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PREDGOVOR

Management je v določenih razsežnostih prisoten vsepovsod, seveda pa predstavlja
pomemben sestavni del tudi v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V magistrski nalogi se
bomo osredotočili na temo: Vloga managementa v osnovnih šolah. Naše osebno mnenje je,
da je osnovna šola ena izmed najpomembnejših oziroma najpomembnejša vzgojnoizobraževalna ustanova s katero se človek sreča v svojem življenju. V tem obdobju je tudi
otrok najbolj dovzeten za določena mnenja in vplive okolice. In prav zaradi tega menimo,
da je tej temi namenjeno premalo pozornosti. Še ne toliko desetletij nazaj je bila osnovna
šola za nekatere edina vzgojno-izobraževalna inštitucija, s katero so se srečali.
Ljudje se moramo zavedati, da je obdobje, ko smo v osnovni šoli, obdobje velikih
sprememb, spoznanj in odločitev. Učitelji naj bi po najboljših močeh usmerjali učence in
jim pomagali izkoristiti ves njihov potencial. Ne smemo zanemariti dejstva, da že samo en
»slab« oziroma neprimeren učitelj lahko povzroči veliko škode in zaznamuje marsikatero
življenje. Tu nastopi management šole, ki naj bi že preventivno preprečeval takšne in
drugačne dogodke.
Vsak se mora vprašati, kaj je bolje za otroka in v kateri šoli se bo bolj potrudil, da doseže
zastavljeni cilj. Nekateri osnovnošolci in njihovi starši so postavljeni pred kruto dejstvo in
imajo ob zaključku tega obdobja dve možnosti:
 Vpisati otroka v poklicno šolo, katero si je sam izbral, čeprav mogoče v nekaterih
primerih presega otrokove do sedaj videne sposobnosti.
 Druga možnost pa je vpisati otroka v poklicno šolo, ki je »primerna« njegovim
sposobnostim.
Naša izbira je v vseh primerih prva opcija, saj zagovarjamo mnenje; bolje poizkusiti in
neuspeti kot pa nikoli poizkusiti. Znanih je kar nekaj primerov, kjer so na predlog učiteljev
oziroma učitelja osnovnošolca vpisali v lažji program za nadaljevanje šolanja, ker pa to ni
bila njegova želja, mu v šoli ni šlo, saj ni imel nikakršnega zanimanja. Ko pa so starši
končno obupali in ga po letu ali dveh vpisali v njemu željeni program, pa je bilo vse
drugače. To so tisti redki primeri, pri katerih otrok ni izgubil upanja in volje do šole.
Naše stališče o tej temi ni čisto objektivno, čeprav je od obdobja osnovne šole minilo že
kar nekaj let, so spomini na njo še vedno »dobri«. Prav iz razloga slabih spominov sem se
odločila posvetiti tej temi, jo raziskovati to temo na svojem območju, to je v Posavju.
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1 UVOD
1.1 Opredelitev oz. opis problema, ki je predmet raziskovanja
Z managementom se srečuje vsak posameznik, čeprav se večina tega niti ne zaveda. Glavni
poudarek managementa je na podjetjih, vendar ga v takšni ali drugačni obliki zasledimo
vsepovsod, vsak dan, v vsakodnevnem življenju. Ljudje smo si različni. So ljudje, katerih
življenje je čisto povprečno, vendar za njih je tako zelo zakomplicirano. Nič ni enostavno,
vsaka stvar predstavlja problem, o katerem je potrebno razglabljati, nato pa se posvetiti
vsaki podrobnosti posebej. Res je, da zagovarjamo to, da je management prisoten v
vsakodnevnem življenju, to pa še ne pomeni, da je vsak strokovnjak na tem področju.
Nekateri že preprostih vsakodnevnih stvari ne znajo pravilno izpeljati in se vsakodnevno
srečujejo z zapleti. Predstavljajte si jih potem v podjetju ali v šoli kot ravnatelja. Bi zaupali
svojega otroka človeku, ki mu že vsakodnevno življenje povzroča probleme in težave? Jaz,
čeprav moja hčerkica ni stara še niti eno leto, ne bi, saj ima ravnatelj na vsakega otroka v
svoji šoli določen vpliv, če že ne neposreden, pa ima vedno posreden.
Kar nekaj strokovnjakov se je že posvečalo vodenju osnovnih šol. V večini so se razvrstili
v dve skupini. Razvrstili so se na tiste, ki zagovarjajo trditev, da moramo management
obravnavati kot celoto. Medtem ko druga skupina pravi, da moramo management
obravnavati ločeno od vodenja osnovnih šol. Strinjamo se s prvo skupino, ki obravnava
management kot celoto. Management v osnovi sestoji iz štirih osnovnih funkcij: planiranja,
organiziranja, vodenja in kontroliranja. Vse so si enakovredne in enako pomembne. Ne
moremo si predstavljati, kako bi lahko nekdo vodil šolo ali podjetje in se pri tem ne bi
posvečal eni izmed osnovnih funkcij managementa. Tu seveda ne smemo pozabiti, da niso
samo te štiri funkcije tisto, s čimer se management ukvarja. Tega je še mnogo več, se pa v
vsaki stvari, ki jo management še počne, skrivajo tudi te funkcije.
Osnovna šola je po našem mnenju najpomembnejša vzgojno-izobraževalna inštitucija,
katero obiskujemo skozi svoj življenjski cikel. Menimo, da učitelji v osnovnih šolah
oblikujejo človekove sposobnosti in spretnosti, saj se je otrok takrat najbolj sposoben
učiti, prilagajati in odkrivati svoje posebnosti in talente. Res, da imajo veliko vlogo pri
vsem tem učitelji, tu pa ne smemo zanemariti ravnatelja kot najvišjega managementa v
šoli. Kot smo že prej omenili tudi on vpliva na učence, čeprav je njegov vpliv večinoma
posreden, je pa pomemben, zato ga ne smemo zanemariti. Nikoli ne smemo pozabiti, da je
lahko nek učitelj ali učiteljica še tako dobra in učinkovita pri svojem delu, nje ali njega ne
bi bilo na tem mestu, če ravnatelj v njem ne bi videl dobrega delavca in s tem možnosti
izboljšave konkurenčnosti svoje šole. Šola je neprofitna organizacija, ampak to še ne
pomeni, da si šole niso nekakšna konkurenca med sabo. Dejstvo je, da je vpis otrok
svoboden, čeprav moraš otroka vpisati v šolo, ko doseže določeno starost. Nihče pa ti ne
more ukazovati, v katero šolo se mora vpisati. Tam, kje je boljši management, oziroma v
tisto šolo, ki nosi »dobro ime«. To je včasih še posebej vidno pri ljudeh, ki živijo na meji
med dvema šolskima okolišema. Je pa tudi veliko takšnih primerov, kjer se šola izbere
glede na druge okoliščine (na primer delovno mesto staršev).
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Prav to, kakšno vlogo ima management v osnovnih šolah, nas zanima v tem magistrskem
delu. Kako se management v šolah razlikuje od managementa v gospodarstvu? Kaj so
naloge ravnatelja kot najvišjega managementa v osnovnih šolah? Kako le-ta planira, vodi
in kontrolira svoje podrejene? To in še več so naša vprašanja, na katera bomo poizkušali
poiskati odgovore tekom te naloge.
1.2 Cilji in raziskovalne hipoteze magistrskega dela
Cilj tega magistrskega dela je ugotoviti, kakšna je vloga managementa v osnovnih šolah.
Predstavili bomo teoretična izhodišča na to temo in na koncu preverjali pravilnost
postavljenih hipotez s pomočjo ankete, ki jo bomo izvedli v štiriindvajsetih osnovnih šolah
v Posavju. V teoretičnem in empiričnem delu se bomo držali enakih tem, da bomo na
koncu lahko preverjali, kako se teorija ujema s prakso. Zanimalo nas bo, kako se
management v osnovnih šolah razlikuje od managementa v gospodarstvu. Nato se bomo
najprej posvetili šoli kot inštituciji in nato njenemu ravnatelju. V osrednjem delu pa nas bo
zanimalo, kako se ravnatelj, kot najvišji management v osnovnih šolah, sooča z osnovnimi
funkcijami managementa. Posvetili se bomo štirim osnovnim funkcijam (planiranje,
organiziranje, vodenje in kontroliranje).
Na vzorcu 24 osnovnih šol Posavja oziroma na vzorcu 24 ravnateljev bomo poskusili
potrditi naslednje hipoteze:
H1: Več kot 60 % ravnateljev v posavskih osnovnih šolah pozna razlike med
managementom v gospodarstvu in managementom v šolstvu in le-tega za potrebe vodenja
osnovne šole prilagaja konkretnim pogojem delovanja v svoji šoli.
H2: Več kot 70 % ravnateljev posavskih osnovnih šol je mnenja, da je vodenje ena izmed
fukcij managementa, zato je ne obravnavajo ločeno od ostalih funkcij managementa, kar je
pogosto stališče ravnateljev slovenskih osnovnih šol.
H3: Ne glede na to, koliko časa je ravnatelj na delovnem mestu ravnatelja, je več kot 80%
ravneteljev mnenja, da izdelava letnega načrta ni rutinsko opravilo, temveč odsev
predhodnjega delovanja osnovne šole in s tem vpliva na učinkovitost osnovne šole v
prihodnosti.
H4: Neodvisno od predhodnih delovnih izkušenj je ravnateljevo spremljanje in
kontroliranje učiteljeve učinkovitosti, odnosa do učencev in njegovega dela na splošno,
namenjeno izključno izboljšavi šole kot izobraževalne ustanove bodočih trgovcev,
odvetnikov, zdravnikov ...
1.3 Predpostavke in omejitve raziskovanja
Predpostavljamo, da raziskava ne bo pokazala nekih bistvenih odstopanj med osnovnimi
šolami, se bodo pa pokazale razlike med teorijo in prakso. Predpostavka temelji na
dejstvu, da čeprav so osnovne šole neprofitne organizacije, se še vedno trudijo biti
najboljše med najboljšimi. Do sedaj še nismo zasledili nobenih javnih raziskav, ki bi bile
na temo, katera šola je boljša. V večini primerov so raziskave na temo uspešnosti učencev
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določenih šol. Večinoma so to le tako imenovane »javne govorice«, ki pa jih vse več ljudi
resno upošteva, saj so se ljudje začeli zavedati, da je osnovnošolsko obdobje kritično
obdobje v otrokovem življenju in tu je pomembno, da mu šola nudi podporo in spodbudo,
da lahko maksimalno razvije in izkoristi svoje potenciale. In če imajo starši možnost
omogočiti otroku obiskovanje boljše šole, le zakaj ne.
V magistrskem delu se bomo v empiričnem delu naloge omejili na osnovne šole, ki so v
regiji, v kateri živimo, to je v Posavju. Z osredotočenjem na Posavje smo se omejili na
štiriindvajset osnovnih šol, s tem seveda na štiriindvajset ravnateljev. Za to regijo se bomo
opredelili iz dveh razlogov. Prvi razlog je, da bo vzorec manjši in da bomo lahko zajeli vse
osnovne šole. Drugi razlog pa je bližina našega doma, da bomo lahko vsako šolo obiskali
osebno in s tem povečali število odgovorov na anketo, saj osebni pristop v povprečju
doseže večjo odzivnost.
Potencialno omejitev pa nam vseeno predstavlja tudi nepripravljenost ravnateljev za
sodelovanje in reševanje ankete.
1.4 Predvidene metode raziskovanja
Pri raziskovanju vloge managementa v osnovnih šolah bomo upoštevali osnovne
značilnosti znanstvene deskripcije, kar pomeni, da bomo zraven zbiranja in urejanja
obstoječih podatkov in informacij posamezne ugotovitve med seboj primerjali, vrednotili
in ustrezno interpretirali. Z metodo kompilacije bomo povzemali opazovanja, spoznanja,
stališča, sklepe in rezultate avtorjev, ki so pisali na to temo. Uporabili bomo tudi
deduktivno metodo oziroma tako imenovano metodo sklepanja, s katero bomo na osnovi
teoretičnih izhodišč prišli do določenih spoznanj, te bi lahko bile podlaga za določene
izboljšave ali rešitve na področju managementa v osnovnih šolah. Podatke, ki jih bomo
potrebovali za empirični del magistrskega dela, bomo zbrali s pomočjo ankete med
ravnatelji štiriindvajsetih osnovnih šol v Posavju. Dobljene podatke bomo nato analizirali s
pomočjo programov Excel in SPSS.
