenti, uredniki, oblikovalci, tehnični izvajalci) in 
da se varčevanje pri sodelavcih pozna na kakovosti končnega izdelka.

Projekti, kot je Munus 2, pa tudi drugi projekti nabor učnih gradiv v poklicnem in strokovnem izobraževanju 
uspešno dopolnjujejo s sodobnimi gradivi, ki so večinoma v elektronski obliki. Natančno število teh gradiv 
je težko ugotoviti, ker so objavljena na različnih spletnih mestih, vendar ocenjujemo, da so gradiva v e-obliki 
vsaj delno pokrila približno polovico modulov, ki so brez potrjenega učbenika. Delno zato, ker je kar nekaj 
teh gradiv krajših in pokrivajo samo določene segmente modulov. Po drugi strani pa so v teh projektih 
nastala tudi gradiva, ki pokrivajo celotne module in bi si zaslužila, da bi jih v skladu s Pravilnikom o potrjevanju 
učbenikov potrdili tudi na Strokovnem svetu. Do potrditve jim manjka samo še druga recenzija, nekaterim 
pa tudi bolj urejena oblika, saj mora biti predlog za potrditev tako vsebinsko kot tudi estetsko in vizualno 
ustrezno pripravljen.

Največji problem so tisti moduli, ki so popolnoma brez ustrezno didaktiziranih gradiv. Vsem nam je v interesu, 
da v šoli uporabljamo čim bolj kakovostna gradiva, ki so dostopna vsem dijakom enakovredno. Ustrezno 
izobraženi in usposobljeni mladi so pogoj za nadaljnji gospodarski razvoj, družbeno povezanost ter naš 
obstoj na splošno. 

Kako torej do kakovostnih učnih gradiv?

Za pripravo ustreznih učnih gradiv je bistveno usposabljanje in stalna podpora za avtorje učnih gradiv. Avtor 
pri delu ne sme ostati sam, ampak mu je treba zagotoviti ustrezen tim.

Pri spodbujanju avtorjev učnih gradiv ima pomembno vlogo šola. Učitelj, ki je avtor dobrega učnega gradiva, 
je šoli v ponos, razvoj novih učnih gradiv pa spada med pokazatelje kakovosti dela na šoli. Vodstvo šole 
bi moralo poskrbeti, da avtorjem, ki pripravljajo učna gradiva, olajša delo na drugih področjih. Avtorstvo 
uspešnih gradiv bi moralo biti ustrezno ovrednoteno.

Ves čas je treba spremljati nastajanje učnih gradiv v različnih projektih. Tako lahko definiramo področja, ki 
niso oz. so slabše pokrita z učnimi gradivi. Če avtorjev ne najdemo med učitelji, jih iščemo drugje, učitelje 
pa pritegnemo kot soavtorje, recenzente.

Poskrbeti je treba za trajno uporabno vrednost gradiv. To pomeni, da je gradivo dostopno vsem uporabnikom, 
da spremljamo njegov učinek v praksi, upoštevamo mnenje njegovih uporabnikov (učiteljev, učencev) in 
gradivo po potrebi tudi dopolnimo in posodobimo. 
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Izvleček

Članek obravnava področje ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v poklicnem in strokovnem šolstvu.  
V uvodu je opisan vpliv Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS 79/2006), ki je opredelil 
osnovne naloge ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti. Predstavljene so spletne samoevalvacijske aktivnosti 
v zadnjih letih, ki so se razvijale v okviru sodelujočih šol v projektu Munus 2. Ugotovitev je, da je na šolah 
vzpostavljena kultura (samo)evalvacije. Šole samoiniciativno s pomočjo (samo)evalvacij dvigujejo kakovost 
svojega dela in se želijo pri tem povezovati in med seboj primerjati. 

Ključne besede

ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, spletna samoevalvacija, Munus 2, medsebojna primerjava, mreža šol

Abstract

This paper addresses the assessment and quality assurance in vocational education. The introduction 
describes the impact of the Act on Vocational Education and Training (Ur.l.RS 79/2006), which set out 
the basic tasks of assessment and quality assurance. A few examples of web are presented based on self-
evaluation activities in recent years, which have been carried out among the schools involved in the project 
Munus 2. The conclusion is that the schools established culture of self-evaluation. Schools have with the 
help of self-evaluation raised the quality of their work and want to connect between themselves in order to 
be able to compare results among each other.

Key words

quality assurance, web based self-evaluation, Munus 2, comparison, school network
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1 UVOD

V zadnjem desetletju se je področje kakovosti izpostavilo kot eno ključnih področij delovanja v šolah. Mnoge 
slovenske poklicne in strokovne šole so v preteklih letih pričele sistematično delovati na področju kakovosti. 
Seveda kakovost v poklicnih in strokovnih šolah ni nekaj novega, saj so se šole tudi v preteklosti trudile 
opravljati svoje delo kakovostno in svojim udeležencem izobraževanja nuditi čim več, vendar je prišlo v 
zadnjih letih do nekaterih premikov, ki jih bomo v nadaljevanju opisali. 

Učitelji in drugi strokovni delavci na šolah so v preteklosti redno in vedno vrednotili svoje poučevanje z 
različnimi oblikami evalviranja svojega dela. Bolj sistematično delo na področju ugotavljanja in zagotavljanja 
kakovosti se je sicer pričelo šele z vključevanjem šol v različne mednarodne projekte (npr. projekti v programih 
Phare Mocca, Leonardo da Vinci ipd.). Kasneje se je z nacionalnimi razvojnimi projekti (MoFAS, Munus in 
Munus 2) področju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti namenila še posebna pozornost. 

Mali et all. (2007) ugotavljajo, da so šole izpostavljene vedno večjim zahtevam po  odzivanju na hitre 
spremembe v družbi in gospodarstvu.  Eden od odgovorov na zahteve po uporabi novih tehnologij in na 
bolj aktivno sodelovanje šol s socialnimi partnerji je ugotavljanje, zagotavljanje in razvoj kakovosti vzgojno-
izobraževalnega dela.

Posebno vlogo pri razvoju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti ima sprejetje Zakona o poklicnem in 
strokovnem šolstvu (Ur.l. RS 79/2006). Ta zakon je vzpostavil nov okvir za delovanje in razvoj sistema 
poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji. “Zakonodajalec je med drugim okrepil avtonomijo 
in razvojno vlogo šol in drugih izvajalcev izobraževalnih programov. Moč odločanja se tako vse bolj seli 
k izvajalcem na lokalni ravni, obenem pa se krepi pomen ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na vseh 
ravneh, še posebej na ravni izvajalcev izobraževanja” (Mali et all., 2007). Zakon v 15. členu opredeljuje, da 
šola zagotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela po načelih celovitega vodenja kakovosti, ki upošteva 
tudi skupni evropski okvir zagotavljanja kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Določeno je, da 
kazalnike kakovosti določi pristojni strokovni svet. V 16. členu je opredeljeno, da svet šole imenuje komisijo 
za kakovost, ki spremlja in ugotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela. Pomembno je tudi določilo, da 
mora šola vsako leto objaviti letno poročilo komisije za kakovost na svoji spletni strani. V 17. členu Zakon 
govori o enotnosti sistema ugotavljanja kakovosti. Opredeljeni so pogoji o uporabi in varovanju podatkov, ki 
jih lahko zbirajo pooblaščeni javni zavodi. 

Učinki Zakona so bili vidni relativno hitro. Šole so začele ustanavljati komisije za kakovost in sčasoma 
objavljati poročila komisij za kakovost na spletnih straneh. Šole in učitelji so se ob medsebojnem sodelovanju 
seznanili z osnovnimi načeli delovanja šolskih komisij za kakovost in s kazalci za spremljavo različnih področij 
šolskega dela.  



2 VSEBINSKO PODROČJE KAKOVOST V PROJEKTU MUNUS 2

Kakovost učno-vzgojnega procesa vedno zanima starše, učitelje, medije, državo in širšo družbo, zato je 
evalvacija v šolah nujna. Čeprav je bila evalvacija v preteklosti zaupana le državnim inšpektorjem in drugim 
zunanjim agencijam, je zdaj razširjeno prepričanje, da bi se morale šole tudi samoevalvirati (Macbeath, 
Mcglynn, 2006, 17). 

V zadnjem času se samoevalvacija uveljavlja tudi zato, ker je priporočena metoda skupnega evropskega 
okvirja za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti (Vrabič et all, 2005, 15). “Sistem samoevalvacije ima kar 
nekaj prednosti, in sicer: spremljanje kakovosti je integralni del procesa; za izvajanje nadzora nad kakovostjo 
dela so odgovorni udeleženci (učitelji, učenci, starši), ki največkrat tudi najlaže ocenijo, kje se pojavljajo 
težave in kje bi hoteli proces še izboljšati” (Šverc, 2006, 2).

V nacionalnem razvojnem projektu Munus 2, ki je potekal v okviru Evropskega socialnega sklada, je bilo 
oblikovano vsebinsko področje Kakovost. To področje mora v skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem 
izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06) na vsaki šoli vzpostaviti sistem za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, 
ki temelji na principu samoevalvacije ter na upoštevanju nacionalno določenih kazalnikov. Temeljne usmeritve   
vsebinskega področja kakovost so bile naravnane v izdelavo navodil šolam za izvajanje samoevalvacije in v 
nudenje podpore pri tem. 

Aktivnosti so bile namenjene osveščanju in usposabljanju članov komisij za kakovost konzorcijskih in 
partnerskih šol Štajerske, Koroške, Dolenjske, Primorske, Osrednje Slovenije in Gorenjske regije. Ravnatelji 
šol in člani šolskih komisij za kakovost so pridobili osnovne informacije o oblikovanju spletnih strani, izdelavi 
in objavi letnih poročil o kakovosti ter načinu in namenu delovanja komisij za kakovost. 

Za pomoč pri vzpostavljanju sistema kakovosti  na šolah je bil izdan Metodološki priročnik za delo šolskih 
komisij. Aktivnosti je vodila t. i. konzorcijska skupina za kakovost, ki so jo sestavljali člani iz sedmih šolskih 
centrov (Celje, Kranj, Ljubljana, Novo mesto, Nova Gorica, Ptuj in Velenje) in Srednje šole za gostinstvo in 
turizem Maribor.

Slika 1: Naslovnica priročnika Metodološki priročnik za delo šolskih komisij za kakovost

Vir: Papež et all. (2011)
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3 SPLETNA SAMOEVALVACIJA

Poseben poudarek dela konzorcijske komisije je bil skozi ves potek projekta namenjen spodbujanju kulture 
samoevalvacije v slovenskih srednjih poklicnih šolah. Razvijanje kulture samoevalvacije je potekalo predvsem 
s skupinskimi aktivnostmi, kot so bila regijska srečanja šolskih komisij za kakovost, seminarji in vsakoletna 
spletna samoevalvacija. 

Veliko šolskih komisij za kakovost pri svojem delu uporablja anketiranje (ankete) kot osnovno metodo 
za pridobivanje podatkov ali za ugotavljanje stanja na določenem področju delovanja šole. Zato se je 
konzorcijska skupina, ki je koordinirala delo vsebinskega področja Kakovost, odločila, da bo vzpodbujala 
izvajanje samoevalvacij šol s pomočjo spletne samoevalvacije. Tudi pri izvajanju spletne samoevalvacije je 
namreč potrebno upoštevati osnovni vsebinski okvir ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, ki ga predstavlja 
metodologija t.i. kroga kakovosti PDCA – Načrtuj (Plan) – Izvedi (Do) – Preveri (Check) – Ukrepaj (Act). 
Tudi v spletni samoevalvaciji se odvije krog kakovosti. Določi se načrt izvedbe, opredeliti je potrebno cilje 
samoevalvacije, nato pa spremljati uresničevanje zastavljenih ciljev, jih evalvirati ter ob zaključnih aktivnostih 
spletne samoevalvacije še opredeliti ukrepe za izboljšanje stanja. Spletna anketiranja so npr. ugotavljala 
stanje medosebnih odnosov v razredih in izvajanje metod učenja in poučevanja, saj so šolske komisije za 
kakovost želele pridobiti praktično uporabne podatke kot osnovo za napredek dela v razredu.

Konzorcijska skupina je pripravila in izvedla več skupnih, centralno vodenih samoevalvacij s pomočjo 
spletnega orodja, ki so ga razvili na Šolskem centru Velenje. Spletno orodje omogoča takojšnjo obdelavo 
podatkov vseh sodelujočih v anketiranju, omogoča vzpostavitev mreže sodelujočih šol, učiteljev, razredov in 
nudi možnost primerjave med šolami, ki sodelujejo v anketiranju. Spletno orodje omogoča še delo s posebej 
zasnovanimi vprašalniki in nadzor na izvedbo anketiranja. Pri uporabi orodja je ključna vloga administratorja, 
ki je odgovoren za organizacijo in izvedbo anketiranja. Naloga administratorja spletnega anketiranja je, 
da pripravi orodje za skupinsko uporabo (ustvari “infrastrukturo” spletnega orodja, vnese vse potrebne 
podatke o sodelujočih, pripravi in aktivira vprašalnike na spletu, pripravi gesla za dostop do vprašalnikov), 
nadzira uporabo spletnega orodja na šolah ter ob zaključku spletnega anketiranja pripravi izpis rezultatov za 
poročanje komisiji za kakovost.

V spletno samoevalvacijo se je vsako leto vključilo več slovenskih poklicnih in strokovnih šol. Organizacija 
skupne spletne samoevalvacije je bila logistično zahtevna. Najprej je bilo potrebno doseči soglasje o vsebini 
spletnega anketiranja oziroma izbrati ustrezne kazalce. Doseči je bilo potrebno soglasje o anketnih vprašanjih. 
Sodelujoče šole so pred pričetkom aktivnosti izbrale sodelujoče (seznam učiteljev in oddelkov), ki so se 
vključili v spletno samoevalvacijo, ter določile odgovorne osebe za nadzor izvajanja spletne samoevalvacije. 
Opredeliti je bilo potrebno tudi obdobje trajanja spletnega anketiranja in o tem obvestiti vse sodelujoče šole. 
Potrebno je bilo obdelati rezultate v grafično in vsebinsko razumljivo obliko in izdelati poročilo o izvajanju 
evalvacij. Za zaključek spletnih samoevalvacij je bila opravljena analiza rezultatov na nivoju konzorcijske 
skupine, posameznih regij in tudi sodelujočih šol ter po potrebi še svetovanje pri izboljšavah stanja.

Ob tem se je potrebno zavedati, da so spletna orodja le eno izmed orodij oziroma pripomoček, ki jih lahko 
pri svojem delu uporabijo šolske komisije za kakovost. S spletnimi orodji lahko zelo hitro opredelimo dobre 
in slabe strani dela na šoli, vseeno pa brez sodelovanja vseh strokovnih delavcev na šoli ni mogoče pripraviti 
pravih ukrepov, ki bi odpravljali ugotovljene pomanjkljivosti.



