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POVZETEK 

Organizacijska kultura šole in njen razvoj v smeri izboljševanja kakovosti sta v 

zadnjem desetletju v središču pozornosti strokovne javnosti, ki se ukvarja z razvojem šol. 

Šolska kultura, neločljivo povezana z nacionalno kulturo in vpeta v individualnost 

posameznikov, ki jo sestavljajo, je tista neotipljiva, nevidna, a mogočna sila, ki določa 

organizacije in njihovo delovanje. Tudi zavedanje o nujnosti in potrebnosti spremljanja, 

obvladovanja in izboljševanja kakovosti vzgojno izobraţevalnih ustanov počasi prodira v 

vsakdanje ţivljenje osnovnih šol. Šolska kultura v veliki meri odloča, kako uspešno bodo 

spremembe, tudi v smislu izboljševanja kakovosti, zaţivele v praksi. 

V mednarodni raziskavi poučevanja in učenja TALIS, ki je potekala leta 2008, so 

zbrali in preučili podatke, ki so povezani s poučevanjem, prepričanji in stališči učiteljev o 

poučevanju ter s pedagoškimi, vodstvenimi in upravnimi vprašanji v zvezi z delom ravnatelja. 

Ker so ta področja sestavni del šolske kulture in procesa izboljševanja kakovosti, smo v 

empiričnem delu s pomočjo sekundarne analize podatkov izpostavili dejavnike organizacijske 

kulture, ki lahko vplivajo na kakovost osnovnih šol. 

Rezultati empirične raziskave so potrdili, da elementi šolske kulture osnovnih šol v 

Sloveniji še vedno niso prerasli okvirov tradicionalne šole v celoti, vendar določena 

prepričanja in sodelovalne prakse kaţejo na premike proti procesno-razvojni in sodelovalni 

kulturi. 

 

Ključne besede: organizacijska kultura, šolska kultura, osnovna šola, nacionalna 

kultura, izboljševanje kakovosti, raziskava TALIS. 

 



 

ABSTRACT 

In the last decade the school organization culture and its development towards 

improving quality are in the focus of attention of professionals who deal with schools' 

development. School culture, inseparable from the national culture and caught between 

individuality of individuals of whom it is composed, is intangible, invisible and mighty force 

which determines organizations and their functioning.  Awareness about the urgency and need 

to change, master and improve the quality of educational institutions has been slowly 

penetrating in everyday life of primary schools. To a large extent, school culture decides how 

successful the changes in practice will be, also in the light of quality improvement. 

In the TALIS Teaching and Learning International Survey, which took part in 2008, 

data connected with teaching, believes and observations of teachers about teaching, was 

collected and studied, as well as educational, management and administration issues relating 

to the principal's work. Since these fields are an integral part of school culture and quality 

improvement process, organization culture factors that can influence the primary schools' 

quality were exposed in the empirical part of the thesis by means of the data secondary 

analysis. 

The empirical survey results confirmed that the school culture elements in the primary 

schools in Slovenia still have not overgrown entirely the frames of traditional schools, but 

specific believes and cooperation practice show that some movements have been made 

towards the process-development and cooperation culture.  

 

Key words: organizational culture, school culture, primary school, national culture, 

school improvement, TALIS. 
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1. UVOD 

 

 

V zadnjih desetletjih je koncept organizacijske kulture v središču pozornosti avtorjev, 

ki se ukvarjajo z organizacijami in njihovim delovanjem. Organizacijska kultura, čeprav 

nevidna, je močno prisotna in usmerja delovanje organizacije. Tudi fenomen šolske kulture je 

vzbudil zanimanje med teoretiki s tega področja. Organizacijska kultura je bila prepoznana 

kot ključni element uspešnosti organizacij, ključno vprašanje pa ostaja, katere kulture šol 

najbolj spodbujajo strokovno rast učiteljev ter razvoj in kakovost vzgojno-izobraţevalnih 

procesov. Od šolske kulture pa je odvisna tudi uspešnost vpeljave reform in ţelenih 

sprememb.  

Organizacijska kultura in kakovost organizacije sta tesno povezana pojma. To velja v 

enaki meri za proizvodne kot tudi za storitvene dejavnosti, kamor lahko prištevamo tudi šole. 

Čeprav je javno šolstvo sistemsko regulirano, se šole močno razlikujejo med seboj. Vrednote, 

prepričanja, običaji, »način, kako delamo tukaj« dajejo šoli nek imidţ, ki ga uporabniki 

dojemajo »prijazno«, »zahtevno«, »tekmovalno«, »razpuščeno« in podobno. Problem pa se 

nahaja ţe v sami opredelitvi kakovosti, ki ima v šoli številne obraze. Na sistemski ravni se 

izboljševanje kakovosti povezuje predvsem s kurikularno prenovo, uvajanjem učinkovitejših 

didaktičnih pristopov in modelov poučevanja, povečevanjem e-kompetenc in podobno. 

Obvladovanje kakovosti v osnovnih šolah v Sloveniji ostaja še vedno aktualno vprašanje. 

Vpliv, ki ga ima organizacijska kultura na obvladovanje celovite kakovosti, predstavlja izziv 

tudi v današnjem času.  

Kateri so tisti vidiki šolske kulture na Slovenskem, ki lahko pomembno vplivajo na 

kakovost vzgojno-izobraţevalnih organizacij? Na to vprašanje bomo poskusili odgovoriti v 

magistrski nalogi. Uporabili bomo podatke iz mednarodne raziskave poučevanja in učenja 

TALIS, katere cilj je bil zbrati in preučiti podatke, ki so povezani s poučevanjem, prepričanji 

in stališči učiteljev o poučevanju, njihovim strokovnim izpopolnjevanjem ter s pedagoškimi, 

vodstvenimi in upravnimi vprašanji, ki so povezana z delom ravnatelja. Prav stališča in 

prepričanja, pa tudi načini vodenja, pomembno vplivajo na organizacijsko kulturo. V 

raziskavi TALIS so raziskovali tudi pomen evalvacije dela organizacij in učiteljev ter vpliv le-

teh na izboljševanje praks. V teh dveh vidikih vidimo moţnost za sekundarno analizo 

podatkov in osvetlitev rezultatov s pomočjo temeljnih načel modela odličnosti EFQM. V 

magistrski nalogi ţelimo s pomočjo strokovne literature in sekundarno analizo podatkov 
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izpostaviti tiste dejavnike in elemente organizacijske kulture, ki vplivajo na kakovost 

vzgojno-izobraţevalnih organizacij. 

 

Pričakovani rezultati raziskave  

Pričakujemo, da bomo z raziskavo lahko potrdili povezave med sodelovalnim 

vedenjem med učitelji z njihovimi pedagoškimi praksami. Pričakujemo tudi, da se bo 

povratna informacija oziroma ocena učiteljevega dela izkazala kot pomemben element 

kakovosti v povezavi z organizacijsko kulturo. Pričakujemo, da bomo s pomočjo raziskave 

izpostavili načine sodelovanja, komuniciranja in vodenja kot pomembnih elementov 

organizacijske kulture, ki vpliva na kakovost vzgojno-izobraţevalnih organizacij.  

 

Namen in cilj naloge 

V teoretičnem delu je namen naloge proučiti literaturo s področja organizacijske 

kulture s poudarkom na šolski kulturi ter literaturo s področja ugotavljanja, spremljanja in 

izboljševanja kakovosti osnovne šole. Osvetliti ţelimo vlogo elementov organizacijske 

kulture kot dejavnikov kakovosti osnovne šole.  

Cilj naloge je s pomočjo sekundarne analize podatkov iz raziskave TALIS izpostaviti 

dobre in slabe strani organizacijske kulture v slovenskih osnovnih šolah in jih ovrednotiti z 

vidika celovitega obvladovanja kakovosti.  

 

Metodologija  

V raziskavi smo uporabili pozitivistično naravnan pristop. V literaturi smo poiskali 

teoretična izhodišča, ki ustrezajo naši temi in ciljem. S pomočjo kvantitativne raziskave smo 

preverjali, ali ugotovitve s teoretičnih izhodišč drţijo tudi v segmentu druţbe, ki ga 

proučujemo. Poleg tega smo s pomočjo raziskave in teoretičnih izhodišč izpostavili elemente 

organizacijske kulture v povezavi s kakovostjo vzgojno-izobraţevalnih organizacij. Za 

pozitivistično paradigmo smo se odločili, ker sta v teoriji organizacijska kultura in kakovost 

temi, o kateri so pisali in raziskovali različni avtorji, kar nam omogoča vpogled v 

problematiko z različnih perspektiv in zornih kotov.  

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je mednarodna medvladna 

organizacija, ki zdruţuje gospodarsko najrazvitejše drţave sveta, v raziskave pa so vključene 

tudi številne druge drţave sveta. Na področju izobraţevanja OECD izvaja številne raziskave 

na vseh nivojih in v različnih segmentih vzgojno-izobraţevalnega sistema. 
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Marca 2008 so izvedli prvo mednarodno raziskavo poučevanja in učenja TALIS, 

katere cilj je bil zbrati in preučiti podatke, ki so povezani s poučevanjem, prepričanji in 

stališči učiteljev o poučevanju, njihovim strokovnim spopolnjevanjem ter s pedagoškimi, 

vodstvenimi in upravnimi vprašanji, ki so povezana z delom ravnatelja. Nastala kot skupen 

projekt drţav članic OECD ter drugih sodelujočih drţav, med njimi tudi Slovenije. Rezultati 

raziskave nam omogočajo proučevanje praks poučevanja, sodelovalnih praks med 

zaposlenimi, dajejo pa nam tudi vpogled v evalviranje dela in stile vodenje s strani 

ravnateljev. Preverjanje teoretičnih izhodišč in iskanje novih povezav med organizacijsko 

kulturo in celovitim obvladovanjem kakovosti bomo izvedli s pomočjo sekundarne analize 

podatkov iz raziskave.  

 

V okviru raziskovalnega problema smo si zastavili temeljno raziskovalno vprašanje:  

Kateri elementi organizacijske kulture pomembno vplivajo na kakovost vzgojno-

izobraţevalnih organizacij? 

Da bi lahko odgovorili na zastavljeno vprašanje, smo v literaturi preučili in predstavili 

ključne elemente kakovosti vzgojno-izobraţevalnih organizacij in izpostavili pomembno 

vlogo, ki jo ima pri obvladovanju kakovosti organizacijska kultura. Ugotovitve na osnovi 

študija strokovne literature smo dopolnili z ugotovitvami, ki smo jih dobili s sekundarno 

analizo podatkov iz mednarodne raziskave učenja in poučevanja TALIS. Zastavili smo si 

naslednje štiri hipoteze, preverjanje katerih nam bo tudi omogočilo vpogled v elemente 

šolske kulture v Sloveniji.  

 

Hipoteza 1 

Domnevamo, da stil vodenja ravnateljev vpliva na identifikacijo učiteljev z 

odgovornostjo za kakovost izobraževanja in na izboljševanje pedagoških praks. 

Ravnatelj ima poglavitno vlogo tako pri oblikovanju in spreminjanju šolske kulture kot tudi 

pri celovitem obvladovanju kakovosti. Pomembno je, da so verodostojni vodje, ki znajo 

pritegniti in navdušiti sodelavce, poleg tega pa pozitivno spodbujajo uspešnejše pedagoške 

prakse. Pri tem ima pomembno vlogo ocenjevanje učiteljevega dela, ki mora biti formativno 

in sluţiti izboljševanju praks. 

 

Hipoteza 2 

Pomemben vidik izboljševanja šol predstavljajo sodelovalne prakse med 

zaposlenimi in stremenje k stalnemu izboljševanju dela. Domnevamo, da so prakse 
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delitve znanja z namenom izboljševanja pedagoških praks na osnovnih šolah v Sloveniji 

slabše razvite. Sodelovanje in razvoj zaposlenih sta nujna za izboljševanje kakovosti. V 

pozitivno naravnanih kulturah si zaposleni zaupajo in medsebojno delijo znanje, vendar imajo 

drug do drugega tudi zdrav odnos »kritičnega prijatelja«.  

 

Hipoteza 3 

Domnevamo, da se zaposleni v slovenskih šolah zavedajo pomena spremljanja in 

evalviranja različnih povratnih informacij o delu učencev in učiteljev ter odnosov, ki 

vladajo med njimi. Predvidevamo, da pridobljeni podatki v zvezi z delom učencev in 

učiteljev ter šolsko klimo služijo izboljševanju pedagoškega procesa na šolah. 

Spremljanje dela učencev in uporaba podatkov v zvezi z njihovimi doseţki igrajo 

pomembno vlogo v evalvacijah šole. Doseţki učencev na kvantitativen način prikaţejo 

»izhode«, »outpute« oziroma »rezultate« nekega procesa. So merljivi in vidni, zato so 

pripravni za spremljanje in kot podlaga za izboljševanje kakovosti osnovne šole. Pomembno 

vlogo v kakovostnem VI procesu imajo odnosi med učitelji in učenci, vendar je to nujen, ne 

pa zadosten pogoj za celovito kakovost osnovne šole. Oboje mora biti zajeto v evalvacijah kot 

podlaga za načrtovanje sprememb v procesu izboljševanja kakovosti šole. 

 

Hipoteza 4 

Zadovoljstvo z delom in prepričanja učiteljev so povezana s praksami 

poučevanja. Domnevamo, da je zadovoljstvo povezano z učinkovitostjo, prepričanja pa z 

zahtevnejšimi praksami poučevanja. Učitelji, ki so bolj zadovoljni, so bolj motivirani za 

delo ter izobraţevanje in so zato pri delu učinkovitejši. Temeljna prepričanja, čeprav 

nezavedna, vplivajo na naše vsakdanje prakse. Učitelji, ki verjamejo v konstruktivistični 

pristop k poučevanju, uporabljajo zahtevnejše oblike poučevanja. 

 

Strnjen očrt poglavij 

V uvodnem poglavju je opredeljena problematika ter predstavljeni nameni in cilji 

magistrske naloge vključno z raziskovalnim vprašanjem in hipotezami. Sledi opis metode 

raziskovanja in struktura magistrskega dela. 

 

Drugo poglavje je namenjeno obravnavi kulture v organizacijah s poudarkom na 

organizacijski kulturi vzgojno-izobraţevalnih organizacij. Opisali smo funkcije organizacijske 

kulture, vsebine, ki jo sestavljajo, in povezanost med nacionalno ter organizacijsko kulturo. 
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Tretje poglavje je namenjeno obravnavi kakovosti v osnovni šoli ter odnosom med 

organizacijsko kulturo in kakovostjo vzgojno-izobraţevalnih organizacij. Predstavljeni so 

načini spremljanja in zagotavljanja kakovosti ter pristopi in modeli, ki se v Sloveniji izvajajo 

za zagotavljanje kakovosti. Izpostavljeni so nekateri elementi organizacijske kulture s 

posebnim pomenom za izboljševanje kakovosti, ovrednoteni skozi prizmo modela odličnosti 

EFQM. Na osnovi ugotovitev v raziskavi TALIS so prikazani elementi šolske kulture v 

osnovnih šolah v Sloveniji.  

 

Četrto poglavje je namenjeno obravnavi rezultatov empirične raziskave. Predstavljeni 

sta raziskava TALIS, iz katere smo pridobili podatke za sekundarno analizo, in metodologija. 

V nadaljevanju sledi analiza podatkov in interpretacija rezultatov. Izpostavili smo dobre in 

slabe plati organizacijske kulture v osnovnih šolah na Slovenskem.  

 

V zaključnem poglavju so predstavljene osnovne ugotovitve in povzeti odgovori na 

zastavljene hipoteze.  

 

2. ORGANIZACIJSKA KULTURA 

 

2.1 Opredelitev pojma 

 

Organizacijska kultura ni homogen pojem, kar je mogoče sklepati ţe iz opredelitve 

dejavnikov, ki so botrovali njenemu začetku in ponovnemu odkritju v zadnjem obdobju. 

Pojem je v osnovi izposojen iz antropologije in sociologije pod vplivom strukturalnega 

funkcionalizma, ki je tudi sicer imel močan vpliv na vse vidike preučevanja kompleksnih 

organizacij (Kavčič 2008, str. 811). V nalogi bomo poleg izraza organizacijska kultura 

uporabljali izraz šolska kultura. Razumemo ga kot organizacijsko kulturo šole kot 

organizacije, zato bo uporabljen kot sopomenka za izraz organizacijska kultura šole. V 

literaturi je to pogosto uporabljen izraz, podobno kot korporacijska kultura za druţbe in 

podjetja. Na ta način bomo razmejili splošna teoretična izhodišča in spoznanja o 

organizacijski kulturi od specifične kulture, ki je značilna za vzgojno-izobraţevalne 

organizacije. Za šolsko kulturo Bečaj uporablja tudi izraz »kultura socialnega sistema«,  ki se 
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nanaša tako na ustanovo kot celoto kot tudi na njene posamezne podsisteme (Bečaj 2000, str. 

6). 

Fenomen organizacijske kulture so začeli raziskovati vsaj ţe v prvih desetletjih 20. 

stoletja (Bečaj, 2000). Tudi pojem šolske kulture ni nov. Leta 1932 je sociolog Willard Waller 

zapisal, da ima vsaka šola svojo kulturo z naborom običajev, obrazcev in moralnih norm, ki 

usmerjajo vedenje in odnose (Deal in Peterson, 2009). Pozneje je zanimanje za fenomen 

upadlo, od konca sedemdesetih let prejšnjega stoletja pa je fenomen deleţen vedno večje 

pozornosti s strani organizacijskih teoretikov in menedţerjev na področju profitnih ter 

neprofitnih ustanov. 

K temu, da je fenomen organizacijske kulture pridobil pomen, obstajajo teoretični in 

praktični razlogi. Med teoretičnimi so predvsem razvoj in doseţki antropologije ter 

organizacijske sociologije (Kavčič 2008, str. 89). Med praktičnimi pobudami za 

proučevanje organizacijske kulture so predvsem upadanje konkurenčnosti ameriškega 

gospodarstva in povečevanje rasti evropskega gospodarstva, velik razvojni korak Japonske, 

spremembe vrednot na individualni ravni k večjemu potrošništvu in na organizacijski k večji 

druţbeni odgovornosti, preučevanje dejavnikov (ne)uspešnosti uvajanja organizacijskih 

sprememb in prepoznavanje pomena organizacijske kulture pri uvajanju sprememb (Kavčič 

2008, str. 9). Prav (ne)sposobnost hitrejšega uvajanja sprememb je botrovala povečanju 

zanimanja za šolsko kulturo. Na šolskem področju se to kaţe v nizu neuspešnih reform, ki 

niso pripeljale do načrtovanih ciljev prav zato, ker so njihovi snovalci podcenjevali vpliv, ki 

ga ima na spremembe organizacijska kultura (Bečaj 2000; Deal in Peterson 2009; Jelovac in 

Rek 2010).  

 

2.2 Opredelitev organizacijske kulture 

 

Definicij organizacijske kulture je veliko, zato je nemogoče sestaviti univerzalno 

definicijo, ker obstajata dve nevarnosti. Prva je, da se kot organizacijska kultura označi 

nepojasnjene dejavnike, ki določajo dogajanja v organizaciji. Druga nevarnost je, da se 

razume kot modna kategorija, ki se pogosto spreminja, razlikuje med deţelami, skupinami. 

Vzrok za raznolikost definicij je predvsem v tem, da je kultura pojem, ki obstaja v duhu 

posameznika (Ott v Kavčič 2008, str. 13).  
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2.2.1 Racionalni in relativni pogled na organizacijsko kulturo 

Pri opredeljevanju vsebine organizacijske kulture zasledimo v strokovni literaturi dva 

pogleda oziroma koncepta, absolutnega (racionalnega) in relativnega (Erčulj, 2004). Prvi 

obravnava kulturo kot entiteto, kot jo organizacija ima. V tem primeru je organizacijska 

kultura pojmovana kot ena izmed spremenljivk, ki vplivajo na dogajanje v organizaciji in na 

njeno vedenje. Osredotoča se na vzročni pomen organizacijske kulture. Teţava pri takšnem 

pojmovanju je v tem, da je teţko opredeliti, kaj je vsebina spremenljivke »organizacijska 

kultura«. Poleg tega je kultura lahko notranja organizacijska (obredi, zgodbe, vzorniki …) ali 

pa zunanja organizacijska spremenljivka (nacionalna kultura …) (Kavčič 2008, str. 11).  

Različni avtorji različno opredeljujejo vsebino organizacijske kulture. Cilj številnih 

raziskav (npr. Ouchi in Wilkins 1985; Deal in Kennedy 1988; Drennan 1992; Fullan 1992; 

Schein 1992; Pepper 1995) je bil predstaviti vrednote, prepričanja in druge sestavine 

organizacijske kulture, ki podpirajo učinkovitost ter uspešnost organizacij. Pri večini 

teoretikov s tega področja se pojavlja pojmovanje organizacijske kulture kot nekaj 

dokončnega, kot nekaj, »kar organizacija ima« in kar lahko vodja s svojimi vrednotami, z 

načinom dela in predvsem z vodenjem zaposlenih obvladuje in sčasoma spreminja (Erčulj, 

2004). 

Relativni koncept je bliţji sodobnim antropološkim pristopom, kulturo pa obravnava 

kot nekaj, »kar organizacija je«. Osredotoča se na to, kako organizacija ustvarja kulturo in 

kako organizacija vpliva na člane, ki so njen del (Driskill in Brenton v Kavčič 2008, str. 11). 

Zaradi številnih dejavnikov, ki vplivajo nanjo, je kontekstualna in začasna. Oblikuje se s 

konstrukcijo prepričanj članov neke organizacije oziroma s kolektivno socialno interakcijo, to 

oblikovanje pa ni imuno na okolje, v katerem deluje. Pomeni, ki jih člani organizacije 

pripisujejo posameznim dejavnikom ali dogodkom v okolju organizacije, odsevajo tudi 

socialne, druţbene, politične, ekonomske razmere zunanjega okolja. Tak pogled je usmerjen 

od oblikovanja »primernih« tipov organizacijske kulture k razumevanju le-te (Erčulj, 2004).  

Kultura se uporablja kot metafora za organizacijo. Tako razumevanje kulture se bolj 

usmerja na potek, sestavo in spreminjanje procesov v organizaciji. Vse v organizaciji je 

povezano s kulturo (način vodenja, komunikacija, struktura, vrednote …).  

Pomembna razlika med pristopi se kaţe predvsem pri raziskovalni uporabi. Pri 

razumevanju »organizacija ima kulturo« je kultura razumljena kot spremenljivka, zato bi se 

pri spreminjanju kulture usmerili na posamezen vidik, na primer treba je spremeniti 

prevladujoče vrednote med zaposlenimi. Pri razumevanju »organizacija je kultura« bi se 

usmerili bolj na opisovanje procesov in odnosov v organizaciji, ki so pomembni z vidika 
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proučevanja. Gre za bolj celovit in večstranski pristop. Gre torej bolj za razumevanje 

dogajanja v kulturi kot za manipulacijo posameznega vidika kulture v pričakovanju določenih 

rezultatov. Opredelili bi lahko še tretji, kombinirani pristop k opredeljevanju organizacijske 

kulture, ki skuša upoštevati oboje, »organizacija ima kulturo« in »organizacija je kultura«, ki 

pa vodi v dodatne metodološko logične komplikacije pri raziskovanju (Kavčič 2008, str. 

1112). 

2.2.2 Opredelitev organizacijske kulture šole 

Tudi pri definiranju organizacijske kulture šole najdemo razhajanje v pogledih, ali je 

kultura nekaj, kar organizacija ima, ali nekaj, kar organizacija je. Erčuljeva se v svojem 

raziskovanju šolske kulture nagiba na stran, ki je bliţja pojmovanju sodobnih antropologov. 

Šole v okviru nacionalnih profesionalnih standardov snujejo svojo kulturo, se o njej 

dogovarjajo in jo ţivijo. Erčuljeva trdi, da nam vedno večja tekmovalnost in zahteva po 

transparentnosti velikokrat zameglita pogled, da ne upoštevamo pomenov in prepričanj, ki 

nastajajo v odnosih med zaposlenimi. Ti se namreč ne odsevajo tako močno v zunanjih 

artefaktih (prispodobah, šalah, zgodbah, logotipih, izjavah o poslanstvu, fizičnem okolju, 

sistemu pravil in podobno), kot trdijo teoretiki. Prepričanja, ki jih skozi konstrukcijo pomenov 

izraţajo zaposleni in vodje v šolah, vplivajo na njihovo delo z učenci in na izvajanje 

kurikuluma (Erčulj, 2004).  

Erčuljeva pojmuje organizacijsko kulturo kot skriti kurikulum šole. Pomeni, ki jih 

pripisujejo zaposleni svoji šoli, učencem, staršem, spremembam in prihodnosti šole, so 

namreč zelo različni, nanje vplivajo trenutne razmere v šolstvu in druţbi, zato jih moramo 

razumeti kontekstualno in začasno. Organizacijska kultura je torej nekaj začasnega in 

povezanega s konkretno organizacijo, pove nam, »kako te stvari delamo pri nas«. Odvisna je 

od izkušenj in identitete njenih članov in je zato ne moremo za vsako ceno oblikovati v 

povezano celoto skupnih vrednot in prepričanj. Če prevedemo ta koncept v okolje vzgojno-

izobraţevalnih organizacij, lahko sklepamo, da so jasno postavljeni okviri za njihovo 

delovanje nujni. Sem lahko prištejemo zlasti zakonodajo in javni kurikulum, ki predstavljata 

temeljno »skupno« in zagotavljata osnovno orientacijo tako učiteljem, staršem in učencem kot 

tudi vodji (Erčulj, 2004).  

2.2.3 Definicije organizacijske kulture 

Različne definicije se razlikujejo po tem, ali poudarjajo vidnejše in bolj merljive 

sestavine kulture, kot so jezik, zgodbe, organizacijska klima in podobno, ali se osredotočajo 
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na globlje karakteristike, kot so vrednote, norme, prepričanja. Te druge prevzemamo v 

procesu socializacije, so nezavedne, zato je te plasti kulture zelo teţko spreminjati (Kavčič 

2008, str. 14). Čeprav je v literaturi, ki obravnava vodenje organizacij, organizacijska kultura 

prikazana kot dejavnik, ki ga je moţno relativno hitro spreminjati za doseganje ciljev, 

empirične raziskave te teze ne podpirajo, čeprav ugotavljajo, da se posameznik kulturnih 

vsebin nauči in je zato kultura tudi spremenljiva.  

Med avtorji, ki so se ukvarjali z empiričnim preučevanjem kulture, je najbolj znan 

Geert Hofstede. Simbole, heroje, rituale in vrednote opredeljuje kot štiri elemente, ki skupaj 

dokaj jasno opredeljujejo organizacijsko kulturo. Na Sliki 2.1 so predstavljeni kot plasti pri 

čebuli. Simboli predstavljajo najvidnejšo in vrednote najglobljo plast kulture. Med njima so 

heroji in rituali. Prvi trije so vidiki, pri katerih se kultura kaţe navzven, kar je vidno in 

merljivo. Skupna globlja podlaga pa so vrednote (Hofstede in Hofstede 2005, str. 6). O 

Hofstedejevih raziskavah vrednot na nacionalni in organizacijski ravni bomo podrobneje 

pisali v nadaljevanju naloge.  

 

Slika 2.1: Čebulni prikaz različnih plasti kulture. 

Vir: Hofstede in Hofstede (2005, str. 7). 

 

Edgar Schein organizacijsko kulturo razume kot pojav in njegova definicija poleg 

opaznih vključuje tudi neopazne značilnosti, kar je prikazano na Sliki 2.2. Kavčič navaja, da 

je njegova definicija verjetno med najbolj splošno sprejetimi in najpogosteje citiranimi v 

literaturi. Po Scheinu je organizacijska kultura globlja raven temeljnih predpostavk in 

prepričanj, ki so skupne članom organizacije in ki delujejo na nezavedni ravni ter so temeljni 

samoumevni način percepcije samega sebe in svojega okolja (Schein v Kavčič 2008, str. 14). 

Organizacijsko kulturo predstavlja vzorec temeljnih podmen, s katerimi skupina preko 
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procesa učenja rešuje teţave eksterne adaptacije in interne integracije ter jih posreduje novim 

članom kot pravi način pri zaznavanju in reševanju navedenih problemov (Schein v Vila in 

Kovač 1997, str. 275). Torej gre za nekakšno razumevanje organizacije in svojega poloţaja v 

njej, ki ga člani organizacije nosijo v sebi, ne da bi se tega dejansko zavedali. Pač pa to 

razumevanje vpliva na vedenje članov, na njihovo ravnanje v organizacijskem okolju in s tem 

tudi na uspešnost organizacije. 

 

Slika 2.2: Scheinov model ravni kulture in njihove interakcije. 

Vir: Schein v Jelovac in Rek (2010, str. 31). 

 

2.2.4 Šolska kultura 

Navzven se šolska kultura kaţe kot vrsta značilnih, tako formalno kot neformalno 

predpisanih oziroma kako drugače obvezujočih načinov ravnanja, mišljenja, govorjenja, 

čustvovanja, prostorskega urejanja, uporabljanja simbolov in podobno. Je eden izmed 

dejavnikov, ki poleg individualnih, bioloških in situacijskih oblikujejo vedenje ljudi v 

sistemu. Zaradi svoje motivacijske osnove pomeni (neformalno) vezivo socialnega sistema. Je 

torej tipičen miselni model, ki ga pri svojem delu uporablja skupina ljudi. To bi lahko 

razumeli tudi kot zbirko navodil za ravnanje v specifičnih situacijah z dodatnimi potrebnimi 

pojasnili, utemeljitvami in razlagami, kako na primer razumeti otrokovo nemirnost, 

prijaznost, neubogljivost, kje utegnejo biti vzroki in kaj je v takih primerih najbolje storiti. 

Prepričanja, ki so se pri praktičnem delu oblikovala v preteklosti in sestavljajo šolsko kulturo, 

so bliţje splošno razširjenim subjektivnih teorijam in pogosto nimajo nič skupnega s 

strokovnimi spoznanji (Bečaj 2000, str. 67).  
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2.3 Vloga organizacijske kulture 

 

2.3.1 Funkcije kulture v organizaciji 

Steven J. Ott je analiziral številne knjige in članke o organizacijski kulturi ter 

izpostavil naslednje funkcije organizacijske kulture, s katerimi se strinjajo (skoraj) vsi avtorji 

(Kavčič 2008, str. 22): 

- zagotavlja skupne vzorce kognitivne interpretacije in percepcije, tako da 

člani organizacije vedo, kako se pričakuje, da bodo delali in mislili, naučijo se enako ali 

podobno razumeti iste simbole in nanje enako reagirati, 

- zagotavlja skupne vzorce čustvenega odnosa do pripadnosti organizaciji, 

njenim vrednotam in moralnim kodeksom,  

- postavlja in vzdržuje meje organizacije, kar omogoča razlikovanje med člani 

in nečlani, 

- deluje kot organizacijski kontrolni sistem, ki predpisuje določeno vedenje in 

prepoveduje drugo; kadar jih sprejme večina, postanejo norme, ki so lahko nenapisane ali 

napisane v obliki kodeksov. 

Z vidika kulture kot socialnega sistema je njena osnovna funkcija strukturiranje okolja 

(in socialnega sistema), tako da postane članom sistema dovolj predvidljivo in s tem tudi 

obvladljivo. V tem smislu kultura socialnega sistema izpolnjuje človekovo temeljno potrebo 

po varnosti (Bečaj 2000, str. 6). Če poveţemo aktivnosti posameznika s kulturo in njenim 

vplivom na ţivljenje ljudi nasploh, lahko ugotovimo (Lipičnik 2008, str. 23): 

- kultura ima vpliv na naše reagiranje; 

- kultura uči ljudi tvorjenja pričakovanj, ki sproţajo reakcije, ljudje podzavestno 

sprejemamo in posnemamo reakcije svojega okolja;  

- skupno delo ljudi, ki pripadajo isti kulturi in gojijo enaka pričakovanja, je laţje; 

neskladja so redka in usklajevanja mnenj skoraj niso potrebna. 

Poleg funkcij ima organizacijska kultura tudi disfunkcije. Med njimi se omenjajo 

predvsem (Robbins in Langton v Kavčič 2008, str. 23): 

- Kultura ovira združevanje in pripojitve organizacij 

Ob zdruţevanju in pripojitvah organizacij prihaja do spopada organizacijskih kultur, ki 

so toliko ostrejši, kolikor bolj so kulture različne. Prilagoditi se mora ena ali obe kulturi, kar 

ni vedno mogoče in to je eden izmed glavnih vzrokov neuspešnosti zdruţevanja organizacij.  

- Kultura ovira različnost v organizaciji  
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Moč organizacijske kulture se meri s tem, v kolikšni meri vsi člani organizacije 

sprejemajo ter podpirajo vrednote in norme, ki predstavljajo organizacijsko kulturo. Čim 

močnejša pa je kultura, tem bolj splošna je podpora njenih članov vsebini, to pa pomeni, da je 

tem manj prostora za drugačne vrednote in norme. 

- Kultura ovira spremembe 

Kultura se oblikuje postopoma in kaţe tendenco po vztrajanju, ko je enkrat 

oblikovana. Ker je naučena, se lahko tudi spreminja. Njeno spreminjanje pa je počasno, precej 

teţavno in zahtevno.  

Z vidika šolske kulture sta pomembna predvsem zadnja dva vidika, kultura kot ovira 

različnosti in kot ovira pri spremembah. Zaviranje različnosti posledično vodi v 

uniformiranost, togost in vztrajanje pri ustaljenih načinih dela. Veliki sistemi se počasi 

odzivajo na spremembe in šolski sistem ni pri tem nobena izjema. To se najbolj opazi pri 

uvajanju šolskih reform, kjer se novosti uveljavijo na manjšem številu šol, medtem ko pouk 

na večini šol, kljub vsem zunanjim spremembam, ostane nespremenjen. Nekateri strokovnjaki 

celo pravijo, da bolj ko šolo spreminjamo, bolj ostaja enaka (Plut-Pregelj 2009, str. 17). 

Šolska kultura s svojimi prepričanji in vrednotami, ki določajo, kako je treba delati in 

kdo je dober učitelj, je socialna resničnost, katere varuh je večina v šolski zbornici. Sprememb 

v razumevanju ciljev ne moremo doseči le z racionalnim prepričevanjem, temveč je potrebna 

razprava, ki naj privede do formulacij, ki bodo za večino sprejemljive in razumljive. 

Prepričevanju od zgoraj navzdol o potrebnosti drugačnega načina dela se bodo enotni 

zaposleni zlahka uprli, ker se ob spremembah čutijo ogroţeni. Druga ovira pri spreminjanju 

šolske kulture je v tem, da posamezna prepričanja niso izolirana, temveč povezana v 

psihologično konsistentno kognitivno celoto. Spreminjanje posameznega prepričanja je 

moţno, če se obenem spremenijo tudi vsa druga, ki so povezana z njim, ker se lahko spremeni 

le celotna naravnanost (Bečaj 2009, str. 3233). 

Načini vpeljevanja sprememb, ki smo jih navajeni v preteklosti, ne morejo biti 

učinkoviti, če se ne spreminja tudi šolska kultura. Kakovost šole se povezuje z zagotavljanjem 

boljših materialnih pogojev, spreminjanjem učnih načrtov, sestavo svetov. Vendar vse to nič 

ne spremeni miselnosti in načina dela, ki se je utrdil v preteklosti. Treba je ustvarjati pogoje, 

da se cilji, vrednote in idealne vizije udejanjijo v praksi. Tudi najboljši predlogi za 

spremembe ne bodo uspešni, če jih učitelji ne sprejmejo v svojo učilnico in jih ne prevedejo v 

uspešno pedagoško prakso (Bečaj 2009; Fullan in Hargreaves 2000).  
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2.3.2 Moč organizacijske kulture 

Moč kulture je verjetno najpogosteje obravnavan vidik v povezavi z uspešnostjo 

organizacije. Čeprav si avtorji niso enotni glede pojmovanja »močne« kulture, je pogosta 

hipoteza, da »močna« organizacijska kultura omogoča učinkovitost. Moč organizacijske 

kulture se meri predvsem na ravni vrednot in bolj ko je kultura močna, bolj so vrednote 

koherentne, homogene, stabilne, usklajene, strnjene, člani so z njimi »prepojeni« in kontrola 

je internalizirana – vrednote usmerjajo delovanje zaposlenih in zunanja kontrola ni potrebna. 

(Kavčič 2008, str. 105106).  

Nosilec kulture je lahko skupina, ki je dovolj dolgo ţivela skupaj, da ima pomembne 

skupne probleme, ki jih je imela priloţnost skupaj reševati in opazovati rezultate teh rešitev 

(Kavčič 2008, str. 15). Schein celo meni, da nekatere organizacije sploh nimajo kulture. Po 

njegovi definiciji »je kultura samo tisto, kar je skupno«. Zato ni smiselno govoriti o kulturah 

šibkega soglasja ali o kulturah nejasnosti oziroma konflikta. Če ni soglasja, če obstajajo 

nesoglasja ali če so stvari nejasne, ne moremo govoriti o kulturi (Schein v Erčulj, 2004). 

Bečaj pravi, da lahko govorimo o učinkovitem socialnem soglasju, kadar zajame pribliţno 

dve tretjini do tri četrtine članov sistema, sicer ne moremo govoriti o jasni organizacijski 

kulturi. Do meglene in nejasne kulture lahko pride tudi, če je osebje zelo razbito v svojih 

mnenjih glede tega, kako je treba delati. Druga moţnost se nahaja v jedru kulture, ki ga je 

pogosto teţko jasno določiti. Kar opazujemo, namreč ni le odsev ideologije, pač pa tudi 

mešanica izpostavljenih vrednot in temeljnih prepričanj, kar lahko naredi vtis nejasnega in 

zmedenega (Bečaj 2000, str. 14).  

Ni vedno nujno, da vlada v organizaciji enotna kultura. Včasih se znotraj 

organizacije oblikujejo subkulture, ki so skupne posameznim delom ali skupinam. Eden od 

moţnih dejavnikov, ki povzročajo razvoj bolj ali manj močnih subkultur, je prostorska 

razdrobljenost organizacije (Kavčič 2008, str. 55). V osnovni šoli utegne biti kultura razredne 

stopnje drugačna kot predmetne, kultura podruţnic pa različna od kulture na centralni šoli. 

Obseţnejše raziskave so potrdile nekatere izraţene kritike o povezanosti močne 

kulture in uspešnostjo organizacij. Pokazalo se je, da je korelacija sicer pozitivna, vendar 

sorazmerno nizka (Kotter in Heskett v Kavčič 2008, str. 107). Izkazalo se je, da imajo 

nekatere organizacije močno kulturo, pa so neuspešne, po drugi strani pa je lahko zelo 

uspešna organizacija s šibko kulturo. Kritika pa je bila tudi, da lahko močna kultura usmerja 

člane organizacije v napačno smer delovanja (Kavčič, 2008). V okolju z zelo močno kulturo 

so pričakovanja skladna in problemov je malo, vendar deluje zaviralno na ustvarjalnost. Poleg 
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tega postane organizacija premalo odzivna za spremembe. Ne razvije novih vzorcev reakcij na 

okolje, ampak se oklepa starih, sicer preizkušenih, vendar ne več primernih (Kavčič, 2008). 

Meje med organizacijo in okoljem se krepijo in kultura postane statična entiteta, ki omogoča 

oblikovanje "zasebnih vrtičkov" (Schein v Erčulj, 2004) in vodi v samozadostnost. 

Močne organizacijske kulture zagotavljajo varnost. Strah pred anonimno eksistenco je 

lahko tako velik, da ohranja trdnost organizacijske identitete, kar bi lahko z drugimi besedami 

imenovali tudi močno organizacijsko kulturo (Rosenau v Erčulj, 2004). Pri tem šole niso 

nobena izjema. Zaradi »krize skupnosti« se organizacije krepijo, saj zagotavljajo (laţno) 

gotovost, ko obljubljajo skupno vizijo, poslanstvo in cilje, s katerimi ustvarjajo pripadnost 

vseh članov (Erčulj, 2004). Močne, pozitivne šolske kulture se ne »zgodijo« same od sebe. 