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2 OSNOVNA ŠOLA KOT INŠTITUCIJA
2.1 Osnovna šola
»Vzgoja in izobraževanje človeka je individualna in družbena potreba. V svoji najbolj
elementarni obliki se pojavlja v najzgodneši fazi oblikovanja človeka in družbe in je
sestavni del razvoja posameznika in družbe« (Pivac 1995, 47).
Ena izmed najnovejših opredelitev šole se glasi (Komisija evropskih skupnosti 2007, 3):
»Šola je prostor, kjer večina Evropejcev preživi vsaj devet ali deset let svojega življenja; tu
pridobijo osnovna znanja, spretnosti in kompetence ter mnoge temeljne norme, vedenjske
vzorce in vrednote, ki jih bodo nosili s seboj vse življenje. S tem ko dopolnjuje ključno
vlogo staršev, lahko šola posemeznikom pomaga razviti njihove sposobnosti ter izkoristiti
potencial osebnostne rasti (tako čustvene kot intelektualne) in blaginje. Da jih pripravi na
življenje v sodobnem svetu, jih mora šola usmeriti na vseživljenjsko pot učenja.«
Cilji osnovnošolskega izobraževanja so (ZOsn 2.člen):
 splošna izobrazba za vse prebivalsvo,
 vzpodbujanje socialnega in čustvenega razvoja posameznika,
 zagotavljanje pismenosti in s tem medsebojnega komuniciranja v slovenskem
jeziku,
 vzpodbujanje zavesti o integriteti posameznika,
 ohranjati državno pripadnost in narodno identiteto,
 priprava na druge kulture in civilizacijske vrednote (Evropa),
 vzgajanje za strpnost do drugačnih in drugače mislečih,
 znanje na mednarodnem nivoju,
 pridobivanje splošnih in uporabnih znanj,
 razvoj in ohranitev lastne kulturne tradicije,
 spoznavanje drugih kultur in učenje tujih jezikov,
 spodbujanje osebnostnega razvoja učencev,
 spodbujanje in razvijanje nadarjenosti,
 spodbujanje zdravega načina življenja in pozitivnega odnosa do naravnega okolja.
Kakšen je idealen univerzalen ravnatelj? Odgovor: »Ne obstaja!« Kakor ni vsak človek za
vsako delo, tudi ni vsak ravnatelj za vsako šolo. Šole so med seboj raznolike, že samo
vodenje velike šole v mestu se razlikuje od vodenja majhne vaške šole. Medkulturne
razlike so še znatno večje. Seveda obstajajo programi, kjer se lahko naučimo veliko o
vodenju, ampak noben program nas ne more naučiti človeških lastnosti, ki jih ravnatelj
potrebuje za uspešno vodenje. Nekatere izmed lastnosti, ki naj bi jih ravnatelj imel, so:
dober komunikator, strpen do različnosti, skrb za vse ljudi na šoli. Navsezadnje mora biti
predan šoli in ne sme svoje službe obravnavati zgolj kot samo službo, saj ga bo ravno ta
predanost postavila stopničko višje od drugih ravnateljev (Erčulj in Koren 2003, 11).
Ravnatelj je tisti, ki zaposluje in odpušča učitelje. Pravilen pristop k obema procesoma je
eden izmed ključev uspešne šole. Ravnatelji se zavedajo in morali bi se tudi ostali ljudje,
da poklic učitelja zasluži enako mero spoštovanja kot na primer poklic zdravnika,
odvetnika in tako dalje. Nihče ne pričakuje od direktorja bolnišnice, da bo v službi obdržal
slabega zdravnika, saj se njegove napake lahko beležijo s smrtnim izidom. Posledica tega
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je spoštovanje in zaupanje v zdravnike. Na podoben način bi morale delovati tudi šole
(Birbalsingh in drugi, 2012). V nadaljevanju naloge v poglavju kontroliranje si bomo
podrobneje pogledalin, kako lahko ravnatelj spremlja in nadzoruje delo učiteljev.
Dejstvo je, da se poklic učitelja smatra za doživljenjsko službo in da je službo skoraj
nemogoče izgubiti. V primeru neprijetnih pripetljajev se učitelj samo prestavi na drugo
šolo. Vse to je velik demotivator za mlade zagnane učitelje, ki želijo izstopati in se izkazati
(Birbalsingh in drugi, 2012). Tovrstno dejanje je iz naše strani skrajno nesprejemljivo.
Učiteljem, ki ne zadovoljujejo minimuma bi morali odvzeti pravico do učenja na kateri
koli šoli v Sloveniji. Če niso sposobni za tovrstno delo naj se prekvalificirajo.
V preteklosti je bilo do neke mere možno napovedati, kakšna znanja bo človek potreboval,
da dobi željeno službo, ko odraste. Sedaj je tega vedno manj, od posameznika ne moremo
niti več pričakovati, da bo v vsej svoji delovni karieri delal v enem sektorju, kaj šele na
enem delovnem mestu oziroma ali za eno podjetje. Skozi poklicno pot posameznik
potrebuje veliko raznolikih splošnih kompetenc. Sedaj, in še bolj v prihodnosti, bo cenjena
prilagodljivost, ustvarjalnost (Komisija evropskih skupnosti 2007, 3) ... Prav zaradi tega so
potrebni dobri in široki temelji, ki jih zagotavlja osnovnošolska izobrazba.
Čeprav šola ni podjetje, lahko le-ta s svojim delovanjem vpliva na gospodarsko rast, saj naj
bi bila gospodarska rast povezana z uspehom. Višji je uspeh učencev, pri preverjanjih na
primerljivih mednarodnih preizkusih, višji bosta konkurenčnost in gospodarska rast v
prihodnosti (Komisija evropskih skupnosti 2007, 6‒7). Če malo razmislimo je temu res
tako. Pamet je moč, moč je v konkurenčnosti. Vse je povezano eno z drugim, temelji za to
pa se postavljajo že s prvimi poučnimi igrami, ko otrok skozi raznovrstne poučne igrače in
igro spoznava svet.
Ravnatelji so bili predhodno učitelji. To je njihov primarni poklic in posledično so se v
času svojega študija izobraževali za delo z otroki. Tako se s prehodom na poklic ravnatelja
morajo soočiti s povsem drugačno situacijo (Koren in Logaj 2007, 18). Ravnatelj mora
svojo prvotno pozicijo profesionalca svojega strokovnega področja (učitelja) nadgraditi s
širšim področjem, z vodenjem ljudi in šole kot organizacije (Munih 2006, 28). Pedagoške
fakultete bi lahko na dvopredmetnih študijskih programih omogočile študentom, da se
izobražujejo za en predmet, katerega želijo poučevati, kot drugo smer pa bi izbrali smer
bodočega ravnatelja. Tako bi se lahko študentje že v času študija usposabljali za delo
ravnatelja. Tisti, ki teh predmetov ne bi obiskovali v času študentskih let, pa bi jih morali,
preden bi postali ravnatelji. Nekaj takšnega še sicer je na Fakulteti za management na
Primorskem. Mi bi to raje obdržali v sklopu pedagoških fakultet. Še vedno bi namreč pot
do delavnega mesta ravnatelja naj potekala čez leta izkušenj dela kot učitelj.
Da učitelj pride v vlogo ravnatelja so zahtevana specifična sktrokovna znanja. Poglejmo si,
kaj naj bi ravnatelji poznali pred nastopom funkcije (Ferjan 1996, 179):
 metode planiranja in poznavanje programskih orodij za planiranje;
 metode motiviranja izvajalcev, teoretični model procesov odločanja;
 standardi kakovosti v izobraževanju;
 metode kadrovanja;
 osnove organiziranja in koordiniranja dejavnosti, ko potekajo vzporedno;
 itd.
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Prvo leto po nastopu svoje funkcije imajo po navadi ravnatelji največ težav in raznovrstnih
vprašanj. Iz tega razloga se novoimenovani ravnatelji povežejo s starejšimi (Koren in
Logaj 2007, 18). Povezava z bolj izkušenimi mentorji novoimenovanim ravnateljem
pomaga pri prehodih iz funkcije učitelja na funkcijo ravnatelja. Nekaj razlik je zelo očitnih,
kot je na primer razlika v motiviranju učencev in učiteljev. Metod, ki so jih učitelji
uporabljali za motiviranje učencev, sedaj, ko so postali ravnatelji ne morejo več uporabljati
za motiviranje učiteljev. Tudi odločanje bo od zdaj naprej potekalo drugače, v razredu je
bilo večinoma centralizirano, sedaj pa temu ne bo tako. Tudi osnovne managerske
funkcije, ki so jih uporabljali na nivoju letnika, so s prestopom postale znatno zahtevnejše,
saj so sedaj na nivoju celotne izobraževalne ustanove (Ferjan 1996, 180).
Sprejetje ravnateljske funkcije katere so v posamezniku prebudi določena vprašanja.
Razmisliti je potrebno, koga je nasledil ter katere so njegove prednosti in slabosti. Na
podlagi tega pa se lahko začno razmišljanja za prihodnost, kaj bomo obdržali enako in kaj
spremenili (Hargreaves, 2005, 178; povz. po Koren in Logaj 2007, 19). Svet šole je z
imenovanjem novega ravnatelja že imel vizijo, kako naj bi se šola razvijala v nadaljevanju
(Koren 2007; povz. po Koren in Logaj 2007, 19) Tako lahko govorimo o načrtovani
kontinuiteti ali diskontinuiteti (Hargreaves in Fink, 2006, 62; povz. po Koren in Logaj
2007, 19).
Načrtovana kontinuiteta je v primeru, ko so ljudje zadovoljni z delovanjem šole in želijo
takega naslednika, ki bo nadaljeval delo svojega predhodnika in stremel k enakim ciljem.
Pri izbiri naslednika imamo na izbiro zunanjega ali notranjega človeka. Odločitev za enega
izmed učiteljev šole je najučinkovitejša v šolah, v katerih učinkovitost narašča. Prednost
takšnega izbora je v poznavanju šole in njene okolice (Koren in Logaj 2007, 19). V
nekaterih primerih pa lahko naletimo tudi na odpor sodelavcev, saj menijo, da je nekdo
favoriziran. Kadar se odločimo za notranjega naslednika, naj ga ne izbere ravnatelj sam in
naj ga ne poizkuša spremeniti v miniaturno podobo samega sebe. Znano je, da takšni
nasledniki nikoli ne opravljajo dela tako dobro kot njihovi predhodniki (Koren 2007, povz.
po Koren in Logaj 2007, 19‒20).
Pogosteje se zgodi, da je načrtovana diskontinuiteta, z namenom izboljšave šole. Tisti, ki
ravnatelja izbirajo, imajo občutek, da če pripeljejo na mesto ravnatelja novega človeka, bo
ta šolo prevetril in jo izboljšal. Menijo, da lahko s samo zamenjavo ravnatelja veliko
spremenijo. Tako početje iz nepravih razlogov je lahko zelo rizično (Hargreaves in Fink,
2006, 62; povz. po Koren in Logaj 2007, 20).
Nikoli ne vemo, koliko in kaj od načrtovanega bomo dosegli. Velikokrat se zgodi, da ne
gre nič po načrtih in tako dobimo naslednje: »Diskontinuiteta z dosežki prejšnjega
ravnatelja in kontinuiteta povprečnega dela predhodnika oziroma stanja, ki ga je
vzdrževal« (Koren in Logaj 2007, 20). V Sloveniji ravnatelje osnovnih šol imenujemo na
podlagi javnega razpisa. Mandatna doba traja pet let (Munih 2006, 30). Posvetiti se je
potrebno vsakemu izmed kandidatov posebej, da ugotovimo, kakšne možnosti za dosego
določenih ciljev in želja imamo pri njem.
Pomembnejši mejniki managementa v izobraževanju na Slovenskem so (Koren in Trunk
Širca 2005, 51‒52):
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 1991‒1994: Začnejo se izvajati prvi programi usposabljanja ravnateljev. Programi
so potekali pod vodstvom Zavoda RS za šolstvo, vodili so jih visokošolski učitelji.