Slika 2: Zapisnik kampanje

Vir: Interni arhiv Komisije za kakovost Šolskega centra Velenje (2005)

Število vključenih šol v spletno samoevalvacijo in s tem tudi učiteljev ter dijakov je iz leta v leto naraščalo, kar 
je dokaz, da je področje ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti stalen proces. 

Slika 3: Grafični prikaz števila sodelujočih dijakov in učiteljev slovenskih šol v skupnih spletnih anketiranjih Vsebinskega področja Kakovost projekta 
MUNUS 2

Vir: Rozman N., Radšel M., Uranjek J. (2012)

Sodeč po pozitivni odzivnosti šol oziroma njihovih predstavnikov za kakovost je bila spletna samoevalvacija 
sprejeta kot eden od načinov ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na šoli. Prav tako je bilo izraženo 
zadovoljstvo nad sistemom izvajanja skupnih samoevalvacij, saj je vsaka šola lahko primerjala svoje rezultate 
z rezultati slovenskega povprečja. Seveda pa morajo rezultatom in ugotovitvam slediti aktivnosti,  ki bodo 
resnično izboljšale kakovost dela v šolah. 
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Slika 4: Grafični prikaz rezultatov anketiranja ene od šol v primerjavi s slovenskim povprečjem

Vir: Rozman N., Radšel M., Uranjek J. (2012)



4 UGOTOVITVE KONZORCIJSKE KOMISIJE ZA KAKOVOST V PROJEKTU MUNUS 2

Kultura samoevalvacije v slovenskih poklicnih in strokovnih šolah se širi. Še pred slabimi petimi leti ni bilo 
veliko delujočih šolskih komisij za kakovost, danes pa so sistematične evalvacije že stalnica. Na šolah danes 
ni nič nenavadnega, da se izvede evalvacija pouka, evalvacija izvedbe projektnih tednov ali šolskih ekskurzij, 
evalvacija zadovoljstva s praktičnim usposabljanjem z delom ali evalvacija drugih oblik dela v šoli. Dokaz za 
širjenje kulture samoevalvacije je vsakoletno povečanje števila prostovoljno sodelujočih šol v skupni spletni 
samoevalciji. Uporaba različnih oblik samoevalvacije in sistematičnega zbiranja podatkov ter mnenj dijakov in 
drugih udeležencev izobraževanja je pot, po kateri lahko učitelji in učiteljski zbori krepijo lastno avtonomijo in 
strategije načrtovanja vzgojno- izobraževalnega procesa. Brez uporabe dogovorjenih metod samoevalvacije 
šola ne more krepiti svoje avtonomije v smeri večje fleksibilnosti, ampak ostaja ujetnik uveljavljenih praks. 

S prakso skupnih samoevalvacijskih aktivnosti pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v slovenskih 
poklicnih in strokovnih šolah bi veljalo nadaljevati. Obstaja nabor pripravljenih vprašalnikov iz različnih 
področij šolskega dela, ki so bili izdelani za različne potrebe v okviru projekta Munus 2. Smiselno je, da se 
oblikuje poseben portal ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, tako da bi bili vprašalniki po potrebi prosto 
dostopni vsem učiteljem, ki bi želeli preveriti kakovost svojega dela. Za to bi potrebovali organizirano mrežo 
šol in računalniško podporo (server, program, skupina strokovnjakov za izvedbo, spremljavo in analizo 
evalvacije). Izkazalo se je, da so z vidika razvoja sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti koristne tudi 
redne skupne aktivnosti v mreži šol, kot bi bile tudi enkrat letno izvedene skupne samoevalvacije iz enega 
izbranega področja za celotno Slovenijo. V mreži šol bi si lahko šole poleg tega izmenjavale še svoje izkušnje 
na področju zagotavljanja kakovosti, uvajanja izboljšav, izmenjava dobre prakse, bili bi kritični prijatelji ipd. 

Vse te ugotovitve sovpadajo z izkušnjami, pridobljenimi na študijskem obisku na Danskem leta 2012 na šoli 
Syddansk Erhversskole, kjer izvajajo model dveletnega cikla komisije za kakovost. Tudi na Danskem se šole 
povezujejo prostovoljno v mrežo, v kateri skupaj izvajajo določene aktivnosti. Skupaj opredelijo tematsko 
področje kakovosti, ki ga bodo načrtno spremljali skozi dveletno obdobje, zagotovijo finančna sredstva za 
izvajanje aktivnosti ter spremljajo izvedbo, na koncu pa se medsebojno primerjajo.

 

Slika 5: Shematski prikaz cikla komisije za kakovost na Syddansk Erhversskole

Vir: Interni arhiv Šolskega centra Velenje (2010)

Za še večje spodbujanje dela šolskih komisij za kakovost bo potrebno sistematizirati delo vodenja komisije 
za kakovost. Na ta način bo zagotovljeno sistematično razvijanje področja kakovosti na šolah. 
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5 ZAKLJUČEK

Poklicno in strokovno izobraževanje v Sloveniji je v zadnjih letih tesno povezano s sproščanjem institucionalnih 
okvirjev in s širjenjem avtonomije šole in učitelja, obenem pa se srečuje z vse večjimi zahtevami po 
posredovanju uporabnih znanj za trg dela. Ob tem se vseskozi poudarja pomen zagotavljanja kakovosti in še 
posebej samoevalvacije kot temeljne metode. Šole se soočajo z vedno večjimi zahtevami po odzivu na hitre 
spremembe. Dijaki se spreminjajo in pričakujejo, da se šola odziva na njihove potrebe in ob tem  upošteva 
njihove interese in zmožnosti. Smisel samoevalvacije je v ustvarjanju informacij o tem, kako se šola odziva 
na zahteve okolja ter kako šola z danimi viri usklajuje trenutne in prihodnje potrebe dijakov pa tudi drugih 
interesnih skupin.

Posledica rednega, sistematičnega in kontinuiranega dela na področju kakovosti bodo vidni rezultati, ki se 
bodo kazali v strokovnosti, uspešnosti in zadovoljstvu dijakov med šolanjem, predvsem pa po njegovem 
zaključku. V procese ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti je potrebno v še večji meri vključiti še starše in 
socialne partnerje. Dolgoročno pa bo trg dela tisti, ki bo pokazal stopnjo kakovosti šolskega dela in sistema.
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Izvleček

Formalni sistem izobraževanja že dalj časa ne zagotavlja vseh znanj in kompetenc, ki jih posameznik v 
tehnološko razviti in globalizirani družbi potrebuje. Vseživljenjsko učenje, ki vključuje formalno, neformalno 
in priložnostno učenje, je zato v sodobni družbi postalo samoumevno in nujno. Vendar pa je tako pridobljeno 
znanje potrebno tudi ovrednotiti in  narediti vidno. Medtem ko je priznavanje formalnega učenja družbeno 
sprejeto in ustaljeno, ostajajo rezultati drugih oblik učenja kljub prizadevanjem slabo prepoznavni. V Sloveniji 
se je za potrebe trga dela v obliki potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij že uveljavil sistem priznavanja 
neformalnega in priložnostnega učenja. Vzpostavitev podobnega sistema za potrebe izobraževalnega 
sistema pa ovirata odsotnost metodologije in sistemske podpore pa tudi nezaupanje v učinke tovrstnega 
učenja. V projektu MUNUS 2 je okviru aktivnosti priznavanje neformalno pridobljenih znanj nastal model 
priznavanja znanj, ki podobno kot sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij omogoča priznavanje zgolj tistih 
posameznikovih kompetenc, ki so primerljive z vnaprej določenim standardom. Prispevek predstavlja 
nekatera orodja tega modela. Model, ki bi omogočil vrednotenje in potrjevanje vseh posameznikovih 
kompetenc, pa je potrebno še izdelati.  

Ključne besede

vseživljenjsko učenje,  priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja, model priznavanja

Abstract

Nowadays the formal school system cannot provide an individual with enough knowledge and all competences 
that are necessary in a technologically advanced and global society. Lifelong learning consisting of 
formally, non-formally and informally gained knowledge is, therefore, becoming a fact and a necessity for 
an individual’s survival in the labour market. However, the knowledge obtained in non-formal and informal 
way is to be made visible and recognized. While the recognition of formally acquired knowledge presents 
sociably accepted fact, the learning outcomes obtained in other ways remain unrecognized. To meet the 
requirements of the labour market, the methodology of validation of non-formal and informal learning known 
as a system of recognition of national vocational qualifications has been developed in Slovenia. The lack 
of the methodology of valuating non-formally and informally gained knowledge, poor systemic support, and 
nevertheless, not enough trust in thus obtained knowledge are blocking the establishment of a similar system 
in the formal school education.  A model of recognition of non-formal knowledge has been established 
within the project MUNUS 2. This article presents some of the tools of the model. As the presented model 
enables the validation and assessment of the knowledge and competences that can be compared to the 
standards prescribed in advance, a model of recognition of all individual’s competences is yet to be created.

Key words

lifelong learning,  recognition of non-formal and informal learning, model of recognition
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1 UVOD

Spremembe, ki jih prinaša globalizacija, predvsem pa hiter razvoj znanosti in tehnologije, močno vplivajo 
na posameznikovo zaposljivost in konkurenčnost na trgu dela. Za zaposlitev in uspešno delo pa tudi za 
ustvarjanje lastne kariere potrebujemo vedno več kompleksnih znanj, ki jih že dalj časa ne moremo pridobiti 
zgolj v formalnem sistemu izobraževanja. Potrebna znanja zato v procesu vseživljenjskega učenja pridobivamo 
tudi na druge načine. Vseživljenjsko učenje, ki vključuje formalno1, neformalno2 in priložnostno3 učenje, 
tako posamezniku sodobne družbe prinaša ekonomske, izobraževalne, družbene in osebne koristi.

Tudi Lizbonska strategija iz leta 2000 kaže, da ima razvijanje neformalnega in priložnostnega učenja v 
evropskem prostoru predvsem ekonomski in družbeni interes, saj pomeni način, kako naj se Evropa odzove 
na vse večjo konkurenco v času naglih sprememb. Memorandum o vseživljenjskem učenju iz leta 2000 
navaja, da postaja priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja pomemben instrument razvijanja 
vseživljenjskega učenja v Evropski uniji. Kot cilj vrednotenja znanja se navaja izboljšanje”… poti, s katerimi 
razumemo in ocenjujemo udeležbo in dosežke, še posebej v neformalnem in priložnostnem učenju …”, 
nakazana pa je tudi potreba po vzpostavitvi kakovostnega sistema ugotavljanja in priznavanja predhodnega 
in izkustvenega učenja (Memorandum o vseživljenjskem učenju 2000, 7).

Hozjan navaja, da je bilo priznavanje in potrjevanje rezultatov učenja prvotno v domeni posamezne 
države članice Evropske unije, vendar je raznoliko in velikokrat nezadostno priznavanje neformalnega in 
priložnostnega učenja spodbudilo nastanek skupnih načel vrednotenja in priznavanja neformalnega in 
priložnostnega učenja (Common European principles for validation of non-formal and informal learning), ki 
so bila sprejeta leta 2004 (povzeto po Hozjan, 2012, 10).

Kot ugotavlja Hozjan, poskuša politika Evropske unije z različnimi ukrepi, ki jih je sprožila Lizbonska strategija, 
na eni strani zmanjšati dominantnost formalnega izobraževanja in na drugi strani približati vloge različnih 
izobraževalnih poti. Načini in oblika učenja (izobraževalna pot) postajajo torej manj pomembni, namesto 
tega pa se poudarjajo učni izidi (znanje, spretnosti in sposobnosti), ki jih posameznik izkazuje (povzeto po 
Hozjan, 2012, 9).

Kljub zavedanju o nujnosti vseživljenjskega učenja se vrednotenje in priznavanje neformalno in priložnostno 
pridobljenega znanja v slovenskem okolju le počasi uveljavljata. Z uveljavitvijo certifikatnega sistema 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij (v nadaljevanju NPK) se priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega 
znanja oziroma tistih kompetenc, ki so potrjene kot poklicni standard, za potrebe trga dela uspešno izvaja že 

1 Formalno izobraževanje oz. učenje (formal learning)je namerna, časovno opredeljena, institucionalizirana dejavnost, katere rezultat je 

običajno javno veljavna kvalifikacija. Za to izobraževanje je značilno, da ga zagotavlja šolska institucija, da je strukturirano in načrtovano 

(cilji, trajanje, učna pomoč) in da udeleženec ob zaključku izobraževanja prejme javno veljavno listino. Formalno učenje je z učenčevega 

vidika namerna dejavnost (povzeto po Vuković et al., 2008, 11).

 Primeri: izobraževalni program za pridobitev izobrazbe, vajeniški program, program izpopolnjevanja za pridobitev pedagoško-andragoške 

izobrazbe. 

2 Neformalno izobraževanje oz. učenje (non-formal learning) je namerna, časovno opredeljena, institucionalizirana dejavnost, ki se 

ne konča s pridobitvijo javno veljavne kvalifikacije, je pa strukturirana in načrtovana (cilji, trajanje, učitelj). Udeleženec ob zaključku 

izobraževanja ne prejme javno veljavne listine. Neformalno učenje je s kandidatovega vidika namerna dejavnost.

 Primeri: tečaj tujega jezika, plesna šola, računalniški tečaj, inštrukcije, uvajanje v delo pod vodstvom mentorja, strokovni seminarji na 

delovnem mestu (povzeto po Vuković et al., 2008, 11–12).

3 Priložnostno učenje (informal learning) kot  naravni spremljevalec vsakdanjega življenja je namerna, časovno opredeljena dejavnost, ki 

ne poteka v za to določeni instituciji in se ne konča s pridobitvijo javno veljavne kvalifikacije. Gre za učenje v vsakdanjem življenju, delu, 

družini, prostem času, ki ni strukturirano in načrtovano in ne omogoča pridobitve certifikata. Lahko je namerno ali slučajno. 

 Primeri: obisk sejma, učenje neformalnih vsebin v prijateljski skupini, športna/rekreacijska vadba, montiranje ali popravljanje česa po 

priročniku, učenje iz izkušenj, “kroženje” po delovnih mestih (povzeto po Vuković et al., 2008, 12).



več kot deset let. Kljub temu pa delodajalci, ki sicer sprejemajo idejo vseživljenjskega učenja, v kolektivnih 
pogodbah kot pogoj za zaposlitev in določanje vrednosti dela navajajo le formalno pridobljeno izobrazbo 
in kvalifikacijo. Vendar pa je potrebno poudariti, da nekatera uspešna slovenska podjetja že evidentirajo 
in vrednotijo znanja svojih zaposlenih, o čemer smo se člani delovne skupine v aktivnosti priznavanje 
neformalno pridobljenih znanj  (v nadaljevanju PNZ) v okviru projekta MUNUS 2 prepričali ob ogledu teh 
organizacij. Podjetja imajo za svoje potrebe namreč dobro razvite lastne sisteme vrednotenja neformalno 
pridobljenega znanja.

