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KOMPLEKSNE 

OKOLIŠČINE



Kompleksne okoliščine 

nepričakovanost

prepletenost

nestabilnost
nejasnost



Kompleksne okoliščine

Elliot (1991) situacijo, v kateri se mora znajti vsak 

pedagoški delavec,  opiše s štirimi značilnostmi:  

– nejasnost, 

– nepredvidljivost 

– nestabilnost, 

– kompleksnost 



Odziv na kompleksne okoliščine

• Kompleksni, medsebojno odvisni in nestabilni 

sistemi, ki sestavljajo naše življenje, zahtevajo 

nenehne, izvirne, ustvarjalne pobude in odzive.

• Prav ta aktivnost je tisto, kar imenujemo trajno 

učenje. 

• Trajno učenje je tisto, kar vidimo, če opazujemo 

ravnanje ljudi v kompleksnih situacijah. (Vaill, 

1996)



Kaj se pričakuje od učencev - svet ni več 

razdeljen na specialiste in generaliste

• Specialisti - poglobljene veščine in omejen obseg, 

njihova ekspertiza je cenjena med kolegi, ne pa izven 

njihovega področja 

• Generalisti - širok obseg toda plitev nabor veščin 

• Vsestranski posamezniki - sposobni poglobljene veščine 

aplicirati na vse širši obseg situacij in izkušenj 

pridobivajo nove kompetence, izgrajujejo odnose in 

prevzemajo nove vloge, stalno prilagajanje, učenje, rast, 

umeščanje in premeščanje v hitro spreminjajočem svetu.

• Novo vrednost ustvarjajo s povezovanjem novih idej, ki v 

preteklosti niso bile povezane.



• Uspeh v življenju ni več odvisen od reproduciranja 

vsebinskega znanja, temveč je treba znati aplicirati to 

znanje v novih situacijah.  

• Svet več ne nagrajuje ljudi za to, kar znajo, temveč za to, 

kar lahko s tem naredijo. Schleicher, 2016

Učenec mora

• biti kreativen, 

• misliti kritično, 

• reševati probleme, 

• sprejemati odločitve, 

• komunicirati in sodelovati, 

• uporabljati nove tehnologije

• se naučiti živeti in delati skupaj. 



Kaj se pričakuje od učitelja
Nivo posameznega učenca

• Spodbujanje in vodenje učnega procesa (vsebine, 

aktivna vloga učenca – reševanje problemov)

• Odgovarjanje na potrebe posameznega učenca (močna, 

šibka področja, razvojne potrebe) - vključujoča šola

• Vključevanje formativnega in sumativnega

vrednotenja/spremljanja znanja - pismenost

Nivo razreda

• Poučevanje v multikuturnih oddelkih

• Poudarki na kroskurikularnih temah

• Vključevanje in razvijanje potencialov vsakega otroka 

(posebne potrebe, priseljenci, športniki, …)



Kaj se pričakuje od učitelja

Nivo šole

• Načrtovanje in delo v timih

• Evalviranje in načrtovanje izboljšav (samoevalvacija, 

eksterne evalvacije.. šolski procesi razvoja)

• Uporaba IKT pri pouku

• Sodelovanje v medšolskih in mednarodnih projektih

• Sodelovanje pri vodenju šole (ŠRT)

Nivo staršev in širše skupnosti

• Profesionalni nasveti staršem

• Partnerstva učnih skupnosti – širše okolje



Kakšen učitelj je to?

• Profesionalec,

• ki razume in obvladuje kompleksne okoliščine,

• ki ozavešča svoje potrebe v različnih obdobjih 

svoje poklicne poti,

• ki pozna zakonitosti profesionalnega učenja,

• ki skozi refleksijo raste in se razvija,

• ki spodbuja sodelovanje s kolegi,

• ki..



FAZE V POKLICNI KARIERI



 

leta poučevanja Faze 

 

1―3 Vstop v kariero: 
"PREŽIVETJE" in "ODKRITJE" 

 

4―6 STABILIZACIJA 

7―18 PREIZKUŠANJE 

RAZNOLIKOSTI 

DVOM VASE, 

NEGOTOVOST 

19―30 JASNOST KONZERVATIVNOST 

31―40 IZPREGANJE 

(sproščeno ali zagrenjeno) 

Huberman, 1993
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ZAKAJ JE UČITELJ PROFESIONALEC ?

• Kaj označuje profesionalca?

• ..

• ..

• ..



Kaj je potrebno za profesionalizacijo 

nekega poklica?

• Akreditacija, licenca – strokovno znanje, predpisana 

določena izobrazba, (diploma PF, FF, ped.-andr. znanja, 

strokovni izpit)

• Profesionalna identiteta – občutek pripadnosti, 

profesionalna samopodoba, etični odnos – kodeks, 

vrednote, stališča in prepričanja, zakoni in pravila 

• Profesionalna avtonomija - svobodno, avtonomno 

odločanje o postopkih, reševanje kompleksnih situacij ..

