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1.4.3 Učiteljev profesionalni razvoj
Če poučevanje pojmujemo kot profesionalno aktivnost, potem od učiteljev, ki to aktivnost
izvajajo, pričakujemo oziroma zahtevamo, da jo opravljajo kot pravi strokovnjaki oziroma
izvedenci. Pri tem pa se nam kot prvo postavlja vprašanje, kaj sploh pomeni "biti izvedenec". Da
nekoga označimo za izvedenca za neko področje, je prvi pogoj, da ima na tem področju nek fond
specializiranega znanja. Vendar pa to še ni zadosten pogoj in nekdo, ki tak fond znanja ima, še
vedno lahko velja za začetnika. Najpomembnejša odlika izvedenca je njegov pristop k reševanju
naloge oziroma problema. Tako na primer Biggs in Moore (1993) izvedence opredeljujeta kot
posameznike, ki se reševanja določene naloge lotijo na izredno spreten in bister način. Njihovo
popolno nasprotje so začetniki, ki pri reševanju istih nalog nerodno tavajo na poti do cilja.
Četudi je izvedenost zelo ozko usmerjena na posamezne naloge, pa je razlika, s katero se
specifičnih nalog lotijo izvedenci in začetniki, tudi pri različnih nalogah izredno podobna.
Izvedenci svoje izkušnje radikalno prestrukturirajo, tako da lahko takoj prepoznajo, kako se deli
problema med seboj povezujejo (pri njih torej izredno hitro nastopi miselna reorganizacija
gradiva), začetniki pa ostanejo zagozdeni na konkretnem nivoju oziroma na danem prikazu
problema. Začetniki namreč pri reševanju problema uporabljajo konkretne predstave, npr. tiste
vidike problema, ki so eksplicitno podani, medtem ko izvedenci uporabijo razširjene abstraktne
koncepte, ki so na visokem nivoju abstrakcije. Zato začetniki tipično uporabljajo strategijo
"sredstvo-cilj", pri kateri se posameznik osredotoči na želeni cilj in se skuša od tega cilja vrniti
na svoje izhodiščno stanje, izvedencem pa njihove izkušnje in posledična uporaba razširjenih
abstraktnih konceptov omogočajo, da pot od želenega do začetnega stanja kategorizirajo in
takoj vedo, kateri način reševanja problema jih bo pripeljal do cilja.
Kako torej pridemo od začetnika do izvedenca? Kot prvi pogoj (ne pa tudi zagotovilo) za razvoj
izvedenosti se konsistentno kaže velika mera izkušenj iz prve roke. Če to spoznanje prenesemo
na poučevanje, lahko sklepamo, da učitelj svoje profesionalne spretnosti pridobiva in razvija
postopoma – uči se na podlagi lastnih izkušenj v razredu. Premika se od manjše k vse večji
avtonomnosti, prožnosti in zmožnosti. David Berliner učiteljev prehod k vedno večji
ekspertnosti pri poučevanju prikazuje s stopenjskim modelom (Berliner, 1994; Marentič
Požarnik, 2000b; Valenčič Zuljan, 2001):
1. stopnja: učitelj novinec
Ko se učitelj prvič sreča s svojim delom, je njegovo vedenje v razredu zelo razumsko in relativno
nefleksibilno. Običajno se togo drži pravil, povezanih s poukom, ki jih je spoznal tekom svojega
strokovnega izobraževanja ali pa so mu jih "predali" bolj izkušeni sodelavci. Ta pravila so zelo
splošna (niso vezana na nek kontekst) in učitelj jih ima za recepte, kako delovati v pedagoški
situaciji (npr. "Nikoli ne kritiziraj učenca", "Pohvali pravilni odgovor" ipd.). Od večine učiteljev
novincev zato utemeljeno lahko pričakujemo le minimalno stopnjo spretnosti poučevanja. To
obdobje za vsakega učitelja predstavlja stopnjo razvoja, na kateri spoznava cilje svojega dela in
značilnosti šolskih situacij ter pridobiva prve konkretne izkušnje s poučevanjem.
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2. stopnja: učitelj začetnik
Na tej stopnji svojega profesionalnega razvoja učitelj svoje teoretično pridobljeno znanje že zna
povezati s konkretnimi izkušnjami iz pedagoške situacije. Prepoznava podobnosti med
določenimi okoliščinami in gradi epizodično znanje. Razvijati se začne njegovo strateško znanje,
tj. védenje, v katerih okoliščinah je neko pravilo uporabno in v katerih ne (npr. kdaj naj dijaka
pohvali in kdaj ne).
David Berliner na tem mestu opozarja, da lahko tako pri učitelju novincu kot tudi pri učitelju
začetniku kljub temu, da se njun proces učenja odvija zelo intenzivno, obstaja pomanjkanje
odgovornosti za njuna dejanja. Do tega pride zato, ker oba kategorizirata in opisujeta dogodke v
razredu, izvršujeta postavljena pravila ter prepoznavata in klasificirata različne razredne
okoliščine, vendar pa še nista aktivna sprožilca razrednega dogajanja. Učitelj osebno
odgovornost za dogajanje v razredu prevzame šele takrat, ko se sam namerno, zavestno odloča
o svojih dejanjih. Do tega pa pride šele na naslednji stopnji učiteljevega razvoja.