Zgrajene so bile v nekem časovnem obdobju s strani zaposlenih in udeleţencev ter formalnih 

in neformalnih vodij, ki so spodbujali in krepili vrednote in tradicijo. Veliko šol ima mlahavo, 

šibko in neosredotočeno kulturo zaradi mlačnega vodenja in pomanjkanja skrbi. Po drugi 

strani obstaja veliko cvetočih šol, ki imajo močno in strastno kulturo. Te so podprte in 

hranjene s strani učiteljev liderjev in ravnateljev, ki zavestno ali nezavedno krepijo najboljše, 

kar ta šola in zaposleni lahko postanejo. Če so šole z nedefinirano kulturo na robu preţivetja, 

so šole z močno in pozitivno kulturo bogate z namenom, tradicijo in pomeni (Deal in Peterson 

2009, str. 8).  

2.3.3 Prilagodljivost organizacijske kulture 

Kotter in Heskett sta »močno« kulturo nadomestila z drugačnim odgovorom na 

vprašanje, kakšna kultura zagotavlja uspeh. Uvedla sta pojem »prilagodljive« in 

»neprilagodljive« kulture, pri čemer bi si morali vodje prizadevati za oblikovanje vrednot in 

procesov, »ki zagotavljajo koristne  spremembe« (Erčulj, 2004). Vsebina kulture je po njunem 

vsaj tako pomembna kot njena moč (Kavčič, 2008). 

Pristop poudarja pomen okolja organizacije za njeno uspešnost, kajti »dolgoročno 

uspešna bo le organizacija, ki je sposobna sprejeti in interpretirati signale iz okolja ter jih 

prevesti v takšne spremembe znotraj organizacijskega vedenja, ki povečuje njene moţnosti za 

preţivetje, rast in razvoj« (Denison v Kavčič 2008, str. 110). Za učinkovitost so pomembni 

trije vidiki prilagodljivosti organizacije: 

- sposobnost zaznati in reagirati na zunanje okolje,  

- sposobnost reagiranja znotraj organizacije, 

- reagiranje na zunanje ali notranje pobude zahteva od organizacije sposobnost 

sprememb v notranjih procesih in vedenju članov. 
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Neprilagodljive kulture veljajo za zelo birokratske, kjer je vse delovanje urejeno s 

pravili, organizirane so hierarhično, zaposleni so brezosebni izvrševalci pravil, kriterija 

napredovanja po organizacijski hierarhiji sta starost in dolţina delovne dobe v organizaciji. 

Nasprotno v adaptivnih kulturah tečejo informacije dovolj gladko, zaposleni 

sprejemajo tveganje, si zaupajo pri reševanju problemov. Do organizacije so pozitivno 

naravnani, od njih se pričakuje ustvarjalnost, kultura pospešuje uvajanja sprememb (Kavčič  

2008, str. 111). 

Chubb in Moe sta leta 1990 zapisala, da so šole neverjetno neodzivne, toge birokratske 

organizacije, zaprte same vase in nekako samozadovoljne. To sta utemeljevala z dejstvom, da 

spremembe v okolju, kot so globalizacija, razvoj informacijske tehnologije, povečana 

pričakovanja zainteresiranih udeleţencev ter s temi procesi povezana vloga izobraţevanja, 

zahtevajo odzivnejše in bolj dinamično delovanje, kot je bilo v preteklosti. Rešitve sta 

ponudila v prosti izbiri šole in večji izpostavljenosti trţnim mehanizmom (Logaj in drugi 

2006, str. 7).  

Kje se med tema poloma nahaja slovenska šolska kultura? Zagotovo med obema, med 

birokratsko, kajti delovanje šole je v določenih segmentih nujno povezano z delovanjem po 

pravilih, po drugi strani pa morajo biti zaposleni, predvsem učitelji, ustvarjalni pri svojem 

delu. Ali se bo kultura posamezne šole bolj nagibala proti birokratski ali adaptivni, pa je 

odvisno predvsem od vodstva šole.  

 

2.4 Vsebine organizacijske kulture 

 

Organizacijska kultura se izraţa v različnih pojavih, nekateri jih imenujejo tudi 

elementi kulture, ki se medsebojno povezujejo in prepletajo. Različni avtorji dajejo različen 

poudarek vsebinam glede na svoja teoretična izhodišča. Tako imamo različne modele 

organizacijske kulture, kot na primer Scheinov in Hofstedejev.  

Pri proučevanju organizacijske kulture se lahko z lahkoto osredotočimo na vidne 

sestavine (artefakti, vedenje, običaji). Gre za širše tipične vzorce ali obrazce vedenja v 

posamezni skupini, ki obsegajo večje enote obnašanja in so enaki pri vseh članih določenih 

skupin. So precej obseţna in heterogena kategorija, različni avtorji pa vanjo vključujejo 

različne sestavine. Na prikrite, skrite oziroma globinske sestavine lahko raziskovalci sklepajo 

na osnovi opazljivih sestavin, zato je empirično dokazovanje vprašljivo (Kavčič 2008, str. 

40).  
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Za šolsko kulturo so pomembni tudi učni načrti, zunaj kurikularne dejavnosti, elementi 

urnikov, demografije, politik, prav tako kot socialne interakcije, ki se dogajajo znotraj struktur 

in dajejo šoli lastno podobo in imidţ kot »prijazne«, »elitne«, »tekmovalne«, »inkluzivne« in 

podobno. Iz študije primerov profilov organizacijske kulture majhnih šol je razvidno, da na 

kulturo vplivajo tudi postopki odločanja in katerikoli vidik »načinov, kako stvari delamo 

tukaj«. Ker se ti vidiki kulture oblikujejo predvsem skozi medsebojno delovanje med 

učiteljem in učencem, je kultura razreda bistven del šolske kulture (Deal in Peterson, 2009). 

Kultura je močna zbirka običajev in tradicije, norm in vrednot, ki vplivajo na vsako poro 

šolskega ţivljenja. Šolska kultura vpliva na to, na kaj so ljudje pozorni, kako se identificirajo 

s šolo, kako trdo so pripravljeni delati in stopnjo, do katere prevzemajo njene cilje. Ključni 

elementi šolske kulture po Petersonu in Dealu so (Deal in Peterson 2009, str. 1011): 

- deljena vizija in smisel delovanja, 

- norme, vrednote, verovanja in predpostavke, 

- običaji, tradicija in obredi, 

- zgodovina in zgodbe, 

- ljudje in odnosi, 

- arhitektura, artefakti in simboli. 

V nadaljevanju si bomo ogledali nekatere vsebine organizacijske kulture: vrednote, 

norme in stališča, temeljne predpostavke, postopke, jezik, rituale, vzornike, artefakte in 

simbole.  

2.4.1 Vrednote, norme, stališča 

Haralambos in Holborn pojasnjujeta norme kot navodila za vedenje v določenih 

situacijah v različnih kulturah. Norma je vodilo, ki določa sprejemljivo in primerno vedenje v 

določenih situacijah (Haralambos in Holborn 1999, str. 13). Norme so vedenjska pravila, ki 

določajo, katero vedenje je v določenem okolju sprejemljivo oz. katero ne. Razlikujejo pa se 

glede stopnje pomembnosti pravil in glede funkcije. Čeprav se norme počasi spreminjajo, so 

vseeno stabilne. To omogoča človeku občutek varnosti, saj veljajo ista pravila včeraj, kot 

bodo veljala jutri. Pogosto so zapisane v organizacijskih pravilih, najpomembnejše druţbene 

norme so zapisane v zakonodaji. Norme so skupinska tvorba, ki se razvije postopno, ko 

posamezniki doseţejo soglasje, kako obravnavati specifične probleme v organizaciji. Za 

organizacijo so ţivljenjskega pomena, saj uravnavajo vsakodnevno ţivljenje in delovanje 

članov, zagotavljajo koherentnost in strukturo organizacije. Omogočajo stabilnost in 

napovedljivost vzorcev vedenja (Kavčič 2008, str. 47).  
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Najtesneje so povezane s socialnimi vrednotami, splošna ugotovitev je, da so 

vrednote normam nadrejene in da predstavljajo norme konkretizacijo vrednot (Bečaj 1997, str. 

139145). Rot povzema po različnih avtorjih, da so tako vrednote kot norme del kulture, ki jo 

sestavljajo še spoznanja in prepričanja, značilna za določeno druţbo. »Vrednote določajo, kaj 

je dobro in kaj slabo, k čemu je potrebno, po prepričanju članov skupine, teţiti, si prizadevati 

ali se celo boriti. Splošno sprejete vrednote predstavljajo druţbene ideale, norme pa so na tej 

osnovi s strani članov druţbe ali skupine sprejeti predpisi in standardi, ki podrobneje določijo 

primerne oblike vedenja.« (Bečaj 1997, str. 145).  

Vrednote so bistvena sestavina organizacijske kulture. Članom organizacije sporočajo, 

kaj je v organizaciji najpomembnejše, na kaj morajo biti pozorni in kako razlagati pomen 

dogodkov. Imajo svoj pozitivni in negativni pol. Pridobimo jih predvsem med primarno in 

sekundarno socializacijo, zato niso racionalne, logično utemeljene, ampak čustvene, prevzete 

od ljudi, ki jim zaupamo in smo nanje čustveno navezani. Pri posamezniku so medsebojno 

povezane v hierarhične vrednotne sisteme, ki niso nujno medsebojno usklajeni. Razlikovati 

moramo med dejanskimi in idealnimi (ţelenimi) vrednotami, zato nam pravi odraz vrednot 

pokaţe  dejansko vedenje. Med izpostavljenimi vrednotami in resničnim vedenjem je lahko 

precejšnja razlika. Tudi na oblikovanje organizacijskih vrednot vplivajo druţbene vrednote, 

po drugi strani pa se lahko vrednote razvijejo avtonomno, organizacije pa s svojimi 

vrednotami in delovanjem spreminjajo druţbeno okolje. So podlaga, na katero se navezujejo 

opazljivi kulturni elementi, na primer zgodbe, artefakti, jezik, običaji. Člani v organizacije 

vnašajo tudi vrednote, ki so jih razvili ali pridobili v drugih skupinah, ki jim pripadajo. Koliko 

pomena pripisujejo zaposleni organizacijskim vrednotam, je odvisno od tega, koliko se 

posameznik identificira z organizacijo. Za organizacijo je pomembno, da vlada med člani 

visok konsenz glede skupnih vrednot (Kavčič 2008, str. 4246).  

Stališča imajo bolj operativen pomen kot vrednote. Stališče je relativno trajen 

organiziran in strukturiran sistem soodvisnih spoznanj, občutkov in vedenjskih predispozicij 

posameznika do nekega razreda predmetov, oseb, dogodkov, institucij in podobno. Ima tri 

sestavine: čustveno (vrednostno), spoznavno in akcijsko. Posameznik, ki ima stališče do neke 

osebe ali pojava v zunanjem svetu, do tega ni več nevtralen, čustva, ki spremljajo stališče, pa 

so lahko pozitivna ali negativna. Akcijska sestavina se nanaša na vpliv stališča na dejansko 

aktivnost posameznika. S stališči lahko namerno vplivamo na dejavnost posameznika. 

Stališča so relativno trajna, so sicer spremenljiva, vendar relativno počasi in redko. Temeljni 

mehanizem sprememb so informacije, ki jih posameznik pridobiva v nasprotju s stališčem 

(Kavčič, 2008).  
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2.4.2 Temeljne predpostavke in prepričanja 

V literaturi je teţko potegniti jasno mejo med predpostavkami in prepričanji. Avtorji 

jih razlikujejo po stopnji zavednosti. Predpostavke je teţko priklicati na površje, po definiciji 

so nedotakljive, o njih ni mogoče razpravljati niti se z njimi soočiti. So na ravni med 

zavednim in nezavednim in so globoko ukoreninjena, samoumevna pravila ter uporabljena 

teorija. Določajo, kako člani skupine zaznavajo, mislijo in čutijo. Gre za samoumevne rešitve 

za znan problem. Oblikujejo se v vedenjske vzorce in obrazce. Le-ti omogočajo oblikovanje 

rutin v vsakdanjem ţivljenju in zmanjšujejo posameznikovo negotovost (Kavčič 2008, str. 

1415). 

Obstajajo temeljne predpostavke, ki so univerzalnega pomena za vse organizacije, 

med njimi so predpostavke o temeljih človekove narave (materialno ali nematerialno 

motiviranje), o naravi človeške dejavnosti (odnos do ustvarjalnosti, predestinacije, odnos med 

zasebnim in organizacijskim ţivljenjem) in o naravi človeških odnosov (sodelovanje, odnosi, 

izraţanje čustev) (Kavčič 2008, str. 4142).  

Organizacijske kulture ne sestavljajo katerakoli prepričanja, temveč predvsem tista, 

ki so za njeno delo tako ali drugače pomembna. Za šolo kot vzgojno-izobraţevalno 

organizacijo so najpomembnejša tista prepričanja, ki so povezana z razumevanjem človeške 

narave, motivacije vzgoje, discipline, načina učenja, z razumevanjem avtoritete in podobno. 

Celotno šolsko kulturo je tako mogoče razdeliti na različne sklope prepričanj in vrednot, ki se 

povezujejo z omenjenimi in podobnimi področji. O njih ne dvomimo, sama po sebi so tako 

razumljiva in sprejeta, da se jih morda niti ne zavedamo več (Bečaj 2000, str. 1112).  

2.4.3 Delovni postopki  

Formalni in neformalni postopki, rutine, se v organizaciji uporabljajo za to, da se 

opravijo delovne naloge (De Long v Kavčič 2008, str. 48). Zaposlenim se način dela zdi 

samoumeven in razliko opazijo šele, ko zamenjajo organizacijo ali se primerjajo s podobno 

organizacijo. Gre za postopke, ki se porabljajo vsakodnevno, »tako delamo pri nas«.  

Delovni postopki so za proučevanje organizacijske kulture pripravni, ker so vidni od 

zunaj, so zlahka opazljivi in prepoznavni. Poleg norm in vrednot prav postopki v največji 

meri vplivajo na vedenje članov organizacije. Njihovo vedenje je v veliki meri sestavljeno 

prav iz uporabe tipičnih, predpisanih in uveljavljenih postopkov. S spremembami postopkov 

pride tudi do sprememb norm in vrednot organizacije, zato je z operativnega vidika 

priporočljivo začeti spreminjati organizacijsko kulturo prav s spreminjanjem postopkov 

vedenja članov organizacije (Kavčič 2008, str. 48).  
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2.4.4 Jezik  

Jezik ni samo sredstvo za komuniciranje, ampak določa tudi, kako doţivljamo svet 

okrog sebe. Člani skupine razvijejo skupne oznake dogajanja in skupno razumevanje pojmov, 

ki jih uporabljajo v skupini za uspešno komuniciranje. Specifičen jezik kulture se izraţa v 

pogovoru, izjavah za javnost, dokumentih. V različnih oddelkih lahko zaposleni razvijejo 

različne sisteme besed, iste izraze lahko celo različno razumejo. Pri svojem komuniciranju 

lahko porabljajo metafore, ki so lahko splošnejše (Mi smo kot druţina) ali specifične in imajo 

lokalni pomen. Poleg tega člani neke kulture razvijejo tudi specifičen način neverbalnega 

komuniciranja. Organizacijska kultura se izraţa tudi v komunikacijskem sistemu, ki ga 

organizacija uporablja in kaţe na bolj hierarhično, birokratsko ali demokratično komunikacijo 

(Kavčič 2008, str. 4950).  

Za razumevanje razmer v organizaciji in njeno delovanje ter za uvajanje in 

socializacijo novih članov organizacije zaposleni pripovedujejo zgodbe. To so običajno 

pripovedi iz zgodovine organizacije in so kazalec: 

- kulturnih vrednot in prepričanj, 

- formalnih in neformalnih pravil in postopkov, 

- posledic spoštovanja ali odstopanja teh pravil, 

- strukture moči v organizaciji.  

Tudi miti so pripovedi, vendar so v nasprotju z zgodbami skoraj v celoti izmišljeni 

(Kavčič 2008, str. 51).  

2.4.5 Slovesnosti, običaji in obredi (rituali)  

Nekatere organizacije razvijejo posebne slovesnosti kot obliko potrjevanja in 

utrjevanja nekaterih temeljnih organizacijskih vrednot. Namenjene so posebnemu poudarjanju 

in kolektivnemu čaščenju katere izmed temeljnih vrednot, kot na primer posebnemu znanju in 

inovacijam, dobrim doseţkom, kakovosti. V to skupino sodijo tudi obredi, ki so namenjeni 

srečevanju in druţenju članov organizacije, obnavljanju in ohranjanju stikov med njimi na 

primer pikniki, športni dnevi, dnevi organizacij in podobno (Kavčič 2008, str. 5152). Obredi 

v organizaciji so lahko tudi čisto običajni dnevni rituali, od skupnega jutranjega pitja kave do 

tedenskih sestankov kolegija. Običaji in obredi so relativno izoblikovanje načrtovane skupne 

aktivnosti članov organizacije, ki konsolidirajo različne oblike kulturnega izraţanja v 

organiziranih dogodkih. V osnovnih šolah sta taka običaja sprejem prvošolcev in valeta.  
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2.4.6 Vzorniki (heroji)  

V tuji literaturi pogosto uporabljen izraz »heroj« označuje osebe ali skupino, ki jih 

spoštuje večje število delavcev in predstavljajo neko skupinsko vrednoto. S svojim 

delovanjem so veliko koristili organizaciji in predstavljajo simbol zaţelenega delovanja za 

organizacijo. To so idealni modeli voditeljev, pogosto ustanovitelji, prvi (zelo) uspešni 

voditelji ali obstoječi vodje v organizaciji. Negativna oblika herojev so uporniki, izobčenci, ki 

se upirajo organizacijskim pravilom, delujejo po svoje in so pogosto predmet kritike, zlasti 

vodilnih. Po drugi strani jim člani organizacije priznavajo neko vrednost in jih cenijo. Kljub 

svojim kritikam organizaciji in prejemanju kritik na svoj račun ostajajo v organizaciji.  

2.4.7 Artefakti in simboli 

S pojmom artefakti označujemo umetne človekove izdelke. Po Scheinu so artefakti 

zunanja, vidna plast organizacijske kulture, kamor prištevamo arhitekturo stavb, velikost in 

razporejenost prostorov, urejenost okolice, spletno predstavitev, jezik, navade, oblačenje, 

tiskane predstavitve, znak (šole). To so sredstva, preko katerih se jedro kulture kaţe našim 

očem. Zunanjost je lahko včasih varljiva, zaradi česar iz opazovanega ni mogoče vedno 

dovolj zanesljivo sklepati o kulturi (Bečaj 2000, str. 12), poleg tega se v artefaktih lahko 

odraţa tudi kultura drugih, ki so sodelovali pri njihovem načrtovanju in izdelovanju (Kavčič 

2008, str. 53). Simboli so znaki, ki imajo pribliţno določen pomen, različni simboli lahko 

pomenijo isto, hkrati pa ima lahko isti simbol različen pomen. Hofstede simbole razume v 

najširšem smislu, od jezika, kretenj, slik, predmetov s simbolnim pomenom. Novi simboli se 

hitro razvijajo in stari pozabljajo, zato je ta kategorija uvrščena kot najbolj površinska 

(Hofstede in Hofstede, 2005). Artefakti na simbolni ravni izraţajo moč, bogastvo, filozofijo 

organizacije, status in hierarhični poloţaj zaposlenega. Stranke presojajo organizacijo tudi po 

videzu, ne le po uspešnosti. Poleg tega so zgradbe in notranjost navadno tesno povezane s 

preteklostjo in pripovedujejo »zgodbo« o preteklosti organizacije (Kavčič 2008, str. 5354). 

2.4.8 Prepletenost vrednot, praks delovanja in temeljnih predpostavk 

Različni teoretiki in raziskovalci postavljajo v jedro kulture različne elemente. Dokaj 

enotno pa se opredeljujejo, da so vrednote in norme, prakse delovanja, predpostavke in 

stvaritve ključni elementi organizacijske kulture. Pri tem se opredelitev posameznih pojmov 

pri različnih avtorjih lahko razlikuje. Rezultati Hofstedejeve raziskave so pokazali, da je vloga 

vrednot nasproti praksam na organizacijskem nivoju ravno nasprotna kot na narodnem nivoju. 

Če primerjamo podobne ljudi v različnih organizacijah, izkazujejo pomembne razlike v 
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različnosti praks, toda veliko manjše razlike v vrednotah. Deljena prepričanja vsakdanjih 

praks po Hofstedeju predstavljajo jedro organizacijske kulture. Zaposlenčeve vrednote se bolj 

razlikujejo glede na spol, leta, vzgojo in seveda tudi narodnost kot na pripadnost organizaciji 

sami po sebi. Raziskave in teza Petersa in Watermana iz istega obdobja pa so poudarjale, da 

deljene vrednote predstavljajo jedro organizacijske kulture (Hofstede in Hofstede 2005, str. 

286). Schein postavlja v jedro kulture temeljne predpostavke. Zanj predstavljajo 

najenostavnejšo raven artefakti, kar je skupina umetno ustvarila in postavila v okolje. Vedenje 

ljudi usmerjajo vrednote, vendar je za pravo razumevanje kulture treba do temeljnih 

predpostavk. Oblikujejo se v vedenjske vzorce in obrazce. Le-ti omogočajo oblikovanje rutin 

v vsakdanjem ţivljenju in zmanjšujejo posameznikovo negotovost (Kavčič 2008, str. 1415). 

Bistvo organizacijske kulture je v njenem jedru ali ideologiji, ki pa ga je zaradi 

slabega zavedanja včasih zelo teţo določiti. Zaposleni ne znajo vedno povedati, kaj je 

pravzaprav tisto, kar v resnici najbolj določa način njihovega dela. Učitelji, ki so pri svojem 

delu uspešni in priljubljeni, bodo redko, če sploh, govorili o tem, da je skrivnost njihovega 

uspeha v primernem odnosu, ki ga znajo vzpostaviti z učenci. Dober učitelj je tisti, ki zna 

ustvariti klimo medsebojnega zaupanja, občutek sprejetosti, varnosti, podpore in razumevanja. 

To ni odvisno od tehnik poučevanja. Tisti, ki zna oblikovati primeren odnos, lahko uporablja 

različne tehnike dela pa bo vedno uspešen. To se zgodi predvsem z osebno naravnanostjo, ki 

je oblikovana prav s tistimi elementi, ki sestavljajo organizacijsko kulturo – z vrednotami, 

stališči, prepričanji in podobno. Pomena teh dejavnikov pa se učitelji običajno niti ne 

zavedajo in svojo uspešnost zmotno pripisujejo nekim drugim dejavnikom. Zaradi 

»nezavednosti« ideološkega jedra šolske kulture je za uspešno delo v vzgoji in izobraţevanju 

tako pomembno ukvarjanje z lastnimi stališči, pričakovanji, vrednotami in podobnimi 

kategorijami, ker s tem ustvarjamo temeljni odnos do učencev (Bečaj 2000, str. 1213).  

 

2.5 Med nacionalno in organizacijsko kulturo 

 

Kultura v najširšem smislu se prenaša z »učenjem« in se začenja ţe v druţini. Znanje, 

ki nastaja pod vplivom kulture, proučujejo pri ljudeh s pomočjo asociacij. Pri poskusih so 

osebe, ki pripadajo isti kulturi, dajale zelo podobne ali celo vsebinsko enake odgovore. 

Kultura nam nekako »zleze pod koţo«. To prepoznamo tudi po tem, da lahko ponavljamo 

nesmiselne poteze, ki so plod kulture. Ne razmišljamo o smiselnosti, racionalnosti, 

inovativnosti svojih dejanj, temveč se prepustimo ustaljenim načinom dela. Nekateri svoje 
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reagiranje, podrejeno kulturi okolja, razumejo kot edino pravilno in lahko tudi napredno. Če 

so njihova ravnanja v skladu s pravili kulture, jih to ščiti pred napačnimi potezami in jim 

omogoča precej brezskrbnosti (Lipičnik 2008, str. 22).  

2.5.1 Nacionalna kultura in šolski sistem 

Hofstede je na osnovi raziskav definiral pet dimenzij vrednot, ki so povezane z 

nacionalnimi kulturami. Raziskava v Jugoslaviji je potekala leta 1971, vendar je Hofstede po 

razpadu drţave leta 1993 ponovno analiziral podatke po drţavah, kjer je bila opravljena 

raziskava – v matični enoti IBM-a v Ljubljani in podruţnicah v Beogradu in Zagrebu 

(Hofstede 2001, str. 46). Raziskavo je nadaljeval na mednarodnem vzorcu vodstvenih 

delavcev iz različnih organizacij iz različnih drţav, ki so se udeleţili izobraţevanja na 

poslovni šoli v Švici, kjer je Hofstede predaval kot gostujoči profesor (Hofstede in Hofstede 

2005, str. 25).  

Vrednote po Hofstedeju primarno pridobimo v druţini in se v ţivljenju nadalje 

izgrajujejo v šoli in delovnem okolju. Zato je v svojih raziskavah nacionalnih vrednot 

raziskoval tudi vrednote v druţinah, izobraţevalnih sistemih in organizacijah v različnih 

drţavah. Nacionalna kultura se odraţa tudi v organizacijski kulturi, torej tudi v šolski kulturi v 

osnovnih šolah v Sloveniji. Izsledki raziskave o nacionalnih in šolskih kulturah nam lahko 

pomagajo razumeti, zakaj so določena prepričanja in stališča pri učiteljih tako zakoreninjena 

in trdovratna za spreminjanje. Opredelil je pet dimenzij vrednot, po katerih se nacionalne 

kulture medsebojno razlikujejo (Hofstede in Hofstede 2005, str. 23):  

- sprejemanje socialne neenakosti, 

- odnos med posameznikom in druţbo, 

- koncept moškosti in ţenskosti, 

- način, kako druţbe sprejemajo negotovost, 

- koncept dolgoročne ali kratkoročne usmerjenosti. 

Razlike v moči (PDI – Power Distance Index) 

Kaţe obseg, do katerega druţba sprejema neenakomerno porazdelitev moči v različnih 

institucijah in organizacijah. Neenakosti med ljudmi se pojavljajo predvsem na področju 

vpliva, prestiţa in bogastva.  

Za šibko distanco moči je značilna majhna oddaljenost od moči, vladata 

enakopravnost in socialna enakost. Visok indikator distance moči kaţe na to, da je neenaka 
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porazdelitev moči in bogastva v druţbi dobro sprejeta. Druţbe so bolj podobne kastam, 

občutno prehajanje navzgor ni moţno (Hofstede in drugi 2006, str. 178179).  

Hofstede navaja, v povezavi s šolo, da odnos do druţbene neenakosti korenini v 

druţinski vzgoji in se nadaljuje v šolah. V drţavah z visokim PDI indeksom je učitelj 

neizpodbitna avtoriteta, o kateri se ne dvomi, in celotni učni proces je usmerjen nanj. Učitelj 

je podajalec znanja. V učilnicah mora vladati popoln red, učenci lahko govorijo le, ko so 

vprašani. Učiteljem se ne odgovarja, kaj šele kritizira. Tudi zunaj šole se učiteljem izkazuje 

spoštovanje. Kadar se učenci ne vedejo primerno, se učitelj pogovori s starši in od njih se 

pričakuje, da bodo sodelovali z učiteljem, da se učenec popravi. Učenje v celoti temelji na 

sposobnostih učitelja. Proces poučevanja je oseben, snov ne izgleda kot neosebna resnica, 

temveč kot osebni pogled učitelja. V takih sistemih je kakovost znanja odvisna od odličnosti 

učitelja. Šolska politika namenja več sredstev univerzitetnemu izobraţevanju, tako da se 

razlike med izobraţenimi in neizobraţenimi še povečujejo (Hofstede in Hofstede 2005, str.  

5354). 

V kulturah z nizkim PDI indeksom se pričakuje, da bodo učitelji obravnavali učence 

enakovredno sebi. Mladi učitelji so bolj enakovredni in pogosto bolj priljubljeni kot starejši. 

Izobraţevalni proces je usmerjen na učenca, s poudarkom na učenčevi iniciativi, od katerega 

se pričakuje, da bo našel svoje intelektualne izzive. Center postane učenec, ki naj bi se 

izoblikoval v zrelo in neodvisno osebnost. Proces poučevanja je precej neoseben, snov je 

podana na osnovi resnic, neodvisno od učiteljevih mnenj in stališč. Učenci pričakujejo, da se 

med poukom lahko oglašajo in vprašajo, kadar česa ne razumejo. Z učitelji diskutirajo, 

pogosto tudi kritizirajo in izven šol ne kaţejo posebnega spoštovanja do njih. Kadar se učenci 

slabo vedejo, se starši pogosto postavijo na stran učenca proti učitelju. Učinkovito učenje 

sloni na dvosmerni komunikaciji med učencem in učiteljem. Celoten sistem sloni na 

učenčevem dobro razvitem občutku za neodvisnost, kakovost znanja je poudarjeno 

determinirana z odličnostjo učenca. Močno je razvito sekundarno izobraţevanje (srednje 

šole), kar pripomore k razvoju srednjega razreda (Hofstede in Hofstede 2005, str. 5354).  

Ob vstopu v delovno okolje se odnos nadrejenosti in podrejenosti iz druţine in šole 

prenese na vloge med zaposlenimi in šefom. Indeks distance moči se navezuje na sisteme 

odločanja, centralizacijo in participacijo, komunikacijsko kulturo, vrednotenje sodelavcev, 

socialno kontrolo in siceršnje odnose med ljudmi. V drţavah z visokim indeksom podrejeni in 

nadrejeni sprejemajo drug drugega kot danost. Moč v organizacijah in institucijah je 

centralizirana, podrejeni izvršujejo navodila. Druţbeni sistem temelji na kontroli, 
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komunikacija na poročanju o izvrševanju nalog, velike so razlike v sistemu plač, pisarniško 

delo je bolj cenjeno kot ročno, nadrejeni imajo pravico do privilegijev. V drţavah z nizkimi 

vrednostmi PDI-ja pa se ocenjujejo podrejeni in nadrejeni bolj enakovredno. Hierarhični 

sistem je mišljen le kot funkcionalna razporeditev vlog, prirejena zaradi pripravnosti. To so 

druţbeno mobilna in decentralizirana okolja. Plačilni sistem ne kaţe velikih razlik, 

proizvodno delo je bolj cenjeno kot pisarniško. Nadrejeni naj bi bili vedno dostopni za 

podrejene, vključevali naj bi jih v sistem odločanja  (Hofstede in Hofstede 2005, str. 5558). 

Realnost se nahaja nekje med tema dvema skrajnostma, poleg tega se marsikje 

spreminja iz generacije v generacijo. Slovenija se med 74 drţavami in regijami nahaja na 21. 

mestu z 71 točkami (minimalno 11, maksimalno število 104), v zgornji polovici lestvice 

skupaj z nekaterimi azijskimi, vzhodnoevropskimi in latinskoameriškimi drţavami, od 

zahodnoevropskih pa skupaj s Francijo, francoskim delom Belgije in Švice (Hofstede in 

Hofstede 2005, str. 4344), torej jo lahko uvrščamo med drţave z relativno visokim PDI 

indeksom. Značilnosti, ki veljajo za drţave z visokim PDI indeksom, se v nekaterih točkah 

ujemajo s tradicionalno šolsko kulturo, ki je prevladovala v slovenski šoli v preteklosti in še 

danes ne moremo preseči določenih nezaţelenih vidikov. Način dela v tradicionalni šolski 

kulturi temelji predvsem na izkušnjah in oblikah dela, ki so se v preteklosti izkazale za dobre, 

niso pa naravnane na nove, neznane situacije. V današnjem, hitro se spreminjajočem okolju, 

je tak pristop prej ovira kot prednost (Bečaj 2009, str. 29). Vzroki za dolgotrajen in počasen 

prehod od tradicionalne k procesno-razvojni kulturi se torej lahko nahajajo tudi v sami 

nacionalni kulturi, ne le v šolski kulturi. 

 

Dimenzija individualizem : kolektivizem (IVD – individualism) 

Odnos med pomembnostjo, ki ga posameznik pripisuje lastni osebnosti in njenemu 

razvoju, ter med pomembnostjo, ki jo pripisujejo pripadnosti skupini in identifikaciji z njo. 

Prevladujoči odnos na tej dimenziji ima številne vplive na sistem vrednot. Ne gre le za odnos, 

kako ţiveti skupaj, je tudi tesno povezan z druţbenimi normami. Norme, ki glede 

individualizma oziroma kolektivizma obstajajo v posamezni druţbi, vplivajo tako na mentalne 

programe ljudi kot tudi na strukturo druţbenih institucij. Individualizem predpostavlja slabo 

povezan druţbeni okvir in poudarjanje skrbi za samega sebe. Kolektivizem predstavlja tesno 

povezan druţbeni okvir, v katerem gre za jasno razlikovanje med skupino, ki ji posameznik 

pripada, in drugimi skupinami. Z lastno skupino se posameznik močno identificira ter občuti 

popolno pripadnost in skupinsko solidarnost (Hofstede in Hofstede 2005, str. 74). 
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Na ravni druţine lahko individualizem poveţemo z nuklearnim, kolektivizem pa z 

razširjenim tipom druţine, kar tudi vodi do razlikovanja med tesno in slabo povezanimi 

skupinami. Tak aktiven odnos se nadalje razvija tudi v šoli. To se vidi v vedenju učencev. 

Ţelja po sodelovanju pri učencih je izrazitejša v individualističnih kulturah. V kolektivističnih 

kulturah se ohranja velika centraliziranost, pouk je bolj odvisen od učiteljev samih.  

V kolektivističnih kulturah učenci z drugačnim etičnim ali verskim ozadjem ustvarijo 

subkulture v razredu. Razred se obravnava kot celota, prevladuje harmonija in konfliktom se 

je treba izogibati. V bolj individualističnih kulturah posameznik pričakuje, da bo obravnavan 

kot tak in nepristransko, ne glede na njegovo poreklo. Skupina se povezuje bolj spontano 

glede na prijateljstva in cilje. Konfrontacije in odprte diskusije problemov in konfliktov 

pogosto veljajo za pravilne  (Hofstede in Hofstede 2005, str. 9698).  

Od zaposlene osebe v individualistični kulturi se pričakuje, da bo ravnala v okviru 

svojih interesov, ki morajo biti usklajeni s pričakovanji in interesi delodajalca. V 

kolektivistični druţbi pa delodajalec najame posameznika kot človeka, ki pripada neki 

skupini. Od zaposlenih se pričakuje, da bodo delovali v interesu skupine, četudi se to ne bo 

ujemalo z njihovimi lastnimi interesi (Hofstede in Hofstede 2005, str. 99102).  

Slovenija se glede na IVD indeks s 27 točkami (med 91 in 6) uvršča na 49.51. mesto 

med 74 drţavami in regijami, torej med drţave z nizkim IVD indeksom. Prav pri tem indeksu 

so bile zaznane spremembe v smeri individualizma celo med najbolj tipičnimi 

kolektivističnimi druţbami, kot je Japonska. Kulture se počasi vendarle spreminjajo in 

individualizem je lahko ena izmed točk vse večje kulturne kompatibilnosti v prihodnje 

(Hofstede in Hofstede 2005, str. 114). Razredna klima in odnosi med učenci ter med učiteljem 

in učenci v Sloveniji zagotovo odstopajo od splošnih značilnosti drţav z visokim IVD 

indeksom, medtem ko odnosi med učitelji kaţejo na slabo sodelovalno kulturo, kar je bolj 

odraz kolektivističnih kultur. Po eni strani lahko to delno pripisujemo hitri gospodarski rasti, 

ki jo omenja Hofstede, po drugi strani pa moramo upoštevati, da je od prve raziskave poteklo 

ţe precej časa in se je spremenila tudi druţbena ureditev v Sloveniji, kar je zagotovo vplivalo 

na premik nacionalne kulture bolj proti individualistični v določenih segmentih.  

 

Izogibanje negotovosti (UAI – Uncertainly Avoidance Index) 

Negotovost glede prihodnosti je eno temeljnih dejstev človeškega ţivljenja. Dimenzija 

UAI izraţa stopnjo, do katere se člani neke kulture počutijo ogroţene pred nepoznanimi in 

nezanesljivimi situacijami. Opredeljuje načine soočenja in odzivanje subjektov na 
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nepričakovano in neznano, še posebej njeno obvladovanje s pomočjo prava, tehnologije, 

pravil in ritualov. Velika negotovost povzroča neznosno napetost, ki jo človek skuša 

zmanjšati. Kulture z visokim indeksom UAI kaţejo nizko stopnjo tolerance do 

nestrukturiranih razmerij in negotove prihodnosti ter se skušajo takšnim situacijam izogniti z 

oblikovanjem večjega števila formalnih pravil, z manjšo toleranco deviantnih idej in kontrolo 

(Hofstede in Hofstede 2005, str. 165).  

Nizek UAI indeks pri delu pomeni manj odpora do sprememb, dopušča in spodbuja 

tekmovanje med kolegi, predpostavljeni niso izbrani na osnovi pravila starejšega, v veljavi je 

manj pisanih pravil, večje je število splošno izobraţenih oseb, zaposlitvena mobilnost je 

večja, sodelavci so ambiciozni, ritualov na delovnem mestu je malo, prevladuje prepričanje, 

da je neznano mogoče obvladati in pri delu je manj stresa. Visok indeks UAI pri delu pomeni 

velik odpor do sprememb, inovacij, tekmovanje med kolegi ni zaţeleno, predpostavljene naj 

bi imenovali po principu starejšega, mnogo je pisnih pravil, specialistov, manjša je 

zaposlitvena mobilnost, delavci so manj ambiciozni, na delovnem mestu je veliko ritualov, 

vse, kar je neznano, ogroţa in več je stresa na delovnem mestu (Apfelthaler v Ţivko in drugi 

2005, str. 9).   

Učenci iz drţav z visokim indeksom izogibanja negotovosti pričakujejo od učiteljev, 

da bodo eksperti, ki poznajo vse odgovore. Spoštovani so učitelji, ki uporabljajo zapleten 

akademski jezik. Intelektualno nestrinjanje v akademskih zadevah se smatra kot osebna 

nelojalnost. Zaţelene so močno strukturirane dejavnosti, strukturirano učenje, natančne 

naloge, precizni cilji in časovnice. Učenci v druţbi z nizko stopnjo izogibanja negotovosti pa 

nasprotno sprejemajo učitelje, ki rečejo »tega ne vem«. Raje imajo odprte učne situacije, bolj 

nejasne cilje, širše naloge in nobene časovne omejitve. Spoštujejo učitelje z razumljivim 

jezikom in učbenike, ki zapletene vsebine pojasnijo v razumljivih izrazih. Intelektualno 

nestrinjanje v akademskih zadevah lahko izgleda kot stimulativna vaja. Tudi doseganje 

doseţkov je različno pojmovano pri študentih iz skrajnih kultur. V kulturah z nizkim UAI-jem 

jih pripisujejo lastni sposobnosti, drugi jih pripisujejo sreči ali okoliščinam. V 

osnovnošolskem izobraţevanju se razlike kaţejo tudi v pričakovanju vloge staršev nasproti 

šoli. V kulturah z visokim UAI indeksom včasih sicer povabijo starše v šolo, vendar le kot 

občinstvo. Učitelj je ekspert. Na drugi strani učitelji pogosto poskušajo vključiti starše v 

otrokov proces učenja in pridobiti njihove ideje (Hofstede in Hofstede 2005, str. 180181).  

V Hofstedejevi  raziskavi je bila Slovenija z indeksom 88 in 15. mestom uvrščena med 

drţave z visokim UAI indeksom (Hofstede in Hofstede 2005, str. 168), torej med drţave z 

visokim odporom do sprememb. Zanimiva je primerjava strukturiranih praks poučevanja kot 
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enega izmed pokazateljev tradicionalne šolske kulture. V raziskavi TALIS se je Slovenija 

uvrstila med drţave z visokim indeksom strukturiranih praks poučevanja, medtem ko so take 

prakse poučevanja bistveno niţje v skandinavskih drţavah (TALIS, Nacionalno poročilo 

2009, str. 107), ki imajo nizek UAI indeks. To nam posredno nakazuje na povezanost med 

nacionalno kulturo in šolskimi kulturami osnovnih šol.  