Medtem ko posameznik svoja neformalno pridobljena znanja za potrebe trga dela v sistemu NPK pod 
določenimi pogoji lahko uveljavlja, je v sistemu formalnega izobraževanja interes izvajalcev za prepoznavanje 
in priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja še šibak. Odsotnost metodologije, kriterijev 
in meril za ugotavljanje in merjenje tovrstnega znanja pa tudi nezaupanje do znanja, pridobljenega izven 
formalnega šolskega sistema, ovirajo enakovredno obravnavo rezultatov vseh tipov učenja in zavirajo razvoj 
učinkovitega sistem priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. 

Kozoderc, ki ugotavlja, da je za priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja potrebno razviti tako 
nove koncepte razmišljanja kot sistemske rešitve, navaja, da je vrednotenje za proces priznavanja znanj 
ključnega pomena. Vrednotenje, ki naj zajame ves spekter naučenega, pa mora temeljiti na odprtosti za 
bogastvo in kompleksnost učenja in njegovih rezultatov (povzeto po Kozoderc, 2006, 52–54).

Pri evidentiranju vseživljenjskega učenja so posamezniku že v pomoč orodja, kot so Europass, Nefix, portfolijo 
oziroma zbirna mapa in mapa učnih dosežkov, ki je namenjena mladini, vključeni v redno izobraževanje. 
Zgoraj našteta orodja pa bo posameznik uporabil tudi v postopku priznavanja, ko bo želel uveljaviti rezultate 
svojega neformalnega in priložnostnega učenja.

2 MODEL PRIZNAVANJA NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA

Delovna skupina v aktivnosti PNZ je pri pripravi modela priznavanja neformalno pridobljenega znanja želela 
razviti orodja, s katerimi bi šola na sistematičen in pregleden način posamezniku priznala neformalno 
pridobljena znanja in spretnosti. Pri izdelavi modela smo sledili tedaj veljavni zakonodaji, vrednotenje pa smo 
razvili v skladu z namenom priznavanja. Nastal je model priznavanja, ki posamezniku omogoča vrednotenje 
in priznavanje tistih neformalno pridobljenih kompetenc, ki so primerljive s predpisanimi v javno veljavnih 
izobraževalnih programih. Vzporedno z razvijanjem modela smo odgovorili na številna vprašanja o procesu 
priznavanja, dokumentaciji v postopku in o zagotavljanju kakovosti postopka, vendar pa nekatere dileme 
ostajajo nerazrešene. V nadaljevanju so predstavljene osnovne ugotovitve o pripravi modela, nato pa še 
koncept vrednotenja, ki smo ga utemeljili na t. i. kompetenčni tabeli in samoevalvaciji kandidata, podprli pa 
z oblikovanjem meril in kriterijev za vrednotenje kandidatovih dokazil.

2.1 Zakonodaja

Model priznavanje neformalno pridobljenih znanj se oblikuje v skladu z obstoječo zakonsko podlago. Po 
sprejemu Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah4 (Ur. l. RS, št. 81/2000), ki posameznikom že od 
leta 2000 omogoča, da v postopku potrjevanja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega 
znanja pridobijo javno veljavno listino o poklicni usposobljenosti, je priznavanje znanja, pridobljenega izven 
formalnega izobraževanja, v programe poklicnega in strokovnega izobraževanja leta 2006 uvedel Zakon 
o poklicnem  in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06), ki priznavanje neformalno pridobljenega 
znanja - pri čemer priložnostnega učenja ne omenja - opredeljuje v 71., 73. in 75. členu.  V 71. in 73. členu 

4 Dopolnitve zakona so bile v letih 2003, 2006, 2007 in 2009 (Ur. l. RS, št. 81/2000, spremembe: Ur. l. RS, št. 55/2003, 83/2003 - 

UPB1, 118/2006, 1/2007 - UPB2, 85/2009).
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so določeni preverjanje, ocenjevanje in napredovanje dijaka, 75. člen pa ministru nalaga, da s podzakonskim 
predpisom podrobneje predpiše način in postopek potrjevanja neformalno pridobljenega znanja. Ta je bil 
predpisan v Pravilniku o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 
78/2007), kjer je bilo v 4. členu navedeno, da se podrobnejša merila in postopek priznavanja neformalno 
pridobljenega znanja določijo s šolskimi pravili.  Pravilnik je v posameznih členih o priznavanju pridobljenega 
znanja (35. čl., 41. čl.) natančneje predpisal še vrednotenje znanja, merila, postopek priznavanja, poročanje 
in postopek potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Zgoraj navedeni pravilnik je prenehal veljati 1. 
septembra 2010. Nadomestil ga je Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 60/10), 
ki pa določb o priznavanju neformalno pridobljenega znanja ne vsebuje. 

Zaradi neustreznih podzakonskih predpisov je uvajanje priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega 
znanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju še počasnejše.

2.2 Namen priznavanja neformalno pridobljenih znanj

Model PNZ se oblikuje glede na namen priznavanja 
neformalno pridobljenega znanja in se glede 
na ciljne skupine lahko razlikuje. Ker je bil cilj 
delovne skupine za PNZ sistematično in pregledno 
priznati posameznikova neformalno pridobljena 
znanja, relevantna za izobraževalni program, in 
mu posledično olajšati vstop v sistem formalnega 
izobraževanja ter skrajšati pot izobraževanja, je nastal 
model, uporaben za potrebe srednjih šol, ki izvajajo 
programe poklicnega in strokovnega izobraževanja. 
Čeprav se v različnih sektorjih oblikujejo različni 
modeli, pa mora vsak model zagotavljati vrednotenje 
kandidatovih kompetenc oziroma učnih dosežkov. 

V primeru priznavanja neformalnih znanj za potrebe 
poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja 
so to kompetence, kot jih določa katalog znanja za 
posamezno enoto (npr. strokovni modul). V modelu 
priznavanja morajo biti pregledno in razumljivo 
definirane vse zahtevane kompetence (spretnosti, 
veščine in znanja), s katerimi se bodo v postopku 
priznavanja primerjala kandidatova neformalno 
pridobljena znanja oz. kompetence. Model naj 
določi tudi morebitne vstopne pogoje za kandidate, 
in sicer kdo in pod kakšnimi pogoji lahko uveljavlja 
rezultate neformalnega in priložnostnega učenja. 

2.3 Koraki v postopku PNZ 

Model naj natančno določi, kako izvajalec izpelje in dokumentira naslednje korake v postopku priznavanja:

1. Informiranje o postopku (opis postopka, stroški v postopku, časovni obseg postopka itd.). 

2. Svetovanje kandidatu, dokumentiranje (zbiranje dokazil o neformalnem učenju) in identificiranje 
posameznikovih kompetenc ter priprava vloge za priznavanje.

 Informiranje in svetovanje sta kandidatu omogočena v vseh fazah procesa.

3. Obravnava kandidatove vloge, ki jo izvede komisija v naslednjih korakih:

- obravnava kandidatovih dokazil v skladu s sprejetimi merili in kriteriji,

- potrjevanje kandidatovih učnih izidov, izkazanih z dokumentacijo,

- preverjanje kandidatovih učnih izidov (kompetenc), ki se izvede v skladu s sprejetimi načini in oblikami 
preverjanja,

-  priznavanje učnih izidov in priprava sklepa.

4. Pritožba kandidata na pritožbeni organ.



2.4 Dokumentacija v postopku PNZ 

V modelu priznavanja se predvidi in oblikuje 
vsa potrebna dokumentacija, s katero izvajalec 
dokumentira posamezni korak v postopku, določi pa 
se tudi, kako se ta hrani in kdo je zanjo v posamezni 
fazi postopka zadolžen. Postopek priznavanja in 
dokumentacija v postopku se pripravita in izvedeta 

v skladu z določili izvajanja upravnega postopka. 
Sklep o priznavanju v obliki enotnega obrazca, 
sprejetega na nacionalni ravni, bi zagotovo omogočil 
boljšo prepoznavnost dokumenta in okrepil zaupanje 
v izvedeni postopek. 

2.5 Transparentnost in kakovost postopka   

Model naj bo oblikovan tako, da zagotavlja 
transparentnost postopka v vsaki fazi. Kandidate se s 
posameznimi fazami v postopku priznavanja seznani, 
pri čemer izvajalec zagotavlja osebno svetovanje ves 
čas postopka, informiranje kandidatov pa organizira 
na različne načine, npr. s pomočjo spletnih aplikacij, 
osebnega informiranja, izročkov, zloženk.

Model naj zagotavlja izpeljavo postopka tako, da bo 
ta časovno in stroškovno za kandidata in izvajalca 
sprejemljiv. Izvajalec ob tem določi tudi zaposlene, 
ki v instituciji izvajajo posamezne naloge v postopku, 
in ustrezno ovrednoti njihovo delo.

3 KONCEPT VREDNOTENJA UČNIH IZIDOV V MODELU PRIZNAVANJA, OBLIKOVANEM V PROJEKTU 
MUNUS 2

Za postopek PNZ je faza vrednotenja kandidatovih neformalno in priložnostno pridobljenih kompetenc 
ključnega pomena. Kozoderc navaja, da ima vrednotenje, ki se nanaša tako na proces ocenjevanja kot na 
priznavanje spretnosti in kompetenc, tri dimenzije:

a) Samovrednotenje se nanaša na to, kako posameznik sam ocenjuje kompetence, ki jih ima, in kakšno 
vrednost jim daje. 

b) Priznavanje vrednosti od drugih se nanaša na to, kakšno vrednost dajejo kompetencam posameznika  in 
načinu njihovega pridobivanja drugi. 

c) Formalno vrednotenje, ki sledi določeni proceduri in vodi do določenih formalnih posledic.  Formaliziranje 
vrednotenja je v primeru priznavanja neformalno pridobljenega znanja nujno, saj sicer ni mogoče 
zagotoviti primerljivosti posameznikov glede njihove izobrazbe in usposobljenosti (povzeto po Kozoderc, 
2006, 52-54).

Pri razvijanju modela vrednotenja kandidatovih kompetenc smo oblikovali kompetenčno tabelo in 
samoevalvacijski vprašalnik, izdelali pa smo tudi kriterije in merila za vrednotenje kandidatovih dokazil.

3.1 Katalog znanja in kompetenčna tabela

Ker v postopku priznavanja za potrebe 
izobraževalnega programa kandidatova neformalno 
pridobljena znanja oziroma kompetence primerjamo 
z zahtevanimi v katalogu znanj za posamezno enoto 
(npr. strokovni modul), je potrebno pri pripravi 
modela izhajati iz kataloga znanj. Da bi pregledno 
in razumljivo definirali vse zahtevane kompetence 
(spretnosti, veščine in znanja), s katerimi se bodo 

v postopku priznavanja primerjala kandidatova 
neformalno pridobljena znanja, na osnovi kataloga 
znanja izdelamo kompetenčno tabelo. 

V nadaljevanju je prikazan primer, kako iz podatkov 
v katalogu znanja za strokovni modul kulinarika in 
vina v Sloveniji in svetu v programu gastronomija 
poklicno-tehniškega izobraževanja izdelamo kompe-
tenčno tabelo. 
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Tabela 1: Katalog znanja: kulinarika in vina v Sloveniji in svetu

KATALOG ZNANJA

1. Ime modula: KULINARIKA IN VINA V SLOVENIJI IN SVETU

2. Usmerjevalni cilji: 

Dijak bo zmožen:

• vključevati kulinarične značilnosti regije in Slovenije v ponudbo gostinskega obrata

• priporočati in predstaviti gostom slovenske narodne jedi in pijače

• pripraviti narodne jedi

• postreči na primeren način narodne jedi in vina

• upoštevati prehranske navade tujih gostov

3. Poklicne kompetence

Razišče kulinarične značilnosti posameznih regij Slovenije in drugih dežel.

Pripravi značilne jedi na tradicionalen in sodoben način ter jih primerno postreže.

4. Operativni cilji: 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI

Dijak: 

• pozna jedi in vina regije

• pozna jedi in vina drugih dežel

• loči jedi po izvoru

• pozna značilnosti slovenskih vin in vrste vin drugih držav

Dijak:

• razlikuje in izdela predstavitev kulinaričnih posebnosti in 
vin

• pripravi in predstavi jedi; tradicionalne narodne, babičine, 
domače …

• pripravi prostor ter postreže jedi v narodnem stilu

• izbere, predstavi in postreže vina

• svetuje tujim gostom glede na njihove prehranske navade

Vir:  http://www.cpi.si/poklicno-tehnisko-izobrazevanje.aspx (24. 7. 2012)

Kompetenčno tabelo oblikujemo tako, da v njej vsebino kataloga znanja zapišem v treh stolpcih:

1. Kompetence modula (poklicne kompetence).  

2. Kontrolni indikatorji spretnosti (formativni cilji).

3.  Potrebna znanja (informativni cilji).

 Nadalje predvidimo še stolpca Dokazila in Preverjanje, ki se izpolnita ob obravnavi kandidata in se glede 
na kandidate razlikujeta.

4. Dokazila (navedejo se dokazila, s katerimi kandidat dokazuje zahtevane kompetence, npr. potrdila o 
usposabljanju, potrdilo delodajalca o delovnih izkušnjah, referenčno pismo).

5. Preverjanje (navedeta se način in oblika preverjanja, npr. vodeni razgovor, preizkus).



Tabela 2: Kompetenčna tabela: kulinarika in vina v Sloveniji in svetu

Kompetence 
modula

Kontrolni indikatorji 
spretnosti

Potrebna znanja Dokazila Način preverjanja

Razišče kulinarične 
značilnosti 
posameznih regij 
Slovenije in drugih 
dežel

- izdela predstavitev 
kulinaričnih posebnosti in 
vin

- svetuje tujim gostom 
glede na njihove 
prehranske navade

- pozna jedi in vina regije

- pozna jedi in vina drugih 
dežel

Pripravi 
značilne jedi na 
tradicionalen in 
sodoben način 
ter jih primerno 
postreže

- pripravi in predstavi 
tradicionalne narodne/
domače/babičine jedi

- pripravi prostor in 
postreže jedi v narodnem 
stilu

- izbere, predstavi in 
postreže vina

- razlikuje kulinarične 
posebnosti in vina

- loči jedi po izvoru

- pozna značilnosti slovenskih 
vin 

- pozna značilnosti vin drugih 
držav

Vir: Lasten (2012)

Kompetenčna tabela pregledno predstavi vsa 
zahtevana znanja (kompetence) in ustreznost ali 
neustreznost kandidatovih znanj, s čimer omogoča 
hitrejšo in lažjo primerjavo kandidatovih neformalno 
pridobljenih kompetenc s predpisanimi znanji 

iz kataloga. Delovna skupina v okviru aktivnosti 
PNZ predlaga, da se v prihodnosti katalogi znanja 
zapišejo v obliki, ki bo neposredno uporabna tudi 
za postopek priznavanja neformalno pridobljenega 
znanja (npr. v obliki kompetenčne tabele). 