Tematike so povzemali s področja splošnega managementa.
 1995/1996: Ustanovljena je bila Šola za ravnatelje, v kateri morajo ravnatelji
opravljati ravnateljski izpit. Teoretična in praktična znanja o managementu v
izobraževanju so povzemali iz tujine.
 1998: Prvi strokovni posvet z naslovom Vodenje v izobraževanju, pričetek tradicije.
 1999‒2004: Izvedena raziskava o slovenskem šolskem sistemu z vidika vodenja.
 1999: Pričetek razvijanja smeri management v izobraževanju na Visoki šoli za
management Koper.
 1998‒2000: Poiskusna izvedba projekta Mreže učečih se šol. Do leta 2005 se je v
mrežo vključilo že 178 šol in vrtcev.
 1998 in naprej: Povezovanje z državami Evropske unije in JV Evrope za raznorazne
projekte.
 2003: Fakulteta za management ustanovi katedro za management, ki ima do leta
2005 že 5 docentov z najvišjimi akademskimi priznanji za management v
izobraževanju.
 2003: Izid prve številke nove revije Vodenje v vzgoji in izobraževanju, izdajateljica
Šola za ravnatelje.
 2004: Ustanovi se raziskovalni inštitut na Šoli za ravnatelje z istim naslovom kot
revija.
 2004: Ustanovljen inštutut za management v izobraževanju na Fakulteti za
management Koper.
2.2 Šola v prihodnosti
»Globalizacijo lahko razumemo kot težnjo k poenotenju ali kot pogoj za spoštovanje
različnosti in zavedanje le-te« (Erčulj in Koren 2004, 66). Globalizacija naj nam ne
predstavlja neko nevarnost, ampak jo moramo sprejemati kot izziv. Temeljni značilnosti
globalizacije sta njena neprestana dinamika in aktivnost (Gerjolj 2004, 89).
Globalizaciji se ne more izogniti nihče. In zakaj bi se ji hoteli, saj prinaša veliko prednosti.
Biti moramo pozorni, da nam ne prinese tudi slabosti. Poglejmo si nekaj priporočil, kako
naj se ravnatelji soočajo z globalizacijo (Erčulj in Koren 2004, 68):
 Vedno je bolje biti pripravljen na spremembe, kot pa da nas te presenetijo in se
nanje le odzivamo. Pogoj, da smo na spremembe lahko pripravljeni, pa je dobro
poznavanje svoje organizacije. Ravnatelj mora prepoznati spremembe, povzročene
z globalizacijo, in jih počasi uvesti v vse ravni svoje organizacije. Pri tem naj ne
išče enostavnih rešitev, tako da bi zgolj posnemal dejanja druge organizacije, saj
mora vse prilagoditi svoji organizaciji. Oceniti mora, koliko, v kakšni obliki in kdaj
so primerne spremembe za njegovo šolo. Ravnatelj naj bo vedno korak pred
ostalimi in naj spremlja globalnoizobraževalne trende.
 Samo poznavanje svoje organizacije pa ni dovolj za uspešno soočanje z
globalizacijo. Ravnatelj se mora posvetiti tudi lokalni kulturi svoje šole. K temu
lahko pristopi na več načinov. Eden izmed enostavnejših je ta, da se enostavno
pogovarja z učitelji in ugotavlja, kaj cenijo, kaj je zanje kakovosten pouk itd..
Komunikacije nikoli ne gre podcenjevati. Pomembno je, da se posvetimo tudi
temam, za katere smo mnenja, da so vsem jasne. Marsikdaj nas bo presenetilo, da

14

temu ni tako. Prav zaradi tega moramo določene nezahtevne, a pomembne teme
večkrat omeniti, da vidimo, ali so naša mišljenja še vedno usklajena. Za prihodnost
šole je izrednega pomena, da ravnatelj ve, kaj od njega in globalizacije pričakujejo
učitelji in drugi. Ali si v prihodnosti predstavljajo, da bo njihova šola bolj
konkurenčna ali bo le-ta usmerjena v učence? Komunikacija je torej izrednega
pomena, zato si je zanjo vedno treba vzeti čas.
 Ravnatelj ima pomembno nalogo, da spodbuja mednarodno sodelovanje. V začetni
fazi mednarodnih sodelovanj velika večina ni bila nekako navdušena nad tem, saj
so bili mnenja, da takšno sodelovanje ne prinaša posebnih učinkov, temveč le več
dela. Lepo je spoznanje, da se sedaj miselnost spreminja. Vsak se mora zavedati, da
s povezovanjem ne bomo izgubili lastne identitete, ampak jo bomo lahko le
okrepili.
Globalizacija je tista, ki je v največji meri spremenila poklic ravnatelja. Ohranjanje
trenutnega stanja niti pod razno ni več dovolj. Od ravnatelja se zahteva prilagodljivost in
nenehno nadgrajevanje znanja in veščin. Težko je biti korak pred drugimi, ampak od
ravnatelja se zahteva, da je korak pred zaposlenimi, jih vodi mirno in odločno skozi nove
izzive.
Prihod globalnih sprememb vse bolj zamegljuje občutek lastne in kolektivne identitete.
»Izziv za sodobno vzgojo in izobraževanje ni niti v opravičevanju niti v zavračanju
preteklosti, marveč v transformaciji in aktualizaciji izkušenj, na podlagi katerih bo mogoče
graditi »novo« prihodnost.« Da se posameznik in njegova identiteta ne izgubita v kupu
raznoličnih ljudi, je pomembno, da je posameznik že od otroštva podučen, kdo je in od kod
prihaja (Gerjolj 2004, 90‒91). Zavedanje svojih korenin je dobra popotnica za otroka, da se
ta upa izstopiti iz množice in pokazati svoje sposobnosti in posebnosti. V vse preveč
hitrem tempu življenja se ceni posebnost. Šola naj nauči otroka kako izpostaviti svoje
posebnosti, naj se ne skriva za določenimi okvirji. Prav tisto, kar ga loči od ostalih, je ključ
njegovega uspeha (Pivac 1995, 50). Šole se nagibajo k bolj osebnemu poučevanju, s tem
lahko namenijo več pozornosti vsakemu izmed učencev. Tako lažje zadovoljijo učenčeve
potrebe in želje (Southworth in Du Quesnay 2005). Za tovrstno poučevanje v vseh šolah bi
morali znatno zmanjšati število otrok v razredu ali povečati število učiteljev.
Globalizacija v smislu izmenjave učencev in konkretnejših dejavnosti med šolami se bolj
uveljavlja v srednjih in visokih šolah. Ena izmed takšnih izmenjav učencev je na primer
program Erasmus. Za osnovnošolce je pomembno, da spoznajo osnovne stvari (Laval
2005, 129).
Tako za šolo kot posameznike v njej je pomembno, da se v globalizaciji ne »izgubijo«.
Globalizacijo je potrebno sprejemati, vendar v njej ostajati viden faktor. Zavedanje svojega
izvora in zgodovine je pomembno. Kdor natančno ve, kdo je in od kod prihaja, ga soočanje
z globalizacijo ne bo prestrašilo, znal se bo soočiti z njo in izkoristiti njene prednosti.
Ni pa samo globalizacija tisto, čemur se morajo šole prilagajati. Posebno pozornost
zahtevajo tudi trenutne gospodarske razmere. Pojav gospodarske krize je bil bolj udaren
od globalizacije, saj se njegove posledice čutijo hitreje. Ne moremo si kaj, da ne
pomislimo, zakaj države in svet na kaj takega niso bolje pripravljeni, saj se to ni zgodilo
prvič. Podobna situacija je bila že pred tridesetimi leti.
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Gospodarski krizi se moramo posvetiti tako posamezniki kot celoten koletiv. Zagotoviti je
potrebno, da se med temi težkimi časi vzdržuje kvaliteta tako na lokalni kot na globalni
ravni (Maine 2010). Ravnatelj naj v kriznih časih posveti še posebno pozornost svojemu
kolektivu, da bo pravočasno opazil morebitne spremembe pri posameznikih. To, da bo
ravnatelj dobro obvladal krizne čase v šoli, še ne pomeni, da posamezniki njegovega
kolektiva ne bodo močno prizadeti. Spremembe v družinskem krogu lahko prinesejo
močne obremenitve na posameznika.
Poznamo nekatera področja na katerih so šole še posebej ranljive, zato v teh težkih
gospodarskih časih potrebujejo še posebno pozornost. Od naštetih se za osnovne šole
najbolj izpostavljata močno vodstvo in zvestoba zaposlenih svoji šoli (Maine 2010).
V kriznih trenutkih je dobro in trdno vodstvo ključnega pomena ne glede na organizacijo.
Dober vodja s podporo podrejenih lažje prebrodi marsikatero krizno situacijo. Kriza pa je
lahko tudi priložnost drugih vodij, da pridobijo odlične delavce, samo iz razloga, ker so v
tej situaciji v rahli prednosti. Vsak ima instinkt za preživetje in če ti v času, ko vsi
izgubljajo službe, nekdo ponudi enako delo, kot ga že opravljaš, za več denarja, je zvestoba
edino, kar te še lahko obdrži na delovnem mestu. Marsikdo bo to krizo izkoristil za
pridobivanje konkurenčne prednosti. Kriza počasi izgublja na moči, vendar posledice
ostajajo. Tudi te bodo sčasoma zbledele. Med tem pa globalizacija ostaja in pridobiva na
pomenu.
Šole in tudi njihove okolice postajajo vedno bolj multikulturne in od učiteljev zahtevajo
multikulturno znanje in sposobnosti. Globalizacija je s sabo prinesla spremembe na vseh
področjih. Ena izmed njih je tudi uvajanje informacijsko-komunikacijske tehnologije v
izobraževanje (Brejc 2006, 53). Tehnologija je dandanes tako napredovala, da ni več
najbolj pomembna količina informacij, temveč njena kvaliteta. Velikokrat količina
informacij lahko posamezniku zamegli pot do informacij, ki jih potrebuje za prihodnost
(Gerjolj 2004, 95).
Tehnologija sama ne more izboljšati izobraževanja. S tehnologijo je potrebno primerno
ravnati in obvladati vse njene funkcije. Je le orodje, s katerim se izobraževanje obogati, z
njo se lahko močneje povežeta šola in družba. Tehnologija je potrebna, da lahko šole
izobražujejo mlade za 21. stoletje (Willment in Onsatad, 2004; povzeto po Brejc 2006,
54).
Današnji otroci si sploh ne morejo predstavljati, kako je bilo hoditi v šolo, ko so jo
obiskovale naše babice in prababice. Si lahko zamislite, kako bi reagirali današnji otroci, ki
so navajeni vsega ugodja, ki ga nudi tehnologija, če bi morali preizkusiti zgodovino? Ne
bi bilo slabo, vsaj kakšen teden na leto. Zakaj bi se samo učili zgodovino, če pa bi jo lahko
preizkusili? Nič računalnikov in raznoranih pripomočkov, samo navadna mala tablica in
kreda. Mogoče pa bo kdaj kaj takega, tako kot so sedaj uvedli tradicionalni slovenski
zajtrk, mogoče tudi bo kdaj »pot v šolo skozi zgodivino«.
Uvajanje informacijsko-komunikacijske tehnologije prinaša določene izzive, pomembo je,
da se jih zavedamo (Willment in Onsatad, 2004; povzeto po Brejc 2006, 55):
 učitelji se v večini primerov upirajo tovrstnim spremembam;
 posebno pozornost zahteva spremljanje odnosov med tehnologijo, učitelji/mentorji
in kurikulom;
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 učitelji naj soodločajo o uvajanju tehnologije v izobraževanje;
 vključitev tehnologije v izobraževanje naj bo razumna.
Upiranje učiteljev spremembam, ki jih prinaša tehnologija, že lahko vidimo pri podajanju
snovi. Nekateri učitelji še vedno uporabljajo prosojnice, napisane na roko, medtem ko
drugi uporabljajo nove, tako imenovane »pametne table«. Novih pristopov se večinoma
poslužujejo mlajši učitelji, medtem ko starejši potrebujejo več časa za prilagoditev.