 

Maskulinizacija : feminizacija (MAS – Masculinity)   

Dimenzija med moškostjo in ţenskostjo je ena izmed temeljnih razlik, s katerimi se 

spoprijema vsaka druţba na svoj način, in kakšno obnašanje se pričakuje od določenega spola, 

je različno od druţbe do druţbe. Moškost je kot kulturna komponenta nasprotna ţenskosti in 

je značilna za druţbe, v katerih so razlike v razporeditvi vlog med spoloma trdno določene. 

Meri stopnjo izraţenosti vrednot v določeni skupnosti, ki jih navadno pripisujejo moškemu 

spolu, torej dominantnost oziroma gospodovalnost, pridobitništvo, indiferentnost do soljudi in 

nizka stopnja kvalitete ţivljenja (Hofstede in Hofstede 2005, str. 117). V druţbah z niţjo 

vrednostjo indeksa MAS, torej v feminitalnih kulturah, so meje med tradicionalnimi vlogami 

bolj zabrisane. Sodelovanje je višje vrednoteno kot tekmovanje. V druţbah, kjer je indeks 

visok, je visoka storilnostna motivacija, prevladuje velik delovni stres, tolerirajo se vplivi 

privatnega ţivljenja na poklic, stvarna orientiranost, prednost se daje višji plači pred manjšim 

obsegom dela, konkurenca je večja kot sodelovanje (Apfelthaler v Ţivko in drugi 2005, str. 

9).  

Te značilnosti so sestavina spolnih stereotipov, ki se prenašajo s socializacijo v 

druţini, šoli in v drugih institucijah ter interakcijah. Kakšno obnašanje pripisujemo 

določenemu spolu, ni značilno le za tradicionalne druţbe, temveč tudi za moderne druţbe, 

kjer to zaznavamo kot maskulizacijo ali feminizacijo določenih poklicev (Hofstede in 

Hofstede 2005, str. 117118).  

V izobraţevanju v bolj feminističnih kulturah predstavljajo normo povprečni učenci, 

medtem ko so v moških kulturah norme najboljši učenci. To se opazi tudi v vedenju v 

razredu, medtem ko se v moških kulturah učenci izpostavijo in odprto tekmujejo, v ţenskih 

kulturah smatrajo odličnost  kot nekaj bahavega. V močno moških kulturah predstavlja šolski 

neuspeh veliko katastrofo, ki vodi tudi v pogoste samomore, medtem ko mu v ţenskih 

kulturah pripisujejo relativno manjši pomen. Z raziskovalnim projektom o načinih odzivnosti 

se je pokazala korelacija med agresivnim načinom reagiranja na situacijo in visokim 

indeksom MAS pri petnajstletnikih (Hofstede in Hofstede 2005, str. 138). Zanimiv je podatek 

iz mednarodne raziskave pismenosti (branje, pisanje in uporaba številk) iz leta 1994. Svoje 
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znanje je kot odlično zaznavalo 79 % ameriških najstnikov in le 31 % danskih, čeprav sta bili 

obe skupini na testih enako dobri (Hofstede in Hofstede 2005, str. 139). Obe drţavi sta 

individualistično naravnani, razlikujeta pa se po PDI indeksu. To nam kaţe na neko 

samozavest oziroma skromnost v dojemanju lastnih rezultatov. Razlika v kulturah se kaţe tudi 

v evalviranju učiteljevih in učenčevih doseţkov. V moških kulturah so najvišje cenjeni 

akademski doseţki in razvoj, medtem ko v ţenskih igrata pomembno vlogo učiteljeva 

prijaznost in učenčeva socialna adaptacija. V ţenskih kulturah moški in ţenske pogosteje 

sledijo enakemu akademskemu študiju, vsaj če je drţava ekonomsko razvita. V revnih 

drţavah imajo vedno izobraţevalno prednost dečki. Segregacija v izbiri sluţbe določa, ali bo 

učitelj ţenska ali moški. V ţenskih druţbah je porazdelitev sluţb na niţjem in univerzitetnem 

izobraţevanju bolj porazdeljena, medtem ko v moških druţbah mlajše otroke večinoma 

poučujejo učiteljice, na univerzah pa učitelji. Učenci so dalj časa izpostavljeni ţenskemu 

vplivu, vendar je to delo niţje vrednoteno in učiteljice predstavljajo prej »antiheroje« kot pa 

modele vzornega vedenja (Hofstede in Hofstede 2005, str. 139140). 

Slovenija se uvršča med drţave z izrazitim indeksom ţenskosti. Indeks moškosti je 

zelo nizek, 19 od 110, kar jo uvršča na 70. mesto z indeksom MAS (Hofstede in Hofstede 

2005, str. 121). Vsaka drţava se nahaja nekje med skrajnostma in za Slovenijo je opazen 

odklon pri feminizaciji učiteljskega poklica v smer drţav z visokim MAS indeksom. Vendar 

razlik ne moremo iskati le pri eni dimenziji, kot kaţe primer mladostnikov na Danskem in v 

ZDA. Če primerjamo Slovenijo in Finsko, ki dosega najvišje rezultate pri mednarodnih 

raziskavah pismenosti, imata obe drţavi nizek MAS indeks, vendar ima Finska nizek indeks 

distance moči (PDI) in visok indeks individualizma (IDV). Ko primerjamo dve dimenziji, se 

Finska in Slovenija nikoli ne nahajata v istem kvadrantu.  

 

Dolgoročna : kratkoročna usmeritev (LTO –  Long Term Orientation) 

Dimenzijo je Hofstede dodal naknadno. Pri proučevanju vrednot Kitajcev se je 

pokazalo, da pri njih zelo izstopa dimenzija, ki je usklajena s Konfucijevimi nauki in ima po 

njegovem širši pomen. Pojavlja pa se tudi v deţelah, ki se niso nikoli srečale s 

konfucianizmom. Indekse je izračunal za 39 drţav in regij, med katerimi Slovenije ni. Poleg 

podatkov iz IBM-ove raziskave se je naslonil na Chinese Value Survey. Najvišji indeks imajo 

vzhodnoazijske drţave, v prvi tretjini seznama pa se nahajajo tudi skandinavske drţave. 

Za kratkoročno usmeritev je značilna usmeritev, ki temelji na osebni stabilnosti. 

Dolgoročna usmeritev temelji na vrednotenju vztrajnosti. Za blaginjo prihodnosti so 

pripravljeni ţrtvovati udobje v sedanjosti. Hofstede poudarja, da ta dimenzija dobro korelira z 
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ekonomsko rastjo posamezne deţele (Hofstede in Hofstede 2005, str. 210). Primerjal je tudi 

rezultate mednarodne OECD-ejeve raziskave matematične in naravoslovne pismenosti (1997). 

Rezultati iz matematike so pri azijskih učencih korelirale z visokim LTO indeksom, rezultati 

naravoslovja pa ne. Hofstede to razlaga kot mentalno programiranje, ki je podlaga tako za 

dolgoročno usmeritev kot dobro matematično pismenost, in tega rezultata ne povezuje samo s 

trdim delom. Poučevanje in učenje sta kulturno pogojena in navidezno podobno vedenje ima 

lahko različne globlje pomene. Trdo delo morda lahko pripišemo Singapurju, ki ima najvišje 

rezultate pri matematiki in naravoslovju (Hofstede in Hofstede 2005, str. 215216).  

Rezultati TIMSS za leto 2011 še niso znani, za leta od 1995 do 2007 za Slovenijo pa 

kaţejo, da se je znanje matematike in naravoslovja v Sloveniji dvignilo. Slovenski učenci in 

učitelji so izkazali stanovitno rast znanja matematike in še posebej naravoslovja v osnovni 

šoli (Znanje matematike in naravoslovja raste ali pada?, 2011). 

Na osnovi Hofstedejevih ugotovitev sklepamo, da se Slovenija nahaja med drţavami s 

sorazmerno visokim indeksom distance moči, nizkim indeksom individualizma, visokim 

indeksom izogibanja negotovosti in izrazitim indeksom ţenskosti. Na podlagi dimenzij 

nacionalnih vrednot in njihovega odseva v šolskem sistemu sklepamo, da ima šolska kultura 

na Slovenskem korenine v nacionalni kulturi, kar se kaţe v strukturiranih praksah poučevanja 

ter tradicionalnem pristopu k poučevanju in orientaciji na povprečne učence. V Hofsedejevi 

raziskavi je bila Slovenija uvrščena med drţave z visokim indeksom kolektivizma, vendar na 

osnovi rezultatov o razredni klimi iz raziskave TALIS sklepamo, da se v tej dimenziji 

dogajajo premiki proti bolj individualističnim vrednotam. Za dolgoročno usmerjenost nimamo 

podatka o indeksu za Slovenijo. Rezultati raziskave TIMSS kaţejo na vztrajno rast 

matematične pismenosti, kar  posredno kaţe na nagib proti dolgoročni usmeritvi. 

2.5.2 Dimenzije organizacijske in nacionalne kulture  

Nacionalna kultura je tisto, kar razlikuje ljudi iz ene drţave od tistih iz druge. Ločiti 

moramo nacionalno od organizacijske kulture in kulture posameznika. Nacionalno kulturo je 

Hofstede na splošno definiral kot »kolektivno programiranje duha, ki loči člane ene skupine 

ali kategorije od druge«, medtem ko je organizacijsko kulturo definiral kot »kolektivno 

programiranje duha, ki razlikuje člane ene organizacije od druge«. Nacionalna kultura 

razlikuje ljudi iste institucije in organizacije v različnih drţavah. Organizacijska kultura pa 

razlikuje različne organizacije znotraj iste drţave ali drţav. Pet dimenzij kulture, ki jih 

Hofstede proučuje v svojih mednarodnih raziskavah, katere so osnovane na vrednotah, torej 
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niso primerne za primerjavo organizacij znotraj iste drţave (Hofstede in Hofstede 2005, str. 

285−286). 

 

Slika 2.3: Ravnoteţje med vrednotami in praksami na različnih nivojih kulture 

Vir: Hofstede in Hofstede (2005, str. 285). 

 

Hofstedejeva teorija sloni na predpostavki, da se organizacijske kulture razlikujejo 

predvsem v simbolih, herojih in ritualih, medtem ko se nacionalne kulture med seboj 

razlikujejo predvsem v globljih ravneh, na ravneh vrednot. Organizacijska kultura pa se kaţe 

predvsem v praktičnem delovanju in manj v vrednotah, navzven se torej kaţe predvsem v 

skupnem zaznavanju organizacijskega vedenja. Kultura se ne vzdrţuje le v duhu članov 

organizacije, temveč tudi v duhu ostalih deleţnikov, ki stopajo v stike z organizacijo, na 

primer dobaviteljev, strank, sosedov. Razlika med nacionalno in organizacijsko kulturo sloni 

na različnih mešanicah vrednot in praks (Hofstede in Hofstede 2005, str. 283).  

Organizacijske kulture se oblikujejo, ko vstopimo v organizacijo kot mladi ali ne prav 

mladi odrasli, z osvojenimi našimi vrednotami, in sestojijo predvsem iz organizacijskih praks 

– in so bolj površinske. Poleg nacionalnosti igrajo pomembno vlogo še spol, socialni razred v 

povezavi z moţnostjo napredovanja ali nazadovanja, pozicija zaposlitve v povezavi z 

izbranim študijem in industrijski nivo med zaposlitvijo in organizacijo. Določene industrije ali 

sluţbe zaposlujejo specifične poklice in vzdrţujejo specifične organizacijske prakse, zaradi 

logičnih ali tradicionalnih razlogov (Hofstede in Hofstede 2005, str. 284−285).  

Na Sliki 2.3 je nivo poklicne kulture pozicioniran na sredino med narodno in 

organizacijsko, kar pomeni ob vstopu v delovno polje sprejetje obojih vrednot in ravnanj. 
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Prostor socializacije se odvija med šolo, pripravništvom in univerzo, čas pa med otroštvom in 

vstopom v delo (Hofstede in Hofstede 2005, str. 307). 

Elemente kulture nadrednih socialnih sistemov niţje leţeči prevzamejo bolj ali manj 

samodejno. Tako je torej ţivljenje v sistemu na mikroravni, na primer v šoli, med drugim 

določeno tudi z elementi nadrejenih kultur. Velika večina šol kljub svojim specifičnostim tako 

deluje bolj ali manj skladno z vrednotami svojega širšega socialnega oziroma kulturnega 

okolja. To je nujno tudi zaradi tega, ker tako učenci in njihovi starši kot tudi učitelji v tem 

širšem okolju ţivijo in hočeš nočeš iz njega v šolski prostor prinašajo njegove značilnosti 

(Bečaj 2000, str. 8). Kljub temu nobena kultura ni taka, da ne bi mogla biti drugačna. Vsaka 

šola lahko deluje z več ali manj omejevanja, spodbujanja, kaznovanja in z različnimi 

prepričanji o tem, kaj je pomembno, potrebno, koristno in podobno. Tudi če delajo v enakih 

pogojih, se na različnih šolah razvije drugačna kultura, z različnimi prepričanji in poudarki. 

Na to, kaj se bo zgodilo, v veliki meri vpliva konkretna sestava učiteljskega kolektiva, še 

posebej pa vodstvo šole (Bečaj 2000, str. 10). 

 

2.6 Različne vrste kultur v šolskem okolju 

 

V literaturi zasledimo različne delitve in oznake za specifične šolske kulture. 

Literatura s področja kulture šol ponuja vrsto smernic za oblikovanje kulture, ki spodbuja 

nenehno izboljševanje šol. V praksi običajno ne srečamo nobene kulture v čisti obliki. Vse 

poskušajo s primernimi prispodobami čim natančneje zadeti bistvo prevladujočih prepričanj. 

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili in osvetlili nekatere poglede na šolsko kulturo, 

kajti ni vseeno, kakšen tip kulture prevladuje na šoli. Kulture se med seboj razlikujejo glede 

na prepričanja in vrednote, ki prevladujejo, čemu dajejo prednost oziroma kaj pri svojem delu 

posebej poudarjajo. Šolska kultura se običajno oblikuje samodejno z medsebojnim 

sodelovanjem, iz katerega se razvije praksa dela, za katero se zdi, da je najboljša in 

predstavlja obvezen način dela za nove delavce. Dejstva, da bi lahko bila tudi drugačna, 

večina zaposlenih navadno ne vidi, kajti vsak odmik od »dobrega dela« vzbuja strah. Osrednji 

del šolske kulture, ideologijo ali etos, je najteţje spreminjati, ker to povzroča negotovost in 

obrambne mehanizme, s pomočjo katerih se skuša obdrţati preizkušeni način dela, zato je 

vsaka vrsta šolske kulture naklonjena predvsem tistim ciljem in načinom dela, ki se ujemajo z 

njenimi osrednjimi prepričanji. Zato določeni cilji niso enako dosegljivi v vseh kulturah 

(Bečaj 2009, str. 28−29).  
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Ključno pa ostaja vprašanje, katere kulture šol najbolj spodbujajo rast učiteljev in 

razvoj šol. V današnjih slovenskih šolah je še vedno čutiti razkorak med ustaljenim načinom 

dela, ki temelji na tradicionalni šoli, in pričakovanjih sodobne druţbe, ki vidi šolo kot 

transformativno (Aţman in drugi 2008, str. 8). Predstavili bomo poglede na različne vidike 

prevladujočih šolskih kultur v osnovnih šolah v Sloveniji in vizijo ţelenih šolskih kultur: 

- storilnostno kulturo v primerjavi  s procesno razvojno z vidika procesa poučevanja, 

- kulturo individualizma v primerjavi s sodelovalno kulturo z vidika sodelovanja, 

- marketinško kulturo kot kulturo usmerjeno v zadovoljevanje potreb odjemalcev. 

2.6.1 Storilnostna vs. procesno-razvojna kultura  

Raziskave različnih avtorjev v devetdesetih letih dvajsetega stoletja (Šteh Kure 1999; 

Bečaj 1994; Šalehar et al. 1997; Brcar 1997; po Aţman in drugi 2008) so pokazale, da so v 

ospredju še vedno storilnostni cilji pouka, način poučevanja in učenja ustreza tradicionalni 

šoli, kar potrjujejo tudi različne raziskave učnih stilov učiteljev in rezultati nacionalnega 

preverjanja znanja v Sloveniji. V njej igra najpomembnejšo vlogo učni uspeh, ki je doseţen 

predvsem z delavnostjo in sledenjem učiteljevim navodilom, to je na način, kakršen se je 

utrdil v prejšnjem stoletju. Prevladujoča tradicionalna in storilnostno naravnana šolska 

kultura (teacher centred school) in z njo povezana pričakovanja zagotavljajo dobro 

faktografsko znanje in obvladovanje rutinskih postopkov. Način dela v tradicionalni šolski 

kulturi temelji predvsem na izkušnjah in oblikah dela, ki so se v preteklosti izkazale za dobre, 

niso pa naravnane na nove, neznane situacije, v katerih stari recepti niso več učinkoviti. V 

današnjem svetu, kjer se vse spreminja z izjemno naglico in je napovedovanje prihodnosti 

nemogoče, je tak pristop prej ovira kot prednost (Bečaj 2009, str. 29). 

Za tradicionalno šolo s storilnostno kulturo je značilno, da vodstvo vodi šolo skladno z 

navodili MŠŠ-ja. Zahteva se učinkovitost in dobre rezultate, vzdrţuje hierarhijo odnosov in 

nadzoruje administrativno. Vzdušje je tekmovalno, prevladuje individualizem. Vodstvo je v 

vlogi izvajalca sprememb. Učitelji vidijo svoje poslanstvo v dobrih rezultatih. Pouk je 

naravnan na vsebine, uporabljajo predvsem frontalne oblike poučevanja, poudarek velja 

ocenjevanju. Učitelji so v ospredju pedagoškega procesa, pouk vodijo in prevzemajo zanj 

odgovornost. Odločajo namesto učencev, ne zaupajo v motivacijo učencev. So zaščitniški in 

ne spodbujajo učenčeve iniciativnosti in samostojnosti. Disciplinirajo s pomočjo kazni in 

ustrahovanja, veliko nadzorujejo učence in se čutijo odgovorni za njihovo vedenje. Varujejo 

jih pred posledicami, dajejo nasvete in rešujejo njihove probleme. Pogosto izraţajo sodbe, so 
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kritični, zahtevajo in redko pojasnjujejo, poleg tega imajo različna merila za odrasle in učence 

(Aţman in drugi 2008, str. 9−10).  

Prepričanja tradicionalne šolske kulture pa niso problematična le zato, ker niso 

naklonjena sodobnim načinom poučevanja in učenja, temveč tudi zato, ker oteţujejo ţe 

pravilno razumevanje ciljev sodobne šole, ki zahteva, da se bistven del dejavnosti, povezanih 

z učenjem, prenese na učence (student centred school). Na deklarativni ravni so cilji sicer 

sprejeti, vendar razumljeni skladno z uveljavljenimi prepričanji obstoječe kulture. V tem 

kontekstu osrednja prepričanja tradicionalne šolske kulture predstavljajo pomembno oviro za 

pravilno razumevanje postavljenih ciljev (Bečaj 2009, str. 29).  

Na nasprotni strani se nahaja procesno-razvojna kultura, ki je značilna za 

transformativno šolo. Vodstvo je nosilec sprememb, odgovoren predvsem uporabnikom. 

Vodenje je vzpodbujajoče, demokratično, timsko in sodelovalno. Šolsko okolje je raznoliko in 

dobro opremljeno, urnik je prilagodljiv. Učitelji vidijo poslanstvo v vlogi organizatorja 

učnega procesa, uporabljajo raznolike metode dela. Pouk je naravnan na procese. Spodbujajo 

samostojnost in iniciativnost učencev, ne odločajo namesto njih, do njih so pozitivno 

naravnani. Spodbujajo izkustveno učenje in dopuščajo napake, ki pomenijo priloţnost za 

učenje. Razvijajo odgovornost učencev, sami pa so dosledni in poskušajo biti vzgled. Cenijo 

otrokov trud in mu ne vzamejo upanja (Aţman in drugi 2008, str. 9−10). 

2.6.2 Kultura individualizma vs. sodelovalna kultura 

Poučevanje ni najstarejši med poklici, je pa zagotovo med najbolj osamljenimi in je 

med zadnjimi poklici, kjer zaposleni dela individualno varen pred zunanjimi obiskovalci. 

Taka osama sicer zagotavlja določeno stopnjo zaščite, saj mu omogoča individualno 

odločanje, po drugi strani pa osama onemogoča, da bi učitelj dobil jasne in pomembne 

povratne informacije o svojem delu. V kulturi individualizma se učitelji le malo učijo drug 

od drugega in se drţijo ustaljenih metod dela. Sodelovanje je omejeno na strokovno 

sodelovanje v obliki pogovorov o poučevanju in učencih. Opazovanje kolegov pri 

poučevanju, analiziranje vrednot, poslanstva in usmeritev pri delu je zelo redko. Negotovost, 

osama in individualizem predstavljajo kombinacijo, s katero vzdrţujemo izobraţevalni 

konzervativizem. Čeprav arhitektonske značilnosti šol spodbujajo individualizem in oteţujejo 

sodelovanje učiteljev, dva poglavitna vzroka za individualizem učiteljev ne tičita v 

materialnih razlogih, temveč sta zakoreninjena v tradicionalnih normah in pogojih 

poučevanja. Eden se nahaja v neprijetnih občutkih, povezanih z ocenjevanjem, ki ga učitelji 

pogosto enačijo z nadzorom, in prejemanjem pomoči, ki ga povezujejo z nesposobnostjo, 
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drugi pa je povezan z neverjetno visokimi pričakovanji in cilji, ki silijo učitelje v še več 

(samostojnega) dela. Odpravljanje individualizma, torej vzorca, ko učitelj dela sam, ne 

pomeni ogroţanja individualnosti, ki je še vedno ključ do osebne prenove (Fullan in 

Hargreaves 2000, str. 50−55).  

Rosenholzeva (v Fullan in Hargreaves, 2000) govori o dveh tipih kulture šol. Ene so 

»statične« in zavirajo učenje, učenci so dosegali manj, učitelji so večinoma delali sami zase in 

so redko prosili za pomoč. Druge je imenovala »gibljive«, torej take, ki spodbujajo učenje, 

učitelji so delali skupaj, tudi večina najbolj izkušenih učiteljev je bila prepričana, da je 

poučevanje zahtevno in da se morajo nenehno učiti, in ker so skoraj vsi priznali, da včasih 

potrebujejo pomoč, dajanje in nudenje pomoči pa ni pomenilo manjše usposobljenosti. 

Sodelovanje med učitelji in pogovor o poučevanju pomaga, da učitelji postanejo 

samozavestnejši in bolj gotovo vedo, kaj ţelijo doseči in kako dobro dosegajo zastavljene 

cilje (Fullan in Hargreaves 2000, str. 56). 

V šolski kulturi se je treba bolj usmeriti na kakovost procesov kot pa le na rezultate, 

kar zahteva visoko povezanost in sodelovanje vseh strokovnih delavcev. Razbremenitev, ki jo 

prinese premik k sodelovalni kulturi, je predvsem psihološka. Učinkovita sodelovalna 

kultura sicer pomeni več časa, ki ga je treba nameniti in preţiveti na šoli s sodelavci, zato pa 

prinese boljši občutek obvladovanja poloţaja, uspešnosti in lastne vrednosti. S tem se učitelji 

razbremenijo neskladja med uveljavljeno miselnostjo tradicionalne kulture in z njo 

povezanimi načini dela ter cilji, ki jih prinaša kurikularna prenova. Za to mora biti šolska 

kultura resnično sodelovalna in ne sme biti izpeljana na aktivističen način (Bečaj 2009, str. 

38). Little (v Fullan in Hargreaves, 2000) sodelovanju in kolegialnosti med učitelji pripisuje 

doseganje nenehnih izboljšav, predvsem s pogovori o praksi poučevanja, medsebojnim 

opazovanjem in evalviranjem poučevanja ter skupnim načrtovanjem, oblikovanjem, 

raziskovanjem, pregledovanjem in pripravljanjem učnih gradiv. Opredelila je štiri tipe 

sodelovalnih odnosov. Kot šibke oblike je opredelila kritično opazovanje in pripovedovanje 

zgodb, pomoč in izmenjavo. Kot močno obliko je opredelila skupno delo (timsko 

poučevanje, skupno načrtovanje, kolegialne hospitacije, akcijske raziskave, mentorstvo in 

podobno). Povečana odgovornost, pripadnost, pripravljenost za sodelovanje v zahtevnejših 

nalogah in sodelovalna kultura lahko peljeta k pomembnim izboljšavam (Fullan in Hargreaves 

2000, str. 59). 

Kolegialne šole so močne sile sprememb, čeprav so še vedno v manjšini, so trdili 

strokovnjaki konec 80-ih let (Fullan in Hargreaves 2000, str. 19) in upamo si trditi, da je še 

vedno tako. V naših šolah načrtovanje izvedbenih kurikulov teče gladko, medtem ko je ţe 
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manj sodelovanja pri skupnem ocenjevanju, še manj pa pri medsebojnih hospitacijah. Sedanja 

organizacija dela na šolah ne spodbuja povezovanja in sodelovanja, zato učitelji sodelovanje 

pogosto sprejemajo kot dodatno delo, ne pa kot učinkovito obliko, ki bi jim bistveno olajšala 

rešitev zapletenih problemov (Erčulj 2009, str. 45−46).  

Kolegialnost pa kljub očitnim prednostim ni neproblematična in ni dobra sama po 

sebi. To pomeni, da ljudje lahko sodelujejo in delajo dobro, slabo ali pa sploh ne delajo. 

Lahko celo zmanjša moţnosti za uvajanje sprememb, nastajajo namišljene skupne rešitve, 

zmagujejo dvomi, povezani s spremembami in »skupinsko mišljenje«, kar je lahko še bolj 

problematično kot samostojno delo. Pogosto se ga vsiljuje kot neproţen sistem, ki lahko 

zavira samostojnost in ustvarjalnost posameznikov. Kolegialnost mora postati oblika 

zdruţevanja moči in ustvarjalnosti, ne pa sredstvo za zatiranje individualnosti (Fullan in 

Hargreaves 2000, str. 19−22). Strokovno sodelovanje pomeni tudi, da posamezniki lahko 

vedno znova ocenjujejo svoje delo in s tem se izpostavlja problem nesposobnosti posameznih 

učiteljev. Vsak sistem ocenjevanja in napredovanja bi moral biti nedvomno usmerjen v rast in 

razvoj. Kolektivi si morajo prizadevati, da bodo postali vse boljši, ne pa da bodo neskončno 

strpni do tistih redkih sodelavcev, ki se ne znajo ali nočejo odzvati (Fullan in Hargreaves 

2000, str. 24).  

Sodelovalne kulture so odprt prostor medsebojnih interakcij, kjer so nestrinjanja 

običajna prav zaradi okolja, v katerem se zaposleni počutijo varne. Prav tako v takih kulturah 

ne branijo in ščitijo napak in negotovosti, temveč se o njih pogovarjajo, da bi izmenjali 

mnenja in si pomagali. Sodelovalne kulture spoštujejo in dopuščajo učitelja kot osebnost. 

Učitelji v takih kulturah lahko razvijejo skupno zavest, kako se kritično odzivati na 

spremembe. 

Ne smemo pa zanemariti dejstva, da so nekatere oblike sodelovanja umetne, 

nepopolne in celo neproduktivne. V nekaterih šolah se učitelji sicer bolj povezujejo z 

nekaterimi sodelavci kot v kulturi individualizma, vendar se povezujejo le v določene 

skupine. Pojavi se kultura, imenovana »balkanizacija«. V njej prevladujejo ločene skupine, ki 

mnogokrat tekmujejo med seboj, prekanjeno se borijo za oblast in delujejo kot ohlapno 

povezane, neodvisne skupnosti. Kadar je sodelovanje omejeno na dva učitelja, ki sicer lahko 

celo timsko poučujeta, se medsebojno spremljata, vendar se sodelovanje ni razširilo dlje, 

govorimo o »omejenem« sodelovanju. Tak način dela omogoča, da neprijetna vprašanja 

ostanejo prikrita. Lahko ga omejimo na »varna področja učiteljevega dela«, kar lahko pomeni, 

da še utrjujemo preţivete vzorce ravnanja. Poleg tega omejeno sodelovanje redko prodre do 

temeljev, do načel etike dela v razredu (Fullan in Hargreaves 2000, str. 64−68). 
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2.6.3 Marketinška kultura  

Marketinška kultura šole je opredeljena kot tip kulture, kjer šola premore takšne 

vrednote, ki ji omogočajo izpolniti pričakovanja njenih zainteresiranih javnosti, pa naj bodo to 

učenci, starši, lokalno okolje, interesne skupine ali pa drţava, hkrati pa razvija in ohranja 

dejavnosti, ki ji prinašajo konkurenčno prednost. Vrednote šole se kot pojavne oblike kaţejo v 

njenem delovanju tako, da le-to kar najbolje zadovoljuje obstoječe potrebe, ţelje in 

pričakovanja njenih zainteresiranih udeleţencev (notranjih in zunanjih) ter v okolju ustvarja 

nove potrebe. Obenem pomeni zadovoljevanje teh potreb, da so doseţeni ali preseţeni 

standardi kakovosti in doseţeno kar največje zadovoljstvo vseh zainteresiranih javnosti. 

Kakovost storitev šole in zadovoljstvo odjemalcev sta nedvoumno med temeljnimi koncepti, 

ki omogočajo preţivetje in razvoj v konkurenčnem, trţnem okolju (Logaj in drugi 2006, str. 

11). 

Šolska kultura v slovenskih osnovnih šolah je po mnenju večine avtorjev še vedno 

tradicionalno, storilnostno naravnana in dokaj individualistična. Tu sklepamo na povezavo z 

visokim indeksom distance moči in izogibanju negotovosti na nacionalni ravni. V 

kolektivističnih kulturah je pouk bolj odvisen od učiteljev samih, kar pa je značilno za šolsko 

kulturo individualizma. Ţelen je premik proti procesno-razvojni, sodelovalni in marketinški 

kulturi, spreminjanje kulture pa je dolgotrajen in počasen proces. 

 

3. ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KAKOVOST OSNOVNE 

ŠOLE 

 

 

Učenci niso zaradi šole, temveč šola obstaja zaradi učencev in tudi na tem področju 

vedno bolj veljajo »trţni mehanizmi«. Kakovost šole se v najširšem smislu prepoznava, 

preverja in gradi predvsem preko šolske kulture. Če kultura šole ni naklonjena izboljševanju, 

uvajanju sprememb in s tem povezanih povečanih naporov, bomo zelo teţko govorili o 

obvladovanju kakovosti v osnovni šoli.  

Šole postajajo vedno bolj podvrţene trţnim naravnanostim druţbe. Konkurenčni boj 

med šolami se pozna ţe v osnovnošolskem izobraţevanju. Starši lahko izbirajo, v katero šolo 

bodo vpisali svojega otroka. To vodi do zaostrene konkurence med šolami, kajti učenci 

pomenijo oddelke in oddelki pomenijo delovna mesta. Šole, ki veljajo za »dobre«, bodo lahko 
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izbirale, katere učence iz drugih šolskih okolišev bodo vpisale, in izbrale bodo predvsem tiste, 

od katerih bodo pričakovale dobre rezultate. Tako bodo na nek način lahko prikazovale še 

boljše rezultate, niţje »rangirane« šole pa bodo vpisale učence, ki bodo »ostali«, in bodo 

dosegale niţje rezultate oziroma bodo morale več vloţiti za enako dodano vrednost. Poleg 

tega, da starši ţelijo najboljšo vzgojo in izobrazbo za svoje otroke, se tudi vedno bolj zavedajo 

svojega vpliva, ki ga lahko imajo preko sveta staršev in sveta zavoda kot uporabniki. Zato 

tudi ni malo šol, ki so začele bolj sistematično pristopati k obvladovanju kakovosti prav 

zaradi pritiska staršev. Zavedati se moramo, da kljub ţelji po premiku k procesni, 

transformativni šoli, še vedno (pre)pogosto presojamo šole po rezultatih delovanja in ne po 

kakovosti procesov, zaradi laţjega merjenja in primerljivosti prvega. Obvladovanje kakovosti 

bo v prihodnosti igralo še kako pomembno vlogo na področju vzgoje in izobraţevanja. 

Doseganje in dojemanje kakovosti bo tista razlikovalna prednost, ki bo ločila povprečne šole 

od odličnih (Pahor Bizjak 2009, str. 10).  

Kakovost šole se odraţa na vseh ravneh delovanja, od vodenja šole, dela v oddelku pri 

pouku, drugih dejavnostih, povezovanju šole z lokalno in širšo skupnostjo, pa tudi v 

medsebojnih odnosih, organizaciji podpornih dejavnosti, kot so prehrana in podobno. Šola je 

kompleksen »organizem« in ko govorimo o kakovosti šole, govorimo o šoli kot celoti. H 

kakovosti šolskega dela prispevajo vsi, ki so vanj tako ali drugače vključeni, od vodstva, 

zaposlenih, učencev, staršev in druţbene skupnosti (Koren in drugi, 2010). V današnjem času 

so tudi v šolskem prostoru edina stalnica nenehne spremembe. Brez sprememb ni rasti. 

Odgovornost šol za lasten razvoj in izboljšanje rezultatov se povečuje. Ker organizacijo 

sestavljajo ljudje in njihovi medsebojni odnosi, sta posameznik in organizacijska kultura 

najpomembnejša dejavnika pri obvladovanju sprememb. Za načrtovanje sprememb in 

spremljanje učinkov sprememb na kakovost šolskega dela je zelo pomembno, da zna vodstvo 

šole opredeliti, kaj pomeni za šolo kakovost in kako jo bo spremljalo, merilo in izboljševalo. 

Zavedati se moramo, da izboljševanje kakovosti ni projekt, temveč proces in kot tak se ne 

more izvajati enkrat na vsake toliko časa, ampak mora postati stalnica v organizacijski kulturi 

organizacije, zaposleni pa morajo biti pripravljeni prispevati k nenehnemu izboljševanju. 

Odgovornost za kakovost v vzgoji in izobraţevanju je odgovornost vseh. Prizadevanja 

posameznika ne smejo biti ločena od prizadevanj na nivoju šole, šolskega sistema in v svetu. 

Zato mora v organizaciji vladati kultura usmerjena v kakovost, vodenje pa usmerjeno v 

vrednoto kakovosti in izboljševanja (Ceriani in Giaveri 2005, str. 14−16).  
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3.1 Opredelitev kakovosti v kontekstu osnovne šole  

 

Kakovost v vzgoji in izobraţevanju ni nova tema, je pa danes prioritetna tema. Mnenje 

o tem, kaj je v šolah dobro, je vedno subjektivno. Ne glede na različno kulturo pa imamo vsi 

raje urejene kot neurejene šole, dobro vodene od slabo vodenih, šole, kjer učenci v času 

napredujejo in podobno. To so splošno priznane značilnosti, ki jih stalno spremljamo in 

ocenjujemo v vsakodnevnem delu razredov in šol. To počnemo večinoma subjektivno in 

intuitivno ter postanemo zaskrbljeni šele tedaj, ko so ta osnovna načela nekako prekršena 

(Macbeath, in Mcglynn 2006, str. 14−15). 

Študije Svetovne banke »Development Economics Research Group« in OECD-jev 

»Effectiveness of Schooling and of Educational Resource Management« so pokazale, da je 

stopnja učinkovitosti sistema vzgoje in izobraţevanja v veliki meri pogojena tudi z 

zagotavljanjem enakih izobraţevalnih moţnosti vsem učencem ter kakovostjo učiteljevega 

dela in kvaliteto šol ter ostalimi druţbenimi dejavniki. Na drugi strani pa ugotovitve raziskave 

PISA  kaţejo, da so za uspešnost v šoli ne moremo enačiti s številom ur pouka, temveč so 

odločujoči še drugi dejavniki kot na primer izbor snovi in učinkovito posredovanje le-te (npr. 

strokovno spopolnjevanje učiteljev, uporaba sodobnih pripomočkov, medijev), pozitivna učna 

klima in zagotavljanje kakovosti. Mednarodne raziskave so pokazale tudi na veliko korelacijo 

med vodenjem in izboljšavami v šolah. Prijazna šola, ki spodbuja pozitivna čustva, je nujen, 

čeprav ne zadosten pogoj za kakovosten učni proces in kakovostno znanje (Plut-Pregelj 2009, 

str. 18). Učitelj ne more prevzeti popolne odgovornosti za uspeh učenca, saj ne more vplivati 

in nadzorovati vseh dejavnikov, pač pa ima lahko pod zadostnim nadzorom kakovost 

poučevanja in mora biti zanjo tudi polno odgovoren. Če je ta dobra, bo velika večina učencev 

tudi uspešna. Podobno lahko gledamo tudi na spreminjanje šolske kulture, kjer kriterij 

kakovosti ni doseţeni končni rezultat, pač pa kakovostno delo samo po sebi. To mora veljati 

za delovanje šole kot razmeroma samostojnega socialnega sistema. Zadovoljstvo mora 

prinašati dobro opravljeno delo in ne le doseganje končnega rezultata (Bečaj 2009, str. 30). 

Odgovornost za kakovost šole pa ni le odgovornost šole, je odgovornost vseh, ki so v 

izobraţevanje kakorkoli vključeni na različnih ravneh, tudi na nivoju druţbe in drţave (Koren 

in drugi, 2010).  

Sallis definira dva koncepta kakovosti (Sallis 2002, str. 12–13): 

- Kakovost kot absoluten koncept, v katerem so vsa prizadevanja za kakovost usmerjena v 

doseganje najvišje postavljenih standardov. Uporabljen v izobraţevalnem kontekstu, ta 
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koncept kakovosti pomeni doseganje najvišjih standardov, odličnost, kar pa je večini 

organizacij teţko dosegljivo.  

- Kakovost kot relativen koncept, pri katerem gre za dogovor o tem, kaj je kakovostno in 

kaj ni. Doseganje predpisanih standardov pomeni doseganje kakovosti. V šolskem 

kontekstu to pomeni, da šola ravna po določenih standardih, vendar obstaja pomislek, da 

uvajanje standardov ni namenjeno izboljševanju kakovosti, temveč dokazovanju le-te. 

Pojavljajo se tudi mnenja, da se standardi ne nanašajo v zadovoljivi meri na ključne 

elemente dela v šolah, to je učenje in poučevanje. Po drugi strani pa relativni koncept ne 

zahteva »odličnosti«, temveč mora biti storitev nekje med »dobro in odlično«.  

Različni udeleţenci v vzgojno-izobraţevalnem procesu imajo različne interese in zato 

različne poglede na procese v šolah in na kakovost vzgoje ter izobraţevanja. Kljub temu, da 

kakovost izobraţevalnih organizacij ni enoznačno definirana, so teoretiki, praktiki in 

udeleţenci enotni v izhodišču, da je temeljni in najpomembnejši namen izobraţevanja na vseh 

ravneh kakovosten proces poučevanja in učenja ter doseţki učencev. V šoli je cilj 

zagotavljanja kakovosti uspešno zadovoljevanje trajno spreminjajočih se potreb učencev, kar 

zahteva stalno spremljanje procesov, spodbujanje pozitivne šolske kulture, v kateri vsak 

učitelj ali delavec šole nenehno kritično spremlja in vrednoti svoje delo ter ga izboljšuje 

(Medveš 2000, str. 13). Ne glede na to, kdo in kako definira kakovost, pa je pomembno 

zavedanje, da so učitelji vključeni v postavljanje ciljev in politik, ki so usmerjene v 

spodbujanje in izboljševanje učenja in doseţkov učencev (Brejc in drugi, 2008). 

Kakovost bomo opredelili s treh vidikov: 

- kakovosti poučevanja in učenja, 

- kakovosti odnosov in 

- kakovosti vodenja. 

 

KAKOVOST POUČEVANJA IN UČENJA 

Današnji čas postavlja nove standarde, ki opredeljujejo znanja, spretnosti, kompetence, ki naj 

jih učenec osvoji tekom šolanja. Če je kakovostno znanje posledica kakovostnega procesa 

pridobivanja znanja, je mogoče s stališča kakovosti presojati predvsem izobraţevalni proces. 

Cilje izobraţevanja postavlja drţava v normativnih aktih ter njihovo uveljavljanje nadzira in 

tudi sankcionira. Drţava predpisuje kataloge znanja kot merilo zaključka šolanja in pogoj za 

nadaljevanje šolanja. S tem opredeli svoja pričakovanja na področju kakovosti znanja. 