3.2 Samoevalvacijski vprašalnik

Medtem ko se kompetenčna tabela izdela za potrebe 
komisije, ki obravnava kandidatova neformalno 
pridobljena znanja oziroma kompetence, je 
samoevalvacijski vprašalnik pripomoček, ki je  
namenjen kandidatu. Ker pri oblikovanju obeh 
izhajamo iz istega kataloga znanja, nam zapis v 
obliki kompetenčne tabele pomaga oblikovati 
samoevalvacijski vprašalnik. Namen tako 
pripravljenega vprašalnika je kandidatu omogočiti 
bolj natančen vpogled v ustreznost njegovih znanj 

(kompetenc) in ga s tem spodbuditi k premišljeni 
odločitvi za morebitni postopek uveljavljanja 
neformalnih znanj. Izpolnjen samoevalvacijski 
vprašalnik je del dokumentacije, ki jo kandidat 
odda ob vlogi za priznavanje. V nadaljevanju je 
prikazan primer samoevalvacijskega vprašalnika 
za strokovni modul kulinarika in vina v Sloveniji in 
svetu v programu gastronomija poklicno-tehniškega 
izobraževanja.



148

Tabela 3: Samoevalvacijski  vprašalnik: kulinarika in vina v Sloveniji in svetu

Strokovni modul: Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu

Navodila kandidatu: 

Pazljivo preberite trditve v razdelkih I. in II., ki označujejo kompetence modula, nato pa obkrožite številko, ki najbolje označuje 
za vas veljavno trditev, in sicer: 

1 – dela ne opravlja:  navedene naloge oz. dela nisem opravljal  

2 – dela po navodilih: navedeno nalogo oz. delo sem opravljal ob pomoči in pod nadzorom 

3 – dela samostojno: navedeno naloge oz. delo sem opravljal samostojno 

I. Raziskovanje kulinaričnih značilnosti posameznih regij Slovenije in drugih dežel

1. Izdelava predstavitve kulinaričnih posebnosti in vin 1 2 3

2. Svetovanje tujim gostom glede na njihove prehranske navade 1 2 3

3. Prikaz poznavanja jedi in vin regije. 1 2 3

4. Prikaz poznavanja jedi in vin drugih dežel 1 2 3

II. Priprava značilnih jedi na tradicionalen in sodoben način ter njihova postrežba

1. Priprava in predstavitev tradicionalnih narodnih/domačih/babičinih  jedi 1 2 3

2. Priprava prostora in postrežbe jedi v narodnem stilu 1 2 3

3. Izbira, predstavitev značilnosti in postrežba slovenskih vin 1 2 3

4. Izbira, predstavitev značilnosti in postrežba vin drugih držav 1 2 3

Vir: Lasten (2012)

3.3 Kriteriji in merila 

Kriteriji in merila, s katerimi vrednotimo kandidatova 
dokazila, so pomembni v fazi potrjevanja kandidatovih 
učnih izidov. Pri pripravi modela smo oblikovali 
naslednje kriterije in merila: 

1. Avtentičnost (pristnost)

 Ugotoviti je potrebno, ali so potrdila pristna in ali 
se nanašajo na kandidata ter na njegovo delo. V 
pomoč so lahko referenčna pisma delodajalca.

2. Aktualnost (ažurnost)

 Če potrdilo dokazuje, da kandidat izkazuje 
znanje, ki je še vedno uporabno, kandidat pa to 
znanje ustrezno uporablja, je potrdilo aktualno in 
veljavno ter še ni zastarelo. Potrdilo, ki je staro 
do tri leta, je aktualno, do pet let je primerno, 
starejše od pet je manj primerno, staro nad deset 
let pa je zastarelo. Če je potrdilo glede na datum 
izdaje zastarelo ali manj primerno, a kandidat 
pridobljene kompetence in znanja izkazuje, naj 
se ob presojanju potrdila v opombi zapiše, da so 

kandidatove kompetence še vedno aktualne. Pri 
kandidatovem izkazovanju v potrdilu navedenih 
znanj in kompetenc so v pomoč referenčna 
pisma. 

3. Relevantnost (ustreznost)

 Kompetence in znanja, ki jih potrdilo navaja, 
se primerjajo s kompetencami in z znanji, ki 
so navedena v katalogih znanj za posamezni 
izobraževalni program. Pri tem se ugotavlja, ali 
je stopnja primerljivosti visoka (npr. pokrivanje 
kompetenc in znanj v celoti), primerna (npr. 
delno pokrivanje kompetenc in znanj) ali nizka 
(npr. kompetence in znanja niso primerljiva). 

Ker je za učinkovit, časovno obvladljiv in kakovostno 
izpeljan postopek potrebno pripraviti model, ki je 
podprt z ustrezno in obvladljivo dokumentacijo, je 
parametre kompetenčne tabele, samoevalvacijskega 
vprašalnika ter kriterijev in meril smiselno združiti v 
en sam obrazec.



4 ZAKLJUČEK

V družbi naglih sprememb je za posameznikovo zaposljivost pa tudi za razvoj gospodarstva in družbe 
pomembno, da se ovrednoti vso znanje, ne glede na izobraževalne poti, po katerih je bilo usvojeno. Kljub 
širšemu družbenemu zavedanju, da neprepoznana in neizkoriščena znanja pomenijo osebno, gospodarsko 
in družbeno izgubo, se je do sedaj dobro uveljavilo in je bilo sprejeto zgolj vrednotenje formalno pridobljenega 
znanja. Vsebinska in oblikovna razpršenost učnih izidov neformalnih in priložnostnih oblik učenja trenutno 
zastavlja številna vprašanja, med katerimi je vprašanje sistemskega urejanja priznavanja in potrjevanja 
znanja (kompetenc), ki se ne izkazujejo z javno veljavno listino, zagotovo eno izmed najpomembnejših. 
Prepoznavanje in vrednotenje učnih izidov neformalnega in priložnostnega učenja, katerih obseg hitro 
narašča, saj se obe obliki s svojimi vsebinami hitreje prilagajta potrebam trga kot formalno izobraževanja, 
predstavljata izziv tako za delodajalce kot za izobraževalne ustanove.

Sistem potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki predstavlja prvo obliko priznavanja učnih 
izidov neformalnega in priložnostnega učenja v slovenskem prostoru, ne omogoča vrednotenja vseh 
posameznikovih kompetenc, ampak le tistih, ki so primerljive s predpisanimi  kompetencami poklicnega 
standarda. Podobno je tudi pri priznavanju znanj za potrebe formalnega izobraževanja, saj se tudi v tem 
primeru kandidatove kompetence primerjajo s predpisanimi kompetencami izobraževalnega programa. Ker 
obstoječi sistemi priznavanja vrednotijo in priznavajo zgolj tiste posameznikove kompetence, ki ustrezajo 
predpisanim kompetencam nekega standarda, je sistem, ki bi posamezniku dal priložnost, da uveljavi vsa 
svoja znanja in spretnosti, še potrebno razviti. Pri vzpostavljanju mehanizmov priznavanja pa nas zavezujejo 
tudi evropska priporočila.

Model PNZ, razvit in preizkušen v projektu MUNUS 2, sodi med prve poskuse priznavanja neformalnih znanj 
za potrebe poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Kljub naporom, usmerjenim v razvoj sistema priznavanja, pa se je potrebno zavedati, kot navaja že 
Kozoderc, da razviti sistem vrednotenja neformalnega učenja pomeni le en dejavnik družbenega priznavanja 
neformalnega učenja, pri čemer drugi element, ki ga predstavlja spreminjanje kulture, pomeni veliko 
dolgotrajnejši proces (povzeto po Kozoderc, 2006, 53). Neformalno in priložnostno pridobljeno znanje si 
morata torej enakovredno mesto že ustaljenim formalnim načinom pridobivanja znanja še zagotoviti.

5 LITERATURA

Hozjan, D. Sistemski vidiki priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja. Koper: Fakulteta za 
management, 2010. 

Fister, K. et al. Implementacija sistema priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja v slovenski 
visokošolski prostor: predstavitev rezultatov projekta. Koper: Fakulteta za management, 2006. 

Ivančič, A. et al. Priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja: aktivnost OECD 2006–2007: 
nacionalno poročilo za Slovenijo. Ljubljana: CPI, Center RS za poklicno izobraževanje, 2007.

Kunčič, B. et al. Spremljava certifikatnega sistema. Ljubljana: CPI, Center RS za poklicno izobraževanje, 
2008. 

Hozjan, D. Zakonska ureditev priznavanja izobrazbe in kvalifikacij. Sodobna pedagogika, let. 57 (123), 
št. 3, str. 106–119. 2006.

Kelava, P. Komparativna analiza priznavanja neformalno pridobljenega znanja v petih evropskih državah. 
Sodobna pedagogika, let. 57 (123), št. 3, str. 90–105. 2006.



150

Kozoderc, D. Vrednotenje neformalno pridobljenega znanja in zaposljivost mladih. Sodobna pedagogika, 
let. 57 (123), št. 3,  str. 50–71. 2006.

Muršak, J. Neformalno pridobljeno znanje in njegovo vrednotenje. Sodobna pedagogika,  let. 57 (123), 
št. 3, str. 6–9. 2006.

Muršak, J. Kaj storiti z učinki informalnega učenja. Sodobna pedagogika, let. 57 (123), št. 3, str. 10–26. 
2006.

Vidmar, T. Vseživljenjsko učenje pred svojo sodobno konceptualizacijo. Sodobna pedagogika, let. 57 
(123), št. 3, str. 28–48. 2006.

Pravilnik o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju. Uradni list Republike 
Slovenije, 17, 78, 28. VIII. Str. [10945] 10949. (2007).

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah. Uradni list Republike Slovenije, 20 (2010) 60, 23. VII, str. 
[9170] –9174.

Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah. Uradni list Republike Slovenije,. 10 (81, 15. IX. str. [9769] – 
9773. 2000.

Zakon o poklicnem  in strokovnem izobraževanju. Uradni list Republike Slovenije, 16, 79, 27. VII, str. 
[8495] –8506. 2006.

Simeonov, E. et al. Primer modela za ugotavljanje in priznavanje neformalnega in priložnostno 
pridobljenega znanja na šolah (online). 2008. Ljubljana: CPI, Center RS za poklicno izobraževanje. 
(citirano 10. 7. 2012). 

Dostopno na naslovu: 

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Publikacije/Primer%20modela_Neformalno%20znanje.pdf

Vuković, A. et al. Priznavanje in potrjevanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja (online).  
2008. Ljubljana: CPI, Center RS za poklicno izobraževanje. (citirano 10. 7. 2012). Dostopno na  naslovu: 
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Publikacije/Potrjevanje_Neformalno%20znanje.pdf

ISO standard za citiranje in navajanje virov. (online) (citirano 29. 7. 2012). Dostopno na naslovu:  
http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Knjiznica/Datoteke/iso.pdf

Katalog znanja za poklicno-tehniško izobraževanje, program gastronomija za strokovni modul 
kulinarika in vina v Sloveniji in svetu (online). (citirano 24. 7. 2012). Dostopno na naslovu:  
http://www.cpi.si/poklicno-tehnisko-izobrazevanje.aspx

Memorandum o vseživljenjskem učenju. (online). 2000. (citirano 23. 7.  2012). Dostopno na naslovu: 
http://linux.acs.si/memorandum/prevod/





152

ŠOLA, KI UČI IN USTVARJA  
POGOJE ZA RAZMIŠLJANJE,  

KREATIVNOST IN INOVATIVNOST 

Avtorica:

Stanka Vrhovec, univ. dipl. psih., Šolski center Celje, Višja strokovna šola

 

Lektorica:

Simona Črep, prof., Šolski center Celje

152



Izvleček

Inovativnost je rezultat ustvarjalnosti in naučenih vzorcev razmišljanja. Inovativno vedenje človeka se kaže 
v nekonformizmu, intelektualni radovednosti, samozavesti, sposobnosti sodelovanja ter veliki prožnosti v 
mišljenju. Šola ima ključno vlogo pri vzpodbujanju takšnega vedenja. Takšna šola potrebuje spremembe v 
načinu razmišljanja, v smeri vzpodbujanja radovednosti, dialoga, strpnosti, odgovornosti in konstruktivnega 
sodelovanja. Le odprtost do različnosti in upoštevanje raznovrstnosti sposobnosti in interesov mladih 
predstavljata dobro izhodišče za razvijanje potencialov, ki jih potrebujejo mladi za samostojno in ustvarjalno 
razmišljanje. 

Na Šolskem centru Celje se je Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije lotila pomembne naloge, 
tj. ustvariti okolje, v katerem so ljudje pripravljeni ustvarjalno razmišljati in dopuščati ter razvijati razmišljanje 
drugim, posebej dijakom. Vzpostavljeni so temeljni pogoji: pravila, pregledno informiranje, zastavljeno 
izobraževanje in usposabljanje. Od generiranja idej do njihove realizacije (implementacije) pa je potrebno 
dogovoriti in sprejeti  odgovornost za njihovo izvedbo.  Začetki so obetavni, saj se dovolj učiteljev zaveda 
pomembnosti in nujnosti slediti smernicam in izzivom, ki jih narekuje sedanji in prihodnji čas. Spremembe 
so mogoče le, če jih sprejme večina ljudi. Proces uvajanja sprememb pa je običajno, posebno ko gre za 
spremembe vrednot, dolgotrajen, graditi jih je treba previdno, postopno v smeri jasno postavljene in sprejete 
vizije.

Ključne besede

razmišljanje, ustvarjalnost, spremembe, inovativnost, inovativna klima

Abstract

Innovativeness is a result of creativity and learned patterns of thinking. An innovative behaviour of a man is 
evident in his nonconformity, intellectual curiosity, self-confidence, cooperative skills and flexible thinking. 
School plays a key role in stimulating such behaviour. Such school needs changes in its way of thinking, to 
be more precise in encouraging curiosity, dialogue, tolerance, responsibility and constructive cooperation. 
Only openness to diversity and considering young people’s different abilities and their interests represent 
a good starting point for developing the potential that young people need for independent and creative 
thinking.

Secondary School of Mechanical Engineering, Mechatronics and Media, being part of School Centre Celje, 
has decided to take up an important task, i.e. to create such environment in which people will be ready 
to think creatively and allow as well as develop other people’s thinking, especially students’. These crucial 
terms have already been established: rules, effective information flow, planned education and training. It 
is essential to precisely arrange all the phases of the process starting with the generation of ideas to their 
implementation as well as to accept the responsibility for their realization. The beginnings are promising 
because there are many teachers at our school who have realized the importance and necessity to follow the 
guidelines and challenges of present and future time. Such changes are possible only if they are accepted 
by the majority of people. The process of introducing changes, especially those including values, is usually 
quite lengthy. It is important to build and shape values carefully in order to achieve the vision.