3. stopnja: usposobljen učitelj (praktik)
Usposobljenega učitelja odlikujeta dve pomembni značilnosti: [1] zavestno se odloča, kako bo
ravnal, in [2] zna določiti, kaj je pomembno in kaj ne. Na tej stopnji torej učitelju že postaja jasna
povezava med sredstvi in cilji. Postavlja racionalne cilje in izbira primerne načine za njihovo
doseganje. Nič več ne dela večjih napak pri časovnem načrtovanju dela v razredu in se uči
sprejemati odločitve v zvezi s kurikulumom in navodili za delo (npr. v skladu s kontekstom in
določeno skupino učencev se odloči, ali naj ostane pri neki temi, ali pa naj nadaljuje z naslednjo
temo).
Ker je učitelj na tej stopnji že aktivni pobudnik razrednega dogajanja, običajno za to dogajanje
posledično občuti tudi precejšnjo odgovornost. Uspehe in neuspehe doživlja bolj emocionalno
kot učitelj novinec ali učitelj začetnik ter si jih tudi mnogo bolj živo zapomni. Vendar pa
usposobljen učitelj v svojem ravnanju še ni zelo hiter in fleksibilen. Tako ravnanje je značilno
šele za zadnji dve stopnji razvoja profesionalnosti.
4. stopnja: uspešen učitelj (strokovnjak)
Uspešen učitelj je na podlagi svojih izkušenj že razvil nekakšen intuitiven občutek za dogajanje
v razredu, situacije dojema celovito, holistično. Učitelj na tej stopnji razvoja lahko brez
zavestnega napora (na nekem višjem nivoju kategorizacije) opazi in razume podobnosti med
dvema na videz popolnoma različnima situacijama. Tako holistično dojemanje razrednega
dogajanja mu omogoča, da še bolj uspešno predvideva dogodke. Vendar pa je tudi uspešen
učitelj pri določanju svojega ravnanja še vedno analitičen, premišljen in preudaren.
5. stopnja: učitelj izvedenec
Na tej zadnji stopnji razvoja, ki jo dosežejo le redki, se učitelj odlikuje po tem, da je poleg
intuitivnega in celovito dojemanja situacije v razredu zmožen tudi hitrega in pravilnega
intuitivnega odločanja za svoje ravnanje. Učitelji izvedenci v večini situacij delujejo tekoče,
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fleksibilno, brez zavestnega truda. Analitično, premišljeno, preudarno odločanje uporabijo le v
situacijah, ko se pojavi neka motnja (stvari ne delujejo v skladu z načrti) oziroma ko se zgodi
nekaj netipičnega. Kadar pa dogajanje poteka po načrtu, se le malokdaj zdi, da izvedenci
delujejo premišljeno.
Po Berlinerjevem mnenju najvišje stopnje kompetentnosti ne dosežejo vsi učitelji, pa tudi
učitelji, ki dosežejo najvišjo stopnjo, ne delujejo v vsaki situaciji in na vseh področjih poklicnega
dela na tej stopnji. Vsaka višja faza poklicnega razvoja je bolj kompleksna in zahtevnejša, žal pa
nekateri tej zahtevnosti zaradi različnih notranjih ali zunanjih razlogov niso kos (Valenčič
Zuljan, 2001).
Še en znan model, ki prikazuje učiteljev profesionalni razvoj, je Ryanov model (Vonk in Schras,
1986, v Polak, 1996, in Razdevšek-Pučko, 1990). Glede na ta model naj bi se učiteljev
profesionalni razvoj delil na tri osnovna obdobja (stadije): [1] obdobje idealnih predstav, [2]
obdobje preživetja in [3] obdobje izkušenosti. Nekateri avtorji ta model dopolnijo s četrtim
obdobjem, tj. obdobjem ponovne dovzetnosti za vplivanje (Hermans, Créton in Hooymayers,
1986, v Razdevšek-Pučko, 1990).
1. obdobje: obdobje idealnih predstav
Začetek učiteljevega profesionalnega razvoja predstavlja obdobje idealnih predstav (angl.
fantasy stage), ki je značilno za bodoče učitelje in pomeni prehajanje iz vloge študenta v vlogo
učitelja. Začne se že takrat, ko se pri posamezniku prvič resneje pojavi ideja, da bi postal učitelj,
in običajno traja do njegove prve zaposlitve v tem poklicu. V tem času si posameznik samega
sebe v zelo idealizirani podobi predstavlja v vlogi učitelja, dovzeten je za oblikovanje naprednih,
permisivnih, demokratičnih in alternativnih pedagoških stališč, do katerih je pogosto premalo
kritičen. Tega ne spremenijo niti prvi samostojni poskusi poučevanja (nastopi, praksa), ki lahko
prinesejo morebitne neuspehe in razočaranja.