Kvantitativna variabilnost v doseganju tako opredeljenega znanja v katalogih je torej 
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neposredni kazalnik kakovosti. To izkazuje, da drţava podpira predvsem doseganje 

rezultatov, čeprav je v ciljih predeljena tudi usmeritev v vzgojo »aktivnega, samoiniciativnega 

in ustvarjalnega« posameznika (Milekšič 1999, str. 21). V bistvu prihaja do nasprotja med 

pogledom na kakovost kot rezultatom, ki je merljiv, in usmerjenostjo na kakovosten proces 

poučevanja, ki je teţko izmerljiv. Je pa gotovo, da ima dober proces poučevanja za posledico 

med drugim tudi dobre rezultate, vendar ti niso v ospredju.  

Kakovost je zmuzljiv pojem. Če gledamo na rezultate mednarodnih preverjanj znanj, 

na primer Pisa 2006, doseţki naših učencev niso slabi in smo z njimi lahko zadovoljni  

(Ţakelj v Bečaj 2009, str. 27). Če pa kot kriterij vzamemo kurikularno prenovo iz leta 1996, 

kjer je v ciljih zapisano, da ţelimo povečati aktivno vlogo učencev, razvijati sposobnosti 

samostojnega, ustvarjalnega in kritičnega mišljenja in presojanja, to lahko vzbuja določene 

pomisleke. Poleg tega je za slovensko osnovno šolo značilna zelo visoka povezanost med 

socialno-ekonomskim statusom in šolsko uspešnostjo, kar vzbuja dvom, koliko so rezultati 

učencev posledica kakovostnega dela na šolah in koliko posledica dejavnikov, povezanih z 

značilnostmi druţin (Bečaj 2009, str. 28). Če kot kriterij za presojo kakovosti vzamemo 

aktivnost učencev, njihovo sposobnost samostojnega, ustvarjalnega in kritičnega mišljenja ter 

presojanja in jih pogledamo z vidika izsledkov nacionalnega preverjanja znanja ter izsledkov 

empiričnih raziskav, je kakovost slovenske osnovne šole mogoče še izboljšati. Da to 

doseţemo, je treba spremeniti teţišče poučevanja k takim oblikam in načinom dela, ki pri 

učencih spodbujajo in razvijajo samostojnost, kritičnost, iznajdljivost, uspešno in izvirno 

reševanje novih problemov, transfer znanja in podobno, kar lahko doseţemo z višjimi 

oblikami poučevanja in učenja (Bečaj 2009, str. 27−28).  

Kakovostna storitev, ki jo uporabniki pričakujejo v procesu izobraţevanja, je moţna 

samo v kakovostnem procesu, ki temelji na kakovostnih medčloveških odnosih in na 

razvijanju odgovornosti vseh udeleţencev, torej vseh njenih podsistemov, ravnatelja, 

učiteljev, učencev, staršev in drugih organov ter institucij (Milekšič 1999, str. 16). 

Kakovostna šola mora slediti trendom sodobne druţbe in spremembam, ki v njej potekajo, ter 

se hitro prilagajati spremenjenim potrebam in vlogi, ki jo ima v druţbi. Tradicionalna, 

storilnostna šola, ki je ustrezala potrebam industrijske druţbe, se mora postopno preleviti v 

transformativno šolo, »učečo se skupnost«, ki se sama neprestano razvija in izboljšuje svojo 

kakovost (Aţman in drugi 2008, str. 8).   

Kakovost »izhodnega« rezultata torej ni v samem merjenju doseţkov na nacionalnih 

preverjanjih znanja in v rezultatih mednarodnih primerjav, temveč v kakovostnem procesu 

poučevanja in učenja, kar pomeni premik od močno strukturiranih praks poučevanja h 
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konstruktivističnemu poučevanju, od praks, v katerih je center učitelj, na prakse, kjer je v 

središču učenec, in od manj zahtevnih praks poučevanja na zahtevnejše prakse poučevanja.  

 

KAKOVOST ODNOSOV  

Dobri odnosi med zaposlenimi, med učenci ter med zaposlenimi in učenci so nujni za občutek 

zadovoljstva, varnosti in motivacijo ter se kaţejo v pozitivni šolski klimi. Šolska klima odraţa 

vrednote, prepričanja njenih članov in se kaţe v vsakodnevnih praksah delovanja in 

poučevanja. Ţelen premik k »sodobnim« oblikam poučevanja pomeni tudi premik od 

tradicionalne šolske kulture k procesno-razvojni, sodelovalni kulturi. Vsekakor pa mora šola 

stremeti k oblikovanju kulture, usmerjene v kakovost v najširšem pomenu besede kot vodilne 

vrednote organizacije.   

 

KAKOVOST VODENJA 

Mednarodne raziskave so pokazale na veliko korelacijo med vodenjem in izboljšavami v šoli 

(Hopkins 2001; West, Harris in Hopkins 2000 v Koren 2007). Učinkovito in močno vodenje 

vpliva na učinkovitost šole, vpliv na doseţke učencev pa je zelo posreden. Vodenje je praksi 

manj vidno in je teţje razloţiti njegov prispevek k statističnim podatkom in ugotovitvam, 

vendar je verjetno vsaka spremenljivka, zasluţna za doseţke učencev v šoli, verjetno pod 

vplivom vodenja (Koren 2007, str. 14−16). Ravnatelj ne more prisiliti učiteljev, naj delajo 

kakovostno, ampak mora to doseči s stilom vodenja, ki kaţe povezavo med delom in 

kakovostjo. Torej je naloga vodstva šole (predvsem ravnatelja), da zagotavlja pogoje za 

ustvarjanje take šolske klime, ki bo ustrezno spodbujala delo v razredu, na šoli in izven nje. Z 

osebnim zgledom in motiviranostjo ter s svojimi kompetencami oziroma močmi pomembno 

vpliva na motivacijo učiteljev za izboljševanje kakovosti (Kovač 2008, str. 199). Uporabiti 

mora pristop vodenja, ki omogoča razvoj šole kot »učeče skupnosti«, kar pomeni maksimalni 

razvoj vseh, učencev in zaposlenih, izboljševanje procesov in upoštevanje potreb 

uporabnikov. 

3.1.1 Pomen vodij za organizacijsko kulturo in kakovost osnovne šole 

Vodenje vpliva na učinkovitost učiteljev in na učne doseţke učencev, poleg tega je  

učinkovitost vodenja  tesno povezana z izboljšavami na šolah. Pomembnejšo vlogo vodij in 

vodenja pri organizacijski kulturi najdemo v konceptih, kjer je organizacijska kultura 

obravnavana kot nekaj, »kar organizacija ima«. Čeprav ne morejo biti vsi vidiki kulture 

zlahka oblikovani s strani vodij, ima dolgoročno vodenje močan vpliv na nastajajoče kulturne 
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vzorce. Dejstvo je, da vodstvo organizacije razpolaga z večino vzvodov, s katerimi lahko 

vplivajo na dogajanje v organizaciji in posledično tudi v organizacijski kulturi, naj bo to na 

nivoju njenega ohranjanja, moči in spreminjanja. Vpliv vodilnih poteka predvsem preko 

posredovanja kulture s svojim zgledom, preko simbolov in obredov (Kavčič 2008, str. 

119−120). Vodje imajo moţnost krepitve pozitivnih vedenjskih vzorcev in spreminjanja 

negativnih in zastrupljajočih.  

Schein meni, da so vodje ustanovitelji kulture, da je torej kultura odsev prepričanj in 

vrednot vodje in da je oblikovanje kulture ključna naloga vodij. Svoja prepričanja in vrednote 

lahko sporočajo zavestno, nekatera pa podzavestno in nenamerno. Najmočnejša sporočila 

dobijo podrejeni takrat, "ko vidijo, čemu vodja posveča največjo pozornost" (Schein v Erčulj 

2004, str. 4). Zaposleni zelo natančno in kritično spremljajo, kaj vodje dejansko delajo, čemu 

namenjajo največ svojega časa, kje se pojavljajo, kakšen jezik uporabljajo in kako vodijo 

organizacijo. Če odkrijejo razliko med govorjenjem in dejanskim delovanjem, verjamejo 

tistemu, kar pri vodjih vidijo, da dejansko delajo. Zato sta zelo pomembni skladnost in 

usklajenost dejanj vodij z vrednotnim sistemom. Verodostojnost vodstva je ključna za njihovo 

kredibilnost.  

Tudi v šolah, kjer je šolska kultura globoko vtisnjena v srce in dušo zaposlenih, 

učencev in staršev, jo vodje z delom lahko oblikujejo oziroma nanjo vplivajo (Deal in 

Peterson 2009, str. 10). Ravnatelj igra ključno vlogo pri oblikovanju kulture vsake šole. 

Pomembno pa je, da ravnatelj najprej razume obstoječo kulturo šole, vključi v svojo vizijo 

obstoječe vzorce, če pa so vzorci nasprotju z njegovo vizijo, zna poiskati način za spremembe 

in preoblikovanje kulture (Fullan in Hargreaves 2000, str. 100). 

 

Pomembno pa je, kakšne oblike, modeli in vrste vodenja šol najbolj izboljšajo učenje 

učencev in prispevajo k izboljšavam (Harris in drugi, 2001: 55). Zadnja desetletja so 

zaznamovale razprave o nasprotujočih stilih vodenja ravnateljev, transakcijskem in 

transformacijskem pristopu. Transakcijski pristop je bolj centraliziran, najdemo ga v 

okoljih, kjer ima vzdrţevanje prednost pred razvojem. Ravnatelj igra glavno vlogo v zaščiti in 

promoviranju interesov sistema. Poudarek je na vodenju šolskega sistema in struktur. Lahko 

je učinkovit pristop za uvajanje določenih organizacijskih sprememb, takih, kjer so parametri 

zelo jasno določeni, kjer se upa, da bodo organizacijske strukture in odnosi ostali 

nespremenjeni kljub spreminjanju učnih vsebin ali metod. Transakcijski model vodenja je 

primernejši za statične šolske sisteme in skupnosti (Hopkins 2003, str. 56). 
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Pogosto srečamo trditev, da so kompleksne in dinamične spremembe, kot na primer 

»kulturne« spremembe, ki so potrebne za trajno izboljševanje šol, bolj rezultat 

transformacijskega pristopa k vodenju (Stoll and Fink v Hopkins, 2003). Transformacijsko 

vodenje zajema ravnateljev vpliv na vsakega zaposlenega, odnose med zaposlenimi in 

organizacijsko kulturo. Ne vodijo le strukture, temveč tudi delujejo na spreminjanje šolske 

kulture. Posledično je tak pristop usmerjen v izboljševanje šole in ne le v »spreminjanje« šole. 

Koncept je bil v praksi sprva navdušeno sprejet, poznejše raziskave pa so pokazale, da večina 

»izhodov« transformacijskega vodenja sicer povečuje zmoţnost organizacije za stalne 

izboljšave, vendar se pristop smatra za potreben, vendar ne za zadosten pogoj za šolsko 

izboljševanje zaradi pomanjkljive orientacije na določene segmente šolskih procesov 

(Hopkins 2003, str. 56−57).  

Kot alternativo zgornjim pristopom Hopkins postavlja pedagoško vodenje 

(instructional leadership), ki mora sloneti na treh ključnih domenah: 

- definiranju vrednot in namenu šole (poslanstvo);  

Jasno postavljeni cilji morajo imeti široko podporo med vsemi udeleţenimi. Poleg tega 

morajo biti vrednote in verovanja usmerjena na opolnomočenje in učenje v najširšem smislu 

za učence, zaposlene in vodje. Učenje na vseh ravneh mora postati del šole. 

- upravljanje pedagoškega programa in kurikuluma (vodenje pedagoškega programa); 

Raziskave kaţejo na pozitivne povezave med učinkovitimi vzorci poučevanja in 

višjimi nivoji znanja učencev. Ustvarjanje diskurza o učenju in poučevanju je ključno 

področje za pedagoškega vodjo. Za izboljšanje dela na šolah je za vodje treba organizirati 

razmišljanje okoli poučevanja in procesa učenja z vidika učiteljevih veščin poučevanja, 

odnosov z učenci in modeli poučevanja. 

- razvijanja šole kot profesionalne učeče skupnosti (promoviranje šolske kulture). 

Pedagoško vodenje zahteva načrtno in sistematično razvijanje učeče se skupnosti za 

stalno izboljševanje z različnimi aktivnostmi in oblikovanjem notranje skupine za podporo 

sodelovalnemu učenju in izboljšavam (Hopkins 2003, str. 59−67). 

 

3.2 Ugotavljanje, spremljanje in obvladovanje kakovosti v OŠ  

 

Razumevanje in pomen kakovosti se z odzivanjem na spremembe v druţbi in na lastne 

izkušnje spreminja. V šolah pomeni predvsem premik od zunanjega in notranjega nadzora 
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(inšpekcijske sluţbe in ravnatelji) na spremljanje, obvladovanje in izboljševanje kakovosti s 

pomočjo zunanjih in notranjih evalvacij, vključevanjem v projekte in modele kakovosti. 

V literaturi zasledimo mnoge razprave o modelih in pristopih h kakovosti. Sallis 

razvršča kakovost skozi tri pristope: kontrolo kakovosti, ugotavljanje in zagotavljanje 

kakovosti ter celovito obvladovanje kakovosti (Sallis, 2002). 

Kontrola kakovosti (Quality control) je v šolah najstarejši pristop, običajno v obliki 

zunanjega in notranjega nadzora, ki ga izvajajo inšpektorji in ravnatelji. Gre za reaktivni 

proces, ki skuša oceniti stanje po dogodku in odstranjevati napake, če je do njih prišlo. 

Pogosto je povezana s šolsko inšpekcijo in je v funkciji zagotavljanja minimalnih standardov, 

s katerimi drţava šolam zagotavlja pribliţno enake izhodiščne poloţaje. Sem prištevamo tudi 

notranji nadzor ravnatelja, šola pa se lahko odloči tudi za kontroliranje nekaterih bistvenih 

dejavnikov in kazalnikov, ki ji sluţijo kot podlaga za vrednotenje njenih aktivnosti in 

rezultatov. 

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti (Quality Assurance and Assessment) je 

proaktiven pristop, deluje pa pred in med procesom. Njegova poglavitna naloga je 

preprečevanje napak oziroma njihovega ponavljanja. Zagotovitev sistema kakovosti je torej 

sestavni del celotnega sistema vodenja. Treba je delati dobro, da se zadovoljijo potrebe 

uporabnikov, ne pa, ker to zahteva kontrola. Pomeni premik od zunanjega ocenjevanja in 

nadzora  kakovosti k notranjemu in zunanjemu spremljanju, presojanju, vrednotenju in 

ocenjevanju kakovosti (Trnavčevič, 2000).   

Zagovorniki tega sistema kakovosti postavljajo odgovornost za kakovost na vse 

sluţbe, posebna sluţba za kakovost pa se preobrazi v koordinatorko aktivnosti za 

zagotavljanje kakovosti v vseh delih kroga kakovosti (Cencič 2000, str. 33−34). Sistem mora 

torej sprejeti večina zaposlenih in pri svojem delu slediti izboljševanju kakovosti.  

K zagotavljanju kakovosti v vzgojno-izobraţevalnih organizacijah lahko prištevamo 

samoevalvacijo ter evalvacije vzgojno-izobraţevalnega sistema in vzgojno-izobraţevalnih 

institucij, ki jih izvajajo Svet za evalvacijo, Zavod RS za šolstvo, Center RS za poklicno 

izobraţevanje, Andragoški center RS in Drţavni izpitni center. Povezano je tudi s standardi, 

kot npr. ISO, QS, kjer sicer prihajajo standardi »od zunaj«, vendar so notranje prilagojeni 

(Brejc in drugi, 2008). 

Celovito obvladovanje kakovosti (Total quality management) je več kot 

kontroliranje (ne)kakovosti, kakovosti ni mogoče odločilno izboljšati le z odkrivanjem napak, 

temveč s celovitim obvladovanjem kakovosti, torej s preventivnim delovanjem. TQM je 

proaktiven pristop, ki nadgrajuje pristope zagotavljanja kakovosti in je usmerjen v ustvarjanje 
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kulture kakovosti, v kateri je temeljni cilj zaposlenih zadovoljevanje potreb uporabnikov. 

Temelji na kakovosti medsebojnih odnosov in je usmerjen v ljudi (Musek Lešnik in Bergant 

2001, str. 30). Poudarek je predvsem na celovitem vključevanju vseh zaposlenih, vedno in v 

vseh procesih (Brejc in drugi, 2008). 

 

3.3 Kakovost šole v prizmi modela odličnosti EFQM  

 

Nadaljujemo z analizo kakovosti osnovne šole v prizmi modela odličnosti EFQM. 

Odličnost pomeni, da se zaposleni v šoli v sodelovanju z drugimi ustrezno odzivajo na hitre 

spremembe ter da predvidevajo potrebe in pričakovanja v prihodnosti. Pri tem upoštevajo 

lastne izkušnje in spremljajo delo drugih šol z namenom spoznavati dobre prakse in 

ozaveščati svoje konkurenčne prednosti. Dobljene informacije uporabijo za načrtovanje, 

izvajanje in spremljanje šolske politike in strategije, ciljev, kazalnikov in rezultatov v kratko, 

srednje in dolgoročnih obdobjih. Vsi v šoli s svojim delom prispevajo k ustvarjanju dodane 

vrednosti za učence, starše in druge odjemalce. Zavedajo se, da je ocena odjemalcev glede 

šolskih storitev odločilna za njihovo delo. Z vsemi odjemalci gradijo in vzdrţujejo odnose 

medsebojnega zaupanja in spoštovanja (Aţman in drugi 2008, str. 26). 

Če v kontekstu izobraţevanja določimo odjemalce, uporabnike, torej interesne 

udeleţence oziroma deleţnike, jih lahko razvrstimo po naslednjih stopnjah: 

- primarni odjemalci so tisti, ki direktno sprejemajo storitve, v primeru šole so to 

učenci; 

- sekundarni odjemalci so starši, sponzorji, delodajalci, torej vsi, ki imajo neposreden 

deleţ v izobraţevanju določenega posameznika; 

- terciarni odjemalci so tisti, ki imajo manj neposreden, a vseeno pomemben deleţ v 

izobraţevanju. Sem lahko prištevamo bodoče delodajalce, upravo in druţbo kot 

celoto; 

- interni odjemalci pa so osebe, ki so v organizaciji zaposlene in imajo pomemben deleţ 

pri uspehu organizacije (Sallis 2002; Ceriani in Giaveri 2005; Marcikoniene 2007; 

Aţman in drugi 2008). 

Model EFQM je bil prvotno uporabljen v zasebnem sektorju, pozitivni učinki so se 

prenašali tudi v javni sektor, kar je vodilo k izdaji meril za javni sektor v letu 1999, kamor 

spadajo tudi izobraţevalne institucije in organizacije, vendar so redke, ki jim je uspelo 

pridobiti prestiţno nagrado odličnosti (Zupan in Kern, 2004). V magistrski nalogi ga bomo 
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uporabili kot podlago za model kakovosti, ker predvideva presojanje organizacije z vseh 

vidikov, ki so pomembni za izboljševanje kakovosti vzgojno-izobraţevalnih organizacij – 

procesov in rezultatov, vodenja in odnosov. Model za šole je enako kot splošni EFQM model 

razdeljen na devet področij, od katerih je vsako opredeljeno z več usmeritvami, ki jih vodstvo 

šole obravnava glede na oceno pomembnosti za delovanje šole, kot je razvidno s Slike 3.1.  

 

Slika 3.1: Shema EFQM za šole 

Vir: Prirejeno po Aţman in drugi (2008, str. 18). 

 

Usmeritve omogočajo oceniti raven doseganja odličnosti ter vzpostavitev celovitega in 

preglednega sistema merjenja in stalnega izboljševanja ključnih segmentov delovanja v 

daljšem časovnem obdobju. Uporaba modela za razvijanje odličnosti šole zahteva od 

uporabnikov dobro razumevanje posameznih pojmov in holističen pristop. 

Temeljna načela oziroma izhodišča odličnosti v modelu odličnosti EFQM  lahko 

veljajo za vse organizacije, ne glede na sektor, dejavnost ali velikost. Na Sliki 3.2 so 

prikazana temeljna načela odličnosti za šole.  

V nadaljevanju na kratko povzemamo temeljna načela odličnosti z vidika osnovne 

šole. V modelu EFQM za šole so poudarjeni predvsem osredotočenost na rezultate, 

prepoznavanje sedanjih in bodočih potreb odjemalcev, pomen vodenja za učinkovito 

upravljanje organizacije, spodbujanje strokovne rasti in razvoja zaposlenih, izboljševanje 

procesov ter razvijanje partnerskih odnosov.  

 

 

 

 

 

 

 

Vodenje 

 
 

 

 

 

 

Procesi 

 

 

 

 

 

Ključni 
rezultati 

delovanja 

Politika in 

strategija 

Zaposleni 

Partnerstvo 

in viri 

Zaposleni 

Učenci 
starši 

DEJAVNIKI 

INOVATIVNOST IN UČENJE 

REZULTATI 

Odgovornost 

do družbe 



 

47 

Slika 3.2: Temeljna načela odličnosti za šole 

 
Vir: Prirejeno po Aţman in drugi (2008, str. 24). 

 

Osredotočenost na rezultate  

Odličnost pomeni, da vsi, ki so del šolske skupnosti, dosegajo rezultate, s katerimi 

zadovoljujejo potrebe in pričakovanja. Pomeni tudi, da se zaposleni v šoli v sodelovanju z 

drugimi ustrezno odzivajo na hitre spremembe ter da predvidevajo potrebe in pričakovanja v 

prihodnosti. Pri tem upoštevajo lastne izkušnje in spremljajo delo drugih šol z namenom 

spoznavati dobre prakse in ozaveščati svoje konkurenčne prednosti. Dobljene informacije 

uporabijo za načrtovanje, izvajanje in spremljanje šolske politike in strategije, ciljev, 
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Vsi uporabniki morajo biti obravnavani pravično in treba je prisluhniti njihovim 

pogledom. Kakovost in pravičnost sta tesno povezani. Prvotno poslanstvo izobraţevalne 
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organizacija trdi, da je« (Marcikoniene 2007, str. 25). V odlični šoli so osredotočeni na 

njihove trenutne potrebe, pričakovanja in cenijo njihove povratne informacije. 

Vodenje z vizijo 

Odlične šole imajo vodje, ki vodijo šole ustvarjalno, stanovitno in z mislijo na 

prihodnost. Skupaj s sodelavci gradijo etiko in kulturo šole na skupnih vrednotah, zavzemajo 

se za poenoteno razumevanje vseh temeljnih načel in skladno delovanje ter vodijo šolo v 

skladu z interesi vseh udeleţencev tako, da razvijajo edinstveno identiteto (Aţman in drugi 

2008, str. 26). So verodostojni vodje, sodelavce cenijo in jih navdihujejo z zgledom. So vodje 

v smislu liderstva, sodelavce znajo pritegniti in navduševati za izboljšave. 

Učinkovito upravljanje 

Odličnost pomeni, da vodje vzpostavijo učinkovit sistem upravljanja, ki temelji na 

ugotovljenih potrebah in pričakovanjih vseh uporabnikov (deleţnikov). Vzpostavljen je 

sistem procesnega delovanja, ki omogoča in zagotavlja sistematično izvajanje šolske politike, 

strategije in načrtov ter doseganje ciljev. To dosegajo z nizom medsebojno povezanih in 

odvisnih sistemov, procesov, dejstev, informacij in meril, s katerimi zastavljene cilje dosegajo 

in presegajo. V ta namen uporabijo z evalvacijami pridobljena dejstva in informacije, 

sposobni pa so tudi obvladovanja tveganj, ki so povezana z ovirami pri doseganju načrtovane 

učinkovitosti in uspešnosti procesov (Aţman in drugi 2008, str. 26). 

Sodelovanje in profesionalni razvoj vseh zaposlenih 

Vodje v odlični šoli prepoznavajo in razumejo, katera znanja in veščine potrebujejo 

sami in sodelavci, sedaj in v prihodnosti, da bi lahko skupaj uspešno uresničevali začrtano 

politiko, strategijo in cilje šole, zato spodbujajo in podpirajo osebni in strokovni razvoj 

učiteljev, spodbujajo šolo kot učečo skupnost ter zaposlujejo ljudi z ustreznimi znanji in 

kompetencami. Sodelavce motivirajo na različne načine. Spodbujajo pripadnost šoli in 

poklicu, gradijo na skupnih vrednotah, načelih, kulturi zaupanja, odprtosti in opolnomočenja.  

Vseživljenjsko učenje 

Zaposleni na šoli kritično preverjajo svoje delo in na osnovi ugotovitev uvajajo 

spremembe. Učijo se iz lastnih izkušenj in iz izkušenj drugih, se medsebojno primerjajo in 

delijo znanje. So odprti za sveţe ideje, kritično reflektirajo svoje delo in rezultate ter iščejo 

priloţnosti za izboljšave in inovacije. Prizadevajo si za razvijanje sodelovalne kulture med 

zaposlenimi kot učeče se skupnosti. 

Družbena odgovornost šole 

Odličnost pomeni, da se vodje s sodelavci trudijo presegati minimalne standarde 

oziroma dosegati čim višje ter si prizadevajo razumeti vse udeleţence in se odzivati na 
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njihova pričakovanja. Vsi zaposleni si prizadevajo ravnati etično in odgovorno v odnosu do 

vseh udeleţencev (notranjih in zunanjih). Izhajajo iz splošnih vrednot in vrednot, ki so jih 

uskladili med seboj in opredelili v šolski viziji. Odprti so do vseh udeleţencev, se vključujejo 

v za šolo in druţbo koristne projekte. Zavedajo se druţbene odgovornosti šole ter izpolnjujejo 

pričakovanja lokalne in širše skupnosti. Svoje delovanje, vpliv in ugled v druţbi spremljajo, 

vrednotijo in merijo. S pomočjo povratnih informacij prepoznavajo pozitivne vplive 

delovanja in jih poskušajo krepiti, prav tako pa ugotavljajo morebitne negativne vplive in 

poskušajo njihove posledice omiliti (Aţman in drugi 2008, str. 28).  

Razvijanje partnerstev 

Razvijanje odličnosti pomeni, da si vsi zaposleni prizadevajo vzdrţevati in razvijati 

takšna partnerstva, ki vsem udeleţencem omogočajo doseganje zastavljenih ciljev in 

povečujejo dodano vrednost. Partnerstva šoli omogočajo, da v enakopravnem sodelovanju s 

partnerji dosegajo boljše rezultate in večjo vrednost za uporabnike (Aţman in drugi, 2008 str. 

28). Tu imamo v mislih partnerstva v najširšem smislu, od učencev, staršev, lokalne 

skupnosti, drugih šol, institucij, dobaviteljev in druţbe.  

Temeljna načela odličnosti za šole se lahko udejanjijo le v šolah, kjer se vsi zaposleni 

zavedajo pomena stalnega izboljševanja, torej vlada v šoli marketinška kultura. Učenci, starši, 

lokalna in širša skupnost so obravnavani kot odjemalci, procesi v šoli pa kot storitve. 

Zaposleni v šoli stalno preverjajo in evalvirajo svoje delo, hkrati pa gledajo naprej, delujejo 

proaktivno in se odzivajo na potrebe okolja in odjemalcev. Vodstvo celovito obvladuje 

kakovost, nenehne izboljšave so del procesov v sistemu. Šola ima jasno izoblikovano 

poslanstvo, vizijo, cilje in strategije za njihovo doseganje. Samo najboljše je dovolj dobro, 

izboljševanje pa je nikoli dokončan proces. 

 

3.4 Pristopi za izboljševanje kakovosti šol v Sloveniji 

 

Šolski sistemi posameznih drţav oblikujejo lastne šolske politike in pristope h 

kakovosti. Tudi Slovenija deluje na podlagi mednarodnih usmeritev in priporočil. Potreba po 

kakovosti različnih vidikov vzgojno-izobraţevalnega sistema je opredeljena v različnih 

nacionalnih dokumentih (strategijah in programih), ki se večinoma nanašajo na prednostne 

naloge razvoja Slovenije v prihodnjem obdobju (Brejc in drugi, 2008). Zakonodaja v Zakonu 

o financiranju vzgoje in izobraţevanja nalaga ravnateljem obveznost priprave 

samoevalvacijskega poročila, ki ga sprejme svet zavoda. Vsebina in obseg poročila nista 
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določena in sta prepuščena zavodom. Šole, ki to ţelijo, lahko dobijo kar nekaj strokovne 

podpore pri pripravi poročil s strani strokovnih institucij (Šola za ravnatelje, RIC, ZRSŠ). 

Svet za kakovost in evalvacije, ki ga imenuje minister za šolstvo, skrbi za koordinacijo 

procesov evalvacije vzgojno-izobraţevalnih programov za predšolsko, osnovnošolsko in 

srednješolsko raven izobraţevanja na nacionalni ravni. Predvideno je, da bo v prihodnje 

minister na predlog Sveta sprejel »merila in postopke za ugotavljanje in zagotavljanje 

kakovosti v vrtcih in šolah na nacionalni ravni«, ki bodo lahko osnova za pripravo 

samoevalvacijskih poročil (Brejc in drugi, 2008). 

V letu 1999 se je pod okriljem takratnega Ministrstva za šolstvo, znanost in šport 

pričel projekt Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji in izobraţevanju, ki je pomenil 

pomemben premik k sistematičnemu razvijanju institucionalne samoevalvacije. Projekt se je v 

letu 2011 nadaljeval v projekt Modro oko: spoznaj, analiziraj, izboljšaj. V letih 2006−2007 so 

pod okriljem MŠŠ-ja in s pomočjo sredstev iz Evropskega socialnega sklada potekali različni 

manjši projekti s področja kakovosti.  

Slovenija je vključena tudi v mednarodne raziskave rezultatov izobraţevanja, ki 

potekajo ciklično in sluţijo mednarodni primerljivosti znanja z učenci v drugih drţavah 

(PISA, PILS, TIMSS …).  

V Sloveniji se od leta 1996 dalje uvajajo in razvijajo številni projekti, ki jih izvajajo 

javne in zasebne institucije in so tako ali drugače usmerjeni v ugotavljanje ter zagotavljanje 

kakovosti. Zavod za šolstvo je med letoma 1996–2001 izvajal projekt Ogledalo. Šola za 

ravnatelje od leta 1998 vodi projekt Mreţe učečih šol/vrtcev. 

Pod okriljem Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje (SIQ) od leta 2005 

deluje projektna skupina, ki je pripravila model Kakovost za prihodnost vzgoje in 

izobraţevanja (KzP). Model je namenjen organizacijam na vzgojno-izobraţevalnem področju. 

Organizacije, ki uspešno uvedejo model, pridobijo certifikat KzP. Pridobljeni certifikat 

potrjuje, da je v zavodu vzpostavljen sistem vodenja kakovosti, ki sistematično vodi od vizije 

do nenehnih konkretnih izboljšav. V obdobju 2005–2011 je bilo v izobraţevanje vključenih 

91 vzgojno-izobraţevalnih zavodov. Podeljenih je bilo 28 certifikatov, med njimi je bilo 10 

osnovnih šol. Le trije zavodi so certifikate nadgradili s standardom ISO 9001 (SIQ – 

Kakovost za prihodnost).  

Izobraţevanje, uvajanje in presojanje za model odličnosti EFQM, ki je povzet zgoraj, 

izvaja Urad za meroslovje (MIRS). Model pomeni logično sistematično nadgradnjo sistemom 

vodenja ISO 9001. Model za šole je enako kot splošni EFQM model razdeljen na devet 

področij, od katerih je vsako opredeljeno z več usmeritvami, ki jih vodstvo šole obravnava 
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glede na oceno pomembnosti za delovanje šole. Usmeritve omogočajo oceniti raven 

doseganja odličnosti ter vzpostavitev celovitega in preglednega sistema merjenja in stalnega 

izboljševanja ključnih segmentov delovanja v daljšem časovnem obdobju (Aţman in drugi, 

2008). Po podatkih Urada RS za meroslovje med njimi ni nobenega zavoda iz osnovnega 

šolstva.  

Podatki Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje ter Urada za meroslovje nam 

kaţejo, da je zanimanje za tak sistematičen in celovit način vodenja kakovosti med osnovnimi 

šolami v Sloveniji nizko. Kje so razlogi za to, lahko le ugibamo. Eden je zagotovo povezan s 

stroški, ki so povezani s pripravami za uvedbo modelov. Drugi razlog morda tiči v dejstvu, da 

uvajanje v začetni fazi terja veliko dodatnega dela in vztrajnosti, rezultati pa so vidni 

dolgoročno. Tretji razlog pa utegne biti v tem, da so ravnatelji v slovenskih osnovnih šolah 

premalo seznanjeni s takim načinom vodenja in obvladovanja kakovosti. 

Šola za ravnatelje kot nosilec projekta ob sodelovanju z ZRSŠ-jem, CIP-om in        

RIS-om v okviru Evropskih strukturnih skladov in sofinanciranjem Ministrstva za šolstvo in 

šport RS vodi projekt Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja ter zagotavljanja kakovosti 

vzgojno-izobraţevalnih organizacij (KVIZ). Projekt bo potekal v obdobju 2008−2014 in 

temelji na dosedanjih izkušnjah ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vzgoji ter 

izobraţevanju v Sloveniji, na Evropskem modelu poslovne odličnosti ter na izkušnjah 

uvajanja pristopov h kakovosti, ki so preizkušeni v drugih storitvenih in proizvodnih 

organizacijah. V prvi cikel pilotske izvedbe (2009−2011) je bilo vključenih 11 zavodov, od 

tega 3 osnovne šole, v drugi cikel (2011−2013) pa 28 zavodov, od tega 17 osnovnih šol 

(KVIZ, Šola za ravnatelje). 

Pregled pokaţe, da se v Slovenji na področju šolstva ukvarjamo s kakovostjo na 

različnih ravneh in področjih vzgojno-izobraţevalnega dela. Drţava sledi mednarodnim 

smernicam in priporočilom, uzakonila je pripravo letnega samoevalvacijskega poročila. 

Imamo številne strokovne institucije, javne in zasebne zavode, ki izvajajo zunanjo evalvacijo 

šol, nudijo podporo pri (samo)evalvacijah šol in pri projektih ter ponujajo modele kakovosti s 

tega področja. V zadnjih desetih letih so potekali številni projekti s področja kakovosti v 

vzgojno-izobraţevalnih zavodih, tudi s finančno podporo evropskih strukturnih skladov.  

Po drugi strani pa opaţamo, da so potekale in še vedno potekajo različne aktivnosti v 

smislu ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, vendar med seboj niso povezane in izhajajo iz 

različnih programskih ciljev. Izvedeni so bili tudi številni projekti, ki na ţalost večinoma niso 

zaţiveli v praksi. Kljub povečani avtonomiji šol izgleda, da je osnovnošolsko izobraţevanje 

močno sistemsko naravnano in se šole odločajo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti (še 
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vedno), kot narekuje sistem. Šola je prostor interakcije, kjer potekajo številni procesi med 

različnimi deleţniki. Zagotovo so kakovosten pouk ter znanje in vzgoja k celoviti in 

ustvarjalni osebnosti primarna naloga šole. Pomembno pa je, da evalviramo različne vidike 

šolskega ţivljenja. Prav tako je pomembno, da ne zanemarjamo vidika vodenja, ki je 

ključnega pomena za izboljšave na šolah.  

 

3.5 Elementi šolske kulture v raziskavi TALIS 

 

Hofstede je organizacijsko kulturo definiral kot »kolektivno programiranje duha, ki 

razlikuje člane ene organizacije od druge«, nacionalno kulturo pa je na splošno definiral kot 

»kolektivno programiranje duha, ki loči člane ene skupine ali kategorije od druge« (Hofstede 

in Hofstede 2005, str. 283). V nalogi ne proučujemo organizacijske kulture izbrane šole, 

temveč govorimo o šolski kulturi kot »kolektivnem programiranju duha, ki loči člane 

izobraţevalnega sistema ene skupine ali kategorije od druge«. Gre torej za proučevanje 

organizacijskih kultur na nivoju enakih oziroma podobnih organizacij, v našem primeru 

osnovnih šol, v eni drţavi. Organizacijska kultura je sestavljena iz več plasti, zato je njeno 

preučevanje bolj usmerjeno v vidne in opazljive sestavine, kot so artefakti, jezik, vsakdanje 

prakse delovanja. Vrednote v organizacijah so lahko deljene, vendar jih na osebni ravni 

»prinesemo« s seboj, ko vstopimo v organizacijo. Tako se neke druţbene in nacionalne 

vrednote odraţajo tudi v šolski kulturi.  

V mednarodni raziskavi TALIS so proučevali poučevanje in učenje v tretji triadi 

osnovne šole z vidika učiteljev ter ravnateljev. Prepričanja in stališča ter vrednote in prakse 

učiteljev pomembno vplivajo na oblikovanje učnega okolja v šolah, kar vpliva tudi na 

motivacijo učencev in na njihove doseţke (TALIS, Nacionalno poročilo 2009, str. 96). 

Podatki, pridobljeni iz raziskave, nam lahko sluţijo tudi za proučevanje nekaterih vidikov 

šolske kulture: 

- prepričanja in stališča učiteljev ter ravnateljev o poučevanju, 

- prakse poučevanja učiteljev, 

- medsebojno sodelovanje učiteljev, 

- odnosi med zaposlenimi ter odnosi med učitelji in učenci. 

Za sklepanje o povezanosti kulture z izboljševanjem kakovosti nam sluţijo tudi 

podatki o zadovoljstvu z delom in občutek lastne učinkovitosti, odnos zaposlenih do 
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ocenjevanja kot podlage za izboljševanje procesov, odnos do evalviranja in podobno. 

Pomemben vpliv na kulturo organizacije in odnos do kakovosti imajo vodje.  

V raziskavi so s pomočjo statistične analizirali poskušali razumeti, kako so z delom 

povezane navade (samoučinkovitost in zadovoljstvo z delom) in dojemanje kakovosti učnega 

okolja (razredna in šolska klima) povezano z učiteljevimi profesionalnimi prepričanji ter 

delovanjem. Posamezne drţave izkazujejo določene profile verovanj, praks in navad (OECD 

2009, str. 92). Deleţi, v kolikšni meri nanje vpliva nacionalna in organizacijska kultura, 

pedagoška tradicija in kultura posameznika, so različni. Ogledali si jih bomo v nadaljevanju.  

3.5.1 Kaj nam prakse poučevanja, stališča in prepričanja učiteljev ter 

ravnateljev povedo o šolski kulturi? 

V magistrski nalogi smo v poglavju o organizacijski kulturi izpostavili tradicionalno 

šolo s storilnostno šolsko kulturo. Tako kulturo prepoznavamo v skupini izjav, ki proučuje 

poučevanje in učenje kot neposredni prenos (teacher centred school). Na učence usmerjene 

prakse poučevanja (student centred school) pa se kaţejo v skupini izjav, ki proučuje 

konstruktivistični pogled na poučevanje in učenje. Odgovori nam pokaţejo, v katero smer 

so bolj orientirani učitelji in ravnatelji posameznih drţav.  

 

V mednarodni raziskavi poučevanja in učenja TALIS so analizirali, kolikšen deleţ 

skupne variance o učiteljevih prepričanih o poučevanju pripada razlikam med drţavami,  

šolami in učitelji. Rezultati so pokazali, da 25 odstotkov spremembe v učiteljevih 

konstruktivističnih prepričanjih in več kot 50 odstotkov razlik v prepričanjih o poučevanju kot 

neposrednem prenosu sloni na drţavi (Slika 3.3). Ti indeksi so v primerjavi z ostalimi TALIS 

indeksi, ki merijo prepričanja in prakse, izredno visoki, in kaţejo na to, da so te spremenljivke 

pod zelo močnim vplivom nacionalnih šolskih sistemov, nacionalnih kultur in pedagoške 

tradicije. Zanimivo je, da je za konstruktivistična prepričanja odstotek variance občutno 

manjši na nacionalnem nivoju in višji na individualni ravni kot pri prepričanjih neposrednega 

prenosa.  