Z ravnateljevega vidika je pomembno, da spremlja globalne smernice izobraževanja in
kakšen pomen ima informacijsko-komunikacijska tehnologija v izobraževanju.
Tehnologija neizbežno vpliva na naša življenja, tako doma kot v šoli in službi, tako da je
ravnateljeva naloga, da tehnologijo uporabi primerno za namene izobraževanja (Brejc
2006, 55).
Poglejmo nekaj možnosti za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije z
organizacijskega vidika. Tehnologija poenostavi organizacijo dela, s tem se poveča hitrost
opravljenega dela, hkrati se znižajo stroški prenosa podatkov in posredovanja raznovrstnih
obvestil. Z vpisom podatkov se te razvrščajo v baze podatkov, iz katerih lahko kasneje
pridobimo raznovrstne statistične podatke. Informacijsko-komunikacijska tehnologija
omogoča boljše komuniciranje tako v oddelku kot tudi med oddelčnimi skupnostmi.
Podatki o učencih so v elektronskih oblikah, kot na primer e-redovalnica, e-izostanki, do
katerih imajo dostop tako učenci kot njihovi starši. Prav tako je omogočena boljša
komunikacija s starši prek elektronske pošte. Ta komunikacija tudi daje staršem nove
priložnosti za sodelovanje. Preko informacijsko-komunikacijske tehnologije se učitelji
lahko pridružijo raznovrstnim forumom za učitelje in delijo svoje znanje in izkušnje (Brejc
2006, 69).
Velika večina zgoraj naštetih prednosti, ki jih prinaša tehnologija, sloni na uporabi
interneta. Njegovo bliskovito uveljavljanje je najprej v ljudeh prebudilo navdušenje,
sčasoma pa so zaečeli postajati skeptični, saj so ugotovili, da še vedno ne morejo na
internetu najti konkretnih informacij, ki jih želijo. Iz dneva v dan je več razpoložljivih
informacij, posledica tega pa je, da je zelo pomembno, da vemo, kaj iščemo (Ihan 2004,
107). Internet lahko imenujemo kar elektronska trgovina. Preko te trgovine si podatke
izmenjuje ali z njimi trguje kar 90 milijonov ljudi po vsem svetu (Dimovski, Panger in
Škerljavaj 2007, 10).
Sedaj pa poglejmo še nekaj možnosti uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije z
organizacijskega vidika. E-izobraževanje lahko uporabimo na učiteljskih zborih. Tovrstni
zbori imajo vnaprej določene teme in termine, tako da lahko vključimo tudi zunanje
strokovnjake. Računalnik lahko uporabljamo pri vsakem predmetu, tako pri spoznavanju
narave kot pri matematiki. S pomočjo računalnika lahko učenci oddajo razne seminarske
naloge ali celo domače naloge. Tu moramo še enkrat omeniti forume, saj le-ti niso
namenjeni samo učiteljem, ampak so tudi takšni forumi, na katerih so tako učitelji kot
učenci (Brejc 2006, 69‒70).
Spremembe so nekaj, na kar se ljudje težko privajamo, nič kaj drugače ni pri uvajanju
informacijsko-komunikacijske tehnologije v šole. Prvi problem je že nezainteresiranost
odgovornih, temu pa sledi nezainteresiranost učiteljev in njihgova računalniška
nepismenost. V nekaterih šolah se pojavlja tudi prostorska stiska, saj tovrstna oprema
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zavzame kar precej prostora. In če smo šola, kateri je uspelo rešiti vse morebitne težave, ne
smemo pozabiti na dejstvo, da nimajo vsi učenci enakih možnosti za dostop do interneta
(Brejc 2006, 70).
Tehnologija in z njo internet sta se razvila v tolikšni meri, da je potencialna uporabnost
interneta neskončna. Realna vrednost interneta pa je skoraj v celoti odvisna od tistega, ki
ga uporablja. Nekdo, ki ne ve natanko, kaj hoče najti, lahko samo blodi po neskončnih
bazah podatkov in prebira zanj večinoma nerelevantne podatke (Ihan 2004, 108). Internet
je idealen instrument za brezplačno širjenje dediščine znanja med čim več ljudi (Laval
2005, 142).
Računalniška nepismenost je v današnjem svetu pogost pojav. Pojavlja se predvsem pri
starejših ljudeh, in prav ti so naši učitelji in mentorji. Razumeti moramo, da tehnologija
hitro napreduje in tudi mi, ki se imamo za trenutno računalniško pismene, ne vemo kaj bo
čez trideset ali štirideset let, če bomo za trenutek izgubili interes za računalnike. Bomo
potem taki, kot so naši predhodniki ali še slabši? To pa naj ne bo izgovor, saj s poklicem
pridejo tudi obveznosti in za eno izmed njih bi morali postaviti tudi računalniško
pismenost učiteljev. Na strani šole pa je, da jih poduči.
Tehnologija naj olajša poučevanje, ga popestri in obogati. V nobenem primeru pa ne more
in ne sme nadomestiti tradicionalnega izobraževanja (Brejc 2006, 70).
Ne smemo dovoliti, da bi tehnologija v tolikšni meri izrinila tradicionalno učenje, da naši
otroci, bolje da rečemo vnuki, ne bi več vedeli, kaj je to šola in kaj so to sošolci.
Medčloveški odnosi so nekaj, kar se nikoli ne sme zanemariti, vendar lahko opažamo, da
so zaradi tehnologije v zadnjem času kar postavljeni na stranski tir. Poglejmo si samo
socialna omrežja na internetu. Prideš na lep sončen dan za računalnik in, glej ga zlomka,
večina ljudi je za računalnikom, ne da bi šli na sprehod ali na kavo. Po šoli se ne gre več na
sok, ampak takoj domov in za računalnik. To se pokaže bolj pri srednješolcih kot
osnovnošolcih, so pa uporabniki tudi teh omrežij vedno mlajši.
V preteklosti je bil cilj izobrazbe dobro delovanje v lokalnem okolju. S tem mislimo na
rojstno državo, s prihodom globalizacije in izginjanjem državnih meja se vse to spreminja.
Potrebno je razmisliti, kakšne kadre potrebujemo v prihodnosti v svetu ne več samo na
ravni države. Za to obstaja kar nekaj možnih scenarijev (Koren 2010, 8‒10):
 Prvi scenarij predvideva nadaljnjo birokracijo. Prioriteto ima administracija. Šolski
sistem je tog in kompleksno hierarhično urejen. Učni načrti in administracija se
decentralizirajo. Vodenje je odvisno od administracije.
 Drugi senarij je osredotočen k spodbujanju individualizma. To lahko za posledico
prinese padec spoštovanja ključnih vrednot civilizacije. Poraste pomen vrlin in
koristi sodelovanja in skupinskega dela. Vodenje je kompleksno, razpršeno in v
večji meri kolektivno. Center interakcij skupin in posameznikov je šolski prostor.
 Tretji scenarij sloni na miselnosti učečih se organizacij. Šole se posvečajo izključno
znanju. Struktura vodenja se splošči z namenom stalnega profesionalnega razvoja.
Pri odločanju prednost dobiva kakovost, odločanje je porazdeljeno med upravo in
profesijo.
 Četrti scenarij predvideva ukinitev klasične oblike šole in učiteljev. Del
vsakdanjika postane šolanje doma, posledično se zabrišejo meje med delom,
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izobraževanjem in prostim časom. Vse sloni na informacijsko-komunikacijski
mreži. Splet dejansko omogoča in izpopolnjuje potrebe po znanju.
 Peti scenarij predvideva lansiranje izobraževanja na tržišče. Ljudje zgubijo
zaupanje v javni šolski sistem in tako nastane tržišče z izobraževanjem. Šole
delujejo z namenom ustvarjanja dobička, povezujejo se z zasebnim sektorjem. Z
vključitvijo zasebnega sektorja v izobraževanje se ponujeno znanje začne
specializirati, saj le-ti odločajo o ponujenem znanju.
 Šesti scenarij predvideva sesutje sistema, do tega naj bi prišlo zaradi pomanjkanja
in staranja kadra. Za potrebne izboljšave je potrebno veliko denarnega vložka.
Krizni management postaja stalnica.
Nenehne spremembe in izzivi šolo pripravijo, da mora proučevati preteklost in sedanjost,
da bo boljša prihodnost. Pričakovanja sežejo še dlje, saj domnevajo, da bo nova šola
usposobila svoje učence, da se bodo učili od prihodnosti. Šola se vrača k svojim
prazgodovinskim koreninam. V najširšem pomenu besede je šola v preteklosti učila za
življenje. Posledica hitrih sprememb je bila ta, da se je življenje spremenilo, šola pa ne.
Sedaj pa zopet poizkušajo vzpostaviti ravnovesje med tema dvema pojmoma (Pivac 1995,
92).
Moto »šola za življenje« bi moral biti eden glavnih ciljev vsake šole, tako osnovne kot
srednje in fakultet. »Življenje« in teorija bosta morala poiskati nekakšno globjo povezavo.
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3 RAZLIKE MED MANAGEMENTOM V GOSPODARSTVU IN V
ŠOLSTVU
Javne šole imajo določene značilnosti, s katerimi se ločijo od drugih izobraževalnih
ustanov. Te značilnosti so:
 upravlja jih država;
 v celoti ali delno jih financira država;
 certifikati o zaključku šolanja se štejejo za javne listine;
 primarni cilji javnih šol niso opredeljeni kot ekonomske kategorije.
Zadnja izmed naštetih značilnosti je glavni pokazatelj razlike med javnimi šolami in
drugimi izobraževalnimi ustanovami. V večini primerov nejavnih šol se poučevanje
obravnava kot gospodarska dejavnost, njihov prvotni cilj pa je ustvarjanje dobička (Ferjan
1996, 23). V Veliki Britaniji že razmišljajo o tem, da bi tudi to lastnost spremenili. Ne
vidijo več nobenega razloga, zakaj se to v prihodnosti ne bi zgodilo, in mislijo celo, da se
tudi bo. Med njihovimi in našimi šolami je velika razlika. Pri njih so pokrajine, v katerih
imajo s šolstvom resne probleme, zato pravijo, da zakaj ne bi probali s takšnimi ukrepi na
tistih mestih, na katerih je vse drugo spodletelo. Ko si na dnu, ni več nobene druge smeri
kot samo navzgor (Wilby 2012).
Glavna naloga vodilnega v šoli v preteklosti je bila vzdrževanje predpisanega stanja
sistema. Biti ravnatelj je bilo včasih preprosto. To delo je lahko opravljal kdo izmed
učiteljev, do te funkcije je prišel po določenih, vnaprej predpisanih merilih. Sprememba
okolja je prinesla tudi spremembe pri ravnateljski funkciji. Ohranjanje trenutnega stanja ne
zadostuje več. Poudarja se osredotočenost na prihodnost (Ferjan 2005, 137‒138).
Management je sestavljen iz struktur in postopkov, ki so potrebni za usklajevanje različnih
dejavnosti organizacije. Šola mora oblikovati sisteme za (Hargreaves. in Hopkins 2001,
23):
 določanje vlog in odgovornosti;
 odločanje;
 posvetovanje;
 komunikacije;
 razporejanje sredstev;
 lociranje dejavnosti na določena mesta;
 razporejanje časa za različne dejavnosti;
 spremljanje dela članov organizacije.
Skozi zgodovino se vedno pojavijo nasprotna si mnenja. Prav tako je tudi z
managementom v šolstvu. Nekateri strokovnjaki so za, medtem ko drugi pravijo, da
management ne sodi v javno šolo. Nasprotniki managementa v javnih šolah se sklicujejo
na naslednje trditve (Ferjan 1996, 36):
 šolstvo je neekonomsko naravnano;
 principi managementa in vrednote si prihajajo v nasprotne si položaje;
 hierarhija ne sodi v šolo;
 hierarhija učitelja nad učenci lahko privede do odpora učencev;
 koncept hierarhije v šoli krši didaktično načelo demokratičnosti;
 šola mora učencem posredovati tudi vzgojne vrednote, vzgoja temelji na morali, kar
predstalja problem, saj jo management v nekaterih primerih izključuje.