Key words

thinking, creativity, changes, innovativeness, innovative atmosphere 
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1 PRILOŽNOSTI IN PASTI DANAŠNJE ŠOLE

Posplošena trditev, da šola sama po sebi zavira ali celo »ubija« ustvarjalnost šolarjev, je nepravična. Niso 
tako redki učitelji, ki z izbranimi pristopi in metodami poučevanja omogočajo razvoj ustvarjalnih potencialov 
učencev. Obenem pa velja, da zgolj izražena učenčeva originalnost in nagnjenost k »drugačnosti« ne 
zadoščata za razvoj ustvarjalnega in inovativnega mladostnika ali odraslega. Velja tudi, da bo še tako 
izjemno ustvarjalen posameznik brez ustrezne izobrazbe močno omejen v izražanju svojega notranjega 
potenciala. Izobraževanje naj torej omogoča razvijati ustvarjalnost z novim znanjem in z novimi izkušnjami. 
Za to potrebujemo enake vzvode kot za učenje drugih veščin: učitelja, knjigo, navodila, učno okolje in vajo. 

Izobraževalni sistem, kakršen je danes, se je oblikoval pred 19. stoletjem. Na eni strani je izhajal iz potreb 
industrije, ki so narekovale takojšnjo uporabnost predmetov oziroma znanj, na drugi strani pa iz podobe 
univerz, ki pričakujejo od šolskega sistema (predvsem srednješolskega), da dijake selekcionira skozi 
poudarjeno vlogo inteligentnosti in ustrezno pripravi za vstop na univerzo. Mnogi nadarjeni, kreativni in 
inovativni posamezniki tako razvijajo prepričanja, da so nesposobni, neučinkoviti, ker tisto, kar obvladajo, 
morda ni cenjeno oziroma v okviru hierarhije premetov, ni pomembno ali je celo stigmatizirano.

Programi naših šol so zastavljeni tako, da učijo dijake vsega po malem. Vsi naj bi imeli nek temeljni nivo znanja. 
Učenje, ki vodi do temeljnih spoznanj in znanj, je prav gotovo pomembna osnova in ključni smoter vsakega 
šolskega sistema. Če pa je znanje nesistematično, premalo povezano, zgolj reprodukcija že znanega in 
dognanega, je lahko neuporabno. Življenje, delovne okoliščine postavljajo ljudi pred nenehne spremembe, 
polne izzivov, pri čemer lahko naučeno (pogosto faktografsko znanje) hitro zbledi.  Lahko se pokaže velik 
razkorak med tem, kako naj mladi nekaj naredijo, kar večinoma poudarja današnje izobraževanje, in tem, kaj 
naj razmišljajo ob tem. Šola ima veliko priložnost, da vpliva na oba načina razmišljanja, ki se dopolnjujeta, in 
ju razvija. Ustvarjalno (lateralno) razmišljanje je generativno – divergentno in ponuja bogastvo idej, predlogov, 
možnosti in širino. Vertikalno pa je selektivno, izbiralno in  preverja ter teži k enemu zaključku. 

Šolska klima kreativnosti se kaže na eni strani v tem, koliko so učitelji pobudni za spremembe, izboljšave, 
kakšen je odnos do ustvarjalnosti in načrtnega inoviranja: kako jih ravnatelji k temu vzpodbujajo, kako je 
poskrbljeno za tiste, ki so inovativni, koliko sta samoiniciativnost in inovativnost nagrajeni ali pohvaljeni, 
kako je z uvajanjem dobrih idej v prakso ipd. Drug, najmanj enako pomemben, pa je odnos učiteljev do 
ustvarjalnega razmišljanja, da odkrivajo in razvijajo vzvode, ki sprožajo ustvarjalno delovanje dijakov. 

Šola, ki jo predstavljajo vsi vključeni v njeno dejavnost, njena organiziranost in aktualnost pretoka informacij 
se odražajo v vrednotah in vedenju vključenih, v odnosih, kakršne gradijo. Gradijo se bolj ali manj kakovostna 
samopodoba posameznika, ugled, zaupanje, radovednost, ustvarjalnost in dobri odnosi.

Slika 2: Dejavniki, ki oblikujejo in ustvarjajo pogoje za učinkovitost vključenih (prirejeno po Mayer, Vizija ustvarjalnega podjetja, 2010)



2 OD RADOVEDNOSTI DO (USTVARJALNEGA) RAZMIŠLJANJA

Potreba po spoznavanju, raziskovanju je ena temeljnih človekovih potreb. Lahko bi jo enačili z radovednostjo. 
Značilnost radovednega človeka je, da želi nekaj vedeti, izvedeti, kar je še neodkrito, njemu neznano, v kar 
dvomi, ga bega. Iz radovednosti izhaja želja po novih spoznanjih, po rasti, razvoju in po razmišljanju.  Zato 
je radovednost tudi  tista, ki poraja nove ideje. Iz nje izhajajo nova znanja in izumi. A. Einstein je dejal: »Jaz 
nimam nobenih posebnih sposobnosti. Sem le strastno radoveden človek.« 

Zelo radovedni so otroci, ki odkrivajo svet okrog sebe, ga spoznavajo in raziskujejo z odprtim umom, k temu 
jih sili in usmerja čista radovednost. Otroci radi preskušajo nove stvari. Ne bojijo se, da bo kaj narobe. Z 
odraščanjem izgubljajo to pripravljenost. Vzrok je strah pred napakami, ker okolje običajno napake ožigosa 
kot najslabšo stvar, ki jo lahko naredijo. Napake se obravnava kot poraz, ne kot izkušnje ali znak preskušanja.

Slika 3: Od radovednosti do ustvarjalnega razmišljanja

Znano je, da tisti, ki ne tvegajo napak ali zmot, niso originalni, ker delujejo po že preskušenih postopkih. 
Radovednost sili otroke, da postavljajo zelo veliko vprašanj. Odgovori, ki jih dobivajo, so nemalokrat razlaga, 
kot jo vidijo ali poznajo odrasli, končno dejstvo, ki otroku odvzame možnost raziskovanja in iskanja njegove 
resnice. Onemogočeno je otrokovo razmišljanje, vsiljeno mu je nezaupanje, oviran je njegov miselni razvoj. 
Tako delujejo v družini, izobraževalnih sistemih in podjetjih. Rezultat vsega tega je, da ljudi »odučimo« 
ustvarjalnega razmišljanja.

3 KLJUČ DO INOVATIVNE KLIME JE V KULTURI SPORAZUMEVANJA 

Komunikacija je temeljno orodje za delovanje in razvoj šole. Naloga učiteljev pa je vzpodbujanje kulture 
sporazumevanja, saj imajo glede na svoj položaj in vlogo podane pogoje in priložnosti za to. Ustvarjalnost 
učiteljev se nanaša predvsem na to, da odkrivajo in razvijajo vzvode, ki sprožajo ustvarjalno delovanje dijakov:

• so nosilci in vzorniki komunikacije; 

• imajo možnost, da omogočajo in razvijajo sposobnosti za dvosmerno komuniciranje, razvijanje dialoga, 
vzpodbujanje izražanja različnih mnenj in pogledov;

• skrbijo za okoliščine, ki omogočajo kakovostno sožitje z drugimi, sodelovanje in hkrati potrjevanje 
posameznika;

• razvijajo strpnost do drugačnosti, spoštovanje različnosti.
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Slika 4: Od izražanja preko diskusije do sporazumevanja (vir: Mayer, J. et. al. Skrivnost ustvarjalnega tima, Dedalus, Ljubljana, 2001)

4 PREMIŠLJEN IN SISTEMATIČEN PRISTOP ZA VZPODBUJANJE INOVATIVNE KLIME 

Upravljanje ustvarjalnosti in razvijanje inovativne klime v šoli zahtevata dobro seznanjenost in sprejemanje 
pomena ustvarjalnosti in inovativnega razmišljanja, poznavanje postopkov in odgovornost s strani vseh, 
vključenih v šolske dejavnosti (zaposleni, dijaki, študentje, starši, socialni partnerji). Za ustvarjanje inovativne 
klime je potrebno vzpostaviti in urediti vrsto prioritetno določenih postopkov, s katerimi zagotavljamo 
preglednost in dostopnost do informacij vsem deležnikom ter osnovne pogoje za vzpostavljanje inovativne 
klime v šoli. Nujno je potrebno poskrbeti za vse faze dolgoročnega procesa, kot jih prikazuje slika 5.

Faze procesa Dejavnosti/naloge Cilji

PRIPRAVA/

NAČRTOVANJE 

Dogovoriti in sprejeti vizijo 
šole, dogovoriti in razvijati  
vrednote.

• Vzpostaviti podporno okolje.

• Osnovno informirati in motivirati.

Določiti strategije. • Oblikovati/vzpostaviti pravila in postopke   sistema.

Oblikovati/sprejeti postopke, 
pravila, ki omogočajo 
množičnost (vključujejo 
vsakogar).

• Vzpostaviti celovito, pregledno in dostopno informacijsko 
podporo.

•  Izdelati  dokumentacijsko podporo.

• Vzpostaviti dostopen in pregleden sistem generiranja, selekcije 
in vrednotenja  idej.

• Vzpostaviti/oblikovati procese in kanale komuniciranja.

• Oblikovati sistem  nagrajevanja.

INVENCIJSKA

FAZA

Generirati ideje.

Vrednotiti  ideje.

Selekcionirati  ideje.

Razvijati  ideje.

• Spodbujati inoviranje. 

• Širiti intelektualno radovednost.

• Iniciativnost.

• Samozavest v komuniciranju.

• Timsko delo.

• Razvijati vrednote: spoštovanje, odgovornost,   poštenost.

• Prilagoditi se na spremembe.



Faze procesa Dejavnosti/naloge Cilji

IZVAJANJE IDEJ/

INOVACIJSKIH 
PROJEKTOV

Komunicirati ideje.

• Stalno vzpodbujati inventivno in inovativno razmišljanje.

• Razvijati, širiti inovativnost.

• Razvijati podjetnost mladih, podjetniške lastnosti, kot so 
odgovornost,  proaktivnost, samozavest …Nagraditi ideje.

Slika 5: Načrtno delovanje za razvijanje inovativne klime (prirejeno po: Likar, B. Inoviranje. Koper: Visoka šola za management, 1998) 

5 PRVI KORAKI ZA VZPOSTAVLJANJE IN ŠIRJENJE INOVATIVNEGA RAZMIŠLJANJA V DEJAVNOSTIH 
SREDNJE ŠOLE ZA STROJNIŠTVO, MEHATRONIKO IN MEDIJE NA ŠOLSKEM CENTRU CELJE

Inovativno razmišljanje se lahko na šoli širi in razvija preko več kanalov, pri čemer so najpomembnejši 
tisti, ki upoštevajo kriterij množičnosti, s čimer je ustvarjalno in  inventivno vključevanje omogočeno vsem 
deležnikom šole. 

Slika 6: Področja in možnosti vzpodbujanja inovativne klime v šoli

Hipotetično lahko na daljši  rok zastavimo model širjenja in razvijanja inovativne klime na vsa področja in v vse 
oblike dela v okviru šolskih dejavnosti. Za udejanjanje le-tega pa potrebujemo veliko previdnosti, postopnosti, 
časa, znanja in pripravljenosti za spremembe, predvsem vodstva in učiteljev, tako v smeri oblikovanja 
bolj demokratičnih in odgovornih medsebojnih odnosov, kot v miselni naravnanosti v smeri razvijanja bolj 
ustvarjalnega in inovativnega delovanja mladih. 

Aktivnosti, ki so bile opravljene na šoli v šolskem letu 2011/12, so bile usmerjene na tri področja. 

1. Določitev in dokumentacijska podpora načrtnega delovanja za razvijanje inovativne klime, ki upošteva 
naslednje:

• pripravo temeljnih izhodišč in načrtovanje sistema generiranja idej (od zamisli k invenciji do inovacije 
oz. izvajanje koristnih predlogov);

• vzpostavitev preglednega in dostopnega informiranja;

• opredelitev in sprejetje pravil, ki zagotavljajo visoko stopnjo varnosti, spoštovanja in zaupanja, z 
možnostjo enakovrednega vključevanja vseh v invencijske procese;

• vrednotenje in nagrajevanje idej.
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2. Na osnovi vzpostavljenega sistema generiranja idej (koristne, uporabne ideje imenujemo »utrinki«) je bil 
izpeljan  natečaj, ki je zajemal:

• izbiro področja natečaja na temo: Moja šola: »Poišči izziv – predlagaj rešitev«;

• pripravo informativne brošure z osnovnimi informacijami in izhodišči za natečaj in usmeritve za 
razmišljanje o šoli;

• informiranje učiteljev in dijakov.

3. Izobraževanje in usposabljanje učiteljev, ki se je izvajalo v obliki predavanj ali delavnic, in sicer:

• spoznavanje, informiranje in razumevanje pomena nujnih sprememb v smeri vzpodbujanja 
ustvarjalnega razmišljanja in podjetnostnega delovanja mladih;

• začetna usposabljanja učiteljev v obliki kreativnih delavnic (npr. Učitelj kot moderator ustvarjalne 
klime v razredu za izvedbo OIV).

5.1 Analiza vprašalnika o pogledu na inovativnost na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije  
na Šolskem centru Celje

Z anketiranjem vseh učiteljev SŠSMM smo poskušali ugotoviti, kakšni so njihovi pogledi in stališča do 
ustvarjalnosti in inovativnosti ter njihove izkušnje v povezavi z omenjenima temama. Vprašalnik (priloga 1: O 
inovativnosti v naši šoli) je od povabljenih v anketiranje rešila dobra tretjina učiteljev. 

V prvem delu vprašalnika so zastavljena vprašanja zaprtega tipa, ki se nanašajo predvsem na določene 
poglede in prepričanja glede inovativnosti v šoli. Stopnjo strinjanja je bilo mogoče izraziti od popolnega 
nestrinjanja do popolnega strinjanja s trditvijo (na 5-stopenjski ocenjevalni lestvici). 

Kolikšna je stopnja strinjanja učiteljev s podanimi trditvami, prikazuje grafični prikaz na sliki 7. 



Slika 7: Delež odgovorov glede na stopnjo strinjanja s trditvijo

Trditve, do katerih so se učitelji opredeljevali, se 
nanašajo na več vidikov. To so:

• stališče in pogled na ustvarjalnost in inovativnost;

• pogled oz. strinjanje z nujnostjo sistematičnih 
sprememb v šoli, ki se nanašajo na ustvarjalnost 
dijakov; 

• pogoji in odnos do ustvarjalnega delovanja 
učiteljev na šoli;

• pripravljenost in usposobljenost učiteljev za 
razvijanje ustvarjalnega razmišljanja.