To nakazuje, da so pedagoška tradicija in drugi kulturni dejavniki pomembnejši za 

prepričanja neposrednega prenosa kot konstruktivistična prepričanja. Izkazalo se je tudi, da 

neskladje med šolami predstavlja le majhen deleţ celotne variance za oba indeksa. To kaţe na 

majhen vpliv, ki ga ima socializacija v organizaciji (šoli), vpliv kolegov, nadrejenih in ostalih 

dejavnikov na prepričanja glede poučevanja. To lahko pomeni, da so ta prepričanja 

oblikovana razmeroma zgodaj med začetnim izobraţevanjem ali prej in ostajajo 
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nespremenjena. Stabilnost učiteljevih prepričanj je bila opazovana ţe v preteklosti in se sklada 

s splošnimi ugotovitvami iz psihologije, da so zelo odporna na spremembe. Moţno je tudi, da 

imajo spremenljivke na šolskem nivoju različen učinek na posamezne učitelje glede na druge 

osebne značilnosti (OECD 2009, str. 96). 

 

Slika 3.3: Distribucija variance med termi nivoji za učiteljeva prepričanja o poučevanju 

Vir: TALIS, Mednarodno poročilo (2009, str. 96). 

 

V raziskavi TALIS so proučevali različne prakse poučevanja učiteljev. V Poročilu je 

poudarjeno, da kakovost poučevanja značilno vpliva na učenje in doseţke učencev, vendar je 

učinkovitost posameznih praks odvisna tudi od predmetnega področja in številnih drugih 

dejavnikov, ki so s tem procesom povezani, zato se v Poročilu ne opredeljujejo o boljših ali 

slabših praksah. Predpostavili so tri zelo ohlapne indikatorje, ker so se prakse poučevanja med 

sodelujočimi drţavami zelo razlikovale (TALIS, Nacionalno poročilo 2009, str. 103):  

- strukturirane prakse poučevanja,  

- na učence usmerjene prakse poučevanja, 

- zahtevnejše dejavnosti poučevanja. 

Primerjalne raziskave, posebej TIMSS-ove videoštudije, so dokazale, da pri 

matematiki in naravoslovju prevladujejo »tradicionalne« prakse skoraj v vseh drţavah 

(Hiebert in drugi, v OECD 2009, str. 97), zato je bilo pričakovati, da bo dimenzija 

»strukturiranih praks« prevladovala nad ostalima dimenzijama v vseh drţavah, kar je 

raziskava TALIS tudi potrdila. Primerjalna študija, vključujoč raziskave TIMSS-a, PIRLS-a 
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in PISA-ja, je pokazala, da imajo drţave zelo različne profile v smislu »alternativnih« 

oziroma zahtevnejših praks poučevanja. V raziskavi TALIS se je izkazalo, da imajo drţave s 

podobnim kulturnim ozadjem in pedagoško tradicijo pogosteje podobne profile. Uporaba 

različnih praks poučevanja se razlikuje tudi med predmeti (OECD 2009, str. 97).  

Analiza je tudi pokazala (Slika 3.4), da so prakse poučevanja med 17 in 34 odstotki 

povezane z nacionalno kulturo, zelo malo, samo 5 odstotkov odpade na šolsko okolje, vse 

ostalo pa predstavljajo individualne strategije učiteljev (OECD 2009, str. 100). 

 

Slika 3.4: Distribucija variance med tremi nivoji praks poučevanja 

Vir: TALIS, Mednarodno poročilo (2009, str. 100). 

 

Pomemben vidik šolske kulture predstavljajo odnosi med zaposlenimi, na osnovi 

katerih lahko sklepamo na tip prevladujoče kulture. Zaţelena je sodelovalna kultura, kjer si 

zaposleni medsebojno zaupajo, razvijajo kompleksnejše oblike sodelovanja (medsebojno 

opazovanje pri poučevanju, formativne povratne informacije, strokovni pogovori v manjših 

skupinah ipd.). V raziskavi TALIS so proučevali različne vidike medsebojnega sodelovanja 

med učitelji, ki se nanašajo na izboljševanje pedagoškega procesa. Za to sta bila v raziskavi 

uporabljena dva indikatorja: izmenjava in koordinacija pri poučevanju ter strokovno 

sodelovanje. Sodelovanje med učitelji kaţe na dokaj visoko povezanost s šolskim okoljem 

(Slika 3.5). 9 odstotkov variance pri izmenjavi in koordinaciji pri poučevanju ter 7 odstotkov 

variance pri strokovnem sodelovanju sloni na šoli; na drţavi sloni 44 in 50 odstotkov ter 47 in 

43 odstotkov sloni na samih učiteljih (OECD 2009, str. 103).  
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Slika 3.5: Distribucija variance med tremi nivoji na ravni sodelovalnih praks med učitelji 

Vir: TALIS, Mednarodno poročilo (2009, str. 103). 

 

To nam nakazuje, da za razliko od prepričanj in vsakdanjih praks poučevanja, kjer je 

vpliv organizacije majhen, ima na sodelovalne prakse organizacija večji vpliv. To pomeni, da 

je na odnose med zaposlenimi in ustvarjanjem pogojev za »učečo se organizacijo« moţno 

vplivati preko organizacijske kulture v smeri izgradnje sodelovalne kulture. 

Naslednje pomembno področje v šolski kulturi je razredno okolje v povezovanju s 

poučevanjem in učenjem. Sistematično proučevanje šolske klime ima korenine v 

organizacijski psihologiji in v raziskavah o šolski učinkovitosti. Obstajajo različne definicije 

šolske klime, strokovnjaki se strinjajo, da se šolska klima odraţa predvsem v subjektivnem 

pogledu na učno okolje na šolskem nivoju (Cohen v OECD 2009, str. 108). Pomembne vidike 

šolskega okolja predstavljajo fizično okolje, druţbeni sistem, odnosi med ravnatelji, učitelji in 

učenci, občutek za skupnost, morala profesorjev in dijakov, norme med vrstniki in varnost. 

Šolska klima je ključnega pomena za kakovost šolanja in izobraţevanja. Številne raziskave 

kaţejo, da šolska klima vpliva na učne doseţke učencev, kakor tudi na njihovo dobro počutje, 

osebni in socialni razvoj ter na učinkovitost šolanja nasploh.  

Temeljni vidik šolske klime predstavljajo odnosi med učitelji in učenci. Razredno 

klimo so preverjali s spremenljivkami, ki so ugotavljale mnenje učiteljev o različnih oblikah 

vedenja učencev. Zbirali so tudi podatke o razporeditvi in porabi časa v razredu za 

administrativne naloge, ohranjanje reda v razredu ter dejansko poučevanje in učenje. 

Primerjava dveh indikatorjev je pokazala, da sta razredna disciplinska klima in odstotek časa, 
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ki ga učitelji namenijo poučevanju, povezana. Ta pričakovana ugotovitev nam kaţe, da v 

drţavah, kjer je razredna klima ocenjena višje od povprečja, poročajo o primerljivo višjih 

odstotkih časa, ki jih učitelji namenijo poučevanju (TALIS, Nacionalno poročilo 2009, str.  

114−118). 

 

Spremenljivke v konstruktu razredne disciplinske klime in porabljenega časa so v 

raziskavi TALIS proučili z vidika treh nivojev (Slika 3.6). Izkazalo se je, da imajo na 

razredno klimo nacionalne kulture manjši vpliv, 4 in 8 odstotkov celotne variance. Razredna 

klima je torej manj podvrţena kulturnim in sistemskim vplivom in bolj prepričanjem o 

poučevanju ter razrednim praksam poučevanja. To pomeni, da je pozitivna in urejena 

razredna klima temeljni vidik izobraţevanja in kakovosti šole, ki je zelo podoben med 

drţavami (OECD 2009, str. 107). 

 

Slika 3.6: Distribucija variance med tremi nivoji za šolsko klimo 

Vir: TALIS, Mednarodno poročilo (2009, str. 107). 

 

Pri primerjavi vpliva drţave, šole in posameznika pri tej spremenljivki zelo visok 

odstotek sloni na šolah, kar kaţe, da je kakovost odnosov med učiteljem in učencem dejavnik 

na ravni šole, čeprav je zaznavanje med šolami v različnih drţavah zelo različno (OECD 

2009, str. 108−110).  

 



 

58 

3.6 Slovenija v raziskavi TALIS 

 

Podatki, pridobljeni v raziskavi TALIS, pomagajo pri identifikaciji različnih 

dejavnikov za uspešno poučevanje učiteljev in učenje učencev. Kakor je poudarjeno v 

mednarodnem poročilu raziskave TALIS, so za razumevanje in izboljšanje procesa 

poučevanja pomembna tudi prepričanja, stališča ter vrednote in prakse učiteljev. Učitelji 

pomembno vplivajo na oblikovanje učnega okolja v šolah, kar vpliva na motivacijo učencev 

in njihove doseţke (TALIS, Nacionalno poročilo 2009, str. 96). V kolikšni meri je razvita 

sodelovalna kultura, nam pokaţejo sodelovalne prakse med učitelji. Odnosi, ki vladajo med 

zaposlenimi ter med učitelji in učenci, kaţejo na šolsko klimo. Vodstvo šole ima moč in 

vzvode, da vpliva na delovanje šole in procese, ki v njej potekajo, zato je tudi vodenje 

pomemben vidik šolske klime. V nadaljevanju bomo predstavili izsledke raziskave TALIS 

glede: 

- praks poučevanja, stališč in prepričanj učiteljev, 

- sodelovalnih praks, 

- razredne in šolske klime ter 

- vodenja in upravljanja šol. 

 

Prakse poučevanja, stališča in prepričanja učiteljev 

Glede na prepričanja o konstruktivističnem poučevanju in poučevanju kot 

neposrednem prenosu se je v raziskavi TALIS pokazalo, da se slovenski učitelji in ravnatelji v 

splošnem bolj strinjajo s trditvami, ki predstavljajo konstruktivističen pogled na učenje in 

poučevanje, kar je tudi razvidno s Slike 3.7 (TALIS, Nacionalno poročilo 2009, str. 99−101).  

Rezultati so prikazani s standardiziranimi relativnimi vrednostmi.
1
 Stališča učiteljev v 

raziskavi se ne ujemajo povsem s teoretičnimi izhodišči slovenskih teoretikov,  ki menijo, da 

v slovenski šoli še vedno prevladujejo prakse poučevanja, ki so bolj storilnostno naravnane. 

Res pa je, da stališča še ne odraţajo praks iz vsakdanjega ţivljenja, poleg tega obstaja 

moţnost, da anketirani odgovarjajo tako, kot menijo, da je »najbolj prav«, in ne tako, kot 

resnično mislijo in delujejo.  

                                                 

1
 Kakor je izpostavljeno v Mednarodnem poročilu raziskave TALIS, je izračun standardizirane 

relativne vrednosti pristop k standardiziranju posameznih odgovorov z namenom, da jih izrazimo 

kot preference med dvema ali več moţnosti in s tem pripomore k zmanjšanju učinkov pristranskosti 

odziva. 
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Slika 3.7: Pristopi k poučevanju in učenju – mednarodna primerjava 

Vir: TALIS, Nacionalno poročilo (2009, str. 102). 

 

Primerjava glede na moč preferenc, ki jih imajo učitelji do načina poučevanja z 

neposrednim prenosom in konstruktivističnim načinom poučevanja, kaţe, da imajo slovenski 

učitelji pribliţno enak odnos do obeh načinov in se nahajajo nekje v povprečju TALIS 

(OECD 2009, str. 95). 

Rezultati praks poučevanja, ki so prikazani na Sliki 3.8, kaţejo, da se Slovenija nahaja 

med drţavami, kjer so pogosto prisotne strukturirane prakse poučevanja in na učence 

usmerjene prakse, obstaja pa velik razkorak med praksami, usmerjenimi na učence, in 

zahtevnejšimi praksami poučevanja, kar jo uvršča skupaj z Bolgarijo na zadnje mesto glede 

»naprednih« praks. 
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Slika 3.8: Prakse poučevanja učiteljev – mednarodna primerjava 

Vir: TALIS, Nacionalno poročilo (2009, str. 107). 

 

Sodelovanje med zaposlenimi 

Medsebojno sodelovanje učiteljev v raziskavi TALIS je bilo preverjeno s 

spremenljivkami, ki so merile pogostost posameznih praks medsebojnega sodelovanja 

učiteljev. Standardizirane povprečne vrednosti sodelujočih drţav kaţejo na velik razkorak 

med sodelovanjem pri izmenjavi in koordinaciji pri poučevanju ter strokovnim sodelovanjem 

v korist prvega (Slika 3.9). Slovenski učitelji najpogosteje sodelujejo z izmenjavanjem učnega 

materiala in sodelovanjem z učitelji, kjer poučujejo, najmanj pogosto pa je sodelovanje pri 

dejavnostih poklicnega učenja in hospitiranja (TALIS, Nacionalno poročilo 2009, str. 112– 

113). To kaţe na površinske oblike sodelovanja, ki niso razumljene kot del resnično 

sodelovalne kulture, medtem ko so dejavnosti, ki kaţejo na sodelovalno kulturo, slabo 

izraţene.  
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Slika 3.9: Sodelovanje med učitelji – mednarodna primerjava  

Vir: TALIS, Nacionalno poročilo (2009, str. 113). 

 

Razredna in šolska klima 

Slovenija se je v raziskavi TALIS glede razrednega okolja uvrstila v zgornjo polovico 

drţav, kar jo uvršča med drţave, kjer učitelji največ časa v razredu porabijo za poučevanje. 

Tudi razredno klimo so večinoma ocenili pozitivno, učenci se trudijo ustvariti prijetno učno 

vzdušje in na splošno slovenski učitelji porabijo manj časa od TALIS povprečja, da ustvarijo 

delovno vzdušje (Slika 3.10). Razredna klima je pozitivna in višja od evropskega povprečja, 

kar kaţe na ugodno okolje za poučevanje in učenje. Kljub temu so pri motečih dejavnikih 

pouka tudi slovenski učitelji najbolj izpostavili ravno nemir v razredu kot najbolj moteč 

dejavnik (TALIS, Nacionalno poročilo 2009, str. 115−118).   
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Slika 3.10: Strinjanje učiteljev s trditvami o razredni klimi 

Vir: TALIS, Nacionalno poročilo (2009, str. 115). 

 

Šolska klima se odraţa tudi v odnosih med učitelji in učenci. Slovenski učitelji so bili 

dokaj enotnega mnenja o kakovosti odnosov med učitelji in učenci, podobno kot norveški 

učitelji, kar kaţe nizka razpršenost odgovorov. Vendar so v tem primeru v povprečju zelo 

enotno poročali o odnosih z učenci, ki so slabši od povprečja TALIS, norveški učitelji pa so 

odnose enotno zaznavali kot pozitivne oziroma dobre (TALIS, Nacionalno poročilo 2009, str. 

119).  

Povratne informacije in ocene, ki so jih prejeli učitelji, so vplivale tudi na posamezne 

vidike njihovega poučevanja. Pozitivna ocena ali povratna informacija učitelju o posameznem 

vidiku njegovega dela bo najverjetneje vodila v pozitivno spremembo učiteljevega dela na 

tem področju. Slovenski učitelji so poročali o pozitivnih spremembah vpliva ocen oziroma 

povratnih informacij pri poučevanju, ki se odraţajo z izboljšanjem rezultatov preverjanja 

znanja učencev, pri oblikovanju razvojnega načrta za izboljšanje pedagoških praks, posebno 

pa pri poučevanju otrok s posebnimi potrebami.  

Na Sliki 3.11 so prikazani deleţi učiteljev, ki se strinjajo oziroma se močno strinjajo 

glede trditev, ki se nanašajo na vpliv evalvacij in ocen na vodenje šole. Največji deleţ 

slovenskih učiteljev se strinja oziroma se močno strinja, da so na njihovi šoli oblikovani 

razvojni načrti spopolnjevanja, z namenom izboljšanja dela učiteljev. Podobno visok deleţ 

učiteljev se strinja, da ravnatelj na njihovi šoli uporablja učinkovite metode za ugotavljanje 

uspešnosti oziroma neuspešnosti učiteljev. Nekoliko presenetljivo visok deleţ se izkaţe pri 

strinjanju s trditvijo, da imajo ocene učiteljev le majhen vpliv na poučevanje učiteljev v 

1 2 3 4

V tem razredu je preveč 
hrupno

Ko se začne učna ura, 
moram kar dolgo čakati, 

da se učenci umirijo

Precej časa izgubim, ker 
učenci motijo pouk

Učenci tega razreda se 
trudijo ustvariti prijetno 

učno vzdušje

Slovenija TALIS povprečje
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razredu. V Sloveniji je takšnega mnenja 56 %, v TALIS drţavah pa 50 % vseh učiteljev. 

Odnos zaposlenih do sodelavcev s trajno slabimi uspehi
2
 pa kaţe, da se učitelji v 35 % 

strinjajo, da bi v kolektivu tolerirali učitelja s trajno slabimi uspehi. Le manjši deleţ, 8,79 % 

učiteljev, pa se strinja, da učitelje z dalj časa trajajočimi slabimi uspehi odpustijo, kar je 

precej niţje, kot je povprečje TALIS.  

 

Slika 3.11: Odstotki učiteljev, ki so se strinjali (oz. močno strinjali) s posameznimi trditvami 

glede ocen in/ali povratnih informacij 

Vir: TALIS, Nacionalno poročilo (2009, str. 163). 

                                                 

2
 Pod pojmom »trajno slab uspeh« razumemo, da nek učitelj več let, kljub naporom za 

izboljševanje, ne uspe izboljšati svojega poučevanja. 

0 20 40 60 80

Na tej šoli učitelje, ki imajo dalj časa slabe uspehe, 
odpustijo 

Če izboljšam kakovost svojega poučevanja na tej šoli, 
bom prejel višje denarne ali nedenarne nagrade 

Po mojem mnenju bi osebje te šole toleriralo učitelja, ki 
ima trajno slabe uspehe 

Če sem na tej šoli pri poučevanju bolj inovativen, bom 
prejel višje denarne ali nedenarne nagrade 

Po mojem mnenju se učitelje na tej šoli v glavnem 
ocenjuje zato, da bi izpolnili administrativne zahteve

Po mojem mnenju prejmejo na tej šoli najučinkovitejši 
učitelji najvišje denarne in nedenarne nagrade 

Po mojem mnenju na tej šoli ravnatelj ustrezno ukrepa in 
spremeni denarne nagrade za dolgotrajno neučinkovite 

učitelje 

Po mojem mnenju ima ocenjevanje dela učiteljev na tej 
šoli le malo vpliva na način poučevanja učiteljev v razredu 

Po mojem mnenju uporablja ravnatelj te šole učinkovite 
metode za ugotavljanje, ali so učitelji uspešni ali 

neuspešni 

Po mojem mnenju so na tej šoli za učitelje oblikovali 
razvojni načrt spopolnjevanja, da bi izboljšali delo 

učiteljev 

Slovenija TALIS povp.
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V Sloveniji je za zaposlovanje in odpuščanje delavcev odgovoren izključno ravnatelj. 

Iz tega sklepamo, da več kot 90 odstotkov ravnateljev v Sloveniji tolerira učitelje s trajno 

slabimi uspehi. Da se v Sloveniji z učitelji, ki slabo poučujejo, ne zgodi nič, potrjuje tudi 

podatek iz raziskave TALIS, da je pri nas indeks strahu pred izgubo sluţbe najniţji glede na 

povprečje OECD-ja (TALIS, Nacionalno poročilo 2009, str. 163). 

 

Vodenje šol in stili upravljanja 

Vodenje neposredno vpliva na učinkovitost učiteljev, posredno pa tudi na doseţke 

učencev. Spremembe v upravljanju šol so v zadnjih desetletjih del širših trendov v upravljanju 

javnih storitvenih organizacij. Poveţemo jih lahko s padcem starejših modelov javnega 

upravljanja in s porastom novega modela javnega upravljanja (new public management –

NPM). Rezultati  raziskav za novejši model upravljanja v javnih sluţbah kaţejo na bolj 

ploščate strukture upravljanja, trţnim podobne mehanizme, decentralizacijo, usmerjenost na 

odjemalce in izboljševanje storitev na podlagi dokazov. Vse to je bistveno spremenilo pristop 

k organizacijskemu upravljanju. V ospredje so postavili nov model javnega upravljanja, ki 

vključuje pristop pedagoškega vodenja (instructional leadership), ki se osredotoča na 

dejavnosti in vedenje ravnateljev in nadomešča model javnega administrativnega upravljanja 

(public administrative models). Prvi prinaša tudi večji poudarek na dejavnostih, ki 

izboljšujejo učenje in poučevanje, povečana decentralizacija pa je povečala avtonomijo šol, s 

tem pa tudi odgovornost in širši razpon vidikov upravljanja šol (OECD 2009, str. 191−192).  

Podatki, ki so jih posredovali ravnatelji, prinašajo vrsto informacij o upravljanju šol in 

različnih stilih njihovega vodenja. S pomočjo analize so pet dimenzij vodenja povzeli v 

okviru dveh stilov vodenja, kar je prikazano na Sliki 3.12 (Nacionalno poročilo 2009, str. 

176).  

Pedagoški stil vodenja so proučevali na ravneh indeksa upravljanja šolskih ciljev, 

pedagoškega upravljanja in neposrednega nadzora poučevanja v šolah.  

V Sloveniji so vse dejavnosti, ki so vključene v indeks upravljanja šolskih ciljev, 

relativno pogoste. Najpogosteje ravnatelji zagotavljajo, da učitelji delajo v skladu z vzgojno-

izobraţevalnimi cilji šole in poskrbijo, da so dejavnosti strokovnega spopolnjevanja učiteljev 

v skladu z učnimi cilji šole. Kot najmanj pogosti dejavnosti, ki pa se vseeno pojavljata 

pogosto, so slovenski ravnatelji izpostavili upoštevanje rezultatov preverjanj znanja pri 

kurikularnem razvoju in da doseţke učencev uporabljajo za oblikovanje vzgojno-

izobraţevalnih ciljev šole.  

 



 

65 

Slika 3.12: Sestavljenost indeksov pedagoškega in administrativnega vodenja 

Vir: TALIS, Mednarodno poročilo (2009, str. 195). 

 

Slovenski ravnatelji poročajo o pogostem izvajanju dejavnosti, ki se povezujejo v 

indeks pedagoškega upravljanja, med posameznimi postavkami ni večjih razlik in mnenje 

slovenskih ravnateljev se bistveno ne razlikuje od povprečnega mnenja ravnateljev vseh 

sodelujočih drţav v raziskavi (TALIS, Nacionalno poročilo 2009, str. 190). 

Slovenski ravnatelji poročajo o pogostem izvajanju dejavnosti, ki se povezujejo v 

neposredno nadzorovanje poučevanja v šoli, vendarle nekoliko manj pogosto kot pri prvih 

dveh indeksih. Povprečne vrednosti odgovorov slovenskih ravnateljev so višje, kot je TALIS 

povprečje. Največje razlike se pojavljajo pri spremljanju dela učencev in opazovanju 

poučevanja v razredih, kjer slovenski odgovori dosegajo najvišje vrednosti, povprečje 

odgovorov ravnateljev TALIS drţav pa najniţje.  

Administrativni stil vodenja so proučevali na ravneh odgovornega in birokratskega 

upravljanja.  

Slovenski ravnatelji se strinjajo z vsemi izjavami, ki se zdruţujejo v indeks 

odgovornega upravljanja. Podobnega mnenja so v povprečju tudi ravnatelji ostalih 

sodelujočih drţav. Opaznejša razlika se kaţe pri mnenju o zagotavljanju stalnega 

izboljševanja didaktične usposobljenosti učiteljev. S slednjo trditvijo se namreč v povprečju 
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TALIS drţav ravnatelji nekoliko bolj strinjajo kot slovenski ravnatelji, hkrati pa je to tudi 

edina trditev v tem sklopu, s katero se slovenski ravnatelji strinjajo v manjši meri kot 

ravnatelji iz ostalih TALIS drţav. Pri ostalih trditvah so razlike zelo majhne. 

Med izjavami, ki se zdruţujejo v indeks birokratskega upravljanja, se slovenski 

ravnatelji najbolj strinjajo s trditvijo, da je pomemben del njihove sluţbe ustvariti urejeno 

vzdušje na šoli, kar je podobno TALIS povprečju. Najmanj pa se strinjajo s trditvijo, da je 

pomemben del njihove sluţbe reševati probleme z urnikom in/ali načrtovanjem učnih ur. 

Mnenje slovenskih ravnateljev je razen prvega malo niţje od povprečnega mnenja ravnateljev 

sodelujočih drţav (TALIS, Nacionalno poročilo 2009, str. 180−184). 

 

Slika 3.13: Ravnatelji šol glede na njihov stil upravljanja 

Vir: TALIS, Mednarodno poročilo (2009, str. 197). 

 

Rezultati obeh stilov upravljanja in vodenja šol kaţejo, da uporabljajo številni 

ravnatelji v sodelujočih drţavah oba stila vodenja. Primerjava povprečij odgovorov 



 

67 

slovenskih ravnateljev s TALIS povprečji na posamezne izjave o vodenju šol kaţe, da se stil 

vodenja slovenskih ravnateljev razlikuje od TALIS povprečja predvsem pri vprašanjih, ki 

sestavljajo indeks neposrednega nadzorovanja poučevanja v šoli, ter v manjši meri pri 

vprašanjih, ki sestavljajo indeks upravljanja šolskih ciljev, medtem ko odgovori slovenskih 

ravnateljev, ki merijo administrativni stil vodenja, ne odstopajo od TALIS povprečja. Kot 

vidimo na Sliki 3.13, se je Slovenija v raziskavi uvrstila med drţave, kjer se ravnatelji 

primarno angaţirajo v pedagoškem stilu vodenja, vendar ni zanemarjen niti administrativni 

stil. 

Avtorji mednarodnega poročila raziskave TALIS so izpostavili, da se oba stila ne 

izključujeta, čeprav v strokovni literaturi s tega področja njuno razmerje opisujejo kot 

nasprotujoče (OECD 2009, str. 196). OECD priporoča kot najučinkovitejši način šolskega 

upravljanja uporabo pedagoškega vodenja, hkrati pa mora učinkovito vodenje vsebovati tudi 

elemente odgovornega managementa ter zagotavljanja skladnosti s pravili in postopki. 

Slovenija spada med drţave, kjer so ravnatelji po rezultatih raziskave TALIS na deklarativni 

ravni v največji meri sprejeli pedagoški stil vodenja. 

Zunanje in notranje evalvacije v Sloveniji v obdobju 2003–2008 

Evalviranje, preverjanje in vrednotenje ter ocenjevanje dela so nepogrešljivi elementi 

pri spremljanju in izboljševanju kakovosti. V mednarodni raziskavi TALIS je bil poseben 

poudarek namenjen tudi evalvaciji šol, povratnim informacijam in oceni učiteljev. Evalvacija 

je v mednarodnem poročilu izpostavljena kot »ključen element izboljšanja šol in razvoja 

učiteljev«. V poročilu je izpostavljeno, da se je vloga evalvacije šol v zadnjih letih v številnih 

drţavah premaknila od spremljanja in zagotavljanja, da se šole drţijo posameznih postopkov 

in administrativnih vprašanj, k primarnemu izboljševanju delovanja šol (TALIS, Mednarodno 

poročilo, 2009).  

V nadaljevanju predstavljamo nekatere rezultate za Slovenijo. Ravnatelji so označevali 

pogostost zunanje evalvacije (npr. šolske inšpekcije) in samoevalvacije šole v zadnjih petih 

letih na petstopenjski lestvici (Slika 3.14).  

Največ slovenskih šol je opravljalo samoevalvacijo enkrat letno, in sicer 45 %, 

medtem ko v 20 % šol v zadnjih petih letih niso izvedli samoevalvacije niti enkrat. Nikoli ali 

enkrat v petih letih je bilo v zunanjem evalviranju udeleţenih 74 % osnovnih šol. Izmed vseh 

šol v raziskavi jih 15,5 % ni bilo v zadnjih petih letih deleţnih niti zunanje niti notranje 

evalvacije. 

 

 



 

68 

Slika 3.14: Pogostost samoevalvacije in zunanje evalvacije v Sloveniji v zadnjih petih letih 

Vir: Nacionalno poročilo (2009, str. 166). 

 

Ravnatelji so odgovarjali tudi na vprašanje o vplivu zunanje evalvacije in 

samoevalvacije na posamezna področja organizacije in delo šol. Na katera področja so 

evalvacije imele po mnenju ravnateljev zmeren ali močan vpliv, je prikazano na Sliki 3.15. 

 

Slika 3.15: Obseg vpliva evalvacij šol na posamezna področja organizacije in dela šol 
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Vir: TALIS, Nacionalno poročilo (2009, str. 137). 

 

Razveseljiv je podatek, da je po mnenju ravnateljev v Sloveniji 85 % osnovnih šol, 

kjer so imele evalvacije močan ali zmeren vpliv na uspešnost šolskega managementa ter na 
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povratne informacije glede uspešnosti šole. Po mnenju ravnateljev se je evalvacija močno 

odraţala tudi na pomoči, ki je nudena učiteljem za izboljšanje njihovega poučevanja. Tako    

81 % slovenskih učiteljev prihaja iz šol, kjer so ravnatelji opazili tak učinek. V povprečju 

TALIS drţav je deleţ učiteljev v tej kategoriji s 70 % za 11 % niţji kot v Sloveniji. O vplivu 

na oceno učiteljev je bil deleţ v slovenskih šolah podoben, kot je povprečje v TALIS drţavah. 

Po mnenju ravnateljev so imele evalvacije vpliv na oceno učiteljevega dela na 69 % šol. Po 

mnenju ravnateljev so imele evalvacije najmanjši vpliv na materialno nagrajevanje učiteljev 

in šolski proračun.  

Ravnatelji so ocenjevali tudi pomembnost evalvacij na različne vidike delovanja šole. 

Na Sliki  3.16 smo izpostavili nekatere izmed njih.  

 

Slika 3.16: Kriteriji evalvacije na šolah 

Vir: TALIS, Nacionalno poročilo (2009, str. 167). 

 

Ravnatelji so izmed izbranih področij kot najpomembnejše izpostavili sodelovanje z 

ravnateljem in sodelavci z 88,6 %, takoj za tem pa odnose med učitelji in učenci s 85,3 %. To 

kaţe na visoko teţo in pomembnost, ki jo ravnatelji pri evalvaciji šol pripisujejo odnosom in 

šolski klimi. Tudi povratna informacija s strani staršev je v evalvacijah upoštevana visoko, 

82,5 %. Pribliţno v enakem odstotku, malo čez 74 %, so pomembne inovativne metode 

poučevanja in rezultati preverjanj znanja učencev. Najmanj pomemben vidik pri 

(samo)evalvaciji šole predstavlja neposredna ocena poučevanja v razredu, in sicer 68,7 %. 
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S pomočjo podatkov, pridobljenih v raziskavi poučevanja in učenja TALIS, lahko 

sklepamo o manj vidnih sestavinah šolske kulture, o prepričanjih in stališčih učiteljev ter 

ravnateljev o poučevanju. Le-ta se kaţejo v vsakodnevnih praksah poučevanja učiteljev, kar 

predstavlja vidni del šolske kulture. S pomočjo rezultatov lahko sklepamo tudi na odnose med 

zaposlenimi, med vodjo in zaposlenimi ter med učitelji in učenci. Za strokovno rast in razvoj 

zaposlenih je izrednega pomena strokovno sodelovanje med zaposlenimi in tudi temu 

področju so v raziskavi TALIS posvetili posebno pozornost. Ne nazadnje nam rezultati 

raziskave TALIS pomagajo pri sklepanju o načinih vodenja šol. Tu imamo v mislih predvsem 

vlogo vodje pri (samo)evalvaciji kot podlage za proces izboljševanja kakovosti.  

Področja v raziskavi TALIS se v določenih elementih pokrivajo s temeljnimi načeli 

odličnosti modela EFQM. Najprej bomo izpostavili osredotočenost na rezultate in učinkovito 

upravljanje. O obeh načelih smo razmišljali s pomočjo podatkov o evalvacijah v šolah v 

Sloveniji.  

V letih 2003–2088 je 45 % slovenskih osnovnih šol opravilo samoevalvacijo enkrat 

letno, v 20 % šol pa v istem obdobju niso opravili samoevalvacije niti enkrat. Nikoli ali enkrat 

v petih letih je bilo v zunanjem evalviranju udeleţenih 74 % šol, 15,5 % pa ni bilo deleţnih 

nobene zunanje evalvacije v obdobju petih let. Po mnenju slovenskih ravnateljev so imele 

evalvacije največji učinek na uspešnost šolskega managementa, dale so informacijo o 

uspešnosti šole in pomagale učiteljem izboljšati njihovo didaktično usposobljenost. Pri 

ocenjevanju pomembnosti evalvacij na različne vidike delovanja šole pa so izpostavili odnose 

med učitelji in učenci ter odnose z nadrejenimi. Malo niţje so uvrstili povratne informacije s 

strani staršev, med najmanj pomembne vidike vpliva evalvacij na delovanje šole pa so uvrstili 

evalvacije na področju inovativnih metod poučevanja, rezultatov preverjanj znanj učencev in 

neposredno oceno poučevanja v razredu.  

Odličnost ne pomeni le doseganja najboljših rezultatov, temveč tudi uporabo dobljenih 

informacij za načrtovanje, izvajanje in spremljanje šolske politike, strategije ter ciljev. 

Odličnost upravljanja pa pomeni, da je vzpostavljen sistem procesnega delovanja, ki bo to 

omogočal. Zgornji podatki nam kaţejo, da so med osnovnimi šolami v Sloveniji precejšnje 

razlike glede pogosti evalvacij. Tudi v šolah, kjer se evalvacije izvajajo enkrat letno, so sicer 

na pomembno mesto postavili proces poučevanja in rezultate učencev, vendar na manj 

pomembno, kot so odnosi in šolska klima. Iz teh rezultatov lahko sklepamo, da 

(samo)evalviranje še ni doseglo svojega pravega namena. 

V nadaljevanju bomo izpostavili sodelovanje in profesionalni razvoj vseh zaposlenih 

ter vseţivljenjsko učenje. O teh načelih bomo razmišljali s pomočjo podatkov o sodelovanju 
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med zaposlenimi. Ne moremo trditi, da slovenski učitelji medsebojno ne sodelujejo. Dobro 

sodelujejo z učitelji, kjer poučujejo, in pri izmenjavi učnega materiala. Take oblike 

sodelovanja razumemo kot bolj površinske, medtem ko so oblike strokovnega sodelovanja, ki 

vključujejo dejavnosti poklicnega učenja in hospitiranja, slabo razvite. Odličnost se kaţe v 

prizadevanjih za razvoj sodelovalne kulture in šole kot »učeče se skupnosti«, ti rezultati pa 

nam nakazujejo, da se bodo oblike sodelovanja morale še spreminjati, če bomo ţeleli doseči 

ţelen premik proti sodelovalni kulturi.   

Načelo osredotočenosti na odjemalce lahko poveţemo s podatki, pridobljenimi v zvezi 

s praksami poučevanja ter odnosi med učitelji in učenci. Ključno je zavedanje, da je ocena 

odjemalcev odločilna za njihovo delo, torej morajo vsi zaposleni dosegati najvišje standarde 

kakovosti. Podatki iz mednarodnega poročila kaţejo, da so v Sloveniji pogosto prisotne 

strukturirane in na učence usmerjene prakse poučevanja, medtem ko so zahtevnejše prakse 

poučevanja zelo slabo razvite, kar potrjuje splošno mnenje strokovne javnosti, da v osnovnih 

šolah v Sloveniji prevladuje tradicionalna šolska kultura. Odnosi v razredu sicer kaţejo na 

ugodno razredno in šolsko klimo, kot najbolj moteč dejavnik pri pouku pa so učitelji 

izpostavili ravno nemir v razredu. V tem segmentu ocenjujemo kot problematično tudi 

ocenjevanje učiteljevega dela, saj je 56 % učiteljev mnenja, da imajo ocene le majhen vpliv na 

poučevanje v razredu. Če je končni cilj izboljševanja kakovosti odličen proces poučevanja, bo 

v tej smeri potreben premik k bolj konstruktivističnemu načinu poučevanja, ocenjevanje dela 

pa mora postati priloţnost za izboljševanje pedagoških praks in strokovno rast, ne pa nujno 

zlo. Odličnost pomeni, da o tem ne razmišljamo več, temveč postane proces izboljševanja 

stalnica v organizacijski kulturi.  

 

4. EMPIRIČNI DEL 

 

4.1 Raziskovalni problem 

 

Kaj nam rezultati raziskave TALIS povedo o organizacijski kulturi slovenske 

osnovne šole? V teoretičnem delu naloge smo proučili elemente organizacijske kulture  s 

poudarkom na šolski kulturi. Izpostavili smo tudi povezanost med nacionalno in šolsko 

kulturo ter med organizacijsko kulturo in kakovostjo osnovne šole. Rezultati raziskave 

TALIS, objavljeni v Mednarodnem in Nacionalnem poročilu, so nam sluţili za proučevanje 
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nekaterih vidikov šolske kulture, izpostavili pa smo tudi rezultate za osnovne šole v Sloveniji 

in jih ovrednotili z vidika temeljnih načel odličnosti. 

Cilj mednarodne raziskave učenja in poučevanja TALIS je bil zbrati in preučiti 

podatke, ki so povezani s poučevanjem, prepričanji in stališči učiteljev o poučevanju, 

njihovim strokovnim izpopolnjevanjem ter s pedagoškimi, vodstvenimi in upravnimi 

vprašanji, ki so povezana z delom ravnatelja. Prav stališča in prepričanja, pa tudi načini 

vodenja, pomembno vplivajo na organizacijsko kulturo. V raziskavi so raziskovali tudi pomen 

evalvacije dela organizacij in učiteljev ter vpliv le-teh na izboljševanje praks.  

V empiričnem delu ţelimo s pomočjo sekundarne analize podatkov podrobneje 

raziskati določene povezave za osnovne šole v Sloveniji, da bi prišli do celovitejšega pogleda 

na elemente oziroma dejavnike, ki pozitivno ali negativno vplivajo na šolsko kulturo v 

osnovnih šolah. Zanimalo nas bo, kakšne so pedagoške prakse učiteljev in stili upravljanja 

ravnateljev, kako je z vsebino evalvacij, pomenom in izdelavo razvojnih načrtov šole, kako je 

z doseţki učencev in šolsko klimo. Predvsem pa nas zanima, kako vse to vpliva na celovito 

izboljševanje kakovosti osnovne šole. 

Zanimali nas bodo predvsem določeni podatki v zvezi z vrednotenjem učiteljevega 

dela in vplivom povratnih informacij, podatki v zvezi s prepričanji in vsakdanjimi praksami, 

zadovoljstvom z delom, sodelovanje med sodelavci, stili vodenja s strani ravnateljev in 

podatki v zvezi z rezultati učencev.  

4.1.1 Hipoteze  

Da bi lahko odgovorili na zastavljeno vprašanje, smo v literaturi preučili in predstavili 

ključne elemente kakovosti vzgojno-izobraţevalnih organizacij ter izpostaviti pomembno 

vlogo, ki jo ima pri obvladovanju kakovosti organizacijska kultura. Ugotovitve na osnovi 

študija strokovne literature bomo v nadaljevanju podprli z ugotovitvami, ki jih bomo dobili s 

sekundarno analizo podatkov iz mednarodne raziskave učenja in poučevanja TALIS. 

Preverjanje hipotez nam bo tudi omogočilo vpogled v stanje v slovenskem osnovnošolskem 

prostoru. 

 

Hipoteza 1: Domnevamo, da stil vodenja ravnateljev vpliva na identifikacijo 

učiteljev z odgovornostjo za kakovost izobraževanja in izboljševanje pedagoških praks. 

Ravnatelj je na vrhu hierarhične lestvice vodenja na osnovnih šolah. Ima poglavitno 

vlogo tako pri oblikovanju in spreminjanju šolske kulture kot tudi pri celovitem obvladovanju 

kakovosti. V kakovost usmerjena organizacijska kultura zahteva vodjo, ki šolo vodi 
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ustvarjalno, stanovitno in z mislijo na prihodnost. Pri vodenju šole se spoprijemajo 

pedagoškim in upravnim vodenjem. Pomembno je, da so verodostojni vodje, ki znajo 

pritegniti in navdušiti sodelavce, poleg tega pa pozitivno spodbujajo uspešnejše pedagoške 

prakse. Pri tem ima pomembno vlogo ocenjevanje učiteljevega dela, ki mora biti formativno 

in sluţiti izboljševanju praks. Ocena sama po sebi, če ne sluţi izboljševanju praks, ne prispeva 

k izboljševanju pedagoških praks. 