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Cilj šole ni dobiček, vendar pa se moramo zavedati, da so tudi resursi šole omejeni. Prav
tako pa ne smemo pozabiti dejstva, da so vsa sredstva v naravi omejena. Iz tega se porajata
dve različni mnenji, ki pravita (Ferjan 1996, 36):
 da izobraževanje predstavlja porabo;
 da izobraževanje predstavlja investiranje.
Management je v javnem šolstvu, po mnenju nekaterih strokovnjakov, potreben. Tej
skupini se pridružujemo tudi mi. Zavedati pa se moramo, da ima nekatere posebnosti glede
na management v gospodarstvu. V nadaljevanju si bomo pogledali nekatere izmed teh
posebnosti in vzroke za njihov nastanek.
Ena izmed poglavitnih, in največkrat izpostavljenih, razlik med managementom v šolstvu
in managementom v gospodarstvu je ekonomska naravnanost. Gospodarstvo stermi k
dobičku, medtem ko šole ne. So pa tu izjeme, kot so avtošole, plesne šole ..., katerih
poučevanje je gospodarska dejavnost. Te so v našem primeru izvzete, saj se mi
osredotočamo na javne osnovne šole. V vseh primerih so za delovanje potrebna finančna
sredstva. Šole neposredno ne dosegajo ekonomskih učinkov s temi sredstvi medtem ko
poslovni sistemi jih. Je pa kontrola učinkovitosti porabe teh sredstev pri poslovnih sistemih
lažja, uporabimo ekonomske kazalce in že vidimo rezultate, pri šolah pa se to ne da.
Posledica tega je večen dvom, ali ima šola cilje zastavljene ustrezno. Rezultati se pokažejo
čez vrsto let in imajo dolgoročne posledice za veliko število ljudi. Razlika v odgovornosti
je očitna, v gospodarskih družbah je management najbolj odgovoren za ustrezne poslovne
izide. Management v šolah oziroma v izobraževanju nasploh pa ima veliko družbeno
odgovornost (Ferjan 1996, 37). Nekatera podjetja že sedaj opravljajo profitne dejavnosti za
šolo. Med te dejavnosti lahko uvščamo vzdrževanje stavbe, računovodstvo ... Tovrstni
način dela je značilen predvsem v Veliki Britaniji in tudi v drugih večjih državah (Wilby
2012).
Transformacijski proces znotraj šole in znotraj klasičnih proizvodnih ali storitvenih
poslovnih sistemov ni primerljiv. V poslovnih sistemih se dobrina preoblikuje s pomočjo
delovnih sredstev. V šoli pa so te dobrine učenci. V šoli dejansko lahko najdemo nekatere
podsisteme, ki so podobni gospodarskim, to so na primer nabava, finance ... Osredotočimo
se nazaj na učence, kot se mora tudi management. Funkcije, ki se nanašajo na pedagoški
proces je potrebno izvajati bistveno drugače kot pa v poslovnem sistemu. Spremembe
moderne družbe bolj in bolj vključujejo učence v odločitve o upravljanju. Vključujejo se
različne ugotovitve psihologije, didaktike, pedagogike in andragogike (Ferjan 1996,
36‒37).
»Management v izobraževanju mora pri delu še posebej upoštevati dognanja didaktike in
psihologije vzgojnega kontakta. Posebej pozoren mora biti na upoštevanje didaktičnih
načel na vseh hierarhičnih ravneh izobraževalnih ustanov. Poleg tega pa mora delo
managementa v izobraževanju temeljiti na določeni konceptualni zasnovi oziroma na
didaktičnem konceptu. Posamezne sestavine in predpostavke didaktičnega koncepta
največkrat vnaprej določa država, druge pa glede na specifike posamezne izobraževalne
ustanove oblikuje management« (Ferjan 1996, 38).
Za obstoj osnovne šole in drugih vzgojno-izobraževalnih organizacij veljajo enake
zakonitosti kot za profitne organizacije oziroma podjetja. Pvi pogoj za obstoj je, da ima
organizacija razlog za obstoj, to imenujemo tudi cilj ali smoter organizacije. Da cilj lahko
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dosežemo, je potrebna dejavnost, za dejavnost šole se štejejo vse dejavnosti, ki potekajo v
organizaciji. Tretji pogoj za obstoj organizacije so sredstva. Sredstva so lahko izražena v
materialni ali nematerialni obliki (Čotar 2002, 9).
Razlika med šolami in podjetji se izraža tudi v njunem poslanstvu. Na profitnem področju
bi lahko rekli, da je na začetku kapital, ki ima željo množiti se. Pot med kapitalom in
podjetniško dejavnostjo povezuje vizija o tem, kako bomo najučinkoviteje množili denar.
Proces je zahteven, v začetku je nejasen, proti koncu pa popolnoma izdelan končni projekt.
Kadar je poslanstvo v okviru že obstoječega podjetja, to stori korak naprej in preraste
predhodno stanje in oblikuje neke vrste novo poslanstvo na svojem področju. Kadar pa to
ni mogoče, lahko nastane novo podjetje. Oblikovanje poslanstva za podjetja je dolgoročni
cilj, ki se mu podjetja v procesu rasti le približujejo. Podjetniško poslanstvo vsebuje štiri
strukturne prvine: smoter, strategijo, merila in postopke (Čotar 2002, 10‒11).
Poslanstvo šole je ustvarjeno izven šole kot celice, ustvarijo ga najvišji zakonski organi in
zapišejo v temeljne šolske zakone. Od šole se tako pričakuje: konkretnost, zanesljivost in
natančnost pri uresničevanju nalog poslanstva. Poslanstvo šol odraža večinsko voljo
družbe v določenem času in določenem kraju. Temeljni okvir za delovanje šol je postavljen
zunaj njih in predstavlja za zaposlene nedotakljivo obvezo. Kolektiv šole mora biti
seznanjen s polanstvom šole in morebitnimi spremembami, za zagotovitev tega je potrebno
poslanstvu nameniti določeno
pozornost. Ker je poslanstvo
tvorjeno zunaj šole, se te ne
soočajo z vprašanji kako ga
oblikovati, ampak kako ga
spoznati, razumeti, sprejeti in
čemu služi. Uzaveščanje
poslanstva šole je proces,
katerega je potrebno preprosto
začeti. Tu se veliko pričakuje
od ravnatelja, da bo sprožil
postopke in vodil ter motiviral
ostale.
Razliko
med
poslanstvom
profitne
organizacije in poslanstvom
šole prikazuje tudi slika 1
(Čotar 2002, 11‒12).
Slika 1: Primerjava poslanstva profitne organizacije in poslanstva šole
Vir: Čotar 2002, 10
Vsaka podjetniška ideja se prične z vizijo, ne glede ali je ta jasno zapisana ali ne. Vizija se
nanaša na globalne temeljne in najbolj bistvene cilje podjetja. Šola za razliko od podjetij že
obstaja in ne potrebuje vizije za iskanje in izbiro dejavnosti. Ali natančneje: »obstaja šolski
sistem z jasnimi cilji, ki omogoča ustanavljanje posamezne šole pod določenimi pogoji.
Vsaka nova šola je nova organizacija enake vrste«. Šola potrebuje vizijo zgolj z vidika
kakovosti in razvoja. Pri tem bo uspešna, če se zaveda svojega poslanstva in poiskuša
oblikovati vizijo za spremembe. Zastavljena vizija mora biti tudi uresničljiva. Izhaja naj iz
sedanjega stanja in gleda na prihodnost z ravno pravo mero optimizma (Čotar 2002, 13).
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Živimo v pravni državi, kar je razvidno na vsakem koraku. To se kaže tako v gospodarstvu
kot v šolstvu. Ne glede na subjekt, v katerem obravnavamo management mora ta delovati v
okviru pravnega reda. Država ima za sistem izobraževanja še poseben interes, ne glede na
to ali so to zasebne ali javne ustanove. Poglejmo si vzroke za to (Ferjan 1996, 38):
 v primeru neučinkovitosti izobraževanja nastanejo velike in dolgoročne posledice
za veliko ljudi,
 država delno ali v celoti oskrbuje izobraževalne sisteme z vsem potrebnim, za kar
so potrebna velika finančna sredstva,
 velikokrat gre državi ali njeni vladi za to, da ima izobraževalno-vzgojni proces
povsem določena vrednostna obeležja,
 ...
Poglejmo si kako država konkretno vpliva na delovanje sistema izobraževanja (Ferjan
1996, 38‒39):
 vpliva na formalizacijo in centralizacijo organizacijske strukture šolstva,
 predpisuje obvezne učne vsebine in kriterije minimalnega nivoja znanja, kar vpliva
na osnovne predpostavke pri planiranju,
 izvaja kontrolo delno ali v celoti, kontrolira izobraževalni proces, pogoje zanj in
doseganje ciljev,
 določa minimalne pogoje za delovanje šole, kot so prostorski, tehnični, kadrovski ...
parametri,
 omejuje vpis v šole,
 prisotna je znotraj posameznih šol preko svojih predstavnikov,
 ...
Iz zgoraj predstavljenega je razvidna še ena razlika med managementom v šolstvu in v
gospodarstvu. Država neposredno posega v področje upravljanja in izvajanja posameznih
funkcij managementa, v nakaterih primerih celo delno prevzema njihovo izvajanje.
Pred dobrimi desetimi leti so v Sloveniji naredili raziskavo, koliko delovnega časa
ravnatelji slovenskih šol mamenijo opravljanju posameznih funkcij v procesu managemnta.
Rezultati so pokazali, da nekje 17 % namenijo planiranju, 40 % organiziranju, 14 %
vodenju, 8 % kontroliranju, 11 % delu z učenci, preostanek pa za drugo (Ferjan 1996, 40).
V zaključku naloge bomo tudi mi pogledali trenutno stanje razporeditve delovnega časa v
osnovnih šolah v Posavju.
Management v izobraževanju kot management v gospodarskih dejavnostih je sestavljen iz
več funkcij. Tem se bomo posvetili v nadaljevanju. Na tem mestu pa je potrebno omeniti,
da se management v izobraževanju ne nanaša samo na izobraževalni proces, marveč tudi
na zagotavljanje pogojev zanj (Ferjan 1996, 40‒41). V nadaljevanju si na sliki 2 poglejmo
strukturo procesa managementa v izobraževanju.
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Slika 2: Struktura procesa managementa v izobraževanju

Vir: Ferjan 1996, 41
Slika 2 sicer prikazuje ločeno management pedagoškega procesa in management podpore,
vendar v praksi temu ni čisto tako. Management podpore mora pri svojem delovanju vedno
misliti na podagoški proces. Pri pedagoškem procesu se omenja pedagoško vodenje, to
vključuje vse funkcije v procesu managementa. Pedagoško vodenje je celota aktivnosti
vodenja, prizadeva si za uresničitev konceptualnih zasnov in didaktičnih načel pri
neposrednem delu z učenci (Ferjan 1996, 41).
Kot skoraj vsepovsod v sodobni družbi tudi v šolah obstaja hierarhija, na vrhu katere
»vlada« ravnatelj, pod njim je pomočnik ravnatelja, najnižje pa so vodje administratinotehničnih služb (v nadaljevanju VATS) in učitelji.
Ravnatelj, kot pravimo direktorju osnovnih in srednjih šol, upravlja funkcije pedagoškega
vodenja šole in poslovodne funcije. Imenuje ga organ upravljanja šole v soglasju z
ustanoviteljem (največkrat državo) (Ferjan 1996, 42).
Pomočniki ravnatelja sodelujejo večinoma pri opravljanju funkcij pedagoškega vodenja.
Imajo široka pooblastila. Odgovarjajo ravnatelju. Na isti ravni imajo v nekaterih šolah tudi
organizatorje. Organizatorji imajo težave s priznavanjem svojega dela s strani okolja in
tudi s strani zakonodaje (Ferjan 1996, 42).
VATS so vodje administracije, računovodstva, čistilk ... Ti odgovarjajo ravnatelju (Ferjan
1996, 42).
Učitelji so na dnu hierarhične piramide managementa v izobraževanju. Tuji viri imajo
poseben izraz za to, t.i. »classroom management«. Poglejmo, kaj vse dela učitelj (Ferjan
1996, 43):
 sodeluje pri snovanju ciljev;
 planira, kako bodo učenci napredovali v svojem znanju učne snovi;
 v razredu organizira razpoložljive resurse;
 kontrolira znanje učencev;
 motivira učence;
 skrbi za kulturo v razredu.