Glede izoblikovanih prepričanj, ki se nanašajo na 
ustvarjalnost ljudi, odnos do dijakov in njihovega 
vključevanja ter na upoštevanje različnih vidikov 
ustvarjalnosti, se kažejo naslednji rezultati: 

• o tem, da je ustvarjalno razmišljanje mogoče 
vzpodbujati pri vsakem človeku, je prepričanih 
(popolnoma in v glavnem) kar 78 % anketiranih; 

• kar 83 % anketiranih se popolnoma ali v glavnem 
strinja, da je potrebno spreminjati odnose med 
dijaki in učitelji v smeri večjega sodelovanja;
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• 62 % anketiranih meni, da zahteva sodobna šola 
še več timskega dela dijakov in učiteljev;

• kar 59 % anketiranih se strinja (v glavnem ali 
popolnoma), da se mora spremeniti vloga učitelja 
v razredu v smeri mentorstva in usklajevanja 
aktivnosti dijakov;

• 45 % učiteljev se v glavnem ali popolnoma 
strinja, da lahko dijaki enakovredno izražajo svojo 
inventivnost na različnih področjih, vendar je kar 
23 % tistih, ki se s tem v glavnem ne strinjajo.

Učitelji se v zvezi s spremembami v smeri inventivne 
klime strinjajo večinoma ali vsaj delno (64 %) s 
trditvijo, da so spremembe nujne, čeprav je kar 
tretjina tistih, ki se s tem ne strinjajo. 

Glede pogojev v šoli in odnosa do ustvarjalnosti 
učiteljev le-ti v povprečju izražajo nizko stopnjo 
strinjanja oz. celo nestrinjanje, kar pomeni:

• da ugotavljajo, da pogoji za inovativnost učiteljev 
na šoli še niso dovolj urejeni, prav tako je večina 
(64 %) izrazila, da inovativnost učiteljev ni 
ustrezno nagrajena ali pohvaljena;

• da daje šola za ustvarjalno izražanje dovolj 
priložnosti vsem, saj se s tem strinja v glavnem 
ali popolnoma kar 64 % anketiranih. Slaba 
polovica anketiranih se strinja s tem, da je na šoli 
za uveljavitev pobud prisotna pripravljenost za 
sprejemanje tveganja, 19 % anketiranih pa se s 
tem ne strinja. 

Glede pripravljenosti in usposobljenosti učiteljev 
za razvijanje ustvarjalnega razmišljanja so rezultati 
naslednji:

• 55 % anketiranih se z usposobljenostjo učiteljev 
za vzpostavljanje inovativnejše klime v šoli le 
delno strinja, kar 32 % pa se s tem, da so učitelji 
dovolj usposobljeni, ne strinja;

• 78 % anketiranih meni, da potrebujejo znanje 
o načinih dela in konkretna orodja za razvijanje 
ustvarjalnega razmišljanja, manjši je delež tistih, 
ki o tem dvomi;

• večina anketiranih se strinja s trditvijo, da se 
največ naučijo z delitvijo znanja in izkušenj;

• večina (64 %) izraža strinjanje s tem, da metode 
in druge načine dela v šoli stalno posodabljamo 
v smeri večje aktivne vključenosti dijakov.

Drugi del vprašalnika vsebuje vprašanja odprtega 
tipa in je namenjen ugotavljanju izkušenj učiteljev 
z uporabo kreativnih metod in pristopov v učnem 
procesu. Vprašanja so razvidna iz priloge 1  
(O inovativnosti v naši šoli). 

Učitelji navajajo, da uporabljajo za razvijanje 
kreativnega razmišljanja dijakov različne načine: od 
metod raziskovanja, predstavitev, burjenja možganov 
(Brainstorming), didaktičnih iger, iger vlog do priprave 
in izvedbe učne ure dijaka. Kreativno razmišljanje 
največkrat vzpodbujajo pri pripravi učnih situacij, 
pri reševanju praktičnih težav, za pridobivanje idej, 
pri seminarskih nalogah, pri pripravi eksperimentov, 
pri projektih in predstavitvah. Prednosti uporabe 
uveljavljenih načinov kreativnega razmišljanja vidijo 
učitelji v tem, da vzpodbujajo večjo aktivnost dijakov 
(pri praktičnem usposabljanju), krepijo samozavest, 
v odprtosti, pogumu, motivaciji, večjem zanimanju 
dijakov, večji učinkovitosti učenja, v idejah, ki so 
lahko prav neverjetne in dobre.

Pomanjkljivosti ali slabosti uporabe uveljavljenih 
načinov kreativnega razmišljanja vidijo učitelji 
predvsem v tem, kako vrednotiti kreativne ideje 
dijakov, da gre pogosto zgolj za “teoretiziranje” brez 
praktične aplikacije, da zahtevajo tovrstni načini 
preveč priprav učitelja, da je oprema specializiranih 
učilnic pomanjkljiva. Problem je tudi usposobljenost 
učiteljev. Preveliko število dijakov v razredu  pomeni 
veliko porabo časa, kar je prav tako problematično. 
Učitelji vidijo problem tudi v pomanjkanju temeljnih 
znanj kot osnovi za nadaljnje razmišljanje in v slabih 
delovnih navadah dijakov. 

Dobre izkušnje, ki jih učitelji že imajo z vzpodbujanjem 
kreativnosti dijakov, se kažejo v večji pripravljenosti 
dijakov za sodelovanje, v končnem zadovoljstvu in 
ponosu dijakov ob doseženem uspehu, v odličnih 
rezultatih pri raziskovalnih nalogah in projektnih 
izdelkih, v bolj sproščenem okolju in klimi v razredu, 
ne nazadnje tudi v boljših ocenah.



6 ZAKLJUČEK

Večina izobraževalnih sistemov v svetu ima isto hierarhijo predmetov: na vrhu so običajno matematika in 
jeziki, sledijo družboslovni predmeti, na dnu je umetnost. Hierarhijo lahko opazimo tudi znotraj posameznih 
področij: med družboslovnimi predmeti sta pomembnejši geografija in zgodovina, manj pomembni pa 
sta sociologija in psihologija. Seveda je matematika zelo pomembna, toda glede na naravo pestrosti in 
raznolikosti tako človekovih lastnosti kot  okolja, v katerega se vključujejo ljudje, so pomembni tudi ples, 
glasba, odnosi, komuniciranje, likovna umetnost, poznavanje ljudi, narave ipd. Najbrž bi redko našli šole, 
ki učijo otroke plesati vsak dan, kot jih vsak dan učijo npr. matematike. Izobraževalni sistem mora temeljito 
premisliti o pravilnosti in smotrnosti hierarhije bolj ali manj pomembnih šolskih predmetov, predvsem pa mora 
upoštevati in spoštovati raznolikost človeških sposobnosti in interesov ljudi, da bi imeli možnost razvijati svoje 
sposobnosti in interese ter ustvarjalnost za učinkovito vključevanje v zahtevno in zelo raznovrstno okolje.  

Po podatkih UNESCA bo v naslednjih 30 letih po svetu diplomiralo več ljudi, kot jih je od začetka zgodovine 
(Robinson, K., 2012). Diplome same po sebi še zdaleč ne zagotavljajo zaposlitve. Hiter razvoj tehnologije, 
ki spreminja delo, gibanje in porast prebivalstva, postavlja mlade, še bolj pa šolo, pred nove izzive. 

Poslanstvo šolskega sistema ni samo v tem, da razvija učenje že dognanega, ki predstavlja nujno osnovno 
znanje, kot izhodišče za spremembe, provokacije in izboljšave. Njegova naloga in dolžnost sta tudi vzgoja 
novih generacij aktivnih ustvarjalcev in nosilcev sprememb. Učitelji v šoli pa so tisti, ki morajo vzpodbujati 
ustvarjalno razmišljanje in inovativnost pri mladih. Njihove pomembne naloge so zagotavljanje pogojev in 
orodij za vzpostavljanje inovativne klime, ki omogoča in razvija inovativno komuniciranje in kulturo izražanja, 
vzgoja in učenje mladih, kako bolje misliti. Viri, ki jih imamo kot posamezniki (od ustvarjalnosti, inteligentnosti, 
znanja, veščin, spretnosti, volje itd.), so marsikdaj skriti očem ali globoko zakopani. Samo v pogojih, v katerih 
si ljudje upajo ter zaupajo sebi in drugim, lahko pridejo do izraza. Zaupanje kot temeljna vrednota vsake šole 
in samozaupanje sta ključni osnovi za vzgojo in učenje razmišljanja in ustvarjalnosti. 

Klima v šoli je lahko hitro prepoznavna, dobro vidna in jo je nemogoče prikriti ali izkazovati v drugi obliki. 
Rezultati ugotavljanja odnosa do ustvarjalnosti in inventivnosti med učitelji so spodbudni, saj nakazujejo, da 
se pomembna skupina učiteljev zaveda pomena in potrebe po zavestnem, načrtnem razvijanju inovativne 
klime v šoli. Le-to odraža do neke mere klimo kreativnosti na šoli.  Iz njihovih opredelitev o potrebi po 
spreminjanju odnosov med dijaki in učitelji v smeri boljšega sodelovanja, ki vključuje še več timskega dela 
dijakov in učiteljev, je razvidna spremenjena vloga učitelja v razredu. To danes predstavlja pravo smer, v 
katero naj se razvija šola. Določeni pomisleki, tudi nejasnosti in deloma nemoč zaradi morda preslabe 
opremljenosti z veščinami, ki pripomorejo k temu, zahtevajo premišljeno načrtovanje in izvajanje ne samo 
izobraževanja in usposabljanja učiteljev, temveč tudi veliko previdnost in postopnost v pričakovanjih. Problem 
je pogojen tudi družbeno in kulturno, saj v našem okolju vse preveč prevladuje težnja k direktivnosti in 
avtoritativnemu delovanju na vseh nivojih, od družine, vzgojnih in izobraževalnih ustanov do poslovnega 
okolja. Čut odgovornosti, samoiniciativnosti, strpnost, dialoška komunikacija so lastnosti, ki jih večinoma 
premalo upošteva že družina v svojem modelu. Spremembe v smeri vzpodbujanja teh lastnosti pri mladih 
in kasneje odraslih so potrebne na vseh področjih: najprej v družini in šoli, kasneje pa v poslovnem okolju. 

Šola potrebuje nujen prehod od učitelja, ki je danes še vedno direktiven, ki ob upoštevanju avtoritete 
dognanega posreduje obstoječe znanje, miselne vzorce, vrednote, stališča in (moralne) navade, k učitelju, 
ki poleg tega skrbi predvsem za to,  da ustvarja v razredu pogoje in okoliščine za ustvarjalno, inovativno 
razmišljanje. Pri mladih je namreč potrebno razvijati tako analitično (logično) kot ustvarjalno razmišljanje. To 
omogoča dijakom raziskovanje, širjenje pogleda in iskanje drugačnih poti. 
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Pomisleki nekaterih, da je v šolah dovolj kreativnosti tako pri projektnem delu, interesnih dejavnostih kot pri 
pouku, kažejo na nerazumevanje bistva šole kot mislečega okolja, ki zahteva najprej spremembo pogleda v 
načinu razmišljanja in zavedanju tega, da naj učitelj postaja mentor in usklajevalec aktivnosti dijakov,  ki vodi in 
usmerja razvoj njihovih znanj in sposobnosti v smeri uporabnega znanja ter skozi vzpodbujanje inventivnega 
razmišljanja prispeva k njihovi učinkovitosti v hitro spreminjajočih razmerah v okolju.
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Priloga 1:

Vprašalnik: O INOVATIVNOSTI V NAŠI ŠOLI 

Pred vami je več trditev, ki se nanašajo na vaše dojemanje in vrednotenje stanja v zvezi z inovativno klimo v 
šoli. Opredelite se do vsake trditve in obkrožite eno izmed možnih stopenj med 1 in 5, pri čemer pomeni:1 
– sploh se ne strinjam; 2 – v glavnem se ne strinjam; 3 – le delno se strinjam; 4 – v glavnem se strinjam; 
5 – popolnoma se strinjam.

Trditve 1 2 3 4 5

Šola daje za ustvarjalno izražanje dovolj priložnosti vsem.

Ustvarjalno razmišljanje je mogoče vzpodbujati pri vsakem človeku.

Spremembe v šoli za inventivnejšo klimo so nujne.

Večina učiteljev je pripravljena na spremembe za več inovativnosti v šoli.

Spreminjati je potrebno odnose med dijaki in učitelji v smeri večjega 
sodelovanja.

Učitelji smo dovolj usposobljeni za vzpostavljanje inovativnejše klime v šoli.

Metode in druge načine dela stalno posodabljamo v smeri večje aktivne 
vključenosti dijakov. 

Največ se naučimo drug od drugega z izmenjavo znanj in izkušenj.

Za uveljavitev pobud je na šoli pripravljenost sprejemanja  tveganja.

Učitelji potrebujemo zanje o načinih dela in konkretna orodja za razvijanje 
ustvarjalnega razmišljanja.

Pogoji za inovativnost učiteljev pri šolskem delu so urejeni. 

Inovativnost učiteljev je ustrezno nagrajena in pohvaljena.

Dijaki lahko enakovredno izražajo svojo inventivnost na različnih področjih.

Vloga učitelja v razredu se mora spremeniti v smeri mentorstva in usklajevanja 
aktivnosti dijakov.

Sodobna šola zahteva še več timskega dela dijakov in učiteljev.

Odgovorite še na spodnja vprašanja:

1. Katere načine/tehnike ali orodja že uporabljate za razvijanje kreativnega razmišljanja dijakov? Prosim, če 
jih opišete ali navedete.

2. V katerih konkretnih situacijah  največkrat vzpodbujate kreativno razmišljanje dijakov? Prosim, če jih 
navedete.

3. Kje vidite prednosti uporabe uveljavljenih načinov kreativnega razmišljanja?

4. Kaj ocenjujete kot pomanjkljivosti ali slabosti uporabe uveljavljenih načinov kreativnega razmišljanja pri 
dijakih?

5. Katere dobre izkušnje že imate v zvezi z vzpodbujanjem kreativnosti dijakov? 

HVALA!
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Izvleček

Poklicno odločanje mladih je dolgotrajen in celovit proces, ki zajema na eni strani različne korake, na drugi 
pa zahteva tudi različne aktivnosti pomoči mladim pri poklicni orientaciji.

Osnovne in srednje šole kakovostno izvajajo predvsem aktivnosti informiranja, nasvetovanja, diagnosticiranja 
in delno tudi (osebnega) svetovanja. 

V primerjavi z drugimi evropskimi državami imamo največji primanjkljaj na področju poklicne vzgoje, da se 
posameznika usposobi za samostojno vodenje svoje kariere. Čas namreč sam po sebi ne prinese »prave« 
odločitve o nadaljnjem študiju oz. poklicu, ampak je zanjo potrebna lastna aktivnost. Tu lahko najdemo tudi 
priložnosti za izboljšanje delovanja šol na področju t. i. promocije poklicev.