 

Hipoteza 2: Pomemben vidik izboljševanja šol predstavljajo sodelovalne prakse 

med zaposlenimi in stremenje k stalnemu izboljševanju dela. Domnevamo, da so prakse 

delitve znanja z namenom izboljševanja pedagoških praks na osnovnih šolah v Sloveniji 

so slabše razvite. 

Sodelovanje in razvoj zaposlenih sta nujna za izboljševanje kakovosti. V pozitivno 

naravnanih organizacijskih kulturah si zaposleni zaupajo in medsebojno delijo znanje, vendar 

imajo drug do drugega tudi zdrav odnos »kritičnega prijatelja«. Podatki, objavljeni v 

Mednarodnem poročilu TALIS, kaţejo, da so sodelovalne prakse hospitiranja in poklicnega 

učenja v osnovnih šolah slabo razvite. Podrobneje bomo analizirali mnenja učiteljev o praksah 

delitve znanja z namenom izboljševanja praks. 

 

Hipoteza 3: Domnevamo, da se zaposleni v slovenskih šolah zavedajo pomena 

spremljanja in evalviranja različnih povratnih informacij o delu učencev in učiteljev ter 

odnosov, ki vladajo med njimi. Predvidevamo, da pridobljeni podatki v zvezi z delom 

učencev in učiteljev ter šolsko klimo služijo izboljševanju pedagoškega procesa na šolah. 

Spremljanje dela učencev in uporaba podatkov v zvezi z njihovimi doseţki igrajo 

pomembno vlogo v evalvacijah šole. Doseţki učencev na kvantitativen način prikaţejo 

»izhode«, »outpute« oziroma »rezultate« nekega procesa. So merljivi in vidni, zato so 

pripravni za spremljanje in kot podlaga za izboljševanje kakovosti osnovne šole. Pomembno 

vlogo v kakovostnem VI procesu imajo odnosi med učitelji in učenci, vendar je to nujen, ne 

pa zadosten pogoj za celovito kakovost osnovne šole. Oboje mora biti zajeto v evalvacijah kot 

podlaga za načrtovanje sprememb v procesu izboljševanja kakovosti šole. 

 

Hipoteza 4: Zadovoljstvo z delom in prepričanja učiteljev so povezana s praksami 

poučevanja. Domnevamo, da je zadovoljstvo povezano z učinkovitostjo, prepričanja pa z 

zahtevnejšimi praksami poučevanja.  
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Učitelji, ki so zadovoljnejši, so bolj motivirani za delo in strokovno izobraţevanje ter 

so zato pri delu uspešnejši in se čutijo učinkovitejši. Temeljna prepričanja, čeprav nezavedna, 

vplivajo na naše vsakdanje prakse. Učitelji, ki verjamejo v konstruktivistični pristop k 

poučevanju, uporabljajo zahtevnejše oblike poučevanja.  

4.1.2 Cilji raziskave  

Organizacijska kultura in kakovost sta neločljivo povezana pojma. Cilj raziskave je s 

pomočjo analize in interpretacije podatkov izpostaviti elemente organizacijske kulture v 

slovenski osnovni šoli, ki vplivajo na (ne)kakovost vzgojno izobraţevalnih organizacij. S 

pomočjo analize podatkov ţelimo tudi izvedeti, kateri dejavniki vplivajo na kulturo v 

pozitivnem oziroma negativnem smislu.  

4.1.3 Metodologija 

4.1.3.1 Podatkovna baza  

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je marca 2008 izvedla prvo 

Mednarodno raziskavo poučevanja in učenja – TALIS, katere cilj je bil zbrati in preučiti 

podatke, ki so povezani s poučevanjem, prepričanji in stališči učiteljev o poučevanju, 

njihovim strokovnim izpopolnjevanjem ter s pedagoškimi, vodstvenimi in upravnimi 

vprašanji, ki so povezana z delom ravnatelja. 

4.1.3.2 Vzorec 

Mednarodni vzorec raziskave TALIS je vključeval poenoten vzorec učiteljev, ki po 

Mednarodni standardni klasifikaciji izobraţevanja poučujejo na ravni ISCED 2 (International 

Standard Classification of Education) – niţje sekundarno izobraţevanje oz. drugo obdobje 

osnovnega izobraţevanja, in njihovih ravnateljev. Obseg poučevanja v ciljni skupini ni bil 

določen, iz ciljne skupine so bili izločeni: 

- učitelji, ki poučujejo izključno učence s posebnimi potrebami;  

- nadomestni učitelji; učitelji, ki poučujejo izključno odrasle;  

- učitelji, ki so dolgotrajno odsotni, ter učitelji, ki so hkrati tudi ravnatelji.  

Poseben poudarek je bil posvečen zagotavljanju (med)kulturne in jezikovne 

veljavnosti inštrumentov, hkrati so bili uporabljeni tudi mehanizmi zagotavljanja kakovosti 

pri prevajanju, kakor tudi pri vzorčenju in zbiranju podatkov (TALIS, Nacionalno poročilo 

2009, str. 8). 
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Vzorčenje izbranih šol je potekalo pod okriljem urada Statistics Canada, ki je bil 

odgovoren za celotno vzorčenje za raziskavo TALIS v vseh sodelujočih drţavah (TALIS, 

Nacionalno poročilo 2009, str. 14). 

Mednarodni okvir vzorčenja glavne izvedbe raziskave TALIS (User Guide for the International 

Database 2008, str. 6): 

- Mednarodna ciljna populacija raziskave TALIS: učitelji višjih razredov programa 

osnovne šole in ravnatelji teh šol 

- Velikost vzorca: 200 šol, 20 učiteljev v vsaki šoli 

- Reprezentativni vzorec šol in učiteljev znotraj šol 

- Ciljna odzivnost: 75 % vzorčenih šol, 75 % vzorčenih učiteljev 

Podatki za raziskavo so bili zbrani na reprezentativnem vzorcu šol drţav članic 

OECD-ja in sodelujočih drţav (skupaj 24) z dvema vprašalnikoma. Podatki so se zbirali s 

pomočjo tiskanih ali spletnih vprašalnikov. Ciljna TALIS populacija v Sloveniji so bili 

učitelji tretje triade programa 9-letne osnovne šole in ravnatelji šol, ki so bile vključene v 

raziskavo (TALIS, Nacionalno poročilo 2009, str. 1314). V vzorec za glavno raziskavo naj 

bi bilo vključenih 200 osnovnih šol in po 20 učiteljev na posamezni šoli. Za sodelovanje se je 

v Sloveniji odločilo 180 originalno vzorčenih šol in 8 nadomestnih šol. Za 12 šol v shemi 

vzorčenja ni bilo predvidenih nadomestnih šol. Skupno je tako v okviru izvedbe glavnega dela 

raziskave TALIS v Sloveniji sodelovalo 188 osnovnih šol, 184 pa jih je vrnilo ustrezen deleţ 

vprašalnikov (več kot 50 %), tako da so bili njihovi podatki vključeni v nacionalno bazo 

podatkov, kar pomeni 92 % deleţ sodelujočih šol. Skupno je Slovenija imela 81,7 % deleţ 

sodelovanja na glavni izvedbi raziskave TALIS in tako brez teţav dosegla zastavljeno ciljno 

odzivnost. 

Tudi za Slovenijo imamo dve podatkovni bazi. Slovenska podatkovna baza za učitelje 

ima 3.069 enot in 321 spremenljivk. Baza z odgovori ravnateljev pa obsega 184 enot in 378 

stolpcev. V Sloveniji je bilo v raziskavo vključenih 184 ravnateljev in 3069 učiteljev tretjega 

triletja. V šolskem letu 2007/08, ko je v Sloveniji potekala raziskava TALIS, je delovalo 453 

osnovnih šol (Statistični letopis, 2009). Reprezentativni vzorec šol v raziskavi predstavlja 

40,6 % vseh osnovnih šol v Sloveniji. Vzorec je bil dovolj velik in reprezentativen, da lahko 

podatke posplošimo na populacijo. Ali ugotovitve lahko posplošimo na populacijo, smo 

dodatno preverjali pri vsakem statističnem testu in dobili pozitivno potrditev.  
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4.1.3.3 Raziskovalni instrument 

Odločitev o vsebini in posameznih poudarkih prvega kroga izvedbe raziskave so 

sprejele sodelujoče drţave, ki so postavile tudi cilje raziskave. Na osnovi le-teh je 

mednarodna skupina strokovnjakov oblikovala instrumentarij – vprašalnik za učitelje in 

vprašalnik za ravnatelje. Oba vprašalnika sta vsebovala osnovni demografski del, ki se je 

nanašal na temeljne karakteristike posameznega anketiranca (spol, starost, izobrazba, delovna 

doba itn.) in nekatere podatke, ki so povezani z opravljanjem poklica učitelja oz. ravnatelja 

(npr. leta poučevanja oz. opravljanja dela ravnatelja itn.) 

Vprašalnik za učitelje so sestavljali še štirje vsebinski razdelki: razdelek o strokovnem 

razvoju učiteljev; razdelek o oceni in povratnih informacijah učiteljem; razdelek o metodah 

poučevanja, prepričanjih in stališčih učiteljev ter razdelek o poučevanju učiteljev v določenem 

oddelku na šoli, kjer poučujejo. 

Vprašalnik za ravnatelje so sestavljali še trije vsebinski razdelki, ki se nanašajo na 

opravljanje dela ravnatelja, in sicer: razdelek o posameznih vidikih upravljanja šole; razdelek 

o oceni in povratni informaciji učiteljev ter razdelek o šolskih virih (TALIS, Nacionalno 

poročilo 2009, str. 1213). Učitelji in ravnatelji so imeli moţnost, da se individualno odločijo, 

ali ţelijo izpolnjevati vprašalnik na spletu ali tiskani vprašalnik. Med ravnatelji in učitelji se je 

za izpolnjevanje spletnega vprašalnika odločilo enako število anketirancev, in sicer 27,7 %, 

ostali  (72,3 %) pa so izpolnjevali tiskani vprašalnik (TALIS, Nacionalno poročilo 2009, str. 

14). 

Izvedba raziskave TALIS je bila v Sloveniji glede na vse opisane kriterije ter glede na 

nacionalno in mednarodno kontrolo kvalitete izvedbe na zelo visoki ravni, kar je potrdilo tudi 

OECD-jevo poročilo o izvedbi raziskave. 

4.1.3.4 Metoda obdelave podatkov  

Podatkovna baza je zelo obseţna in je sestavljena iz dveh ločenih baz: podatkovne 

baze za ravnatelje (BCG) in podatkovne baze za učitelje (BTG). Izbrali smo spremenljivke iz 

obeh podatkovnih baz, ki so povezane z opravljanjem poklica učitelja in ravnatelja.  

Statistične teste smo opravili s pomočjo programskega orodja PSPP in programa 

Microsoft Excel. Za kategorične spremenljivke smo izračunali frekvenčne porazdelitve in 

njihove deleţe v odstotkih. Iz vzorca na populacijo smo sklepali s pomočjo binomskega testa. 

Hi kvadrat smo uporabili za preverjanje povezanosti oziroma različnosti kategoričnih 

spremenljivk, primerjavo med skupinami smo prikazali z deleţi v kontingenčni tabeli. 
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Analizirali smo nekatere rezultate, opravljene s pomočjo multiple regresije, ki smo jih 

pridobili iz podatkovne baze TALIS.   

4.1.3.5 Omejitve 

Vzorec učiteljev, ki so sodelovali v prvi raziskavi TALIS (2008), je zajel samo učitelje 

tretje triade osnovne šole. V raziskavi tako niso zajeti razredni učitelji in učitelji v 

podaljšanem bivanju, vendar so avtorji mednarodnega in nacionalnega poročila ugotovitve 

kljub temu posplošili na šolo kot celoto. Tako bomo k problemu pristopili tudi mi, naše 

ugotovitve pa bomo dopolnjevali tudi s spoznanji različnih avtorjev v relevantni literaturi. 

OECD načrtuje novo raziskavo TALIS 2013, ki bo zajela razredne in predmetne učitelje na 

šoli ter srednješolske profesorje, vendar bodo ti podatki dostopni šele čez nekaj let.  

 

4.2 Rezultati raziskave in interpretacija rezultatov  

 

V nadaljevanju bomo preverili zgoraj opredeljene hipoteze. S prvo hipotezo bomo 

preverjali povezave med vodenjem in identifikacijo učiteljev z  izboljševanjem kakovosti.  

4.2.1 Hipoteza 1 in njena preverba 

Kar zadeva Hipotezo 1, v skladu s katero domnevamo, da stil vodenja ravnateljev 

vpliva na identifikacijo učiteljev z odgovornostjo za kakovost izobraţevanja in na 

izboljševanje pedagoških praks, domnevamo, da je mogoče priti do zaključka, da sta 

spremenljivki povezani. To bomo dokazovali z iskanjem povezanosti med stilom vodenja in 

dojemanjem kakovosti kot skupne odgovornosti  glede na to, ali  se na šoli oblikuje razvojni 

načrt skupaj z učitelji ali ga oblikuje ravnatelj sam. Poskusili bomo dokazati povezave med 

povratnimi informacijami in izboljševanjem pedagoških praks ter njihov vpliv na občutek 

zadovoljstva z delom in varnosti zaposlitve. 

Analizirali in primerjali smo spremenljivki BCG16M (Na tej šoli oblikujemo cilje 

in/ali razvojni načrt šole) (Tabela 4.1) in BCG16N (Sam določim cilje, ki naj bi jih doseglo 

osebje te šole) (Tabela 4.5), o katerih so ravnatelji izraţali svoje mnenje na 4-stopenjski 

lestvici strinjanja (1 – sploh se ne strinjam,  2 – ne strinjam se, 3 – se strinjam, 4 – popolnoma 

se strinjam). Analizirali in primerjali smo spremenljivke BTG32H (Na tej šoli ravnatelj in 

učitelji oblikujemo razvojni načrt šole) (Tabela 4.2), BTG32K (Na tej šoli ravnatelj in učitelji 

dojemajo vprašanje kakovosti izobraţevanja kot skupno odgovornost) (Tabela 4.3) in BTG32I 
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(Ravnatelj določi cilje, ki naj bi jih na tej šoli doseglo osebje) (Tabela 4.4), kjer so učitelji 

izraţali svoje mnenje na 4-stopenjski lestvici (1 – nikoli, 2 – redko, 3 – precej pogosto, 4 – 

zelo pogosto).  

 

Tabela 4.1: Oblikovanje ciljev in razvojnega načrta iz vidika ravnateljev 

BCG16M 1 - sploh se 

ne strinjam 

2 - ne 

strinjam se 

3 - se 

strinjam 

4 - popolnoma 

se strinjam 

skupaj 

frekvenca   3 117 57 177 

delež   1,69 66,10 32,20 100 

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 

 

Tabela 4.2: Oblikovanje ciljev in razvojnega načrta z vidika učiteljev 

BTG32H 1 - nikoli 2 - redko 3 - precej 

pogosto 

4 - zelo 

pogosto 

skupaj 

frekvenca  40 397 1718 820 2975 

delež  1,34 13,34 57,75 27,56 100 

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 

 

Slika 4.1: Oblikovanje razvojnega načrta šole z vidika ravnateljev in učiteljev 
3 - se strinjam/precej pogosto, 4 – popolnoma se strinjam/zelo pogosto 

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 

 

Odgovori ravnateljev, ki zadevajo spremenljivko BCG16M in so razvidni s Slike 4.1, 

kaţejo, da se strinja ali močno strinja s tem, da na šoli skupaj oblikujejo razvojni načrt, kar   

98 % vseh ravnateljev. Odgovori učiteljev, ki zadevajo spremenljivko BTG 32H, kaţejo, da v 

85 % šol ravnatelj in učitelji pogosto ali zelo pogosto skupaj oblikujejo razvojni načrt.  
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Tabela 4.3:  Dojemanje vprašanja kakovosti izobraţevanja kot skupne odgovornosti 

BTG32K nikoli redko precej pogosto zelo pogosto skupaj 

frekvenca  27 260 1704 985 2976 

delež  0,91 8,74 57,26 33,10 100 

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 

 

Kot je razvidno iz Tabele 4.3, učitelji v kar 90 % menijo, da pogosto ali zelo pogosto 

dojemajo kakovost kot skupno odgovornost.  

 

Tabela 4.4: Določanje šolskih ciljev z vidika učiteljev  

BTG32I 1 - nikoli 2 - redko 3 - precej 

pogosto 

4 - zelo 

pogosto 

skupaj 

frekvenca  94 768 1660 420 2942 

delež  3,20 26,10 56,42 14,28 100 

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 

 

Tabela 4.5: Določanje šolskih ciljev z vidika ravnateljev 

BCG16N 1 - sploh se 

ne strinjam 

2 - ne 

strinjam se 

3 - se 

strinjam 

4 - popolnoma 

se strinjam 

skupaj 

frekvenca  44 124 9  177 

delež  24,86 70,06 5,08  100 

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 

 

Slika 4.2: Primerjava vidika načrtovanja ciljev  
3 - se strinjam/precej pogosto, 4 – popolnoma se strinjam/zelo pogosto 

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 

 

Odgovori učiteljev, ki zadevajo spremenljivko BTG32I in so prikazani v Tabeli 4.4, 

kaţejo, da je 70,7 % učiteljev prepričanih, da pogosto ali zelo pogosto ravnatelj določi cilje, ki 



 

80 

naj bi jih doseglo osebje na šoli. Iz Tabele 4.5 razberemo, da se s to trditvijo ne strinja 95 % 

ravnateljev.  

Če primerjamo odgovore v Tabeli 4.4, kjer so učitelji ocenjevali pogostost  

individualnega določanja ciljev osebja s strani ravnateljev in strinjanje z isto trditvijo s strani 

ravnateljev, odkrijemo razkorak v dojemanju. Kot je razvidno s Slike 4.2, pribliţno 70 % 

učiteljev ocenjuje, da to pogosto ali zelo pogosto delajo ravnatelji sami, medtem ko se 

ravnatelji s trditvijo strinjajo samo v petih odstotkih.  

 

Tabela 4.6: Primerjava med dojemanjem kakovosti  in skupnim načrtovanjem dela 

Tabela odstotkov 

Dojemanje  

kakovosti 

BTG32K        BTG32H – Skupna priprava razvojnega načrta 

               nikoli  redko   precej pogosto zelo pogosto   skupaj 

nikoli           0.4    0.5         0.4          0.1          1.4 

redko            0.4    4.5         7.3          1.2         13.4 

precej pogosto   0.1    3.3        41.0         13.4         57.7 

zelo pogosto     0.1    0.5         8.5         18.6         27.6 

skupaj           0.9    8.7        57.1         33.2        100.0 

           skupaj       4.0    skupaj           81.5 

 

Pearson's hi-kvadrat test: Hi-kvadrat = 1358.278, df = 9, p-value < 2.2e-16 

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 

 

Kot je razvidno iz Tabele 4.6, učitelji, kjer pogosto oblikujejo razvojni načrt skupaj z 

ravnatelji, dojemajo kakovost kot skupno odgovornost pogosto ali zelo pogosto v 81,5 %, 

medtem ko se v kolektivih, kjer učitelji ocenjujejo, da razvojnega načrta nikoli ali ga le redko 

oblikujejo skupno, s trditvijo o kakovosti kot skupni odgovornosti identificirajo le 4 % 

učiteljev. Na šolah, kjer učitelji ocenjujejo, da pogosto ali zelo pogosto ravnatelji sami 

določajo cilje za zaposlene, pogosto ali zelo pogosto dojemajo kakovost kot skupno 

odgovornost v skoraj 65 %, medtem ko se s skupno odgovornostjo ne identificirajo v kar      

20 %, kar je prikazano v Tabeli 4.7. Na podlagi tega sklepamo, da je identificiranje učiteljev z 

odgovornostjo za kakovost višja v kolektivih, kjer razvojni načrt oblikuje ravnatelj skupaj z 

zaposlenimi, to pa je povezano s stilom vodenja.  
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Tabela 4.7: Primerjava med dojemanjem kakovosti in ravnateljevim načrtovanjem 

Tabela odstotkov 

Dojemanje  

kakovosti 

BTG32K       BTG32I - Ravnatelj določi cilje 

               nikoli  redko   precej pogosto zelo pogosto   skupaj 

nikoli           0.8     0.3           0.2           0.1           1.4 

redko            1.1     6.6           5.1           0.8          13.4 

precej pogosto   0.9    14.9          38.1           3.7          57.5 

zelo pogosto     0.5     4.3          13.1           9.8          27.7 

skupaj           3.2    26.1          56.4          14.3         100.0 

           skupaj       20.2    skupaj          64.7 

 

Pearson's hi-kvadrat test: Hi-kvadrat = 918.4737, df = 9, p-value < 2.2e-16 

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 

 

Stil vodenja ravnateljev bomo navezali tudi na povratne informacije učiteljem o 

njihovem delu oziroma kako ocene učiteljevega dela vplivajo na izboljševanja pedagoških 

praks. Ravnatelji so izraţali svoje mnenje o ciljih povratne informacije in ocene učiteljevega 

dela na šoli. Ocenjevali so osem ciljev s štiristopenjsko lestvico pomembnosti (1 – ni 

pomembno, 2 – malo pomembno, 3 – delno pomembno, 4 – zelo pomembno). Za nadaljnjo 

raziskavo smo izbrali dva cilja, in sicer spremenljivki BCG26C (Pomen za ovrednotenje 

uspešnosti celotne šole) in BCG26H (Pomen za sprejemanje odločitev o izboljšavah na šoli).  

Kot je razvidno iz frekvenčnih porazdelitev v Tabelah 4.8 in 4.9, slovenski ravnatelji 

ocenjujejo ocenjevanje učiteljevega dela kot zelo pomembno tako za uspešnost šole kot tudi  

 

Tabela 4.8:  Pomen ocene/povratne informacije za ovrednotenje uspešnosti celotne šole 

BCG26C ni pomembno malo pomembno delno pomembno zelo pomembno skupaj 

frekvenca  4 6 37 122 169 

delež  2.37 3.55 21.89 72.19 100 

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 200 

 

Tabela 4.9: Pomen ocene/povratne informacije za sprejemanje odločitev o izboljšavah na šoli 

BCG26H ni pomembno malo pomembno delno pomembno zelo pomembno skupaj 

frekvenca  0 5 50 114 169 

delež  0.00 2.96 29.59 67.45 100 

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 
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za sprejemanje odločitev o izboljšavah na šoli. Nobenemu ravnatelju se ocenjevanje ne zdi 

nepomembno z vidika sprejemanja izboljšav na šoli.  

Na podlagi tega sklepamo, da se večini ravnateljev v osnovnih šolah v Sloveniji 

ocenjevanje učiteljevega dela zdi pomembno za ovrednotenje uspešnosti celotne šole, pa tudi 

za sprejemanje odločitev o izboljšavah na šoli. Manj zadovoljivo je dejstvo, da je večina 

slovenskih učiteljev prepričanih, da cilje šole, sem pa prištevamo tudi cilje v zvezi z 

izboljševanje dela na šoli, načrtujejo ravnatelji sami. 

Pedagoški stil vodenja je sestavljen iz treh področij: iz indeksa upravljanja šolskih 

ciljev, indeksa pedagoškega upravljanja in indeksa neposrednega nadzora poučevanja na 

šolah. V raziskavi TALIS indeks pedagoškega stila vodenja, imenovan INSTRL, predstavlja 

povprečje vseh treh prej omenjenih indeksov in omogoča mednarodno primerljivost 

rezultatov. Administrativni stil vodenja pa sestavljata indeksa odgovornega upravljanja in 

birokratskega upravljanja, kar je razvidno s Slike 3.12. Pri tem predstavlja TALIS povprečje 

vrednost 0, standardni odklon pa 1. Vprašalnik, ki so ga izpolnjevali ravnatelji, je vseboval 35 

različnih izjav o vedenju ravnateljev na področju upravljanja šol s petih različnih področjih. 

Pogostost izvajanja posameznih dejavnosti so bila preverjena na štiristopenjski lestvici (1 – 

nikoli, 2 – redko, 3 – pogosto, 4 – zelo pogosto). Stališča sodelujočih ravnateljev o strinjanju s 

posameznimi trditvami so bila preverjena na štiristopenjski lestvici strinjanja (1 – sploh se ne 

strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – se strinjam, 4 – popolnoma se strinjam).  Obe skupini izjav 

sta predstavljali podlago za oblikovanje petih indeksov vedenja ravnateljev na področju 

upravljanja šol (TALIS, Nacionalno poročilo 2009, str. 177).  

Rezultati raziskave TALIS kaţejo, da se slovenski ravnatelji angaţirajo primarno v 

pedagoškem stilu vodenja nad mednarodnim povprečjem, saj je indeks kar 0,97. Sestavljenost 

indeks kaţe, da ravnatelji največ pozornosti posvečajo neposrednemu nadzoru poučevanja, na 

drugem mestu je indeks upravljanja šolskih ciljev in na zadnjem indeks pedagoškega 

upravljanja. To pomeni, da ravnatelji največ pozornosti posvečajo samemu spremljanju in 

opazovanju dela v razredu, manj pa dejavnostim, ki sledijo ocenjevanju. Tudi administrativni 

stil vodenja ni zanemarjen in pribliţno enak, kot je povprečje drţav, ki so sodelovale v 

raziskavi TALIS. 
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Slika 4.3: Indeks stilov vodenja ravnateljev v osnovnih šolah 

 

Indeks 
upravljanja 

šolskih ciljev 

Indeks 
pedagoškega 

upravljanja 

Indeks  
neposrednega 

nadzora 
poučevanja v 

šolah  

Indeks 
odgovornega 
upravljanja 

Indeks 
birokratskega 

upravljanja 

  povprečje (S.E.) povprečje  (S.E.) povprečje  (S.E.) povprečje  (S.E.) povprečje  (S.E.) 

Slovenija 0.63 (0.05) 0.37 (0.05) 1.16 (0.04) 0.08 (0.04) -0.06 (0.05) 

TALIS 

povprečja 

0.00 (0.02) 0.00 (0.02) 0.00 (0.01) 0.00 (0.02) 0.00 (0.01) 

 
Indeks pedagoškega vodenja Indeks administrativnega vodenja 

Slovenija 0,97 (S.E. 0,05) 0,01 (S.E. 0,04) 

TALIS 

povprečja 

0,00 (S.E. 0,02) 0,00 (S.E. 0,01) 
 

Vir: TALIS, Nacionalno poročilo (2009, str. 186 in 189). 

 

Spremljanje in ocenjevanje učiteljevega dela ocenjujejo ravnatelji kot zelo pomembno, 

zanimalo pa nas je, kako povratne informacije oziroma ocene dojemajo učitelji. Vprašalnik za 

učitelje je v razdelku o povratnih informacijah in oceni, ki jo prejmejo, vključeval področja:  

- vrsta in pogostost ocene in/ali povratne informacije,   

- pomen oz. upoštevanje različnih kriterijev ocenjevanja učiteljev, 

- spremembe, ki so bile posledica povratne informacije oz. ocene, ki jo je prejel učitelj. 

Zanimalo nas je, kako učitelji dojemajo povratne informacije/ocene in ali te dejansko sluţijo 

izboljševanju pedagoških praks. Analizirali smo spremenljivke o vsebinah ocene – ali je  

ocena vsebovala sodbo o kakovosti in predloge o izboljšanju dela (spremenljivki BTG25A in 

B), ki so jo ocenjevali na štiristopenjski lestvici strinjanja (1 – sploh se ne strinjam, 2 – ne 

strinjam se, 3 – strinjam se, 4 – zelo se strinjam).  

 

Tabela 4.10: Vsebina povratnih informacij/ocen 

  FREKVENCA DELEŽ 

BTG25A 

sodba 

DA 2010 74,58 

NE  685 25,42 

 SKUPAJ 2695 100 

BTG25B 

priporočilo 

DA 1656 62,47 

NE  995 37,53 

 SKUPAJ 2651 100 

 p-value < 2.2e-16 

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 
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V Tabeli 4.10 so prikazane frekvence in deleţ, ki prikazujejo vsebino povratnih 

informacij. Na Sliki 4.4 vidimo, da skoraj 75 % učiteljev meni, da je povratna 

informacija/ocena vsebovala vrednostno sodbo o kakovosti njihovega dela, 62,5 % pa jih 

meni, da je vsebovala  predloge za izboljšanje vidikov njihovega dela.  

 

Slika 4.4: Povratne informacije/ocene učiteljevega dela 

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 

 

V nadaljevanju smo preverjali formativnost ocene s pomočjo spremenljivke BTG26B 

(Menim, da sta mi bili ocena in/ali povratna informacija v pomoč pri izboljšanju mojega 

učiteljskega dela na tej šoli). 

 

Tabela 4.11: Formativnost povratne informacije 

BTG226B 

Sploh se ne strinjam  103  3.84 

Ne strinjam se  391 14.59 

Se strinjam 1847 68.91 

Zelo se strinjam  339 12.65 

SKUPAJ 2680 100 

p-value < 2.2e-16 

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 

 

Iz Tabele 4.11 je razvidno, da so slovenski učitelji v kar 88 % prepričani, da je 

povratna informacija/ocena pravično vrednotenje dela. Povratno informacijo/oceno je kot 

pomoč pri izboljšanju svojega dela ovrednotilo 81,56 % anketiranih učiteljev. Iz teh podatkov 

posredno sklepamo, da so povratne informacije dobro sprejete  med slovenski učitelji. 
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Ta splošni vtis o sprejetosti povratnih informacij/ocen pa smo ţeleli poglobiti in 

razumeti povezave med spremenljivkami. S pomočjo kontingenčne tabele smo primerjali 

povezanost ocene/povratne informacije, ki so vsebovale predloge za izboljšanje dela 

(BTG25B) in vpliv ocene/povratne informacije na izboljšave učiteljevega dela (BTG26B). 

Učitelji so ocenjevali, ali je ocena vsebovala predloge za izboljšanje dela ali ne ter ali jim je 

bila ocena v pomoč pri izboljšanju dela na šoli. 

 

Tabela 4.12: Vpliv formativne povratne informacije na izboljševanje dela 

BTG25B*BTG26B  

 [frekvenca, delež, popravljeni standardizirani reziduali].  

 

 

BTG25B 

BTG26B  

 

SKUPAJ 

Sploh se 

ne 

strinjam 

Ne 

strinjam 

se 

Se 

strinjam 
Zelo se 

strinjam 

DA 21 

1,3% 

-8,6 

124 

7,5% 

-13,3 

1220 

74,2% 

7,8 

279 

17% 

8,2 

1644 

100% 

,0 

NE 77 

7,9% 

8,6 

59 

26,6% 

13,3 

580 

59,6% 

-7,8 

57 

5,9% 

-8,2 

973 

100% 

,0 

SKUPAJ 98 

3,7% 

383 

14,6% 

1800 

68,8% 

336 

12,8% 

2617 

100% 

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 

 

Kot smo predhodno ugotovili, se je 62,47 % učiteljev je strinjalo, da je ocena 

vsebovala predloge za izboljšanje, 37,53 % pa se jih s tem ni strinjalo (Tabela 4.10). V 

kvadratu rezidualov v Tabeli 4.12 vidimo, da je bila ocena v pomoč pri izboljšanju njihovega 

dela 91,2 % učiteljem, ki so se strinjali ali zelo strinjali, da je povratna informacija/ocena 

vsebovala predloge za izboljšanje, medtem ko se jih s trditvijo strinja ali zelo strinja 65,5 % 

tistih učiteljev, ki menijo, da ocena/povratna informacija ni vsebovala predlogov za 

izboljšanje. Povratna informacija/ocena ni bila v pomoč pri izboljšanju dela skupno 8,8 % 

učiteljem, ki so menili, da je ocena vsebovala predloge za izboljšanje njihovega dela. Kar   

34,5 % učiteljem, ki menijo, da ocena ni vsebovala predlogov za izboljšanje, ocena ni bila v 

pomoč pri izboljšanju njihovega učiteljskega dela na šoli. Popravljeni standardizirani reziduali 

imajo v vseh celicah vrednost višjo od +2 oziroma manjšo od –2 , iz česar lahko sklepamo, da 

sta spremenljivki povezani oziroma da je vrednost hi-kvadrat testa čim večja in statistično 

značilna. Na podlagi navedenega lahko sklepamo, da sta spremenljivki povezani, da 
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potemtakem formativna povratna informacija pozitivno vpliva na izboljševanje pedagoških 

praks.  

Zanimalo nas je tudi, v kolikšni meri učitelji dojemajo oceno/povratno informacijo kot 

pomoč pri izboljševanju, če le-ta vsebuje vrednostno sodbo o kakovosti dela. S pomočjo 

kontingenčne tabele smo primerjali povezanost ocene/povratne informacije, ki so vsebovale 

vrednostno sodbo (BTG25A) in vpliv ocene/povratne informacije na izboljšave učiteljevega 

dela (BTG26B). Učitelji so ocenjevali, ali je ocena vsebovala vrednostno sodbo dela ali ne ter 

ali jim je bila ocena v pomoč pri izboljšanju dela na šoli. 

 

Tabela 4.13: Vpliv sodbe v povratni informaciji na izboljšanje dela 

BTG25A*BTG26B  

 [frekvenca, delež, popravljeni standardizirani reziduali].  

 

 

BTG25A 

BTG26B  

 

SKUPAJ 

Sploh se 

ne 

strinjam 

Ne 

strinjam 

se 

Se 

strinjam 
Zelo se 

strinjam 

DA 55 

2,8% 

-4,9 

237 

12,0% 

-13,3 

1418 

71,7% 

5,4 

268 

13,5% 

2,2 

1978 

100% 

,0 

NE 47 

7,0% 

4,9 

148 

22,2% 

13,3 

404 

60,5% 

-5,4 

69 

10,3% 

-2,2 

668 

100% 

,0 

SKUPAJ 3,9 

3,7% 

385 

14,6% 

1822 

68,9% 

337 

12,7% 

2646 

100% 

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 

 

Iz Tabele 4.10 lahko razberemo, da se je 74,58 % anketiranih učiteljev strinjalo, da je 

ocena vsebovala vrednostno sodbo, 25,42 % pa se jih s tem ni strinjalo. V Tabeli 4.13 pa so 

prikazani kvadrati rezidualov in iz njih lahko razberemo, da je bila ocena v pomoč pri 

izboljšanju njihovega dela 85,2 % učiteljev, ki so se strinjali ali zelo strinjali, da je povratna 

informacija/ocena vsebovala vrednostno sodbo, medtem ko se jih s trditvijo strinja ali zelo 

strinja 70,8 % tistih učiteljev, ki menijo, da ocena/povratna informacija ni vsebovala 

vrednostne sodbe. Povratna informacija/ocena ni bila v pomoč pri izboljšanju dela skupno 

14,8 % učiteljev, ki so menili, da je ocena vsebovala vrednostno sodbo. 29,2 % učiteljev, ki 

menijo, da ocena ni vsebovala vrednostne sodbe, ocena ni bila v pomoč pri izboljšanju 

njihovega učiteljskega dela na šoli. Popravljeni standardizirani reziduali imajo v vseh celicah 

vrednost višjo od +2 oziroma manjšo od –2, iz česar lahko sklepamo, da sta spremenljivki 
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povezani oziroma da je vrednost hi-kvadrat testa čim večja in statistično značilna. Na podlagi 

tega lahko sklepamo, da ima povratna informacija formativno vlogo tudi, če je podana kot 

vrednostna sodba, vendar v manjši meri, kot če vsebuje priporočila za izboljševanje.  

V Tabeli 4.14 je predstavljen deleţ učiteljev, ki so se strinjali, da je povratna 

informacija/ocena vsebovala vrednostno sodbo in/ali predloge za izboljšanje. Primerjali smo, 

v kolikšni meri so se učitelji strinjali s trditvami, da so jim bile te povratne informacije/ocene 

v pomoč pri izboljševanju dela. Na osnovi rezultatov lahko sklepamo, da je ocena, ki je 

vsebovala predloge za izboljšanje, v večjem odstotku prispevala k izboljšanju dela kot 

povratna informacija, ki je vsebovala samo sodbo o kakovosti dela. To nam kaţe na to, da so 

ocene, ki vsebujejo predloge za izboljšanje, večjo formativno vlogo od tistih, ki vsebujejo 

samo vrednostno sodbo. Primerjava je grafično prikazana na Sliki 4.5.  

 

Tabela 4.14: Primerjava odstotkov glede na formativnost ocene/povratne informacije 

 

ocena je vsebovala 

vrednostno sodbo 

ocena je vsebovala 

predloge za izboljšanje 

ocena mi je bila v pomoč 

pri izboljšanju dela 85,2 91,2 

ocena ni bila v pomoč pri 

izboljšanju dela 14,8 8,8 

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 

 

Slika 4.5: Ocena/povratna informacija in njena formativnost 

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 

 

Poleg vsebine ocene ali povratne informacije o delu je pomemben tudi način podajanja 

ocene ter od katerih oseb prihajajo povratne informacije o delu in ocene do zaposlenih. S 
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spremenljivko BTG21A-C smo preverjali, kako pogosto dobivajo učitelji povratne 

informacije o svojem učiteljskem delu od različnih oseb. Kot izvore povratnih 

informacij/ocen v osnovnih šolah so učitelji lahko izbirali med zunanjimi posamezniki 

(organi), ravnatelji ali drugimi posamezniki (skupinami), ki upravljajo šolo. Iz Tabele 4.15 

lahko razberemo, da povratne informacije učiteljem o njihovem delu najpogosteje podajo 

ravnatelji, najmanj pogosto pa zunanji organi ali posamezniki.  

 

Tabela 4.15: Frekvence in izvori povratnih informacij učiteljem 

 
nikoli 

do 1x na 

dve leti 

1x na 

leto 

2x na 

leto pogosteje 

ravnatelj 
9,49 14,64 30,20 14,78 30,83 

drugi učitelji, 

vodilni delavci 
25,98 12,75 13,52 9,60 38,05 

zunanji organi 
58,80   28,51 7,10 2,20 3,340 

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 

 

Na Sliki 4.6 so prikazani deleţi učiteljev, ki nikoli ne prejmejo povratnih informacij iz 

različnih virov.  

 

Slika 4.6: Deleţ učiteljev, ki nikoli ne prejmejo povratnih informacij  

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 

 

Učitelji so ocenjevali tudi učinek povratnih informacij na svoji šoli, kar je merila 

spremenljivka BTG28J  (1 – sploh se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – strinjam se, 4 – zelo 

se strinjam).  

Zanimalo nas je še mnenje učiteljev o  povratnih informacijah/ocenah na splošno na 

njihovih šolah. Preverjali smo spremenljivko BTG28J, s katero so merili vpliv, ki ga ima po 

mnenju učiteljev ocenjevanje njihovega dela (Po mojem mnenju ima ocenjevanje dela 
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učiteljev na tej šoli le malo vpliva na način poučevanja učiteljev v razredu) s 4-stopenjsko 

lestvico strinjanja (1 – sploh se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – strinjam se, 4 – zelo se 

strinjam), ki smo jo pozneje zaradi nazornosti zdruţili v 2-stopenjsko lestvico (1- strinjam se, 

2 – ne strinjam se). 

 

Tabela 4.16: Vpliv ocene na način poučevanja na splošno 

BCG28J sploh se ne 

strinjam 

ne strinjam 

se 

se strinjam popolnoma se 

strinjam 

skupaj 

frekvenca  151 1162 1432 172 2917 

delež  5,18 39,84 49,09 5,90 100 

 ne strinjam se se strinjam  

delež 45,01% 54,99% 100 

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 

 

Skupni odgovori strinjanja in ne strinjanja nam kaţejo, da se 55 % učiteljev strinja v 

trditvijo, da ima ocenjevanje dela majhen vpliv na poučevanje v razredu, kot je razvidno iz 

Tabele 4.17. Rezultati o formativnosti ocene, kjer so učitelji v visokem deleţu ocenili, da 

ocene oziroma povratne informacije pozitivno vplivajo na izboljševanje pedagoških praks, 

niso povsem skladni s temi rezultati, saj se kar 55 % učiteljev strinja, da ima ocenjevanje 

majhen vpliv na izboljševanje pedagoških praks.  