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Očitna razlika se je pokazala tudi med managementom v šolah v preteklosti in sedaj. V
preteklosti so bila sredstva za delovanje zagotovljena vnaprej, ravnatelj je moral samo
vzdrževati predpisano stanje, tudi »vzpon« na mesto ravnatelja je bil lažji. Sprememba
okolja pa je prinesla tudi spremembe v šolah. Šola se mora na spremembe odzivati tako na
mikro kot na makro ravni. Ne zadošča več samo ohranjanje obstoječega stanja, stermeti
moramo v prihodnost in napredek. Čeprav javne šole financira država, si večina zagotovi
še dodatna finančna sredstva z določeno gospodarsko dejavnostjo, s tem mislimo na
izobraževanje odraslih, z oddajanjem prostorov v najem ... (Ferjan 1996, 44).
Ena izmed velikih razlik se pokaže tudi pri vrednotah. Management v šolstvu ima težko
nalogo, da uskladi vrednote učiteljev z vrednotami šolske oblasti. Razlike pri vrednotah se
lahko pojavijo že pri kolektivu učiteljev. Dostikrat se je zgodilo in dogaja se, da prihaja do
nasprotij vrednot znotraj šolstva. To lahko rešujemo na naslednje načine:
 prilagajanje;
 nevtralen odnos do spreminjajočih se vrednot;
 konsistentno obnašanje v skladu z osebnim prepričanjem.
Management mora vedno stermeti k zadanim ciljem ne glede na trenutno prevladujoči
sistem vrednot (Ferjan 2005, 138).
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4 PLANIRANJE
4.1 Planiranje kot funkcija managementa
Organizacije imajo različen pristop do prihodnosti, od tega je tudi odvisno planiranje.
Nekatere organizacije na prihodnost gledajo z aktivnim pristopom, kar pomeni, da bodo
skušale vplivati na okolje. Medtem ko drugi gledajo na to bolj pasivno, to pa pomeni, da se
bodo le poizkušali prilagajati nastalim situacijam (Ferjan 2005, 165).
S pomočjo planiranja se pripravimo na prihodnost in si že vnaprej odgovorimo na
vprašanja kaj, kdaj in kako ter s pomočjo katerih resursov. Izobraževalne in obrobne
dejavnosti je potrebno planirati, da se s tem izognemo improvizaciji, ki ni zaželjena.
Prednosti planiranja v izobraževanju so (Ferjan 1996, 67):
 planiranje spodbuja sistematičen način razmišljanja o prihodnosti;
 s pomočjo planov lažje uskladimo pedagoške in nepedagoške dejavnosti na šoli;
 plan omogoča kontrolo, saj nam v vsakem trenutku pokaže, na kateri točki naj bi
bili.
Poznamo dolgoročno in kratkoročno planiranje. Dolgoročno planiranje v izobraževanju
predstavlja snovanje konceptualnih in vsebinskih zasnov; razvoj vsebine programov,
predmetnikov in učnih predmetov; ter uvajanje novih didaktičnih pripomočkov (Ferjan
1996, 68).
Pojem planirati moramo ločiti od pojma načrtovati. Planiranje pomeni ugotoviti, katere
dejavnosti je potrebno opraviti, kdo naj jih opravi, kdaj in v kakšnem zaporedju ter s
katerimi resursi, da bomo dobili željeni rezultat. Medtem ko načrtovati pomeni definirati
vsebinske karakeristike izdelka, storitve ali procesov (Ferjan 2005, 166).
Management v izobraževanju ima za izhodišče planiranja število otrok, ki bo hodilo v
določeno šolo. Pri planiranju se primarno veliko stvari nanaša na število otrok, saj to
pogojuje, koliko bo oddelkov, koliko učiteljev rabimo, koliko resursov, imamo sploh
dovolj prostora in še veliko vprašanj se nam poraja. Pri planiranju moramo vedno pustiti
nekaj prostora za prilagajanja. Možno je, da ne bodo vsi izdelali razreda, ali pa bo kdo na
novo prišel na šolo, mogoče tudi odšel (Ferjan 1996, 69).
Šola izdeluje načrte za veliko različnih ciljev. Eden izmed njih je tudi razvoj šole.
Razvojno načrtovanje vzpodbudi v odločevalcih razmišljanje o določenih temeljnih
vprašanjih, kot so: današnje stanje šole, kakšne spremembe želimo ... Razmišljanje o
določenih temah pomaga šoli najti praktične odgovore. Takšno načrtovanje, kot vsaka
druga stvar zahteva svoj čas. S tem pa na drugi strani pridobi čas, saj lahko delo organizira
bolj smotrno in bolj usklajeno. »Namen razvojnega načrtovanja je omogočiti šoli, da
uspešneje in učinkoviteje organizira svoj program razvoja in sprememb«. (Hargreaves in
Hopkins 2001, 13‒16). Vsako načrtovanje naj bi bilo učinkovito in v pomoč izvajalcem, da
ne bi izgubljali tako dragocenega časa. Vprašanje ostaja, koliko načrtov se v končni fazi
izvede v celoti in tisti, ki se, ali so bili v predpisanih časovnih okvirjih. Nadzoru in kontroli
nad izvedbo in usklajenostjo med načrtovanim in izvedenim se bomo posvetili v enem od
naslednjih poglavij.
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Razvojno načrtovanje je proces, katerega rezultat je načrt, kateremu zagotovimo njegovo
izvedbo. Šole k razvojnemu načrtovanju pristopajo z določeno mero strahu. V prvih
poizkusih se večina bolj posveti načrtu kot pa načrtovanju. Po končanem procesu
velikokrat pridejo do spoznanja, da je bila sestava načrta lažja, kot so predvidevali
(Hargreaves in Hopkins 2001, 13). Strah pred neznanim je velikokrat človekov največji
sovražnik za napredek.
Na sliki 3 je prikazan krog razvojnega načrtovanja. Sestavljajo ga pregled, sestavljanje,
udejanjanje in evalvacija. Pri prvi točki šola pregleda svoje prednosti in slabosti oziroma
kje je močna in kje bi potrebovala določene izboljšave. Sledi sestavljanje oziroma drugače
imenovana, konstrukcija, v tej fazi se izpostavijo prioritete, te moramo nato spremeniti v
točno določene cilje. Cilji so nastavljeni, sedaj sledi udejanjanje, to je faza uresničitve
načrtovanega; zadnja je evalvacija. Evalvacija pomeni preverjanje oziroma kontroliranje
uresničitve planiranega. Na sliki vidimo
označen začetek. Ne glede na to, ali da je
začetek izven kroga razvojnega načrtovanja,
je prav tako pomemben del. Pomembno je,
da pred vstopom v krog vse skupaj dobro
premislimo. Faze so opisane ena za drugo,
vendar to pa ne pomeni, da bi načrtovalci
morali nanje gledati posamično, pomembno
je da na razvojno načrtovanje gledamo kot
na celoto (Hargreaves in Hopkins 2001,
14‒15). Iz kroga razvojnega načrtovanja je
jasno razvidno, da osnovne funkcije
managementa
najdemo
vsepovsod.
Spremeni se le poimenovanje faz, vendar
koncept ostaja enak.
Slika 3: Krog razvojnega načrtovanja
Vir: Hargreaves in Hopkins 2001, 15
Prednosti razvojnega načrtovanja (Hargreaves in Hopkins 2001, 16‒17):
 Pozornost je usmerjena na cilje izobraževanja, izpostavljeno je učenje in dosežki
vseh učencev.
 Razvojni načrt zagotavlja celosten in usklajen pristop k vsem vidikom načrtovanja.
 Usmerjen je na dolgoročno vizijo šole, znotraj te pa so postavljeni kratkoročno
dosegljivi cilji.
 Z njegovo pomočjo se zmanjšuje stres, povzročen zaradi hitrih sprememb.
 Učiteljev prispevek k napredku in izboljšavam je deležen večje pozornosti, kar
dviguje njegovo samozavest.
 Izboljša se kakovost razvoja zaposlenih.
 Uprava in učitelji se tesneje povežejo.
 Poročanje o delu se poenostavi.
Najpomembnejša lastnost razvojnega načrtovanja je ta, da šoli omogoča osredotočanje na
temeljne cilje, ki se nanašajo na poučevanje in učenje. Vse se vrti okoli izboljšave šole in
pouka. Večina naglih sprememb je šoli vsiljenih iz zunanjega okolja, zato jih mora nato
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primerno integrirati v svojo kulturo. Temeljni pogoj učinkovitega razvojnega načrtovanja
in izboljšave šole je partnerstvo med učitelji, svetom, starši, upravo in drugimi.
Ravnatelj in kolektiv šole se mora ta soočiti z vsemi vprašanji, naj se ne dogaja, da so
nekatere teme nedotakljive oziroma tabu. Motiti se je človeško, zato se moramo s težavami
soočati neposredno, ne pa jih zanemarjati, odlašati in jih pometati pod preprogo, tako
izgubimo veliko dragocenega časa. Nobena nova ideja nam ne more škodovati, vse dokler
z njo pravilno ravnamo. Pogovor in konkretne rešitve so rešitev, da stermimo k ciljem
(Gossen in Anderson 1996, 52).
Kje se šola nahaja trenutno, je prvo vprašanje, ki si ga moramo postaviti, da sploh lahko
naprej razmišljamo o načrtovanju. Poznavanje trenutnega stanja je predpogoj za uspešno
načrtovanje in predstavlja izhodišče načrtovanja. Na šolo in njene zaposlene se venomer
izvršuje pritisk. Dva vedno prisotna pritiska sta pritisk razvoja in pritisk vzdrževanja.
Pritisk razvoja od šole zahteva spremembe v smeri uresničevanja sodobnih reform.
Medtem ko pritisk vzdrževanja od šole zahteva, da ohranja stik s svojimi preteklimi in
sedanjimi praksami. Šola mora najti neko ravnovesje med tema dvema, kar se odraža v
kulturi šole. Ravnovesje je prikazano na sliki 4 (Hargreaves in Hopkins 2001, 27).
Slika 4: Management načrtovanja

Vir: Hargreaves in Hopkins 2001, 27
Slika 4 namerno ni opremljena s puščicami, naloga vsake šole je, da sama ugotovi, kako so
v njuni šoli elementi povezani med sabo in kako bi morali biti, da bi spodbujali šolo k
izboljšavam. Ugotavljanje trenutnega stanja in načrtovanje prihodnjega je lažje, če se
držimo določenih okvirjev in si postavimo vprašanja, kot so (Hargreaves in Hopkins 2001,
27‒28):
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 Kako je sedaj podprto vzdrževanje in razvoj?
 Ali vzdrževanje in razvoj podpirata pristop k razvojnemu nčrtovanju?
 Ali postavlja razvojno načrtovanje pod vprašaj nekatere trenutne vidike
vzdrževanja?
 Kako lahko današnji razvoj postane del jutrišnjega vzdrževanja?
Danes novost, jutri stalnica, prav to je cilj razvojnega načrtovanja. Novost, ki bo dobro
sprejeta tako s strani šole kot s strani okolja, bo kaj kmalu postala stalna praksa in tako
lahko rečemo, da bo prestopila iz razvoja v vzdrževanje, saj jo bo šola želela ohraniti.
4.2 Vloga ravnatelja pri načrtovanju
Kakovost vsake organizacije je odsev dobrega voditelja. Prav tako je dobra šola odsev
dobrega ravnatelja. Znano je, da samo dober ravnatelj ni dovolj, da bo šola uspešna,
potrebuje tudi dober kolektiv. Od ravnatelja je odvisno veliko in s pravo podporo lahko
tudi veliko doseže. Zavedati se moramo dejstva, da slab ravnatelj lahko naredi več škode
kot koristi in »pokvari« še tako dober kolektiv. Zato lahko brez oklevanja rečemo, da dober
kolektiv ne more dobro delovati pod vodstvom slabega ravnatelja.