Ključne besede

promocija PIU, informiranje, karierna orientacija, poklicna orientacija, svetovanje, odločanje

Abstract

Choosing a profession among the young is a long-lasting and complex process which requires taking various 
steps and, on the other hand, also demands providing different assisting activities in vocational guidance.

Primary and secondary schools mainly perform quality activities concerning informing, advising, diagnosing 
and partially counselling.

Compared to other European countries, Slovenia has a deficit in providing career education which would 
enable an individual self directed guidance. Time by itself does not bring the right decision about one’s 
further education or a profession. What is needed is one’s own activity. It is here where opportunities for 
improvement of schools’ activities in promotion of professions lie.

Key words

promotion, vocational education and training, informing, career guidance, counselling, deciding
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1 EVROPA, SLOVENIJA IN POKLICNA ORIENTACIJA

Evropska politika vidi v poklicni orientaciji pomemben mehanizem za razvijanje človeških virov. Med letoma 
2002 in 2003 so bile opravljene mednarodne raziskave, ki so podale naslednje ugotovitve:

• razdrobljenost služb za poklicno orientacijo je prevelika;

• na področju poklicne orientacije ni enotne terminologije;

• predvsem v manjših državah članicah je strokovni razvoj poklicne orientacije prepočasen;

• skrb za kakovost storitev poklicne orientacije je premajhna;

• le malo držav oziroma vlad ima jasno politiko na področju poklicne orientacije (Niklanović, 2006).

V Dublinu je Evropska unija sprejela leta 2004 Resolucijo o krepitvi sistemov in praks na področju karierne 
orientacije. Le-ta je države članice zavezala, da sprejmejo ukrepe za boljšo kakovost, strokovnost in 
učinkovitost služb poklicne orientacije. Resolucija je uvedla tudi več enotnosti na področju terminologije. 
Izraz karierna orientacija (Career guidance) postane skupni izraz za poklicno, izobraževalno in zaposlitveno 
orientacijo. Izraz vodenje kariere (Career management) pa postane nadomestilo izrazu načrtovanje kariere 
(Career planning). Zamenjava terminologije je pomembna zato, ker je s tem politika sprejela sodobno 
pojmovanje vloge poklicne orientacije, ki ne pomeni več samo svetovanja za pravilnejšo odločitev, ampak 
se posameznika usposobi za samostojno vodenje kariere, kar bo moral početi ves čas svojega 
izobraževanja in dela. Za uresničitev te svoje paradigme pa poklicna orientacija potrebuje nove metode dela 
ter nove pristope in tehnike (Niklanović, 2006).

V eno izmed prej omenjenih raziskav je bila vključena tudi Slovenija. Zanimivo je,  kaj so pokazali rezultati 
pri nas. V primerjavi z drugimi državami imamo dobro razvito šolsko svetovalno službo, ki se med drugim v 
precejšnji meri ukvarja tudi s poklicno orientacijo, vendar  je število svetovalnih delavcev ponekod premajhno. 
Ta primanjkljaj je najopaznejši predvsem v srednjih šolah. Ena najpomembnejših pomanjkljivosti našega 
sistema poklicne orientacije je poklicna vzgoja – dejavnosti poklicne orientacije, ki so vključene v kurikulum, 
in sicer spoznavanje sebe, spoznavanje sveta dela in poklicev, možnosti za nadaljnje izobraževanje, 
veščine odločanja. Zato slabo dosegamo izpolnitev glavnega cilja poklicne orientacije, tj. dijake usposobiti 
za samostojno vodenje kariere.

Na Danskem so se že leta 1975 dogovorili, da bodo imeli učenci v zadnjem triletju obveznega šolanja 
v t. i. »folkeskole« vsaj 48 ur izobraževanja za kariero. Program izvajajo učitelji ob pomoči svetovalca za 
usmerjanje.

Tudi v Nemčiji imajo zadnja tri leta osnovnošolskega izobraževanja, in sicer v  t. i. »Hauptschulen« in 
»Realschulen«, program učenja za delo v obsegu od 5 do 7 ur tedensko. Ti programi so predvsem usmerjeni 
v spoznavanje strukture različnih poklicev in dela. Ponekod je ta program formiran kot poseben predmet, 
drugje predstavlja interdisciplinarno temo.

V Grčiji se učenci izobražujejo za kariero po dopolnjenem trinajstem letu vsaj 30 ur letno. 

Na Nizozemskem so dejavnosti usmerjanja učencev v šolah poseben predmet ali pa del 15 obveznih 
predmetov v zadnjem triletju obveznega šolanja.

Na Portugalskem namenjajo programu poklicne orientacije 50 minut na teden v 9. razredu osnovne šole. 
Program je prostovoljen, a ga vseeno izbere več kot polovica učencev.

V Veliki Britaniji je bilo izobraževanje za kariero ena izmed neobveznih medpredmetnih tem v kurikulu. Z novim 
kurikulom je izobraževanje za kariero tam tako postala medpredmetna tema ves čas trajanja obveznega 
šolanja.



Programi izobraževanja za kariero so bili v omejenem obsegu uvedeni še v Luksemburgu, v Italiji in na 
Irskem. V vseh omenjenih državah narašča zanimanje za zgodnejše uvajanje kurikularnih programov učenja 
za kariero, saj so strokovnjaki dognali, da se zamisli in stališča pri učencih začnejo razvijati že zelo zgodaj 
(Watts, 1997).

V Sloveniji sta poklicni vzgoji mladih namenjeni v zadnjih dveh letih osnovne šole  letno vsaj 2 uri predavanj 
oz. delavnic na oddelek (MIZKS, 2011).

Rezultati empirične raziskave o svetovanju učencem in dijakom za načrtovanje in vodenje kariere kažejo 
naslednje probleme:

• nezadostno in nesistematizirano število ur, namenjenih za svetovalne aktivnosti;

• pomanjkanje svetovalne aktivnosti v kurikulu osnovnošolskih in srednješolskih programov z vidika ciljev, 
vsebin in metod;

• neustrezna usposobljenost učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev za to področje.

To potrjujeta tudi pregled dokumentov s tega področja in njihova primerjava z ostalimi evropskimi dokumenti. 
Rezultati mednarodnih primerjav (Avstrija, Finska, Nemčija in Francija) kažejo, da imajo te države sistemsko 
rešeno izobraževanje svetovalnih delavcev in sistematiziran proces svetovanja dijakom za načrtovanje in 
vodenje poklicne kariere (Bela knjiga, 2011).

»Svetovalci na ZRSZ in šolski svetovalni delavci se razlikujejo glede na njihovo subjektivno oceno o tem, 
koliko delovnega časa v povprečju posvetijo dejavnostim poklicne orientacije« (Goršak, 2011). Hipoteza, ki 
je potrjena z deskriptivno raziskovalno metodo, še dodatno potrjuje tezo o pomanjkanju sistemskih rešitev 
za področje poklicne vzgoje.

V raziskavi Vplivnost šolskega svetovanja na šolsko in poklicno odločitev učencev (Šepetavc, 2008) je bilo 
na vzorcu 141 dijakov srednjih šol ugotovljeno, da je 80,1 % dijakov imelo na osnovni šoli organizirane 
ure poklicne orientacije. Zaskrbljujoče pa je predvsem dejstvo, da kar 19,9 % dijakov pravi, da na njihovi 
osnovni šoli te ure niso bile organizirane. Če k temu dodamo še raziskavo vprašanja »Koliko so ure poklicne 
orientacije pomagale sprejeti dijakom odločitev o nadaljnjem šolanju« (Šepetavc, 2008), se prejšnje trditve 
samo še podkrepijo. Omenjene ure poklicne orientacije so pri sprejemanju odločitve o nadaljnjem šolanju 
zelo pomagale le 2,8 % učencem, nič oz. zelo malo pa kar 42,6 % učencem. 

V isti raziskavi sta potrjeni še dve pomembni hipotezi. Zaskrbljujoče je dejstvo, da kar dobra četrtina dijakov 
meni, da ni dobila dovolj pomoči pri poklicni odločitvi s strani svetovalne službe na osnovni šoli. Večina dijakov 
pa je pri svetovalni delavki v osnovni šoli v okviru poklicne orientacije najbolj pogrešala informacije o tem, 
kje lahko tudi sami najdejo odgovore na svoja vprašanja glede poklicne kariere in nadaljnjega izobraževanja.

V nekaterih državah Evropske unije se odgovorni strinjajo, da morajo biti učenci kar se da aktivno vključeni 
v odločitve o nadaljnjem izobraževanju in poklicu. S tem namenom so pripravili posebne programe, ki 
pomagajo učencem razviti razna stališča, veščine in znanja,  potrebna za pravilno odločitev o svoji poklicni 
prihodnosti. 

Tovrstni programi večinoma zajemajo: 

• zavedanje možnosti (Opportunity awareness) – učenci spoznajo širok spekter obstoječih možnosti, 
zahtev in zadovoljstva ustrezne poklicne izbire ter vse, kar je povezano z možnostjo izbire;

• samozavedanje (Self-awareness) – gre za zavedanje značilnosti, ki označujejo učenca samega 
(sposobnosti, osebnostne lastnosti, spretnosti, potrebe in interesi); gre za spoznavanje o tem, kakšen 
sem v danem trenutku in kakšen bi si želel biti;
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• učenje odločanja (Decision learning) – gre za poznavanje načinov, ki pripeljejo do odločitve ter do 
učenja načinov, kako priti do pravilne rešitve, ki te zadovolji;

• učenje za prehod (Transition learning) – posameznika je potrebno seznaniti s tem, kar prinese »prehod« 
in kakšne spretnosti potrebuje posameznik za obvladovanje novih razmer, v katerih se bo znašel (npr. za 
prehod iz osnovne šole v srednjo šolo) (Watts, 1997).

Naštetih programov ali vsebin pri nas večinoma ni mogoče zaslediti, še manj so vsebine sistemsko umeščene 
v kurikule.

2 TEŽAVE MLADIH PRI ODLOČANJU ZA POKLIC 

Teoretično izhodišče za analizo stanja in priložnosti za področje promocije je lahko tudi taksonomija težav 
pri kariernem odločanju (Gati et al., 1996). Taksonomija temelji na normativni teoriji odločanja, ki ima po 
mnenju številnih raziskovalcev pomembno vlogo pri razumevanju procesov kariernega odločanja.

Težave v taksonomiji temeljijo na odklonih od modela t. i. »osebe, ki se idealno odloča«. Takšna oseba se 
zaveda potrebe po odločanju, ima željo odločiti se in je sposobna izvesti »pravilno« odločitev (tj. odločitev, ki 
temelji na ustreznem procesiranju in je skladna s cilji in sredstvi). Vsakršen odklon od modela osebe, ki se 
idealno odloča o svoji karieri, je v modelu pojmovan kot potencialna težava, ki lahko vpliva na posameznikov 
proces odločanja na dva načina. Prvič, tako da posameznika zavira ali celo ustavi pred procesom kariernega 
odločanja (v praksi to pomeni, da se oseba sploh ne odloči), ali drugič, tako da posameznik sklene odločitev, 
ki ni optimalna (Gati et al., 1996). 

V postavljeni teoretični taksonomiji so težave pri kariernem odločanju razvrščene v tri glavne klastre oz. širše 
kategorije, ki se nadalje delijo na 10 specifičnih kategorij težav. 

Prva širša kategorija težav – pomanjkanje pripravljenosti vključuje tri kategorije težav, ki lahko nastopijo 
pred pričetkom procesa kariernega odločanja: (a) pomanjkanje motivacije za pričetek procesa kariernega 
odločanja, (b) splošna neodločnost, ki se nanaša na vse vrste odločitev, in (c) disfunkcionalna prepričanja, 
vključno z iracionalnimi pričakovanji o procesu kariernega odločanja (npr. »Prepričan sem, da obstaja idealni 
študij, ki mi ustreza.«). 

Ostali dve širši kategoriji težav – pomanjkanje informacij in nekonsistentne informacije  vključujeta 
kategorije težav, ki lahko nastopijo med aktualnim procesom kariernega odločanja. 

Pomanjkanje informacij vključuje štiri kategorije težav: (a) pomanjkanje znanja o korakih procesa 
kariernega odločanja, (b) pomanjkanje informacij o sebi, (c) pomanjkanje informacij o različnosti kariernih 
alternativ (npr. študijev, poklicev) in (d) pomanjkanje informacij o poteh pridobivanja dodatnih informacij. 

Tretja širša kategorija težav – nekonsistetne informacije vključuje naslednje kategorije: (a) nezanesljive 
informacije – težave, povezane z nezanesljivimi ali kontradiktornimi informacijami (npr. nadpovprečne 
ocene v šoli in nizek IQ na testu inteligentnosti), (b) notranji konflikti – konflikti znotraj posameznika, kot so 
nasprotujoče si preference ali težave v zvezi s potrebo po sklepanju kompromisov, in (c) zunanji konflikti.



Slika 1: Taksonomija težav pri kariernem odločanju (vir: Gati et al.,1996)

V znanstvenem empiričnoraziskovalnem prispevku Težave slovenskih srednješolcev pri odločanju o 
nadaljnjem izobraževanju  (Zagoričnik, 2007) so bile težave pri odločanju o nadaljnjem študiju analizirane 
na vzorcu 179 slovenskih dijakov. Raziskava izhaja iz teoretične taksonomije težav pri kariernem odločanju 
avtorjev (Gatija et al., 1996), ki je bila preverjana z vprašalnikom Career Decisionmaking Difficulties 
Questionaire (CDDQ), prevedenim v slovenščino.

V povprečju so dijaki dosegli najnižje rezultate pri kategorijah zunanji konflikti in pomanjkanje motivacije, kar 
pomeni, da imajo na teh dveh področjih najmanj težav. Nizek rezultat pri kategoriji pomanjkanje motivacije 
pomeni, da so dijaki pripravljeni na odločanje o nadaljnjem študiju v sedanjem trenutku in da se jim zdi 
smiselno vlagati čas in trud v karierno odločitev. Zavedajo se namreč, da čas sam po sebi ne bo prinesel 
»prave« odločitve o nadaljnjem študiju oz. poklicu, ampak je zanjo potrebna lastna aktivnost.  
Ta ugotovitev je vsekakor spodbudna.

V povprečju so dijaki dosegli najvišje rezultate pri kategoriji neodločnost, kar nakazuje na to, da imajo 
med vsemi težavami, s katerimi se soočajo pri odločanju o nadaljnjem študiju in poklicu, največ težav ravno 
s t. i. splošno neodločnostjo. Le-ta izvira iz strahu pred neuspehom ali obvezo k odločitvi, za katero je 
značilna potreba po potrditvi s strani oseb, ki jim dijaki zaupajo. Ta rezultat je nekako pričakovan, saj je 
izbira nadaljnjega študija za večino dijakov ena od prvih pomembnejših kariernih odločitev, ki jo sprejmejo 
relativno samostojno. Pomanjkanje izkušenj s samostojnim kariernim odločanjem v preteklosti je lahko eden 
od vzrokov dobljenega rezultata. 