Ker predstavlja zadovoljstvo z zaposlitvijo osrednji koncept v organizaciji dela, nas je 

zanimalo, kako ocena/povratna informacija vpliva na spremembo občutka zadovoljstva z 

delom oziroma občutka varnosti zaposlitve. V spremenljivkah BTG27A in B so se učitelji 

odločali med petimi moţnostmi (1 – zelo na slabše, 2 – nekoliko na slabše, 3 – ni spremembe, 

4 – nekoliko na boljše, 5 – zelo na boljše). 

 

Tabela 4.17: Občutek zadovoljstva in sprememba varnosti zaposlitve po ocenjevanju 

  zadovoljstvo varnost  

zelo na slabše 
0,70 0,96 

nekoliko na 

slabše 
2,69 3,23 

ni spremembe 
41,31 62,00 

nekoliko na 

boljše 
43,38 23,85 

zelo na boljše 
11,91 9,96 

skupaj 
100 100 

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 

 



 

90 

Iz Tabele 4.16 je razvidno, da povratne informacije pri učiteljih praktično nimajo 

negativnega vpliva na občutek zadovoljstva z delom in občutkom varnosti zaposlitve, temveč 

ga učitelji zaznavajo, da nima vpliva oziroma vpliva na boljše. S Slike 4.7 je razvidno, da 

ocena nekoliko bolj vpliva na povečan občutek zadovoljstva, medtem ko na varnost zaposlitve 

večinoma nima vpliva. 

 

Slika 4.7: Vpliv ocene za zadovoljstvo in varnost 

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 

 

Sklep k Hipotezi 1  

Analiza odgovorov ravnateljev in učiteljev nakazuje, da učitelji in ravnatelji na večini 

OŠ v Sloveniji skupaj pripravljajo razvojni načrt šole. Ravnatelji so v višjem odstotku 

prepričani o skupnem načrtovanju kot učitelji. Pri načrtovanju ciljev, ki naj bi jih doseglo 

osebje šole, se percepcija učiteljev in ravnateljev močno razlikujeta. Učitelji menijo, da cilje 

večinoma načrtujejo ravnatelji sami, medtem ko so ravnatelji v 96 % prepričani, da jih 

načrtujejo skupaj. Učitelji v OŠ v Sloveniji na splošno v 90 % dojemajo kakovost kot skupno 

odgovornost. Učitelji, ki sodelujejo pri pripravi razvojnega načrta, se bolj identificirajo s 

kakovostjo kot skupno odgovornostjo (81,5 %) kot učitelji, ki menijo, da cilje za zaposlene 

pripravi ravnatelj sam (65 %). Iz tega sklepamo, da se učitelji, ki so bolj vključeni v 

načrtovanje razvoja šole, bolj identificirajo s kakovostjo kot skupno odgovornostjo. Kako in 

koliko se bodo zaposleni vključevali v procese načrtovanja, pa je odvisno predvsem od 

ravnatelja in njegovega stila vodenja.  

Analiza podatkov kaţe, da so v osnovnih šolah v Sloveniji najpogostejši viri povratnih 

informacij ravnatelji. Povratne informacije/ocene, ki jih prejmejo učitelji, pogosteje vsebujejo 
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vrednostno sodbo o kakovosti dela kot priporočila za izboljševanje. Anketirani učitelji 

navajajo, da je učiteljem ocena/povratna informacija, ki je vsebovala predloge za izboljšanje, 

v večjem odstotku prispevala k izboljšanju dela kot povratna informacija, ki je vsebovala 

samo sodbo o kakovosti dela. Povratne informacije/ocene učitelji kot posamezniki dojemajo 

kot pozitivne spodbude za izboljšanje njihovega dela, pri tem so bolj formativne ocene, ki 

vsebujejo predloge za izboljšanje dela. Povratne informacije/ocene imajo tudi nevtralen ali 

pozitiven vpliv na občutek zadovoljstva z delom in občutkom varnosti zaposlitve. Povratne 

informacije oziroma ocene o učiteljevem delu smatrajo kot pomembne tako za ovrednotenje 

uspešnosti celotne šole kot tudi za sprejemanje odločitev o izboljšavah. V tem segmentu se 

kaţe pozitiven vpliv pedagoškega stila vodenja, ki prevladuje med slovenskimi ravnatelji. 

Kljub mnenju ravnateljev o pomembnosti ocenjevanja učiteljevega dela pa so učitelji v 55 

odstotkih navedli, da le-to malo vpliva na način poučevanja v razredu, kar je v bistvu v 

nasprotju z ugotovitvami o vplivu povratnih informacij/ocen na nivoju posameznikov. 

Iz tega lahko sklepamo dvoje. Eno je, da različno dojemanje vpliva povratnih ocen 

posredno kaţe na individualizem in slabo razvito sodelovalno kulturo v šolski kulturi v 

osnovnih šolah. Vsak »obdeluje svoj vrtiček« sam in po svojih najboljših močeh. Drugi moţni 

sklep je, da se v teh rezultatih kaţe razkorak v indeksu pedagoškega stila vodenja med 

visokim indeksom spremljanja pedagoških praks in precej niţjem indeksu pedagoškega 

upravljanja, čeprav je tudi nad OECD povprečjem. To pomeni, da ravnatelji v resnici ne 

dajejo toliko poudarka spremljanju in izboljševanju pedagoških praks, kot bi ţeleli prikazati. 

Na podlagi zgoraj navedenega podatkovja potrjujemo Hipotezo 1. Iz analize podatkov 

sklepamo, da stil vodenja s strani ravnateljev vpliva na identifikacijo učiteljev z 

odgovornostjo za kakovost izobraževanja in na izboljševanje pedagoških praks. Po 

analizi odgovorov anketiranih ravnateljev in učiteljev ti vplivi pa še vedno nimajo zadostnega 

pozitivnega učinka za celovito izboljševanje pedagoških praks. 

4.2.2 Hipoteza 2 in njena preverba 

Prehajamo k obravnavi Hipoteze 2, s pomočjo katere bomo preverjali povezave med 

sodelovalnimi praksami učiteljev in izboljševanjem dela. V skladu s Hipotezo 2 domnevamo, 

da pomemben vidik izboljševanja šol predstavljajo sodelovalne prakse med zaposlenimi ter 

stremenje k stalnemu izboljševanju dela in da je mogoče priti do zaključka, da so prakse 

delitve znanja z namenom izboljševanja pedagoških praks na osnovnih šolah v Sloveniji 

slabše razvite. Hipotezo bomo preverjali z dokazovanjem povezav med različnimi 
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sodelovalnimi praksami učiteljev in vplivom, ki ga ima na izboljševanjem pedagoškega dela 

učiteljev. 

Prave sodelovalne prakse pomenijo tudi odpiranje vrat učilnice, medsebojno 

hospitiranje z drugimi učitelji in kritično vrednotenje dela z namenom izboljševanja 

pedagoških praks. Učitelji v raziskavi so se opredeljevali, ali so se v zadnjih 18 mesecih 

udeleţili različnih dejavnosti strokovnega spopolnjevanja. Za proučevanje razširjenosti 

sodelovalnih praks med slovenskimi učitelji smo izbrali spremenljivko BTG11G1 

(Mentorstvo in/ali opazovanje in inštruiranje sodelavcev, kot del formalne šolske ureditve) in 

spremenljivko BTG11G2, ki je merila vpliv dejavnosti na razvoj učitelja (1 – nobenega 

vpliva, 2 – majhen vpliv, 3 – zmeren vpliv, 4 – velik vpliv). 

 

Tabela 4.18: Sodelovalne prakse mentoriranja in inštruiranja  

BTG11G1 FREKVENCA DELEŽ 

DA 892 29.35 

NE 2147 70.65 

SKUPAJ 3039 100.00 

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 

 

V Tabeli 4.18 so prikazani deleţi in frekvence za višje oblike sodelovanja. Iz Tabele je 

razvidno, da je v zadnjih 18 mesecih v procesih izmenjav znanja sodelovalo manj kot 30 % 

vseh učiteljev. 

 

Tabela 4.19: Vpliv sodelovalnih praks mentoriranja in inštruiranja 

Tabela deležev in frekvence 

 

BTG11G1      BTG11G2 – vpliv 

           nobenega vpliva majhen vpliv zmeren vpliv velik vpliv    skupaj 

DA             

Deleži         2.1            22.4       61.5        14.0        100% 

Frekvence     18             192        528         120          858 

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 

 

S pomočjo Tabele 4.19 razberemo, da je izmed učiteljev, ki so medsebojno sodelovali 

na tak način, 75,5 % anketirancev ocenilo, da so dejavnosti sodelovanja imele zmeren ali 

velik vpliv na njihov razvoj kot učitelja. Iz tega lahko sklepamo, da so sodelovalne prakse te 



 

93 

vrste med slovenskimi učitelji slabo razvite, učitelji, ki jih izvajajo, pa so jih ocenili kot 

uspešne za strokovni razvoj.   

V nadaljevanju smo preverili, kako pogosto in kakšen vpliv ima strokovno 

sodelovanje v obliki neformalnih pogovorov s sodelavci o tem, kako izboljšati poučevanje 

sodelovanje med zaposlenimi. Izbrali smo spremenljivko BTG17B1 (Neuradni pogovori s 

sodelavci o tem, kako izboljšati svoje poučevanje) in spremenljivko BTG17B2, ki je merila 

vpliv dejavnosti na razvoj učitelja (1 – nobenega vpliva, 2 – majhen vpliv, 3 – zmeren vpliv, 4 

– velik vpliv). 

 

Tabela 4.20: Neuradni pogovori s sodelavci  

BTG17B1 FREKVENCA DELEŽ 

DA 2886 96,98 

NE 90 3,02 

SKUPAJ 2976 100.00 

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 

 

V Tabeli 4.20 so prikazani deleţi in frekvence za manj formalne oblike sodelovanja, 

kot so pogovori s sodelavci z namenom izboljševanja praks v zadnjih osemnajstih mesecih. 

Večina učiteljev, skoraj 97 %, jih tako sodeluje. Tudi vpliv takih sodelovalnih praks v obliki 

neformalnih pogovorov so učitelji ocenili kot pozitiven, saj je kar 87 % učiteljev ocenilo, da 

imajo pogovori zmeren ali velik vpliv na njihovo poučevanje, kar je razvidno iz Tabele 4.21. 

 

Tabela 4.21: Vpliv manj formalnih praks sodelovanja 

Tabela deležev in frekvence 

 

BTG17B1       BTG17B2 – vpliv 

           nobenega vpliva majhen vpliv zmeren vpliv velik vpliv    skupaj 

DA             

Deleži          0.4           12.5      57.7        29.3        100% 

Frekvence      12            355      1637         832          2836 

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 

 

Učiteljem poleg ravnateljev lahko povratno informacijo o delu podajo tudi drugi 

učitelji ali vodilni delavci. To so lahko učitelji, ki poučujejo v istem razredu ali oddelku, drugi 

učitelji z istega predmetnega področja, pomočniki ravnatelja, delavci šolske svetovalne 

sluţbe. V Tabeli 4.22 smo s pomočjo kvadrata rezidualov primerjali, kako pogosto prejmejo 
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učitelji povratne informacije z namenom izboljševanja praks s strani drugih učiteljev ali 

članov skupine, ki upravljajo šolo.  

 

Tabela 4.22: Manj formalne prakse sodelovanja in pogostost povratnih informacij 

BTG17B1*BTG21B  

 [frekvenca, delež, popravljeni standardizirani reziduali].  

 

 

BTG17B1 

BTG21B  

 

SKUPAJ 

nikoli Manj 

kot 

enkrat 

na dve 

leti 

Enkrat 

vsaki 

dve 

leti 

Enkrat 

letno 

Dva- 

krat 

letno 

Tri 

ali 

več- 

krat 

letno 

Meseč-

no 

Več 

kot 

enkrat 

meseč-

no 

DA 705,0 

25,3%  

-4,1       

241,0 

8,7% 

0,5   

114,0 

4,1%  

-2,4 

379,0 

13,6% 

0,4   

273,0 

9,8%  

1,5   

636,0 

22,8% 

2,1    

278,0 

10,0%  

1,6  

159,0 

5,7% 

0,8  

2785,0 

100,0% 

0,0 

 

NE 38,0 

45,2%  

4,1       

6,0 

7,1% 

-0,5   

8,0 

9,5%  

2,4 

10,0 

11,9% 

-0,4   

4,0 

4,8%  

-1,5   

11,0 

13,1% 

-2,1    

4,0 

4,8%  

-1,6  

3,0 

3,6% 

-0,8  

84,0 

100,0% 

0,0 

 

SKUPAJ 743,0 

25,9%  

247,0 

8,6% 

122,0 

4,3% 

389,0 

13,6% 

277,0 

9,7% 

647,0 

22,6% 

282,0 

9,8% 

162,0 

5,6% 

2869,0 

100,0% 

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 

 

Na sliki 4.8 je razvidno, da 34 % učiteljev, kar predstavlja tretjino vseh učiteljev, 

praktično ne dobiva povratnih informacij v smislu izboljševanja dela (nikoli ali manj kot 

enkrat na dve leti) s strani sodelavcev.  Dvakrat na leto ali pogosteje, kar lahko smatramo kot 

pogosto, dobiva povratne informacije 48,3 % učiteljev. 

 

Slika 4.8: Pogostost povratnih informacij s strani drugih delavcev šole 

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 
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Sklep k Hipotezi 2 

Analiza odgovorov je pokazala, da so med slovenskimi učitelji razširjene bolj 

neformalne in površinske oblike sodelovanja. Kompleksnejše oblike sodelovalnih praks, kot 

so mentoriranje, hospitiranje in inštruiranje, pa so med slovenskimi učitelji slabo razvite. 

Izvaja jih manj kot tretjina učiteljev, vendar pa jih učitelji, ki se jih posluţujejo, ocenjujejo kot 

uspešne za strokovni razvoj. Slovenski učitelji sicer veliko sodelujejo na bolj neformalen 

način, veliko se pogovarjajo in si izmenjujejo učne in druge materiale. Na tak način jih 

sodeluje kar 97 %, vendar primerjava v kvadratu rezidualov kaţe, da gre za bolj površinske 

oblike sodelovanja, saj tretjina učiteljev, ki sodeluje na tak način, praktično ne dobiva 

povratnih informacij z namenom izboljševanja pedagoških praks s strani drugih učiteljev ali 

članov skupine, ki upravljajo šolo. Pribliţno polovica učiteljev pa dobiva take informacije 

dvakrat na leto ali pogosteje, kar smatramo kot pogosto.  

Na osnovi zgornjih ugotovitev sklepamo, da učitelji zelo pogosto medsebojno 

sodelujejo na neformalni ravni, kar kaţe na površinsko in morda tudi navidezno sodelovanje. 

Tako sodelovanje ni odraz sodelovalne kulture, kot je opisna v teoretičnem delu. Sodelovalna 

kultura, ki je tudi pogoj za izboljševanje in kulturo kakovosti v osnovnih šolah, pa zahteva 

več kompleksnega sodelovanja, ki pa ga izvaja manj kot tretjina sodelujočih v raziskavi. Tak 

način sodelovanja zahteva miselni premik k sprejemanju ocene, ne kot kritike, temveč kot 

načina za izboljševanje. Zgleda, da je šolska kultura na mnogih slovenskih osnovnih šolah v 

Sloveniji še precej zaprta in individualistično naravnana in da sta poglobljeno sodelovanje in 

delitev znanja prej izjema kot pravilo.  

Iz analize rezultatov sklepamo, da so prakse delitve znanja z namenom 

izboljševanja pedagoških praks na osnovnih šolah v Sloveniji slabše razvite. Na osnovi 

pridobljenih informacij lahko Hipotezo 2 potrdimo.  

4.2.3 Hipoteza 3 in njena preverba 

V  nadaljevanju bomo obdelali Hipotezo 3, v skladu s katero domnevamo, da se 

zaposleni v slovenskih šolah zavedajo pomena spremljanja in evalviranja različnih povratnih 

informacij o delu učencev in učiteljev ter odnosov, ki vladajo med njimi. Predvidevamo, da 

pridobljeni podatki v zvezi z delom učencev in učiteljev ter šolsko klimo sluţijo izboljševanju 

pedagoškega procesa na šolah. Hipotezo bomo dokazovali z analizo spremenljivk v zvezi z 

upravljanjem šolskih ciljev, upoštevanjem vidikov pedagoškega dela, rezultatov učencev in 

šolske klime v evalvacijah.  
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Najprej bomo analizirali tri spremenljivke, povezane z upravljanjem šolskih ciljev 

BCG15D (Doseţke učencev uporabljam za oblikovanje vzgojno-izobraţevalnih ciljev šole) in 

neposrednim nadzorom BCG15C (Opazujem poučevanje v razredih) ter BCG15F (Spremljam 

delo učencev). Ravnatelji so ocenjevali pogostost (1 – nikoli, 2 – redko, 3 – pogosto, 4 – zelo 

pogosto) izvajanja različnih dejavnosti.  

 

Tabela 4.23: Opazovanje poučevanja v razredu s strani ravnatelja 

BCG15C nikoli redko precej pogosto zelo pogosto skupaj 

frekvenca   17 122 39 178 

delež   9.55 68.54 21.91 100 

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 

 

Tabela 4.24: Uporaba doseţkov učencev za oblikovanje VI ciljev šole s strani ravnatelja 

BCG15D nikoli redko precej pogosto zelo pogosto skupaj 

frekvenca  2 29 122 22 175 

delež  1.14 16.57 69.71 12.57 100 

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 

 

Tabela 4.25: Spremljanje dela učencev s strani ravnatelja 

BCG15F nikoli redko precej pogosto zelo pogosto skupaj 

frekvenca   15 112 50 178 

delež   8.47 63.28 28.25 100 

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 

 

V Tabelah 4.23–4.25 so prikazani deleţi in frekvence za pogostost izvajanja teh 

dejavnosti. Rezultati analize nam kaţejo, da ravnatelji na slovenskih osnovnih šolah 

dejavnosti opazovanja pouka, spremljanja dela učencev in uporabe rezultatov učencev za 

oblikovanje VI ciljev šole izvajajo večinoma precej in zelo pogosto. 90,45 % ravnateljev 

precej ali zelo pogosto opazuje poučevanje v razredu, 91,53 % jih spremlja delo učencev, 

82,28 % ravnateljev pa uporablja doseţke učencev za oblikovanje vzgojno-izobraţevalnih 

ciljev šole, kar naj bi kazalo na zavedanje pomena rezultatov za izboljševanje.  

V anketi so ravnatelji in učitelji ocenjevali, v kolikšni meri so bili v zunanjih in 

notranjih evalvacijah upoštevani različni vidiki pedagoškega dela in rezultatov učencev. 

Izbrali smo štiri spremenljivke, ki se nanašajo na upoštevanje rezultatov učencev BCG19 A–

D (A – rezultati preverjanj učencev: B – deleţ učencev, ki so napredovali v višji razred: C – 

drugi učni rezultati učencev: D – povratna informacija učencev o poučevanju, ki so ga bili 
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deleţni), in spremenljivko BCG19I, ki kaţe na upoštevanje odnosov med učitelji in učenci. 

Iste spremenljivke smo analizirali še z vidika učiteljev (BTG22A–D in BTG22I). Ravnatelji 

in učitelji so svoje mnenje izraţali na petstopenjski lestvici (1 – ne vem, ali so bili upoštevani, 

2 – sploh niso bili upoštevani, 3 – malo so bili upoštevani, 4 – srednje so bili upoštevani, 5 – 

zelo so bili upoštevani).  

Vzporedno smo analizirali odgovore ravnateljev in učiteljev in iz Tabel od 4.26 do 

4.33 je razvidno, da se odgovori ravnateljev in učiteljev glede upoštevanja rezultatov precej 

razlikujejo.  

 

Tabela 4.26: Upoštevanje rezultatov preverjanj učencev z vidika ravnateljev 

BCG19A Ne vem, ali 

so bili 

upoštevani 

Sploh niso 

bili 

upoštevani 

Malo so 

bili 

upoštevani 

Srednje so 

bili 

upoštevani 

Zelo so 

bili 

upoštevani 

skupaj 

frekvenca  6 3 33 75 29 146 

delež  4.11 2.05 22.60 51.37 19.86 100 

 71.23  

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 

 

Tabela 4.27: Upoštevanje rezultatov preverjanj učencev z vidika učiteljev 

BTG22A Ne vem, ali 

so bili 

upoštevani 

Sploh niso 

bili 

upoštevani 

Malo so 

bili 

upoštevani 

Srednje so 

bili 

upoštevani 

Zelo so 

bili 

upoštevani 

skupaj 

frekvenca  674 247 537 828 406 2692 

delež  25,04 9,18 19,95 30,76 15,08 100 

  45.83  

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 

 

Slika 4.9: Upoštevanje rezultatov preverjanj učencev  

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 
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V Tabelah 4.26 in 4.27 so prikazane frekvence in deleţi o upoštevanju rezultatov 

učencev pri evalvacijah šole. Analiza odgovorov anketiranih ravnateljev in učiteljev je 

pokazala, da ravnatelji menijo, da so bili rezultati preverjanj učencev srednje ali zelo 

upoštevani v 71,23 %, medtem ko učitelji menijo, da so bili upoštevani v 45,83 %. Razkorak 

med mnenjem ravnateljev in učiteljev je prikazan na Sliki 4.9. 

 

Tabela 4.28: Upoštevanje deleţa učencev, ki so/niso napredovali v naslednji razred z vidika 

ravnateljev  
BCG19B Ne vem, ali 

so bili 

upoštevani 

Sploh niso 

bili 

upoštevani 

Malo so 

bili 

upoštevani 

Srednje so 

bili 

upoštevani 

Zelo so 

bili 

upoštevani 

skupaj 

frekvenca  5 6 26 58 52 146 

delež  3.40 4.08 17.69 39.46 35.37 100 

 74.83  

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 

 

Tabela 4.29: Upoštevanje deleţa učencev, ki so/niso napredovali v naslednji razred z vidika 

učiteljev 
BTG22B Ne vem, ali 

so bili 

upoštevani 

Sploh niso 

bili 

upoštevani 

Malo so 

bili 

upoštevani 

Srednje so 

bili 

upoštevani 

Zelo so 

bili 

upoštevani 

skupaj 

frekvenca  806 491 497 599 248 2641 

delež  30,52 18,59 18,82 22,68 9,39 100 

  32.07  

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 

 

Slika 4.10: Upoštevanje deleţa učencev, ki so/niso napredovali v naslednji razred 

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008. 

 

V Tabelah 4.28 in 4.29 so prikazane frekvence in deleţi za upoštevanje deleţa 

učencev, ki so ali niso napredovali v naslednji razred. Iz primerjave deleţev na Sliki 4.10 

vidimo, so ravnatelji menili, da so bili rezultati srednje ali zelo upoštevani v 74,83 %, učitelji 

menijo, da ta odstotek znaša 32,07. 
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V Tabelah 4.30 in 4.31 je predstavljena analiza odgovorov ravnateljev in učiteljev 

glede upoštevanja drugih učnih rezultatov učencev. 

 

Tabela 4.30: Upoštevanje drugih učnih rezultatov učencev z vidika ravnateljev  

BCG19C Ne vem, ali 

so bili 

upoštevani 

Sploh niso 

bili 

upoštevani 

Malo so 

bili 

upoštevani 

Srednje so 

bili 

upoštevani 

Zelo so 

bili 

upoštevani 

skupaj 

frekvenca  3 1 21 85 36 146 

delež  2.05 0.68 14.38 58.22 24.66 100 

 82.88  

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 

 

Tabela 4.31: Upoštevanje drugih učnih rezultatov učencev z vidika učiteljev 

BTG22C Ne vem, ali 

so bili 

upoštevani 

Sploh niso 

bili 

upoštevani 

Malo so 

bili 

upoštevani 

Srednje so 

bili 

upoštevani 

Zelo so 

bili 

upoštevani 

skupaj 

frekvenca  525 225 605 934 364 2653 

delež  19,79 8,48 22,80 35,21 13,72 100 

  48.93  

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 

 

Slika 4.11: Upoštevanje drugih učnih rezultatov učencev 

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 

 

Analiza odgovorov anketiranih ravnateljev je pokazala, da so ravnatelji najvišje 

ocenili prav upoštevanje drugih učnih rezultatov, in sicer v 82,88 %, učitelji pa menijo, da so 

bili pri evalvacijah le-ti upoštevani v 48,93 %, kar je razvidno tudi s Slike 4.11. 

Mnenja ravnateljev in učiteljev o upoštevanju povratnih informacij učencev o 

poučevanju, ki so ga bili deleţni, so prikazana v Tabelah 4.32 in 4.33. 
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Tabela 4.32: Upoštevanje povratne informacije učencev o poučevanju, ki so ga bili deleţni z 

vidika ravnateljev  
BCG19D Ne vem, ali 

so bili 

upoštevani 

Sploh niso 

bili 

upoštevani 

Malo so 

bili 

upoštevani 

Srednje so 

bili 

upoštevani 

Zelo so 

bili 

upoštevani 

skupaj 

frekvenca  7 11 35 67 26 146 

delež  4.79 7.53 23.97 45.89 17.81 100 

 63.70  

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 

 

Tabela 4.33: Upoštevanje povratne informacije učencev o poučevanju, ki so ga bili deleţni z 

vidika učiteljev 
BTG22D Ne vem, ali 

so bili 

upoštevani 

Sploh niso 

bili 

upoštevani 

Malo so 

bili 

upoštevani 

Srednje so 

bili 

upoštevani 

Zelo so 

bili 

upoštevani 

skupaj 

frekvenca  565 191 616 834 448 2654 

delež  21,29 7,20 23,21 31,42 16,88 100 

  48.30  

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 

 

Slika 4.12: Upoštevanje povratnih informacij učencev o poučevanju, ki so ga bili deleţni 

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 

 

V tem sklopu ravnatelji menijo, da so bile najniţje upoštevane povratne informacije 

učencev o poučevanju, ki so ga bili deleţni, in sicer v 63,7 %, čeprav bi lahko bile prav te 

informacije v pomoč pri povratnih informacijah o delu učiteljev z vidika učencev. Učitelji so 

isti dejavnik ocenili kot upoštevan v 48,30 % in pri tem dejavniku se ocena ravnateljev in 

učiteljev najmanj razlikuje (Slika 4.12).  

Pri analizi mnenj ravnateljev in učiteljev o upoštevanju različnih rezultatov in 

informacij pri evalvairanju šole smo opazili precejšnja razhajanja med navedbami ravnateljev 

in učiteljev. Visok je tudi deleţ učiteljev, ki sploh ne vedo, ali so bili rezultati upoštevani ali 

ne, in se giblje med 20 in 30 odstotki. Ţe pri obravnavi Hipoteze 1 smo ugotovili razhajanja 

med dojemanjem načrtovanja ciljev šole z vidika ravnateljev in z vidika učiteljev, zgoraj 
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prikazani rezultati analize podatkov se nagibajo v smer, da so pri določanju ciljev šole v večji 

meri ravnatelji tisti, ki sami določajo cilje šole.  

Na tem mestu prehajamo k obravnavi razredne klime. Preučiti ţelimo, v kolikšni meri 

je razredna klima upoštevana pri evalvacijah šol. V raziskavi TALIS so odnose med učitelji in 

učenci merili s spremenljivko BTG31G – J. V Tabeli 4.34 so prikazani odstotki učiteljev, ki 

so se s trditvami strinjali ali zelo strinjali, in nam kaţe na visoko stopnjo strinjanja s 

postavljenimi trditvami.  

 

Tabela 4.34: Percepcija odnosov med učitelji in učenci 

BTG31G-J Se strinjam Zelo se 

strinjam 

SKUPAJ 

Na tej šoli se učitelji in 

učenci ponavadi dobro razumemo. 

85.08% 10.48% 96.28% 

Večina učiteljev na tej šoli 

meni, da je dobrobit učencev 

pomembna. 

76.83% 20.65% 97.48% 

Večino učiteljev na tej šoli 

zanima, kaj želijo učenci 

povedati. 

79.93% 11.14% 90.97% 

Če učenec na tej šoli potrebuje 

dodatno pomoč, mu jo šola tudi 

zagotovi. 

56.10% 42.47% 98.57% 

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 

 

V Tabelah 4.35 in 4.36 je prikazano, v kolikšni meri so bili v evalvacijah šol 

upoštevani odnosi med učitelji in učenci v osnovnih šolah v Sloveniji. Dobri odnosi med 

učitelji in učenci so nujni za občutek zadovoljstva, varnosti in motivacije za delo in so nujni  

pogoj za kakovost vzgojno-izobraţevalnega procesa. Rezultati analize podatkov, ki so 

prikazani v Tabelah 4.35 in 4.36, nam kaţejo, da 83,67 % anketiranih ravnateljev in 73,40 % 

anketiranih učiteljev ocenjuje, da so bili odnosi med učitelji in učenci srednje ali zelo 

upoštevani.  

 

Tabela 4.35: Upoštevanje odnosov med učitelji in učenci z vidika ravnateljev  

BCG19I Ne vem, ali 

so bili 

upoštevani 

Sploh niso 

bili 

upoštevani 

Malo so 

bili 

upoštevani 

Srednje so 

bili 

upoštevani 

Zelo so 

bili 

upoštevani 

skupaj 

frekvenca  4 4 16 52 71 147 

delež  2.72 2.72 10.88 35.37 48.30 100 

 83.67  

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 
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Tabela 4.36: Upoštevanje odnosov med učitelji in učenci z vidika učiteljev 

BTG22D Ne vem, ali 

so bili 

upoštevani 

Sploh niso 

bili 

upoštevani 

Malo so 

bili 

upoštevani 

Srednje so 

bili 

upoštevani 

Zelo so 

bili 

upoštevani 

skupaj 

frekvenca  237 82 387 1000 949 2655 

delež  8,93 3,09 14,58 37,66 35,74 100 

  73.40  

Vir: Pahor Bizjak, lastni izračuni avtorja na podlagi baze TALIS 2008 

 

Visoki deleţi tovrstnih odgovorov kaţejo, da ima šolska klima pomembno mesto v 

šolskih evalvacijah.  

 

Sklep k Hipotezi 3  

Na podlagi analize spremenljivk v Hipotezi 3 smo preverjali zavedanje pomena 

spremljanja in evalviranja različnih povratnih informacij o delu, učinkih in odnosih, ki vladajo 

med učenci in učitelji. Analizirali smo tudi, v kolikšni meri so ti podatki upoštevani v 

evalvacijah in posledično sluţijo izboljševanju vzgojno-izobraţevalnega procesa.  

 Na osnovi analize odgovorov ravnateljev ugotavljamo, da ravnatelji na OŠ v Sloveniji 

večinoma precej ali zelo pogosto izvajajo dejavnosti, povezane z upravljanjem šolskih ciljev, 

kot so spremljanje dela učencev, opazovanje poučevanja in uporaba doseţkov učencev za 

oblikovanje VI ciljev šole. To nam nakazuje na zavedanje ravnateljev o pomembnosti 

spremljanja dela in rezultatov za izboljševanje pedagoškega procesa. 

Analiza empiričnega gradiva je pokazala, da se pri oceni, v kolikšni meri se v 

evalvacijah upoštevajo različni rezultati učencev, odgovori ravnateljev in učiteljev precej 

razhajajo. Medtem ko ravnatelji menijo, da so bili rezultati upoštevani med 71 in 82 %, so 

učitelji ista področja ocenili, da so bili rezultati upoštevani med 32 in 48 %. Razhajanja med 

odgovori ravnateljev in učiteljev so sorazmerno zelo visoka, poleg tega se deleţ učiteljev, ki 

ne vedo, ali so bili rezultati upoštevani ali ne, giblje med 20 in 30 odstotki. Povratne 

informacije o delu učiteljev sluţijo izboljševanju pedagoških praks. Temu vidiku je bilo 

odstopanje med ocenami ravnateljev in učiteljev najmanjše. Zaskrbljujoča je ugotovitev, da so 

ravnatelji ocenili, da je bil ta vidik najmanj izmed vseh upoštevan pri evalvacijah, in sicer v 

63,7 odstotkih. Z vidika obvladovanja kakovosti bi morali dati tem povratnim informacijam s 

strani učencev o poučevanju, ki so ga bili deleţni kot uporabnikov storitev, pomembno mesto 

pri evalviranju osnovne šole.  

 Analize teh podatkov nam posredno kaţejo na to, da se z evalvacijami na velikem 

delu šol v Sloveniji ukvarjajo predvsem ravnatelji sami ter da učitelji niso seznanjeni z 
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vsebino evalvacij oziroma ne sodelujejo pri evalviranju dela. Evalvacije oziroma ugotovljeno 

stanje naj bi bili podlaga za načrtovanje izboljšav. Ključni element evalvacij pa so tudi 

rezultati v zvezi z delom in organizacija, ki se ţeli stalno izboljševati, mora upoštevati 

rezultate evalvacij tudi pri pripravi razvojnega načrta. Tu naletimo na neskladje pri 

poznavanju vsebine evalvacij z vidika rezultatov s strani učiteljev in ravnateljev.   

Ravnatelji in učitelji na slovenskih OŠ dajejo tudi pomembno mesto odnosom med 

učitelji in učenci ter jih pomembno upoštevajo pri šolskih evalvacijah. Večina slovenskih 

ravnateljev in učiteljev se strinja s trditvijo, da so odnosi med učitelji in učenci srednje ali zelo 

upoštevani v evalvacijah. V tem segmentu se kaţe tudi največja seznanitev učiteljev z vsebino 

evalvacije in je razkorak v strinjanju med ravnatelji in učitelji, v kolikšnem deleţu so bili ti 

rezultati upoštevani, najmanjši od vseh vidikov evalvacij. To kaţe na večje poznavanje 

vsebine evalvacij s strani učiteljev v tem segmentu. Na osnovi tega sklepamo, da se učitelji in 

ravnatelji zavedajo pomena razredne klime za kakovost poučevanja.  

Ţe pri obravnavi Hipoteze 1 smo ugotovili razhajanja med dojemanjem načrtovanja 

ciljev šole z vidika ravnateljev in z vidika učiteljev, zgoraj prikazani rezultati analize 

podatkov se nagibajo v smer, da so pri določanju ciljev šole v večji meri ravnatelji tisti, ki 

sami določajo cilje šole. V Hipotezi 1 smo tudi analizirali skupno načrtovanje dela z vidika 

ravnateljev in učiteljev ter ugotovili, da učitelji precej ali zelo pogosto skupaj z ravnatelji 

oblikujejo razvojni načrt šole, čeprav so v večji meri o tem spet prepričani ravnatelji. 

Odstotek učiteljev, ki ne ve, ali so cilji upoštevani in razkorak pri oceni upoštevanja ciljev, ţal 

kaţe bolj na individualistično vodenje in ni najskladnejši s skupnim oblikovanjem razvojnega 

načrta šole. Dopuščamo pa dve moţni predpostavki:  

- da učitelji in ravnatelji sicer večinoma skupaj oblikujejo razvojni načrt, kot je to 

razvidno iz analize Hipoteze 1, vendar se o teh rezultatih evalvacij ne pogovarjajo 

oziroma jih ne upoštevajo, kar sklepamo iz analize Hipoteze 3;  

- da razvojni načrt v večji meri pripravljajo ravnatelji sami ali v oţjih skupinah, zato del 

učiteljev s tem ni seznanjen. 

Pri analizi podatkov v zvezi s pomenom spremljanja in evalviranja različnih povratnih 

informacij o delu učencev smo na nekaterih mestih naleteli na precejšen razkorak v mnenju 

ravnateljev in učiteljev. Ugotavljamo, da se ravnatelji zavedajo pomena spremljanja pouka in 

evalviranja različnih povratnih informacij o delu učencev in šolski klimi. Na osnovi analize 

podatkov v zvezi z učitelji pa ugotavljamo, da so učitelji večinoma slabo seznanjeni z 

vsebinami evalvacij, na osnovi česar ne moremo izpeljati sklepa, da sluţijo izboljševanju dela 

na šoli.  
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Potrjujemo, da se ravnatelji zavedajo pomena spremljanja različnih rezultatov in klime 

in da te vidike tudi upoštevajo v evalvacijah. Za učitelje pa ugotavljamo, da se zavedajo 

pomena dober razredne klime. Slabo poznavanje vsebine evalvacij s strani učiteljev posredno 

nakazuje, da ti podatki ne sluţijo izboljševanju, zato hipotezo v tem delu zavračamo. 

Ker se šola lahko izboljšuje samo kot celota, kljub pozitivnimi potrditvi domnev v 

zvezi z ravnatelji na tem mestu Hipoteze 3 v celoti ne moremo niti zavrniti niti potrditi. 

 

4.2.4 Hipoteza 4 in njena preverba 

Prehajamo na obravnavo Hipoteze 4, v skladu s katero domnevamo, da so 

zadovoljstvo z delom in prepričanja učiteljev povezana s praksami poučevanja. Domnevamo 

tudi, da je zadovoljstvo povezano z učinkovitostjo, prepričanja pa z zahtevnejšimi praksami 

poučevanja. Za potrditev hipoteze bomo primerjali določene indekse v povezavi s samo-

učinkovitostjo, zadovoljstvom, prepričanji in praksami poučevanja. Pričakujemo, da bomo s 

pomočjo analize dokazali, da učitelji, ki verjamejo v konstruktivistični pristop k poučevanju, 

uporabljajo zahtevnejše oblike poučevanja. S tem bomo dokazali, da temeljna prepričanja, 

čeprav nezavedna, vplivajo na naše vsakdanje prakse. 

 

Za preverjanje hipoteze smo se osredotočili na indikatorje, ki so vključevali 

spremenljivke o stališčih učiteljev. Za mednarodno primerjavo odgovorov učiteljev so bili 

izvedeni testi s konfirmatorno faktorsko analizo (MGCFA). Za primerjave in statistične 

analize so bile uporabljene t. i. relativne vrednosti, gre za standardizirane vrednosti 

spremenljivk – povprečna vrednost vsakega od indikatorjev je 0. Z relativnimi vrednostmi so 

odgovori posameznikov standardizirani na način, da izraţajo preferenco do enega ali drugega 

indikatorja, kar omogoča zmanjšanje napake odgovora (TALIS, Nacionalno poročilo 2009, 

str. 101). V Mednarodnem poročilu TALIS so s pomočjo multiple regresije iskali povezave 

med različnimi prepričanji in pedagoško prakso v odnosu do zadovoljstva z delom in samo-

učinkovitostjo. Pri tem predstavljajo polja označena s plus pozitivno povezavo, polja 

označena z minus negativno povezavo. Kjer ni bilo statistično pomembnih povezav, so polja 

prazna. 

V skupini izjav, ki sodijo v indikator poučevanje in učenje kot neposredni prenos 

TBTRAD (Index of Direct Transmission Beliefs about Teaching – Teacher), je skupno 

razumevanje vloge učitelja kot posredovalca znanja v jasni in strukturirani obliki kot tistega, 

ki učencem razlaga pravilne odgovore, jim posreduje jasne in rešljive probleme ter v razredu 
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zagotavlja red. Indikator je bil sestavljen iz naslednjih stališč oziroma posameznih izjav iz 

vprašalnika (BTG29A, G, H, K): 

- Po mojem mnenju učinkoviti/dobri učitelji pokaţejo pravi način za rešitev problema; 

- Poučevanje bi moralo temeljiti na problemih z jasnimi, pravilnimi odgovori in na idejah, 

ki jih lahko večina učencev hitro dojame;  

- Koliko se bodo učenci naučili, je odvisno od njihovega predznanja – zato je učenje dejstev 

tako nujno;   

- Za učinkovito učenje mora biti na splošno mir v učilnici. 