Poglejmo si nekaj primerov, kakšen naj bi bil ravnatelj, da bo dobro vodil šolo, in da bodo
načrti, zasnovani pod njegovim okriljem uresničeni v celoti in upešno (Hargreaves in
Hopkins 2001, 27‒28):
 Ravnatelj navdihuje zaposlene k pripadnosti šole in njenemu poslanstvu.
 Ravnatelj usklajuje delo šole, razporeja delo in delegira obveznosti. Delegiranje je
vrlina, predpogoj za izvedbo je obojestransko zaupanje.
 Vključevanje v načrtovanje in uresničevanje sprememb naj bo vidno, pripravljenost
na delegiranje je nujno, saj s tem izkažemo tudi zaupanje do kolegov, vendar je
pomembno, da nato cenimo njihov prispevek in jim to tudi pokažemo.
 Sposobnost prisluhniti in se nato pozitivno odzvati in se ne čutiti ogroženega tudi
ko dobiš negativno kritiko, je vrlina dobrih voditeljev. Potrebuje jo tudi ravnatelj za
delo s kolektivnom, člani sveta in starši.
 Komuniciranje je ključnega pomena. Pomembno je, da je vsakdo obveščen o
pomembnih odločitvah in dogodkih.
 Sposoben se je za kratek čas odmakniti od vsakdanjega življenja in objektivno
oceniti prednosti in slabosti svoje šole. S tem lahko določi »zdrava območja« šole
in kje so potrebne spremembe oziroma izboljšave. Pogled od daleč je potreben
vsake toliko časa, da nas strastna skrb za šolo, predanost njej in njenim članom, ne
zaslepi.
 Ravnatelj poudarja kakovost učenja in poučevanja. Spodbuja tako zaposlene kot
učence, od njih pričakuje najboljše, vendar jim je v primeru težav pripravljen tudi
pomagati. Samo da je volja in vse se da doseči.
 Ravnatelj je navdušen nad inovacijami vendar zmeren pri uvajanju le-teh. Preveč in
prehitro lahko privede do težav, zmede sodelujoče, a ne pokaže realne slike vsake
uvedene inovacije.
 Ravnatelj omeji papirologijo, saj se zaveda, da sestavljanje dolgih dokumentov
vzame veliko časa, katere pa v končni fazi ne bo nihče bral. Dokumentacija naj bo
kratka in jasna.
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Vse zgoraj naštete lastnosti v enem ravnatelju bi skorajda tvorile idealnega ravnatelja za
vsako šolo, katerega praktično ni, ta obstaja le v teoriji. Omenili smo že, da dober ravnatelj
v veliki mestni šoli ni nujno, da bo dober ravnatelj v majhni vaški šoli in obratno. Prav
zaradi tega je pomembna tudi prilagodljivost. V idealnih razmerah imajo zgoraj naštete
lastnosti tudi njegov pomočnik in drugi zaposleni. To še dopolnimo z dobro komunikacijo
med njimi in medsebojnim razumevanjem. Le kdo ne bi hotel delati ali obiskovati takšne
šole.
Ravnateljeva naloga je tudi omogočiti dobro sodelovanje s starši ter ostalo okolico šole.
Sodelovanje s starši se nanaša na vse primere, tako dobre kot slabe. Starši naj sodelujejo
pri določanju disciplinskih ukrepov. Vključiti jih je potrebno tudi, kadar otrok ne dosega
zadostnega znanja in s skupnimi močni poiskati vzrok. Od šole se pričakuje tudi, da ji bodo
starši zaupali toliko, da bodo izrazili morebitne svoje zadržke do določenih stvari (Buckner
in Kermit 2011). Starši in šola naj izobražujejo in vzgajajo otroka z »roko v roki«. Za to pa
so potrebni načrti in temeljite raziskave predhodnega stanja.
Vloga ravnatelja v posameznih nivojih načrtovanja se razlikuje. Nekje je prisotna bolj,
drugje manj, mora pa vedno biti. Koren (1997) v članku povzema po raznovrstnih avtorjih
in navaja štiri nivoje načrtovanja:
 normativno planiranje,
 strateško planiranje,
 taktično planiranje
 in operacionalizirano planiranje.
Normativno planiranje zajema opredeljevanje vrednot, kulture in vizije šole. Med avtorji ni
nobene dileme, normativno planiranje je ena temeljnih ravnateljevih nalog. Slovenske šole
se tega pomena leta 1997 še niso zavedale v celoti, saj se niso zavedale pomembnosti
skupne predstave vseh na šoli o tem, kar bi šola rada dosegla. Glede na pomembnost
normativnega planiranja je priporočljivo, da se ravnatelji držijo določenih smernic. Ena
izmed takšnih smernic je usmeritev v prihodnost. S tem mislimo na ažurnost ravnatelja, ki
spremlja novosti in tudi pozna njihove vplive na šolo. Zraven spremljanja napredka okolja
je pomembna lastna vizija. Ravnateljeva vizija oz. ravnatelj mora imeti tudi razumevanje
za vizije drugih. Upoštevati je potrebno želje in pričakovanja tako učiteljev, staršev kot
učencev, da dobimo harmonično celoto. Ker pa v današnjem hitrem svetu še vedno
nekatere nujno potrebne spremembe potekajo počasi, je ravnateljeva naloga, da pospešuje
proces ustvarjanja vizije in tudi kasneje zagotovi njeno podporo (Koren 1997, 9‒10).
Strateško planiranje je planiranje za obdobje od treh do petih let. Tudi to planiranje je
naloga ravnatelja. Namenjeno je oblikovanju ciljev, ki bodo pripeljali k predhodno
določeni viziji. Ravnatelj si mora v sodelovanju z učitelji postaviti nekaj okvirnih vprašanj,
kot so: kakšni so cilji in nameni; kakšna so pričakovanja staršev in učencev ter kako jih
bomo zadovoljili; kakšne so naše prednosti; kakšne so naše pomanjkljivosti ... Šole
zavestno in dokumentirano redko obravnavajo prva dva nivoja planiranja. Konkretnejši
rezulati so vidni za taktično in operacionalizirano planiranje (Koren 1997, 9‒10).
Taktično planiranje se nanaša na plane za obdobje enega ali dveh let. Sem uvrščamo tudi
letni delovni načrt (v nadaljevanju LDN). Na slovenskih šolah je to edina obvezna oblika
načrtovanja. Ravnatelj v tej fazi načrtovanja naj ne bi več toliko sodeloval, naj bi le
usmerjal, ostalo delo pa prepustil učiteljem. Pri nas temu ni tako, saj prav to delo naredi
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ravnatelj v veliko primerih sam in tako preobremeni svoj delavnik, da se prvima dvema
stopnjama planiranja sploh ne posveti (Koren 1997, 10). LDN bomo podrobneje predstavili
v naslednjem podpoglavju.
Operacionalizirano planiranje je časovni načrt, ki nakazuje metode za doseganje ciljev.
Tovrstno planiranje odgovori na vprašanja kdo, kaj in do kdaj. Opravijo ga učitelji,
ravnateljeva naloga je samo usklajevanje z višjim nivoji (Koren 1997, 10).
Vodstvo neverjetno veliko časa nameni za kratkoročno vzdrževanje. To se večinoma
nanaša na manj zahtevne zadeve, kot so: zagotavljanje, da je v vsakem razredu učitelj;
pogovori z učenci, ki so bili napoteni k njim; odgovarjanje na telefonske klice; reševanje
majhnih problemov, na katere so bili opozorjeni s strani zaposlenih; rutinska administracija
in dokumentacija. Vidimo, da predhodno naštete zadeve vodilnim otežijo, da bi se lahko
dobro in v neprekinjenem časovnem okvirju posvetili razvoju (Hargreaves in Hopkins
2001, 29).
Planiranje za ravnatelje ni čisto preprosta stvar, kot jo v teoriji mogoče prikažemo. Ne le
da se venomer sooča s časovno stisko, zahtevami učiteljev in željami staršev, tu je še
država z svojimi zahtevami. Ravnatelji se soočajo s problemom avtonomnosti pri
odločanju o usmeritvi šole. Šole za uresničitev svojih vizij potrebujejo dovolj avtonomije,
dovolj možnosti odločanja o razporejanju virov in dovolj svobode v oblikovanju
kurikuluma. Za načrtovanje šol je pomembno, da ima država urejeno dolgoročno
načrtovanje, saj le tako lahko šole prilagodijo svoje načrtovanje in ga primerno umestijo
(Koren 1997, 10).
4.3 Letni delavni načrt
Letni delovni načrt (v nadaljevanju LDN) se mora delati vsako leto, tako določa zakon.
Večina bi na prvi pogled mislila, da je priprava LDN rutinska, vendar se vsakoletno
pojavljajo težave pri pripravi (Roncelli Vaupot in Bevc 2004).
Zakonodaja predpisuje nekatere vsebine, ki jih LDN mora zajemati. Z letnim delovnim
načrtom se določijo (ZOsn 31. člen):
 uskladitev predmetnika in učnega načrta, njuna vsebina, obseg in razporeditev,
 razporeditev interesnih dejavnosti in katerihkoli drugih dejavnosti, ki se izvajajo v
obsegu šole,
 delo šolske knjižnice in drugih služb, kot je delo šolske svetovalne službe,
 vse aktivnosti, s pomočjo katerih je šola vljučena v okolje,
 dejavnosti, ki učencem zagotavljajo zdrav razvoj,
 načini, s katerimi bodo vključevali starše v dogajanja,
 strokovno izobraževanje za učitelje in ostale delavce,
 sodelovanje med šolo in drugimi zavodi, ki izobražujejo učitelje,
 drugi dogovori, ki so potrebni za uresničitev cilja osnovne šole.
Roncelli Vaupot in Bevc (2004) v svojem delu ugotavljata, da večino dela v povezavi z
LDN opravijo ravnatelji kar sami. Ni veliko šol, ki bi v nastanek LDN vključevale vse
subjekte na katere se ta dokument nanaša. Najslabše pa je, da se LDN naredi brez
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predhodne analize stanja in brez predhodnega razvojnega načrta šole. Vse to pa bi lahko
rekli, da je tudi posledica tega, da nekateri učitelji ne poznajo vsebine LDN. To pa izhaja iz
problema, ki se pojavi že takoj na začetku, da večina ne razume zakonskih določil. Kako
pa naj bodo rezultati dobri, če ne razumemo navodil!? Po vsem tem pa se postavi
vprašanje, ali je v teh okoliščinah sestava LDN sploh smiselna in če je sploh kaj koristna.
»LDN je obvezni del načrtovanja v šoli. Načrtovanje pa je treba videti kot proces
odločanja o tem, kakšna bo prihodnost neke organizacije in kako jo bo organizacija
dosegla. LDN naj odgovarja na obe vprašanji« (Roncelli Vaupot in Bevc 2004).
Pri sestavljanju LDN moramo upoštevati tudi možne zaplete in odstopanja od
načrtovanega. V toku šolskega leta lahko pride do sprememb tako na šoli kot tudi v njenem
okolju. Načrtovanje in dejstvo, da učitelji in ostali kolektiv šole ve, kaj se od njih pričakuje
in v katerem časovnem obdobju, privede do občutka varnosti pri zaposlenih, s tem
ustvarimo dobro klimo in kulturo v organizaciji (Roncelli Vaupot in Bevc 2004).
Uspešnost LDN temelji na analizi predhodnega LDN. Pomembno je, da ugotovimo, kaj
smo uresničili od predhodnih načrtov, kje so nastajale težave in zakaj. Že iz samega imena
letnega delovnega načrta je razvidno, da je to kratkoročno načrtovanje. Pojavlja se
vprašanje, kako v LDN umestiti razvojno dimenzijo, kar je dolgoročno gledanje na
organizacijo. Prav to pa je razlog, da vzgojno-izobraževalne organizacije morajo imeti tudi
dolgoročne plane, saj brez njih LDN ne more biti razvojno naravnan (Roncelli Vaupot in
Bevc 2004).
Davies in Ellison (1998) sta zasnovala »nov« koncept vzgojno-izobraževalne organizacije,
iz katerega je lepo razvidna pomembnost LDN v okviru dolgoročnega načrtovanja.
