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POVZETEK

Namen študije

Učitelji so tisti, ki v šoli najpomembneje vplivajo na to, kako kakovostno se učenci učijo. V
tej študiji se kakovost učiteljev obravnava v skladu s pristopom na več ravneh, pri katerem
sta usposabljanje učiteljev in njihov poklicni razvoj poglavitna za učni uspeh učencev in
njihovo zaključeno stopnjo izobrazbe.

Učitelji se soočajo z zelo raznolikimi izzivi v zvezi s poučevanjem in učinkovitim podajanjem
učne snovi, pa tudi z naraščajočimi družbenimi zahtevami po učinkovitem izobraževanju.
Zato je treba uvesti sistemske spremembe učiteljskega poklica ter nameniti večjo
pozornost izobraževanju in usposabljanju učiteljev.

Glavni vprašanji te študije sta: (1) v kolikšni meri evropski sistemi izobraževanja za učitelje
trenutno služijo svojemu namenu in (2) kako lahko začetno in stalno izobraževanje
učiteljem pomaga pri soočanju z obstoječimi in prihajajočimi izzivi.

Študija raziskuje, kako nacionalne strategije, namenjene večji kakovosti poučevanja,
vplivajo na različne stopnje na poklicni poti učiteljev in njihovo stalno izobraževanje.
Izobraževanje učiteljev vključuje tri stopnje: začetno izobraževanje učiteljev, podpora na
začetku poklicne poti in stalno strokovno izpopolnjevanje.

Študija temelji na pregledu dostopne literature in dokumentov o politikah, intervjujih z
ustreznimi deležniki na ravni EU ter poglobljenih analizah po posameznih državah,
osnovanih na intervjujih z učitelji, njihovimi pedagogi, vodji programov začetnega
izobraževanja učiteljev, študenti in oblikovalci politik v sedmih državah članicah (Avstrija,
Finska, Francija, Irska, Italija, Litva in Nizozemska).

Sklepi

Sklepi so razvrščeni v tri sklope. V prvi kategoriji so sklepi v zvezi z razvojem na ravni EU.
 Usposabljanje učiteljev je na evropski ravni visoko na seznamu prednostnih nalog,

zato so na voljo številne študije in priročniki. Kljub temu pa je težko prepoznati
neposredne praktične učinke.

 Nacionalne reforme so večinoma skladne s priporočili EU. Usposabljanje učiteljev je
v mnogih državah eno pomembnejših političnih vprašanj, reforme pa so običajno
namenjene premagovanju izzivov, ki se pojavljajo.

V drugi kategoriji so sklepi v zvezi z izzivi in reformami:
 Izzivi v učilnicah se obravnavajo v vseh strukturah (začetno izobraževanje

učiteljev, podpora na začetku poklicne poti in stalno strokovno izpopolnjevanje).
Vendar se reforme politik osredotočajo predvsem na začetno izobraževanje ter
manj na podporo na začetku poklicne poti in stalno strokovno izpopolnjevanje
učiteljev.

 Politike o izobraževanju učiteljev izzivov na ravni šole skoraj ne obravnavajo. Te bi
lahko učinkoviteje obravnavali z drugimi političnimi reformami v zvezi z delovnimi
pogoji in organizacijo šol (viri).

 Izzivi na sistemski ravni se rešujejo z reformami začetnega usposabljanja učiteljev,
čeprav se nanašajo tudi na druga področja politik (delovni pogoji, finančni okviri,
razumevanje učiteljskega poklica).
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V tretji kategoriji so sklepi v zvezi s strukturami usposabljanja učiteljev in strategijami
reform:
 Poudarek reform je večinoma na začetnem izobraževanju učiteljev. Na splošno se

drugim področjem nameni več pozornosti šele, ko naj bi bilo začetno izobraževanje
urejeno. Usposabljanje učiteljev se le redko razume kot trajen proces, ki ga
sestavljajo začetno izobraževanje, podpora na začetku poklicne poti in stalno
strokovno izpopolnjevanje. Zato te strukture niso usklajene (katera struktura
rešuje kateri izziv).

 V državah, ki so bile vključene v študijo, se programi začetnega izobraževanja
učiteljev močno razlikujejo glede na nacionalne predstave o tem, kakšen je dober
učitelj. V zvezi s tem vse reforme začetnega izobraževanja učiteljev sprožajo veliko
političnih in družbenih razprav.

 Podpora na začetku poklicne poti je v političnih programih postala pomembnejša.
Kljub temu so v mnogih državah ti pristopi še vedno premalo razviti.

 V večini držav je stalno strokovno izpopolnjevanje sicer na voljo, vendar na
splošno primanjkuje spodbud za vključitev v vanj (povezava s poklicnim
napredovanjem), posamezniki pa imajo tudi predsodke do udeležbe v teh
programih.

Priporočila

Da bi zagotovili strukture za usposabljanje učiteljev, ki jim dejansko pomagajo pri
premagovanju izzivov, s katerimi se srečujejo, je mogoče podati več priporočil.

1. priporočilo (evropskim, nacionalnim in lokalnim interesnim skupinam, šolam in
učiteljem): Usposabljanje učiteljev naj se obravnava kot trajen proces, ki ga
sestavljajo začetno izobraževanje učiteljev, podpora na začetku poklicne poti
in stalno strokovno izpopolnjevanje za premagovanje izzivov pri poučevanju.
V zvezi se tem je priporočljivo, da se:
 ponudba podpore na začetku poklicne poti in stalnega strokovnega izpopolnjevanja

strukturirano vključi v neprekinjen izobraževalni proces, in sicer kot nadgradnja
prejšnjih stopenj;

 zagotovi preglednost podpore na začetku poklicne poti in stalnega strokovnega
izpopolnjevanja za bolj usklajeno ponudbo;

 zagotovi preglednost v zvezi s pričakovanji, ki jih imajo delodajalci glede stalnega
izpopolnjevanja učiteljev.

2. priporočilo (nacionalnim deležnikom, šolam in učiteljem): Pri oblikovanju in
izvajanju reform naj se upoštevajo že doseženi rezultati na področju
usposabljanja učiteljev na evropski ravni. Priporočljiva je:
 uporaba ustrezne literature EU pri uvrščanju posameznih vprašanj v nacionalni

program(podpora na začetku poklicne poti in stalno strokovno izpopolnjevanje);
 uporaba ustrezne dokumentacije pri oblikovanju struktur podpore na začetku

poklicne poti in stalnega strokovnega izobraževanje na nacionalni, lokalni in šolski
ravni.
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3. priporočilo (interesnim skupinam na nacionalni/lokalni in šolski ravni): Reforme
usposabljanja učiteljev naj bodo usklajene z reformami na področju šolske
organizacije in delovnih pogojev. Poleg tega bi bilo treba za izvajanje reform
zagotoviti dovolj finančnih sredstev. Zato je priporočljivo, da se:
 izpopolnjevanje učiteljev podpre z organizacijo zanimivih usposabljanj;
 oblikujejo spodbude za učenje z boljšim kadrovskim upravljanjem v šolah ter s

povezovanjem stalnega izpopolnjevanja učiteljev z njihovo poklicno potjo;
 delovni pogoji, šolska organizacija in šolska kultura prilagodijo in se tako ustvarijo

bolj raznolike poklicne poti in spodbude za skupno izobraževanje na šolski ravni ter
se učiteljem omogoči več časa za naloge, povezane z izpopolnjevanjem na šolski
ravni;

Pri izvajanju reform je treba zagotoviti zadostne finančne vire za uresničevanje ciljev
politike.