• Profesionalni razvoj – nadgradnja znanj, veščin, 

kompetenc (pravica in dolžnost – 5 dni/letno, 15 dni v 3 

letih), napredovanje v karieri (pravilnik o napredovanju)



Trendi v promoviranju učiteljevega novega 

interaktivnega profesionalizma 

od individualizma k sodelovanju 

od hierarhij k timom

od kontroliranja k podpiranju

od po(d)učevanja k spodbujanju profesionalnega 
razvoja

od odvisnosti k partnerstvu

od avtoritete k dogovarjanju

od preživetvenih strategij k opolnomočenju.

Hargreaves (1994) 



Zakonitosti učenja odraslih

• predani smo učenju, če verjamemo, da so cilji realistični in 

pomembni za naše osebne in profesionalne potrebe

• odgovorni smo za svoje učenje in moramo imeti nadzor

nad tem kaj, kdo, kako, zakaj, kdaj in kje 

• potrebujemo neposredne, konkretne izkušnje za 

apliciranje naučenega v lastno prakso

• učenja ne prenašamo avtomatično v neposredno prakso, 

pomaga nam coaching ali druge oblike podpore za 

zagotavljanje trajnosti učenja

• potrebujemo povratno informacijo o rezultatih naših 

prizadevanj 

(povzeto po Bubb&Earley, 2010)



Kdaj se učenje zgodi?

• Območje udobja, 

ugodja

• Območje rasti/učenja

• Območje panike



Krivulja učenja



Kaj neko izkušnjo prevede v prakso 

• Refleksija – orodje, s 
pomočjo katerega izkušnjo 
spremenimo v znanje.

• Meta učenje - spodbujanje 
razmisleka o lastnem 
učenju, spoznavanju, smislu 
učenja, kar je bilo doslej v 
izobraževanju učiteljev 
razmeroma najbolj 
zanemarjeno področje, a 
ima najbolj daljnosežne 
posledice.

(Marentič Požarnik, 2006)



Učenje je spreminjanje in spreminjanje je 

učenje 

• Učenje je vsaka sprememba v vedenju, informiranosti, 

znanju, razumevanju, stališčih, spretnostih ali 

zmožnostih, ki je trajna in ki je ne moremo pripisati fizični 

rasti ali razvoju podedovanih vedenjskih vzorcev 

(UNESCO/SCED, 1993). 

• Človek se z učenjem nenehno spreminja. Pod vplivom 

učenja se spreminja naše delovanje, vedenje, čutenje in 

mišljenje.

.



PROFESIONALNI RAZVOJ 

PROFESIONALNO UČENJE

„Nikogar ne morem ničesar naučiti. 

Lahko jih samo pripravim do tega, 

da razmišljajo.“

Sokrat



POGLEDI NA PROFESIONALNI RAZVOJ –

PROFESIONALNO UČENJE

• Aktivnosti, ki se jih udeležujejo učitelji, prenos znanja

• Profesionalna rast učitelja vseživljenjski proces, ki vključuje 

nenehno učenje skozi poklicno pot (Niemi, Kohonen, 1995)

• Učne izkušnje učiteljev, namenjene izboljšanju kakovosti v 

učilnici (Day 1999)

• Učenje učiteljev, ki vodi v spremembe v učilnici (OECD 2009)

• Zunanje in notranje v delo vgrajene aktivnosti, ki razširjajo 

znanje in spreminjajo prakso poučevanja na način, ki vpliva na 

učenje učencev (Darling-Hammond, Wei, 2010) 

• Profesionalno učenje in razvoj – formalne in neformalne 

priložnosti za poglabljanje znanja in spretnosti za spreminjanje 

prakse v dobro učenca (Timperley, 2011)



• „ je  stalen proces (ki poteka v posamezniku) in zajema 

vse formalne in neformalne učne izkušnje, omogoča 

zaposlenim da individualno ter skupaj z drugimi 

razmišljajo o tem, kar počnejo. 

• Na ta način izboljšujejo znanje in veščine, načine svojega 

delovanja s ciljem izboljšati učenje in dobro počutje 

učencev. 

• Profesionalni razvoj vzpostavlja ravnotežje med 

potrebami posameznika, skupine, šole in države/sistema. 

• Spodbuja predanost rasti in razvoju, izboljšuje odpornost, 

samozaupanje in zadovoljstvo zaposlenih pri delu.“                                              

Bubb&Early, 2010



Dimenzije profesionalnega učenja 

• Prirejeno po: Cosan, Framework for Teachers‘ Learning, 2016



Procesi učenja

PROCESI 

UČENJA

Prirejeno po: Cosan, Framework for Teachers‘ Learning, 2016



Področja učenja

Prirejeno po: Cosan, Framework for Teachers‘ Learning, 2016
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Model PROLEA 

Prirejeno po: Cosan, Framework for Teachers‘ Learning, 2016
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• PROFESIONALIZEM

• UČENJE POSAMEZNIKA IN SKUPNOSTI

• REFLEKSIJA

• KOLEGIALNA PODPORA

• VKLJUČUJOČE OKOLJE, KI VSE TO 

OMOGOČA

KAJ JE PRAVI ODGOVOR NA KOMPLEKSNE 

OKOLIŠČINE?