2. obdobje: obdobje preživetja
Z začetkom poučevanja oziroma v času pripravništva učitelj vstopi v obdobje preživetja (angl.
survival stage). To obdobje običajno traja približno eno do dve leti, lahko pa se zavleče tudi v
tretje leto poučevanja. V tem obdobju je učitelj z delovnimi nalogami časovno zelo obremenjen
in tako večino svojega časa nameni šoli oziroma načrtovanju učnih ur, pripravi dodatnega
gradiva in zadolžitev za učence ipd. Hkrati začuti razkorak med pedagoškimi stališči, ki jih je
oblikoval v obdobju idealnih predstav, in "kruto" realnostjo. Pri svojem delu se srečuje
predvsem z dvema problemskima področjema – z vzpostavljanjem reda in delovne discipline ter
z vodenjem razrednih aktivnosti in vzpostavljanjem določene razredne rutine. Kaj kmalu na
primer ugotovi, da je v odnosu do učencev nujno potrebna neka varna distanca, kajti v
nasprotnem primeru, ko jih obravnava kot sebi enake, v razredu hitro lahko zavlada
nedisciplina.
Obdobje preživetja je najbolj kritično za zmanjšanje naprednosti učiteljevih stališč, še zlasti, če
od svojih kolegov, mentorja, ravnatelja ali nekaterih učencev in njihovih staršev ne dobi dovolj
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podpore. Velik pomen pa ima seveda tudi njegova osebnost, še zlasti lastnosti, kot so vztrajnost,
pogum in samozaupanje, ki mu lahko pomagajo pri ohranjanju njegovih stališč.
3. obdobje: obdobje izkušenosti
S pridobivanjem izkušenj učitelj postopoma vedno bolj učinkovito uravnava svoje vedenje v
razredu, bolje predvideva probleme, povezane z vodenjem razreda, se temeljiteje in učinkoviteje
pripravlja na pouk, oblikuje neke ustaljene načine poučevanja … Ob tem vedno pogosteje
doživlja občutek nadzora nad razredom, ima občutek samozaupanja in je bolj pripravljen sprejeti
in (situaciji ustrezno) uporabiti nasvete mentorja in drugih učiteljev. Vse to označuje njegov
postopen prehod v tretje obdobje poklicnega razvoja, tj obdobje izkušenosti (angl. mastery
stage).
Učitelj v tem obdobju nič več večine svojega časa ne nameni šoli, ampak se lahko tudi sprosti,
saj se zna učinkovito organizirati in mnoge delovne naloge lahko opravlja rutinsko. Pomembna
značilnost tega obdobja pa je zmanjševanje njegove želje po spremembah in začetek pojavljanja
strahu pred novostmi. Namesto uvajanja novih metod, ki s seboj prinašajo novo tveganje za
težave in neuspeh, se raje odloča za tradicionalne metode, ki se mu zdijo bolj zanesljive in
predvidljive. Vendar pa to še ne pomeni, da ni pripravljen sprejeti in uvajati novosti. Sprejme jih
že, vendar le, če so podrobno pripravljene in jih spremljajo vsi potrebni pripomočki.
Tudi učitelj v obdobju izkušenosti še vedno čuti razkorak med svojimi stališči in svojim
dejanskim ravnanjem. Zdaj vzroke išče zunaj sebe, na primer v značilnostih šolskega sistema ter
v pomanjkanju moralne in materialne podpore pri uvajanju novosti.
4. obdobje: obdobje ponovne dovzetnosti za vplivanje
Učitelji, ki imajo za seboj približno polovico delovne dobe (torej so stari nekje od 40 do 45 let),
začnejo ponovno razmišljati o svojem delu. Sprašujejo se, kako vplivajo na svoje učence in kako
prispevajo k njihovem napredku. Vedno bolj občutijo generacijske razlike med seboj in učenci
in pogosto ocenjujejo, da s svojim delom pri učencih ne dosežejo pravega učinka. Pri svojem
delu potrošijo veliko energije – mnogi od njih že kar "izgorevajo". Del učiteljev v tem stresnem
obdobju postane ponovno dojemljiv za novosti: udeležijo se dodatnega izobraževanja,
preizkušajo nove metode – vse z namenom rešiti se rutine, v katero so se nevede in nehote
zatekli na začetku svojega poklicnega dela. Njihova pedagoška stališča se ponovno pričnejo
približevati idealiziranim stališčem iz obdobja idealnih predstav in ponovno odkrijejo učence kot
otroke.
Če torej povzamemo: z naraščanjem števila delovnih izkušenj (let poučevanja) se pri učiteljih
kaže velik premik od razmišljanja o lastni vlogi k razmišljanju o samem pouku in njegovem
vplivu na učence.
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