Skupini izjav, ki sodijo v indikator TBCONC (Index of Constructivist Beliefs about 

Teaching – Teacher), konstruktivistični pogled na poučevanje in učenje, je skupno 

razumevanje vloge učenca kot aktivnega udeleţenca učnega procesa. Indikator je sestavljen iz 

naslednjih spremenljivk (BTG29D, F, I, L): 

- Moja vloga učitelja je učencem olajšati raziskovanje;   

- Učenci se največ naučijo, če sami najdejo rešitve problemov;   

- Učencem bi morali dovoliti, da sami premislijo o rešitvah uporabnih nalog, preden jim 

učitelj pokaţe, kako jih rešiti;   

- Razmišljanje in sklepanje sta pomembnejša od določenih vsebin kurikula.« 

 

Slika 4.13 prikazuje povprečja odgovorov slovenskih učiteljev in povprečja TALIS na 

posamezne izjave o poučevanju in učenju. Izjave, ki sodijo v indikator poučevanje in učenje 

kot neposredni prenos, so označene s sivo-črtkastim vzorcem, izjave, ki sodijo v indikator  

konstruktivistični pogled na poučevanje in učenje pa z močno sivo barvo. TALIS povprečje za 

obe skupini izjav je prikazano s svetlo sivo barvo. 

S slike je razvidno, da se slovenski učitelji v splošnem bolj strinjajo s trditvami, ki 

predstavljajo konstruktivistični pogled na poučevanje in učenje. Med izjavami, ki kaţejo na 

konstruktivistična prepričanja o poučevanju in učenju, se učitelji najpogosteje opredeljujejo za 

izjavo »učenci se največ naučijo, če sami najdejo rešitve problemov«, najmanj pogosto pa za 

izjavo »moja vloga učitelja je učencem olajšati raziskovanje«. Med izjavami, ki kaţejo na 

poučevanje kot neposredni prenos, je najpogosteje izbrana izjava »učinkoviti učitelji pokaţejo 

pravi način za rešitev problema«, najmanj pa izjava »koliko se bodo učenci naučili, je odvisno 

od njihovega predznanja« (TALIS, Nacionalno poročilo 2009, str. 99). 
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Slika 4.13: Stališča slovenskih učiteljev o poučevanju in učenju 

Vir: TALIS, Nacionalno poročilo (2009, str. 99). 

 

V raziskavi so preverjali tudi spremenljivke, ki so povezane s praksami poučevanja. 

Prakse poučevanja učiteljev so bile preverjene s spremenljivkami BTG42A – S, ki so 

ugotavljale pogostost izvajanja posameznih praks poučevanja učiteljev pri pouku. Preverjene 

so  bile na petstopenjski lestvici (1 – nikoli ali skoraj nikoli, 2 – pribliţno pri četrtini ur, 3 – 

pribl. pri polovici ur, 4 – pribl. pri treh četrtinah ur, 5 – skoraj pri vsaki učni uri). 

Predpostavljeni so bili trije dokaj ohlapni indikatorji, ker se prakse poučevanja učiteljev med 

drţavami, ki so sodelovale v raziskavi TALIS, razlikujejo. 

Strukturirane prakse poučevanja so bile preverjene z naslednjimi spremenljivkami, 

in sicer:  

- Razredu predstavim novo temo (frontalno predavanje); 

- Jasno prestavim učne cilje; 

- Z učenci pregledam domačo nalogo, ki so jo naredili;  

- Preverim delovne zvezke učencev;  

- Z vprašanji preverim, ali so učenci snov razumeli; 

- Od učencev zahtevam, da si zapomnijo vsak korak postopka;  

1 2 3 4

Po mojem mnenju učinkoviti/dobri učitelji pokaţejo pravi

način za rešitev problema

Poučevanje bi moralo temeljiti na problemih z jasnimi,

pravilnimi odgovori in na idejah, ki jih lahko večina

učencev hitro dojame 

Koliko se bodo učenci naučili, je odvisno od njihovega

predznanja – zato je učenje dejstev tako nujno 

Za učinkovito učenje mora biti na splošno mir v učilnici 

Moja vloga učitelja je učencem olajšati raziskovanje

Učencem bi morali dovoliti, da sami premislijo o rešitvah

uporabnih nalog, preden jim učitelj pokaže, kako jih rešiti

Razmišljanje in sklepanje sta pomembnejša od določenih

vsebin kurikula

Učenci se največ naučijo, če sami najdejo rešitve

problemov
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- S pisnim testom ali spraševanjem ocenim znanje učencev;  

- V začetku učne ure predstavim kratek prejšnje učne ure. 

Na učence usmerjene prakse poučevanja so bile preverjene s spremenljivkami, ki 

vključujejo naslednje dejavnosti:  

- Učenci v majhnih skupinah iščejo skupno rešitev problema ali naloge;  

- Učencem, ki imajo učne teţave, in/ali tistim, ki napredujejo hitreje, dajem drugačno delo; 

- Delam s posameznimi učenci; 

- Učenci vrednotijo svoje delo in o njem razmišljajo;  

- Učenci delajo v skupinah, glede na svoje sposobnosti; 

- Učenci samostojno delajo z učbenikom ali delovnimi listi, da bi utrdili novo učno snov;  

- Učence spodbujam, naj predlagajo ali pomagajo načrtovati razredne dejavnosti ali teme. 

Zahtevnejše dejavnosti poučevanja bile preverjene s spremenljivkami, ki se 

osredotočajo na naslednje vidike dela učencev:  

- Učenci se ukvarjajo s projekti, ki zahtevajo vsaj teden dni dela;  

- Učenci delajo izdelke, ki jih bo uporabljal nekdo drug;  

- Od učencev zahtevam, naj napišejo esej, v katerem pojasnijo svoje razmišljanje ali 

sklepanje v določenem obsegu;  

- Učenci razpravljajo ali zagovarjajo določeno stališče, ki morda ni njihovo. 

 

Tabela 4.37: Indeks različnih praks poučevanja  

  
Strukturirane prakse 

poučevanja 
Na učence 

orientirane prakse 
Zahtevnejše prakse 

poučevanja 

 povprečje SO povprečje SO povprečje SO 

Slovenija 1,04 (0,60) -0,02 (0,50) -1,04 0,44 

TALIS povprečje 0,9 (0,13) -0,2 (0,11) -0,7 (0,10) 

VIR: OECD, podatkovna baza (2009) 

 

V Tabeli 4.40 je prikazano drţavno povprečje in standardni odklon za standardizirane 

relativne vrednosti za strukturirane prakse, na učence orientirane prakse in zahtevnejše prakse 

poučevanja. Iz tabele je razvidno, da učitelji v Sloveniji najpogosteje uporabljajo strukturirane 

oblike poučevanja. Višje od TALIS povprečja so tudi na učence orientirane prakse, medtem 

ko zahtevnejše prakse poučevanja med slovenskimi učitelji v tretji triadi odstopajo navzdol 

oziroma jih učitelji malo uporabljajo. 
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Tabela 4.38: Odnosi med učiteljevimi prepričanji in praksami poučevanja 

Strukturirane prakse poučevanja Na učence orientirane prakse Zahtevnejše prakse poučevanja 

v odvisnosti od: v odvisnosti od: v odvisnosti od: 

Prepričanja o 
poučevanju kot 

direktnem 
prenosu 

Konstrukti- 
vistična 

prepričanja o 
poučevanju 

Prepričanja o 
poučevanju kot 

direktnem 
prenosu 

Konstrukti- 
vistična 

prepričanja o 
poučevanju 

Prepričanja o 
poučevanju kot 

direktnem 
prenosu 

Konstrukti- 
vistična 

prepričanja o 
poučevanju 

+ +   +   + 

VIR: OECD, podatkovna baza (2009) 

 

V Tabeli 4.41 so prikazane povezave med prepričanji učiteljev in praksami 

poučevanja. Iz rezultatov multiple regresije lahko sklepamo, da učitelji, ki delijo prepričanja o 

poučevanju kot neposrednem prenosu in konstruktivističnem poučevanju, pogosteje 

uporabljajo strukturirane oblike poučevanja. Pri učiteljih, ki delijo prepričanja o poučevanju 

kot neposrednem prenosu, ni statistično pomembne povezave med prepričanji in praksami 

poučevanja, ki so orientirane na učenca, in zahtevnejšimi praksami poučevanja. Učitelji, ki 

delijo konstruktivistična prepričanja o poučevanju, v svoji praksi izvajajo tudi na učence 

orientirane prakse poučevanja in zahtevnejše oblike poučevanja.  

V mednarodnem poročilu raziskave TALIS je zadovoljstvo z zaposlitvijo (delom) 

osrednji koncept v organizaciji dela, saj se predpostavlja, da na zadovoljstvo z delom vplivajo 

tako delovne razmere kakor tudi vplivi z delom povezanih vedenj. Samoučinkovitost in 

zadovoljstvo z delom pa sta povezana z učnimi praksami in doseţki učencev (OECD 2009, 

str. 111).  

Občutek samoučinkovitosti je bil ocenjen s spremenljivkami (BTG31B, C, D, E) in 

izraţen v indikatorju SELFEF ( Index of Teachers' self Efficacy). Spremenljivke niso merile 

učinkovitosti delovanja pedagoških praks, temveč so preverjale mnenje učiteljev o različnih 

vidikih lastne učinkovitosti, in sicer:  

- Občutek imam, da izobrazbeno bistveno vplivam na ţivljenje svojih učencev;   

- Če se zelo potrudim, mi uspe doseči napredek tudi najteţavnejših in najmanj motiviranih 

učencev;  

- Z učenci svojega razreda delam uspešno;  

- Navadno vem, kako učencem pojasniti snov.  

Občutek zadovoljstva učiteljev z zaposlitvijo pa je bil preverjen s spremenljivkama 

BTGA in F:  

- Na splošno sem s svojo sluţbo zadovoljen/zadovoljna;   
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- Učitelji smo v tej lokalni skupnosti spoštovani.  

Učitelji so izraţali svoje mnenje na 4-stopenjski lestvici strinjanja (1 – sploh se ne 

strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – strinjam se, 4 – zelo se strinjam).  

V Mednarodnem poročilu raziskave TALIS je poudarjeno, da so učitelji, ki so 

zadovoljnejši, bolj motivirani in učinkovitejši pri delu. Indeks SELFEF za Slovenijo je v 

šolskem letu 2007/08 znašal 0,01 (S.E. 0,01) (Mednarodno poročilo 2009, str. 246). Učitelji v 

Sloveniji, ki so zaposleni za nedoločen čas, imajo na splošno višje izraţen indeks samo-

učinkovitosti, negativno pa je povezan z leti zaposlitve (OECD 2009, str. 151). To pomeni, da 

imajo boljši občutek samoučinkovitosti učitelji, ki so zaposleni za nedoločen čas, vendar ta z 

leti dela izginja. Iz tega sklepamo, da samoučinkovitost z leti narašča, po nekem obdobju pa je 

v upadanju, torej imajo najmanjši občutek samospoštovanja učitelji novinci in stari učitelji. 

V tabeli 4.42 so prikazane spremenljivke za Slovenijo, ki so bile preverjene z multiplo 

regresijo glede na spremenljivko SELFEF. Pozitivne povezave so označene s '+', medtem ko 

so negativne označene z '-'. Celice so prazne, kjer ni bilo dokazanih nobenih statistično 

pomembnih povezav. Stopnja tveganja je bila 5-% (OECD 2009, str. 251).  

 

Tabela 4.39: Učiteljeva prepričanja, pedagoške prakse in samoučinkovitost 

Samoučinkovitost 

v odvisnosti od: 

Odnosi učitelji  -  
učenec 

Strukturirane 
prakse 

poučevanja 

Na učence 
orientirane prakse 

Zahtevnejše 
prakse 

poučevanja 

Prepričanja o 
poučevanju kot 

direktnem 
prenosu 

Konstrukti- 
vistična 

prepričanja o 
poučevanju 

+  +  + + 

Vir: TALIS, Mednarodno poročilo (2009, str. 251) 

 

Samoučinkovitost učiteljev je v pozitivni povezavi z odnosom učitelj – učenec, na 

učence orientiranimi praksami, poučevanjem kot neposrednim prenosom in konstrutivističnim 

pogledom na poučevanje. Iz tega sklepamo, da imajo učitelji, ki imajo višji občutek lastne 

samoučinkovitosti, boljše odnose z učenci, pogosteje izvajajo na učence usmerjene aktivnosti 

poučevanja in imajo pozitivna prepričanja o obeh stilih poučevanja, poučevanjem kot 

direktnem prenosu in kostruktivističnem pogledu na poučevanje.  

Kot je razvidno iz Tabele 4.43, rezultati multiple regresije kaţejo, da pri učiteljih tretje 

triade v Sloveniji zadovoljstvo ni povezano s prepričanji o poučevanju. Pri praksah 

poučevanja na učence orientirane prakse in zahtevnejše oblike poučevanja ne kaţejo 

povezave. Močnejše kot so strukturirane prakse poučevanja, niţji je občutek 
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samozadovoljstva, medtem ko razredna klima, odnosi med učitelji in učenci ter občutek 

samoučinkovitosti pozitivno vplivajo na občutek zadovoljstva.  

 

Tabela 4.40: Učiteljeva prepričanja, pedagoške prakse, samoučinkovitost 

in občutek zadovoljstva 

Zadovoljstvo z delom 

v odvisnosti od: 

Prepričanja o 
poučevanju kot 

direktnem 
prenosu 

Konstrukti- 
vistična 

prepričanja 
o 

poučevanju 

Strukturirane 
prakse 

poučevanja 

Na učence 
orientirane 

prakse 

Zahtevnejše 
prakse 

poučevanja 

Razredna 
disciplinska 

klima 

Odnosi 
učitelji - 
učenec  

Samo-
učinkovitost 

učiteljev 

0,02 0 -0.05* 0,01 -0,04 0.14* 0.19* 0.28 

    -     + + + 

VIR: OECD, podatkovna baza (2009) 

 

 

Sklep k Hipotezi 4 

Slovenski učitelji se v splošnem bolj strinjajo s trditvami, ki predstavljajo 

konstruktivistični pogled na poučevanje in učenje, hkrati pa učitelji v Sloveniji najpogosteje 

uporabljajo strukturirane oblike poučevanja, ki bolj nakazujejo na pedagoške prakse kot 

neposredni prenos. Pogosto uporabljajo tudi na učence orientirane prakse. Zahtevnejše prakse 

poučevanja, ki temeljijo bolj na konstruktivističnih prepričanjih, so med slovenskimi učitelji v 

tretji triadi manj razširjene oziroma jih učitelji malo uporabljajo. Rezultati multiple regresije 

so pokazali, da so strukturirane prakse poučevanja v pozitivni odvisnosti od obeh stilov 

poučevanja, medtem ko so na učence orientirane in zahtevnejše prakse poučevanja v pozitivni 

povezavi s konstruktivističnimi prepričanji o poučevanju. Na osnovi tega opaţamo neskladje 

med konstruktivističnimi prepričanji in praksami poučevanja. Izraţena prevladujoča 

prepričanja o konstruktivističnem stilu poučevanja in prevladujoče strukturirane prakse 

poučevanja med slovenskimi učitelji nam kaţejo na to, da le učitelji, ki resnično in ne le na 

deklarativni ravni delijo ta prepričanja, uporabljajo tudi na učence orientirane in zahtevnejše 

prakse poučevanja. Pedagoške prakse kaţejo, da so ti učitelji v resnici v manjšini in ne v 

večini. 

Učitelji, ki imajo višji občutek lastne samoučinkovitosti, imajo boljše odnose z učenci, 

pogosteje izvajajo na učence usmerjene aktivnosti poučevanja in imajo pozitivna prepričanja 

o obeh stilih poučevanja, poučevanju kot direktnem prenosu in kostruktivističnem pogledu na 

poučevanje. Zanimivo je dejstvo, da raziskava ni pokazala povezav med samoučinkovitostjo 
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niti pri strukturiranih niti pri zahtevnejših praksah poučevanja. Občutek zadovoljstva z delom 

je odvisen predvsem od odnosov v razredu med učitelji in učenci ter od občutka samo-

učinkovitosti. Izpostavili tudi negativno odvisnost zadovoljstva s strukturiranimi oblikami 

poučevanja, kar pomeni, da bolj ko je pouk strukturiran, manjši je občutek zadovoljstva. Tu 

pa prihaja do svojstvenega paradoksa – prakse, ki prinašajo najmanj zadovoljstva, so med 

slovenskimi učitelji najbolj razširjene. Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da prepričanja in prakse 

niso izvor za občutek zadovoljstva učiteljev, temveč kako dobro učitelj obvlada disciplino ter 

koliko se počuti  učinkovit, kar nam potrjuje storilnostno kulturo slovenske šole.  

Iz analize podatkov sklepamo na pozitivno povezavo med zadovoljstvom in samo-

učinkovitostjo pri delu učiteljev, na način, kot je le-ta opredeljena v raziskavi TALIS. 

Rezultati raziskave kaţejo tudi na to, da so prepričanja o konstruktivističnem pristopu k 

poučevanju povezana z zahtevnejšimi praksami poučevanja. Potrjujemo Hipotezo 4.  

 

4.3 Slabosti in dobre plati organizacijske kulture v slovenski OŠ 

V magistrski nalogi smo po študiju relevantne literature izpostavili kot zaţelene tri tipe 

šolskih kultur: procesno-razvojno, sodelovalno in marketinško kulturo. Na nasprotni strani pa 

imamo storilnostno in kulturo individualizma, ki sta značilni za tradicionalno šolo in njeno 

kulturo. Transformativna šola je usmerjena na učenca, sodelovanje in strokovno rast 

zaposlenih, vodenje je demokratično, podlaga za vse aktivnosti v šoli pa slonijo na filozofiji 

nenehnega izboljševanja. Šolska kultura pa se ne oblikuje le znotraj organizacije, temveč ima 

svoje korenine tudi v nacionalni kulturi in prispevku osebnih kultur posameznikov, ki jo 

sestavljajo. Posamezni segmenti različnih kultur pa se odraţajo v različnih vidikih šolske 

kulture. 

4.3.1 Storilnostna ali procesno-razvojna kultura? 

Hofstede je v jedro organizacijske kulture postavil deljena prepričanja vsakdanjih 

praks, kar pomeni, da prepričanja in stališča sooblikujejo vsakdanje praske delovanja 

učiteljev. Za cilj naloge smo si osvetliti dejavnike organizacijske kulture kot dejavnikov 

kakovosti osnovne šole. Pri interpretaciji rezultatov se opiramo na izsledke raziskav 

nacionalnih in šolskih kultur, ki sta jih opravila Hofstede in Hofstede, na ugotovitve raziskave 

TALIS in na rezultate empirične raziskave s pomočjo sekundarne analize podatkov. 

Spreminjanje organizacijske kulture je dolgotrajen in zapleten proces, zato je pomembno 
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zavedanje, kateri elementi kulture slonijo preteţno na nacionalni, organizacijski ali osebni 

ravni.  

Analiza empiričnega gradiva je pokazala, da se premiki v stališčih učiteljev sicer 

odvijajo v smeri konstruktivističnega stila poučevanja, ţal pa vsakdanje pedagoške prakse 

kaţejo, da določenih nezaţelenih vidikov tradicionalnega načina poučevanja še danes nismo 

uspeli preseči. Slovenski učitelji se sicer v splošnem bolj strinjajo s trditvami, ki predstavljajo 

konstruktivistični pogled na poučevanje in učenje, hkrati pa učitelji v Sloveniji najpogosteje 

uporabljajo strukturirane oblike poučevanja, ki bolj nakazujejo na pedagoške prakse, skladne 

s prepričanji o poučevanju kot neposrednem prenosu. Analize tudi potrjujejo, da so 

zahtevnejše prakse poučevanja, ki temeljijo bolj na konstruktivističnih prepričanjih, med 

slovenskimi učitelji v tretji triadi manj razširjene oziroma jih učitelji malo uporabljajo. Ne 

trdimo, da so strukturirane prakse poučevanja slabe same po sebi, nasprotno, pri nekaterih 

predmetnih področjih so običajne in zaţelene ter se na primer pri matematiki uporabljajo v 

podobnem deleţu v vseh drţavah, ki so sodelovale v raziskavi. Kot problematično v šolski 

kulturi osnovnih šol v Sloveniji izpostavljamo dejstvo, da so pri nas strukturirane prakse 

prevladujoče pri večini predmetnih področij, pogosto se uporabljajo tudi na učence orientirane 

prakse, zelo malo pa je zahtevnejših praks poučevanja. Prepričanja o poučevanju in 

vsakodnevne prakse poučevanja vplivajo tudi na razredno klimo, ki je pomemben element v 

procesu učenja. Čeprav so učitelji odnose med učenci in učitelji ocenili kot dobre, jih najbolj 

moti nemir v razredu, kar tudi kaţe na dojemanje pouka kot neposrednega prenosa. 

Iz Mednarodnega poročila raziskave poučevanja in učenja TALIS je razvidno, da 

nacionalna kultura najmočneje vpliva prav na prepričanja. V Sloveniji v največji meri 

korelirajo prepričanja o poučevanju kot neposrednem prenosu, medtem ko so 

konstruktivistična prepričanja v večjem deleţu odvisna od posameznika in organizacijske 

kulture, vendar obe spremenljivki kaţeta na močan vpliv pedagoške tradicije. 

To nakazuje, da so pedagoška tradicija in drugi kulturni dejavniki bolj pomembni za 

prepričanja neposrednega prenosa kot konstruktivistična prepričanja. Nacionalna kultura, ki je 

na Slovenskem bolj avtoritarna, je skladna s praksami poučevanja kot neposrednim prenosom, 

medtem ko je za konstruktivistični pristop značilen 'modernejši' pristop, ki daje učencu večjo 

vlogo v procesu poučevanja. Ta ugotovitev se ujema z dimenzijami nacionalnih kultur po 

Hofstedeju. Značilnosti, ki veljajo za drţave z visokim indeksom distance moči, se v 

nekaterih točkah ujemajo s tradicionalno šolsko kulturo, ki je prevladovala v slovenski šoli v 

preteklosti, in kot kaţejo rezultati empirične raziskave, veljajo še danes. Gre predvsem za 

vlogo učitelja kot podajalca znanja in učenca kot prejemnika znanja, kakovost učenja pa je 
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odvisna predvsem od odličnosti učitelja. Občutek zadovoljstva učiteljem daje predvsem 

občutek učinkovitosti in obvladovanja discipline v razredu. Rezultati raziskave kaţejo in 

potrjujejo ugotovitve teoretikov, da je šolska kultura v osnovnih šolah v Sloveniji z vidika 

poučevanja bolj podobna storilnostni kot procesno-razvojni kulturi.  

Poleg tega nam rezultati raziskave kaţejo, da se učitelji sicer zavedajo, kakšne so 

zaţelene pedagoške prakse in stili poučevanja, hkrati pa veliko učiteljev izvaja pedagoške 

prakse, ki kaţejo prav na kulturo, ki jo ţelimo s prenovami na sistemski ravni preseči. V 

Hofstedejevi  raziskavi je bila Slovenija uvrščena med drţave z visokim indeksom izogibanja 

negotovosti, kar se kaţe tudi v odporu do sprememb. Za šolski sistem v Slovenji visok indeks 

predstavlja oviro pri uvajanju sistemskih sprememb. Kot so zapisali teoretiki s tega področja, 

se to kaţe na način, da se spremembe uvajajo samo navidezno, površinsko, v resnici pa se nič 

ne spremeni. Ta tendenca se je pokazala tudi v rezultatih empirične raziskave, ko na 

določenih mestih izpostavljamo določena neskladja med stališči in praksami, ocenami 

ravnateljev in ocenami učiteljev ter v slabo razviti sodelovalni kulturi, ki teţi k ohranjanju 

»statusa quo«. Vzroki za prevladujoče »tradicionalne« načine pouka in majhen deleţ 

zahtevnejših oblik poučevanja kaţe, da so prepričanja tradicionalne pedagoške prakse trdno 

zasidrani in da so odpori do sprememb veliki.  

4.3.2 Individualistična ali sodelovalna kultura? 

Na osnovi teoretičnih izhodišč in rezultatov raziskave ugotavljamo, da je problem 

osnovne šole na Slovenskem tudi slabo razvita sodelovalna kultura. Sodelovalna kultura pa ne 

pomeni kakršne koli oblike sodelovanja, temveč je sodelovanje lahko le navidezno, delno, 

šibko ali močno. Kot močna oblika sodelovanja je v literaturi opredeljeno skupno delo 

(timsko poučevanje, skupno načrtovanje, kolegialne hospitacije, akcijske raziskave, 

mentorstvo in podobno). Sodelovanje med učitelji na osnovnih šolah v Sloveniji je omejeno 

na manj formalne, površinske oblike sodelovanja, ki ne ogroţajo učiteljeve samopodobe. 

Oblike sodelovanja, kot so inštruiranje, mentoriranje in hospitiranje, kjer je učitelj bolj 

izpostavljen kritični presoji dela, so med učitelji razvite v manjši meri, saj tako sodeluje manj 

kot tretjina učiteljev. Poglavitna vzroka za tak individualizem v smislu zaprtosti in strahu pred 

kritiko med učitelji lahko najdemo v tradicionalnih normah pa tudi v pogojih poučevanja. 

Slovenija je bila v Hofstedejevi raziskavi uvrščena med drţave z nizkim indeksom 

individualizma, ki se v šolski kulturi kaţe tudi kot teţnja po ohranjanju velike 

centraliziranosti, izvedba pouka pa je odvisen od učiteljev samih. Te ugotovitve nam 

potrjujejo tezo, da razlogi za stanje, kakršno vlada med učitelji v osnovnih šolah v Sloveniji, 
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izhajajo iz slovenske nacionalne kulture. Za razliko od prepričanj in vsakdanjih praks 

poučevanja, kjer je vpliv organizacije majhen, ima na sodelovalne prakse organizacija večji 

vpliv. Tu ne smemo zanemariti pomena vodij, ravnateljev v Sloveniji, ki imajo na tem 

področju moţnosti izboljševanja močnih praks sodelovanja in posledično premika k procesno-

razvojni kulturi in šoli kot učeči se organizaciji največji vpliv.  

4.3.3 Odnos do izboljševanja kakovosti 

Zagotovo so kakovosten pouk ter znanje in vzgoja k celoviti in ustvarjalni osebnosti 

primarna naloga šole. Če se ţeli šola stalno izboljševati, mora spremljati, evalvirati različne 

procese in uvajati ustrezne spremembe za izboljševanje kakovosti. Prav tako je pomembno, da 

ni zanemarjen vidik vodenja, ki je ključnega pomena za izboljšave na šolah.  

Na osnovnih šolah so za pripravo razvojnega načrta šole odgovorni ravnatelji. Ţe sama 

beseda »razvojni« pove, da to ne more biti zgolj letni delovni načrt šole, temveč dokument, ki 

sloni na analizah stanja, ciljih ter politikah in strategijah za doseganje ciljev. Za nenehno 

izboljševanje kakovosti osnovne šole mora le-ta sloneti na evalvacijah in načrtovanem 

uvajanju sprememb v smislu stalnih izboljšav. Še tako dobro zastavljen razvojni načrt pa v 

praksi ne bo učinkovit, če ne bo imel širokega konsenza med zaposlenimi. Poznavanje ciljev 

in aktivno vključevanje zaposlenih v pripravo načrtovanja dela sta ključnega pomena za 

uspešnost izvedbe.  

Pri pripravi razvojnih načrtov osnovnih šol v Sloveniji smo opazili velik razkorak med 

mnenjem učiteljev in ravnateljev. Medtem ko učitelji večinoma menijo, da cilje postavljajo 

ravnatelji sami, so ravnatelji prepričani, da jih oblikujejo skupaj z zaposlenimi. Slovenski 

učitelji se tudi večinoma identificirajo s kakovostjo kot skupno odgovornostjo, vendar 

rezultati raziskave kaţejo, da jih veliko pravzaprav ni seznanjenih z vsebino in področji 

(samo)evalvacije. Na tem mestu je zopet opazen razkorak med ţelenim in dejanskim stanjem, 

deklarativnim in stvarnim. Prav tako so očitno razlike v obsegu vključenosti zaposlenih v 

pripravo razvojnih načrtov in načrtovanju ciljev šole. Se pa ravnatelji zavedajo pomena 

rezultatov, odnosov in povratnih informacij za izboljševanje kakovosti šole.  

Povratne informacije oziroma ocene učiteljevega dela bolj vplivajo na izboljševanje 

pedagoških praks posameznikov kot šole na splošno. Rezultati empirične raziskave kaţejo, da 

imajo povratne informacije o delu, ki vsebujejo predloge za izboljšanje, večji vpliv na 

izboljševanje praks kot ocene, ki vsebujejo le sodbo. Kljub temu, da se učitelji pozitivno 

opredeljujejo do ocenjevanja, rezultati kaţejo, da je več kot polovica učiteljev ocenila, da 

ocenjevanje le malo vpliva na način poučevanja v razredu na splošno. Na občutek 
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zadovoljstva z delom in varnostjo zaposlitve imajo ocene večinoma pozitiven vpliv. Analiza 

empiričnega gradiva je pokazala, da je na osnovnih šolah v Sloveniji največkrat posredovalec 

povratne informacije ravnatelj, redkeje pa drugi učitelji ali drugi vodstveni delavci, kar 

potrjuje slabo razvitost sodelovalne kulture. Na tem mestu bi izpostavili še dva pereča vidika 

šolske kulture na Slovenskem, ki po našem mnenju negativno vplivata na izboljševanje 

kakovosti. Enega vidimo v dejstvu, da učitelji, ki imajo trajno slabe rezultate, ne izboljšajo 

kakovosti dela, niti ni zaradi tega ogroţena njihova zaposlitev. Drugi problem vidimo v tem, 

da tretjina učiteljev nikoli ne prejme kakršne koli povratne informacije o svojem delu iz 

nobenega vira. Iz teh rezultatov sklepamo, da je tudi na področju vloge ocenjevanja oziroma 

povratnih informacij učiteljem mogoče povečati vlogo ocenjevanja dela učiteljev z namenom 

izboljševanja pedagoških praks.  

Čeprav se ravnatelji osnovnih šol v Sloveniji po rezultatih raziskave TALIS angaţirajo 

primarno v pedagoškem stilu vodenju, vsakdanje prakse učiteljev in odnos do izboljševanja 

le-teh tega ne odraţajo. Na podlagi rezultatov se šolska kultura kaţe bolj kot storilnostna in 

individualistična, torej se nagiba bolj v smeri tradicionalne šole. Na osnovi tega sklepamo, da 

je tudi model vodenja, čeprav deklarativno »moderen«, v svojem bistvu del zatečene kulture 

ter zato tradicionalen in avtoritativen. 

 

5. ZAKLJUČNA RAZMIŠLJANJA 

 

 

Organizacijska kultura, čeprav nevidna, neotipljiva, je zagotovo močna nevidna sila 

znotraj organizacij. Schein jo definira kot globljo raven temeljnih predpostavk in prepričanj, 

ki so skupne članom organizacije in ki delujejo na nezavedni ravni ter so temeljni 

samoumevni način percepcije samega sebe in svojega okolja. Hofstede nacionalno kulturo 

neločljivo povezuje z vrednotami, ki vladajo v določeni druţbi, organizacijsko kulturo pa z 

deljenimi prepričanji vsakdanjih praks. Nacionalno kulturo prevzamemo v procesu primarne 

socializacije v druţini in šoli, ki nas zavestno ali nezavedno spremlja, tudi ko vstopimo v 

organizacijo. Nacionalna kultura se odraţa tudi v organizacijski kulturi, torej tudi v šolski 

kulturi v osnovnih šolah v Sloveniji.  

Kot vzor za model celovitega obvladovanja kakovosti smo izbrali model odličnosti 

EFQM. V njem so za šole poudarjeni predvsem osredotočenost na prepoznavanje sedanjih in 

bodočih potreb odjemalcev, pomen vodenja za učinkovito upravljanje organizacije, 
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spodbujanje strokovne rasti in razvoja zaposlenih, izboljševanje procesov ter razvijanje 

partnerskih odnosov. Skozi prizmo temeljnih načel odličnosti smo presojali skladnost 

empiričnih rezultatov raziskave za izboljševanje kakovosti osnovnih šol v Sloveniji. 

V magistrski nalogi smo izpostavili predvsem elemente šolske kulture, kjer je največ 

moţnosti za pozitivno vplivanje v smislu izboljševanja kakovosti šole. Kakovost osnovne šole 

smo definirali z naslednjih vidikov: 

- kakovost poučevanja in učenja, 

- kakovost odnosov in 

- kakovost vodenja. 

Za raziskovanje šolske kulture v osnovnih šolah v Sloveniji smo se oprli na teoretična 

izhodišča v relevantni literaturi in na rezultate, pridobljene v raziskavi TALIS. S pomočjo 

sekundarne analize podatkov smo preverili nekatere vidike šolske kulture na osnovnih šolah v 

Sloveniji. Analizirali smo določene spremenljivke z vidika: 

- stališč in prepričanj učiteljev glede procesa poučevanja in odnosov z učenci, 

- vsakodnevnih praks poučevanja, 

- razvitosti sodelovalne kulture 

- odnosa do izboljševanja kakovosti. 

V teoretičnem delu naloge smo proučevali organizacijsko kulturo s poudarkom na 

šolski kulturi in obvladovanje kakovosti osnovnih šol, v empiričnem delu pa s pomočjo 

sekundarne analize podatkov iz mednarodne raziskave TALIS izpostavili elemente šolske 

kulture kot dejavnikov kakovosti osnovne šole v Republiki Sloveniji. Raziskava TALIS je 

potrdila, da ima šolska kultura korenine ne le v organizaciji, temveč tudi v nacionalni kulturi, 

ki jo v nekaterih segmentih dokaj jasno determinira, nekateri segmenti šolske kulture pa so 

pod vplivom individualnih vrednot in prepričanj posameznikov.  

Prav stališča in predpostavke pa so poleg vrednot temeljna vodila delovanja 

zaposlenih. Empirična raziskava je na deklarativni ravni pokazala večje strinjanje slovenskih 

učiteljev s konstruktivističnimi pogledi na poučevanje, kar je dobro, ker so le-ti v pozitivni 

povezavi z vsemi oblikami pedagoških praks, tudi zahtevnejših. Pedagoške prakse pa kaţejo, 

da učitelji v večji meri uporabljajo strukturirane oblike poučevanja. Vsakodnevne prakse 

delovanja pa niso le odsev šolske kulture, temveč v veliki meri odsevajo angaţiranost 

posameznikov, predvsem pri zahtevnejših praksah poučevanja. Da bodo zahtevnejše prakse 

poučevanja, značilne za transformativno šolo, lahko zaţivele v šolski kulturi, morata biti 

zagotovljena dva pogoja. Učitelji si morajo medsebojno zaupati in sodelovati, ravnatelji pa 

morajo take načine dela podpirati, jih promovirati in motivirati zaposlene za preizkušanje 
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različnih modelov poučevanja. Ob tem se moramo seveda zavedati, da vsem učiteljem ne 

ustrezajo enake prakse in da različna predmetna področja in cilji pouka zahtevajo različne 

pedagoške pristope ter da tudi najzahtevnejše prakse poučevanja ne bodo uspešno zaţivele v 

praksi, če bodo vsiljene na aktivističen način brez prejšnje spremembe temeljnih prepričanj. 

Tudi povratne informacije o delu učiteljev morajo postati stalnica v kulturi izboljševanja. Na 

tem področju bi izpostavili pomen poglobljenih sodelovalnih praks med zaposlenimi, kjer 

vidimo moţnosti za vplivanje in izboljševanje vsakdanjih praks delovanja. Slovenski učitelji 

veliko sodelujejo, vendar bolj neformalno in površinsko. Delo medsebojno ocenjuje s 

kompleksnejšimi oblikami sodelovanja manj kot tretjina učiteljev. To kaţe na šibko in 

navidezno sodelovalno kulturo, ki ne ogroţa samopodobe posameznikov. Povratne 

informacije o delu so za izboljševanje kakovosti nujne. Tretjina učiteljev na osnovnih šolah v 

Sloveniji ne prejema nikakršnih povratnih informacij o svojem delu iz nobenega vira, tudi na 

splošno jih prejme največ informacij od ravnatelja.  

V procesu izboljševanja kakovosti ima vodenje ključno vlogo. V Sloveniji so potekale 

in še vedno potekajo različne aktivnosti v smislu ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, 

vendar med seboj niso povezane in izhajajo iz različnih programskih ciljev. Zaradi zgoraj 

omenjenih razlogov številni projekti niso zaţiveli v praksi. Čeprav se je šolska avtonomija 

povečala, kljub temu zgleda, da je osnovnošolsko izobraţevanje močno sistemsko naravnano 

in se osnovne šole večinoma odločajo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti samo toliko, 

kolikor od njih zahteva zakonodaja. Trenutno je to priprava samoevalvacijskega poročila in 

razvojnega načrta šole. V raziskavi TALIS so bili zajeti različni in številni vidiki s področja 

evalviranja šol in priprave razvojnega načrta. Ugotovili smo, da se evalviranje premika v 

smeri izboljševanja šol, vendar deleţ učiteljev, ki ni seznanjen z vsebinami evalvacij, kaţe, da 

so te še vedno v domeni vodstvenih delavcev. Spodbuden ni niti podatek, da zadnjih pet ni 

opravilo nikakršne evalvacije 20 odstotkov šol (leta 2008). Pri pripravi razvojnega načrta šol 

smo ugotovili, da učitelji večinoma sodelujejo pri izdelavi načrta ter da se zaposleni, ki 

sodelujejo pri pripravi, bolj identificirajo s kakovostjo kot skupno odgovornostjo, kar potrjuje 

smiselnost vključevanja čim večjega števila zaposlenih v načrtovanje izboljšav. Pri določanju 

ciljev šole pa smo naleteli na velik razkorak med percepcijo učiteljev in ravnateljev. Medtem 

ko so učitelji prepričani, da cilje določajo ravnatelji, so slednji prepričani, da jih določajo 

skupaj. 

Na osnovi zgornjih ugotovitev menimo, da je za izboljševanje kakovosti procesov na 

osnovnih šolah v Sloveniji ključnega pomena uspešnost razvoja sodelovalnih praks v smeri 

»učeče se organizacije«, to pa pomeni spreminjanje šolskih kultur in vzorcev vedenja. 
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Povečana odgovornost, pripadnost, pripravljenost za sodelovanje v zahtevnejših nalogah 

lahko vodijo k pomembnim izboljšavam. Čeprav so stališča relativno trajna in teţko 

spremenljiva, se počasi vendarle lahko spremenijo pod vplivom informacij, ki jih posameznik 

pridobiva v nasprotju s svojim stališčem. Tu vidimo pomembno mesto pri gradnji sodelovalne 

šolske kulture z različnimi oblikami sodelovalnih praks. Razpravljanje med kolegi, ob pomoči 

strokovnjakov, lahko bistveno pripeva k spremembi stališč in temeljnih predpostavk. V šolski 

kulturi se je treba tudi bolj usmeriti na kakovost procesov kot pa predvsem na rezultate, kar 

zahteva visoko povezanost in sodelovanje vseh strokovnih delavcev. Premik k sodelovalni 

kulturi pomeni, da je treba preseči določene utečene načine sodelovanja, morda več časa 

preţiveti na šoli s sodelavci, kar pa prinese boljši občutek obvladovanja poloţaja, uspešnosti 

in lastne vrednosti. Na ta način se učitelji razbremenijo neskladja med uveljavljeno 

miselnostjo, ki je značilna za sodelovanje v tradicionalni kulturi in z njo povezanimi načini 

dela in cilji, ki jih prinaša kurikularna prenova in tradicionalni kulturi nasprotujejo.  

Kultura se spreminja zelo počasi, zato je tudi premik od storilnostne šolske kulture, 

značilne za tradicionalno šolo, k procesno-razvojni kulturi, ki je značilna za transformativno 

šolo, zelo počasen. Premik pa bo ne glede na teţave in počasnost uveljavljanja nujno potreben 

zaradi premikov v druţbi in gospodarskem okolju. Sodobne, gospodarsko uspešne druţbe 

temeljijo na inovativnosti, ki v osnovi ni storilnostna, pač pa je ustvarjalna na splošno. 

Včerajšnja znanja, veščine in spretnosti danes preprosto ne zadoščajo več. Da bi uspeli 

premostiti vrzel med dejanskim in ţelenim stanjem, morajo tudi vodje, torej ravnatelji, 

spremeniti svoj stil vodenja v smislu resničnega, ne samo deklariranega pedagoškega vodenja 

(instructional leadership) z jasno definiranimi cilji širokega konsenza, vodenjem pedagoškega 

programa in razvijanjem šole kot profesionalne učeče se skupnosti.  
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