V primerjavi z ostalimi kategorijami so dijaki v povprečju dosegli višje rezultate še pri kategoriji disfunkcionalna 
prepričanja. To nakazuje, da imajo dijaki v povprečju nekoliko več iracionalnih pričakovanj o odločitvi glede 
nadaljnjega študija in da je njihova percepcija o procesu kariernega odločanja nekoliko izkrivljena. To 
pomeni, da anketirani dijaki v splošnem pričakujejo nekoliko preveč, in sicer da bodo z izbranim študijem 
izpolnili vse svoje želje in pričakovanja, da obstaja samo en študij, ki jim po njihovem mnenju popolnoma 
ustreza, ter da je izbira študija enkratna odločitev in pomeni obvezo za vse življenje. 
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Raziskava potrjuje, da tako v osnovnih kot tudi v srednjih šolah manjkajo programi učenja odločanja (Decision 
learning), ki niso pomembni samo pri poklicnem odločanju, ampak predstavljajo tudi prečne kompetence, 
ki bi morale biti aktivneje vgrajene v kurikule osnovnih in srednjih šol. Torej ne primanjkuje informacij in 
nasvetov, ampak predvsem funkcionalnih znanj za lažje odločanje.

3 AKTIVNOSTI POKLICNE ORIENTACIJE

Watts dejavnosti poklicne orientacije razvršča na informiranje, ugotavljanje posameznikovih lastnosti 
(diagnosticiranje), svetovanje kot dajanje nasvetov (nasvetovanje), svetovanje, poklicno vzgojo, 
namestitev, zastopanje, povratno informiranje in spremljanje  (Watts,  1997).

Informiranje – posameznik pridobi v procesu informiranja objektivne in resnične informacije o izobraževanju, 
usposabljanju, možnostih štipendiranja, zaposlitve ipd. Običajno so informacije posredovane prek pisnih 
gradiv (zgibanke, brošure), danes pa je vse pogosteje možno informacije pridobiti na spletu. 

Ugotavljanje posameznikovih lastnosti – diagnosticiranje oziroma presojanje o primernosti posameznika 
za določene poklicne možnosti, običajno na podlagi psihometričnih testov. Če je bilo to tradicionalno v 
domeni psihologov, je danes v porasti samopresojanje oziroma samoocenjevanje na podlagi primernih 
pisnih in računalniških testov. Slednji lahko presegajo funkcijo ocenjevanja in so tako že pravi pripomoček 
za samostojno odločanje.

Svetovanje kot dajanje nasvetov – v primeru nasvetovanja govorimo o direktnem svetovanju oziroma o 
dajanju konkretnih nasvetov stranki na podlagi znanja in izkušenj svetovalca. Svetovanec zavzema pasivno 
vlogo, je le prejemnik nasvetov.

Svetovanje, kot ga je uvedla humanistična psihologija s Carlom Rogersom in kot ga razumemo v našem 
primeru, je nedirektivno in predpostavlja aktivnega in odgovornega posameznika. Ta s pomočjo svetovalca 
raziskuje svoje lastnosti, interese, misli in čustva, raziskuje možnosti, ki so mu v danem okolju na voljo, in 
posledice, ki jih prinaša določena odločitev. 

Poklicna vzgoja ali izobraževanje za kariero – je dolgotrajen proces oziroma »program načrtovanih izkušenj, 
s katerimi posameznik razvije veščine, koncepte in znanja, ki mu pomagajo pri učinkoviti izbiri poklica, pri 
zaposlitvi oziroma pri prehodih iz ene v drugo zaposlitev«. 

Namestitev – gre za pomoč svetovancem, da dobijo določeno delo ali učno oziroma študijsko mesto. 

Zastopanje – je dejavnost pomoči, ki jo svetovalni delavci nudijo posamezniku, ki se je znašel pred oviro ali 
je v sporu z institucijo (izobraževalno ali delavno) in problema ne zna ali ne zmore rešiti sam. 

Povratno informiranje – povratne informacije o potrebah in neizpolnjenih poklicnih, izobraževalnih in 
podobnih željah posameznikov šolam, delodajalcem, zavodom za zaposlovanje in podobnim institucijam.

Spremljanje – vzdrževanje stikov z nekdanjimi strankami, da bi ugotovili, kaj se dogaja z njimi, potem ko so 
vključeni v kakršno koli dejavnost poklicne orientacije, oz. ali potrebujejo še kakšno nadaljnjo pomoč.

Na osnovi omenjenih aktivnosti in predstavljene situacije na šolah lahko sklepamo, da je pri nas najbolj 
razširjena aktivnost »nasvetovanje«, ki pomeni samo delček v mozaiku dejavnosti poklicne orientacije. Prav 
tako ugotavljamo, da s pasivnim »nasvetovanjem« še zdaleč ne dosežemo maksimuma poklicne vzgoje pri 
mladih.



4 VLOGA IN PRILOŽNOSTI SREDNJIH ŠOL

Zastavimo si lahko vprašanje, kje so potem v tem kontekstu naloge in priložnosti srednjih šol pri poklicni 
vzgoji mladih.

V srednjih šolah se najpogosteje uporablja izraz promocija PIU. Ali govorimo o promociji izobraževanja 
(programov) ali poklicev (npr. tehniških)? Je promocija poklicev ali programov s strani srednjih šol sploh 
korektna? Šole se lahko hitro ujamejo v pasti promoviranja programov, ki niso dovolj zasedeni, v katerih 
obstaja nevarnost presežka učiteljskega kadra ali pa gre za druge parcialne interese.

Edine »poklicane« organizacije, ki bi lahko promovirale določene poklice (glede na potrebe), so prav gotovo 
podjetja in zbornice. Tudi država bi lahko pripomogla k lažjemu odločanju mladih s  srednjeročno, še bolje 
pa z dolgoročno strategijo razvoja.

Na tem mestu si lahko zastavimo tudi vprašanje, kdo lahko danes z gotovostjo trdi, kakšne bodo razmere na 
trgu dela čez 5 let, ko bodo devetošolci zaključevali srednje šole. Ali celo čez 10 let, ko bodo zaključevali 
fakultete? 

Motivacija (mladih) je lahko notranja ali zunanja. Notranja motivacija ima vir podkrepitve v posamezniku, v 
njegovih interesih. Notranje motiviran mladostnik samostojno obvlada stvari, za akcijo se odloča samostojno, 
ima svoje notranje kriterije uspešnosti, ženeta ga lastna radovednost in interes. 

Pri zunanji motivaciji pa je vir podkrepitve v socialnem okolju, ki obdaja posameznika. Gre za vpliv staršev, 
učiteljev, vrstnikov. Si lahko srednje šole vzamejo pravico vplivanja in zunanjega motiviranja mladih? V takšnem 
primeru cilj zunanje motivacije ni v dejavnosti sami, ampak je lahko v tem, da na primer mladi skušajo nekomu 
ustreči (staršem, državi) ali morda pričakujejo dober zaslužek v določenem poklicu. Zunanja motivacija se 
razlikuje od notranje v tem, da navadno ni trajna.

Pri izbiranju poklica je bolje, da se mladostnik opira predvsem na notranje motive, se pravi, da prisluhne 
svojim željam in interesom ter se za določeno šolo oziroma poklic ne odloča zaradi vplivov zunanjih dejavnikov 
(starši, vrstniki, bližina šole, zaslužek …).

Zato lahko srednje šole tu delujejo predvsem na področju informiranja in nasvetovanja, ki po vseh raziskavah 
niti ni tako problematično, saj ga že zdaj izvajajo kakovostno. Dnevi odprtih vrat, informativni dnevi, inovativna 
tiskana gradiva (slikovno, strip, animacije …) so dobri pristopi za doseganje teh ciljev. Srednje šole imajo 
tesne povezave s sfero dela (PUD –praktično usposabljanje z delom, MIC – Medpodjetniški izobraževalni 
centri … ) in so tako ob pedagoških znanjih tudi kakovosten akter pri informiranju in nasvetovanju mladih.

V okviru Raziskave poklicnih orientacij med osnovnošolci in srednješolci v Sloveniji (Volfand, 2009) so 
anketirani učenci osnovnih šol in dijaki srednjih šol izrazili pričakovanja, da bi želeli pridobiti več informacij 
preko spleta, z obiski šol in podjetij ter z osebnim svetovanjem (slika 2).
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Slika 2: Odgovori na vprašanje: »Več informacij želim preko …« (vir: Volfand, 2009)

Odgovori ponovno kažejo, da si mladi želijo več aktivnih, dvosmernih oblik svetovanja, ne samo informiranja 
in nasvetovanja.

Na področju spleta tako zagotovo tudi za srednje šole obstajajo še neizkoriščene priložnosti. Mladim je danes 
ta kanal komuniciranja blizu in bi lahko postal učinkovitejša zakladnica tako informacij kot tudi dvosmerne 
komunikacije, ki jo omogoča. Morebiti so priložnosti v spletnih diagnostičnih orodjih za samopresojanje 
oziroma samoocenjevanje, ki bi lahko presegla funkcijo ocenjevanja in postala pravi pripomoček za 
samostojno odločanje.

Zagotovo lahko srednje šole pripomorejo tudi k sistemskim rešitvam poklicne vzgoje. S podporo aktivnejšemu 
in sistemskemu umeščanju poklicne vzgoje na osnovnošolsko in srednješolsko raven izobraževanja. Zaradi 
tesnih povezav s podjetji in pedagoških kompetenc bi lahko aktivneje sodelovale pri usposabljanju učiteljev 
in svetovalnih delavcev za področje poklicne vzgoje.

Te aktivnosti bi bilo potrebno okrepiti tudi na srednjih šolah, saj se poklicna vzgoja ne konča v osnovni šoli. 
Še posebej velika vrzel je v gimnazijskih programih, kamor se vpisuje precej dijakov, ki želijo pridobiti čas za 
poklicno odločitev, ki je ne zmorejo sprejeti ob zaključku osnovne šole.

Srednje šole bi lahko aktivneje sodelovale tudi v drugih korakih procesa izbire poklica. Z organizacijo 
tehniških delavnic in drugih »promocijskih« aktivnosti že tako zdaj aktivno pomagajo osnovnošolcem pri 
spoznavanju dejavnosti v najširšem smislu, tj. v »realnem« delovnem okolju (šolske delavnice). S takšnimi 
aktivnostmi pridobivajo tudi najsplošnejše poklicne informacije.

Koraku spoznavanje poklicev je namenjeno prav tako veliko »promocijskih« aktivnosti srednjih šol. Izdelano 
je precej tiskanega in video gradiva. Zagotovo je potrebno še okrepiti predstavitve poklicev s strani mojstrov 
in strokovnjakov, ki jih lahko predstavijo iz lastnih izkušenj, realno, z vsemi svetlimi in temnimi platmi.

Srednje šole lahko več pripomorejo k sistematičnemu razvijanju interesov pri mladih (delavnice, 
sodelovanje med šolami, skupni projekti, medgeneracijsko druženje …). Te aktivnosti bi se morale pričeti že 
zelo zgodaj (v vrtcu), saj bi potem mladi med množico aktivnosti postopoma obdržali peščico tistih, s katerimi 
se bodo radi ukvarjali.



Priložnosti so tudi pri organiziranju in izvajanju delavnic poklicne vzgoje (odločanje, neprave odločitve, 
(samo)zavedanje, prehod v srednjo šolo … ). Mladi (generacija Y) najbolj zaupajo svojim vrstnikom in ljudem 
z osebno izkušnjo. Verjetno bi bilo v tej smeri potrebno razmišljati tudi pri izbiri izvajalcev teh delavnic.

Mladim lahko na srednjih šolah sicer povedo, kakšne so trenutne razmere na trgu dela, vendar so še vedno 
na prvem mestu njegovi interesi. Premalo pa sta v Sloveniji izpostavljena podjetništvo in inovativnost. Tudi 
tu bi morale srednje šole v sodelovanju s podjetniki in zbornicami spreminjati obstoječe javno mnenje. Vsak 
lahko ustanovi svoje lastno podjetje, poišče tržno nišo. Glede na to, da je dostopen celoten evropski trg, je 
priložnosti tako za zaposlitev kot tudi podjetništvo dosti več, potrebna je pripravljenost sprejemanja izzivov. 
Mlade bi bilo potrebno učiti proaktivne vloge pri zagotavljanju svoje poklicne kariere.

V Sloveniji močno primanjkuje podjetniških »zvezdnikov«, ki bi jih lahko »ustoličili« mediji tudi ob pomoči šol, 
podjetij in zbornic. Dobri zgledi so vedno »vlekli« in mladi danes prav iščejo svoje vzornike, heroje, ki pa jih 
na »tržišču« očitno ni veliko.

5 ZAKLJUČEK

Kljub najpomembnejši vlogi notranje motivacije in interesov posameznika pri poklicni odločitvi je vendarle 
modro vsaj z enim očesom »poškiliti« tudi v okolico, kaj se dogaja na trgu delovne sile, kakšna je gospodarska 
situacija. Poklicna odločitev se namreč vedno tako ali drugače zaključi v realnem okolju.

O takšni »poklicni streznitvi« v teh časih piše najbolj slikovito italijanski Business Insider v članku Ker 
služb ni, mladi Italijani drvijo med pastirje.

Hkrati s podatkom, da je stopnja brezposelnosti v Italiji dosegla deset odstotkov, so se v javnosti pojavile 
informacije o velikem zanimanju mladih za poklic pastirja. Ker je možnosti za službo vse manj, se tako mladi 
Italijani odločajo za varen posel pastirja, čeprav plača ni visoka.

Kljub temu da je posel pastirja večinoma v domeni starejših ljudi, so iz kmetijskega ministrstva sporočili, da 
se je za ta poklic pred časom odločilo tri tisoč mladih Italijanov. Ti zdaj večinoma izbirajo enostavno življenje, 
saj so se njihove želje, da postanejo zdravniki, odvetniki, inženirji ... stopile v prah v kombinaciji s težko 
gospodarsko situacijo v državi in z varčevalnimi ukrepi.

Davide Bortoluzzi, star 25 let, je tako po izobrazbi inženir, a ker ni mogel najti zaposlitve v svoji stroki, zdaj 
čuva čredo 400 ovac v Dolomitih na severu Italije. »Srečen sem zaradi te odločitve. Začel sem tako, da sem 
spremljal druge pastirje in se učil od njih. Ni bilo lahko, vendar pa sem dan za dnem napredoval in se nisem 
predal,«  je opisal svoje začetke (Kačič, 2012).
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