Načrtovanje sta razdelila na tri ravni (Roncelli Vaupot in Bevc 2004):
 usmerjenost v prihodnost (obdobje od 5 do 15 let);
 strateška namera oziroma načrt (od 3 do 5 let);
 operativni načrti ‒ LDN (1 leto).
LDN mora biti usmerjen v prihodnost, tako kratkoročno kot dolgoročno. V njem naj bi se
odražala vizija. Vsekakor pa moramo upoštevati, da vizija ni nekaj, kar bi oblikovali enkrat
za vselej, je dinamična in spremenljiva dimenzija prizadevanja za prihodnost. Vizija
ohranja smer razvoja vzgojno-izobraževalne organizacije in ji pomaga na poti proti
začrtanemu cilju ne glede na trenutne kratkoročne težave. Vizija vzgojno-izobraževalne
organizacije odraža notranje in zunanje organizacijske vidike. Najuspešnejša je, kadar vsi
udeleženci v organizaciji v njej vidijo delček svoje osebne vizije (Roncelli Vaupot in Bevc
2004).
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5 ORGANIZIRANJE
5.1 Organiziranje kot funkcija managementa
»Organiziranje je proces vzpostavljanja, prilagajanja, ohranjanja in izvajanja sistema norm
in razmerij med ljudmi.« Organizirati pomeni deliti delo in postavljati pravila (Ferjan
2005, 140).
Z organiziranjem omogočimo doseganje strateških ciljev. Za dosego teh potrebujemo
resurce. Organiziranje se kaže v delitvi dela, urejenosti pristojnosti in odgovornost ...
Organizacijska struktura nam prikaže formalne odnose. Iz nje je razvidno število ravni v
hierarhiji. Strukturo lahko za lažjo predstavo ponazorimo z diagramom (Dimovski, Panger
in Škerljavaj 2007, 112). Strokovnjaki so prepričani, da na »zdravje« organizacijske
strukture vpliva kvaliteta voditelja. Njegova kvaliteta vpliva tudi na delovanje in razvoj
šole. Z teh razlogov bi morali imeti voditelji šol zagotovljeno podporo, zagotoviti jim je
potrebno ustrezne pogoje za razvoj in dostop do znanja tako na lokalni kot nacionalni ravni
(Southworth in Du Quesnay 2005).
Cilj vsake organizacije je dvojne narave (Ferjan 2005, 140):
 Prvi cilj organizacije je formalne narave. V gospodarskih organizacijih je to
poslovni izid. V negospodarskih organizacijah pa so ti cilji neekonomski. V
osnovni šoli so cilji, da učenci trajno pridobe določena znanja, spretnosti in navade
(ter vrednote).
 Drugi cilj organizacije je samoohranitev. Samoohranitev je mogoča samo v
primerih, ko organizacija zadovoljuje tudi potrebe posameznikov. Potrebe
posameznikov so lahko zelo raznolike.
Organiziranje poskrbi, da so stvari opravljene pravočasno in v pravilnem zaporedju. V
izobraževalnih ustanovah ni enotnega obrazca za organiziranje dela. Čeprav so procesi
ponavljajoči, večinoma potekajo v spremenjenih okoliščinah. S spreminjanjem okoliščin
mislimo na primer na različno število otrok v oddelku. Pri izvedbi poučevanja je
pomembna tudi razpoložljivost didaktičnih pripomočkov (Ferjan 2005, 141).
Organizacijska struktura ima tri dimenzije (Dimovski, Panger in Škerljavaj 2007,
114‒115):
 Kompleksnost; Komplekstnost organizacije pomeni nastajanje razlik na vertikalni
in horizontalni ravni. Posledica delitve dela so horizontalne razlike, vertikalne pa so
posledica hierarhije. Hierarhija v izobraževanju mora biti, da obstaja neka
avtoriteta, ki po potrebi posreduje in preprečuje kaos. Izobraževanje je za ljudi
prepomembno, da ne bi imeli urejene odgovornosti.
 Formalizacija; Formalizacija imenujemo povezovanje podsistemov v enoten sistem
s pomočjo pravil in procedur, katere določa delovanje sistema. Ni je organizacije
brez vsaj nekaj osnovnih pravil. Formalizacija je javna, razumljiva in izvedljiva.
Njen obseg mora biti v razumnih mejah in vsebina naj se ne menja prepogosto.
Formalizacijo v izobraževanju narekujejo država, didaktična načela in institucija
managementa.
 Centralizacija; Kako sprejemati odločitve o temeljnih vprašanjih? Na enem mestu
ali ne. Centralizacija in decentralizacija se naslanjata tudi na odgovornost. Glede
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odgovornosti moramo poznati naslednja dejstva: kdo je odgovoren, glede česa je
odgovoren, komu odgovarja in kakšna je njegova odgovornost. Centralizacija ne
dopušča individualnosti. Slovenski sistem javnega šolstva je centraliziran. V
primerih, da bi bilo šolstvo bolj decentralizirano, bi v ospredje prišla timsko delo in
profesionalen odnos.

5.2 Organiziranje izobraževalnih ustanov
Vsako izobraževalno ustanovo, kot tudi vsako organizacijo, sestavlja notranja in zunanja
koalicija. Notranja koalicija je sestavljena iz: managerjev, strokovne in pomožne službe ter
izvajalcev temeljnih dejavnosti. Zunanjo koalicijo pa sestavljajo sindikati, strokovna
združenja itd (Ferjan 1996, 47). Slika 5 nam prikazuje šolsko hierahijo. Na njej vidimo
povezave in odnose znotraj posamezne koalicije in med njima.
Slika 5: Šolska »hierarhija«

Vir: Munih 2006, 29
Organiziranje kot funkcija managementa se v dejavnosti izobraževanja sreča z dvema
posebnostima (Ferjan 1996, 47):
 Odgovornost koalicijam je pri izobraževalni dejavnosti ravno obratna. Management
je v večji meri odgovoren zunanji kot pa notranji koaliciji. To velja predvsem za
javne šole. Zunanja koalicija ima tudi pomemben vpliv na postavitev vodij šole, saj
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so le-ti postavljeni na položaje za določen mandat. Tako je to še en razlog več za
dobro sodelovanje z zunanjo koalicijo.
 Notranjo koalicijo v šoli sestavljajo zaposleni, to so pedagoški in nepedagoški
delavci ter učenci. Posebnost notranje koalicije je v tem, da je izrazito heterogena.
Heterogenost med člani se kaže v razlikah v starosti, osebni zrelosti in strokovnosti.
Cilji članov so različni, saj se velikokrat cilji učencev in učiteljev razlikujejo.
Razlike se nahajajo tudi v notranjosti posamezne skupine, nekateri so pripravljeni v
dosego ciljev vložiti več energije in napora, medtem ko drugi manj. To so le
nekateri pokazatelji heterogenosti v notranji koaliciji šole.
Heterogenost notranje koalicije smo predhodno že omenili, tu pa jo omenjamo ponovno z
razlogom njene pomebmnosti pri snovanju organizacijske strukture. Dobrega managerja
naredi dejstvo, da je sposoben preprečiti težave, še preden se te pojavijo. Vse to naj se
odvija na nekem nivoju, pod katerega naj ne zdrsne tako struktura kot kultura koalicije. Za
nenehno vzdrževanje nivoja v organizaciji je potrebno rezultate organiziranja nenehno
spremljati (Ferjan 1996, 48).
Funkcija organiziranja se v izobraževalnih ustanovah ne sme obravnavati samo v najožjem
pogledu. Gledati moramo nanjo kot na organiziranje celotne organizacije, ne samo
izobraževalnega procesa. Tako lahko v prostorih šole potekajo raznovrstne proslave,
srečanja, kulturne, športne in zabavne prireditve, ter še marsikaj (Ferjan 1996, 50).
Za šolski sistem v Republiki Sloveniji velja za tipično birokratsko organizacijo. Weber
birokratski organizaciji pripisuje naslednje lastnosti (Ferjan 2005, 149‒150):
 Funkcioniranje organizacije je utemeljeno s pravili.
 Predpisi urejajo delovanje in kompetence.
 Hierarhija je izrazita.
 Člani organizacije niso lastniki delovnih sredstev.
 »Spomin organizacije« vsebuje zapise o celotnem dogajanju na šoli.
 Delovanje članov organizacije je omejeno zgolj na področje, za katerega je
pristojna.
 Napredovanje je formalizirano. Temelji na usposobljenosti in senioriteti.
Birokratska organizacijska ureditev lahko v vzgoji in izobraževanju privede do naslednih
slabosti (Ferjan 2005, 150‒151):
 Obstaja nevarnost zamenjave ciljev. Osredotočanje na cilje, za katere je bila
organizacija ustanovljena, se lahko preusmeri na izpolnjevanje predpisanih
procedur. Do preusmeritve pozornosti iz enega cilja na drugega večinoma privede
dejstvo, da je management včasih bolj odgovoren zunanji koaliciji kot pa notranji.
 Nevarnost postavljanja minimalnih zahtev je v tem, da te lahko postanejo glavni
cilj. Ko dosežemo minimum, smo zadovoljni s svojim delom.
 Zahteva po uporabi točno določene metode poučevanja lahko spodleti in zanemari
učne vsebine. Poenostavljeno bi lahko rekli, da ni važno, kaj povemo, ampak kako.
 Avtonomnost učitelja je ogrožena s strani pretirane formalizacije.
Birokratska organizacija pa nima samo slabih lastnosti. S tovrstno ureditvijo si organizacija
zagotovi nekaj temeljih predpogojev za izvedbo korektnega izobraževanja. Tovrstna
ureditev omogoča zagotavljanje izvedbe načela enotnosti in je skoraj edini način za
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zagotavljanje sledljivosti preteklih dogodkov. Alternativa birokratski organizaciji je
profesionalna organizacija (Ferjan 2005, 151).
»Operativno jedro profesionalne organizacije v izobraževalnih ustanovah predstavljajo
posamezni izvajalci in teami.« Team je sestavljen iz najmanj dveh oseb, sestavljen je z
namenom rešitve določene naloge ali uresničitve določenega cilja. V izobraževalnih
ustanovah se teami sestavljajo predvsem iz dveh razlogov: za opravljanje specifičnih
delovnih nalog ali za reševanje problemov (Ferjan 1996, 55).
Prednosti timskega dela v izobraževalnih ustanovah (Ferjan 1996, 56):
 občutek demokratičnosti pri članih tima, saj jim takšno delo omogoča sodelovanje
pri sklepanju odločitev;
 sinergija kot posledica timskega dela;
 deljenje strokovnega in pedagoškega znanja znotraj skupine;
 občutek samostojnosti za delo pri vseh članih, ne glede na postavitev v hierarhiji
organizacije;
 dober vpliv na motivacijo;
 razbremenitev managementa s pomočjo delegiranja;
 timsko delo je edini način zagotavljanja spoštovanja didaktičnih načel, kot je na
primer načelo enotnosti vzgoje.
Vsaka skupina še ne predstavlja tima. V izobraževanju je ena takšnih skupin na primer
učiteljski zbor. Znotraj učiteljskega zbora pa se tvorijo skupine, ki jih imenujejo strokovni
aktiv. Strokovni aktiv je tvorjen iz dveh razlogov: sodelovanje pri sprejemanju odločitev in
usklajenost posameznikov za dosego skupnih ciljev. Takšna oblika skupine ima tudi
slabosti: cilji so opredeljeni preveč splošno, zaradi velikosti skupine je težko doseči
soglasje in težko je načrtovati čase terminov sestankov, učitelji velikokrat te sestanke
obravnavajo kot »nujno zlo« (Ferjan 1996, 56).
Skupine delimo na (Možina in drugi 2002, 548):
 formalne: podlaga za nastanek je formalni predpis. Formalne skupine imajo
natančno določene naloge in cilje. Vnaprej so določeni vsi pogoji za obstoj skupine.
Formalne skupine delimo na dve podskupini glede na to, za koliko časa so bile
ustanovljene. Funkcionalne skupine so ustanovljene za nedoločen čas trajanja,
medtem ko so projektne skupine ustanovljene za krajše delo ali projekt. Pojavlja se
še ena skupina, ki jo imenujemo skupina za posebne namene, uporablja se za
raznovrstne treninge oziroma usposabljanja.
 neformalne: nastanejo spontano. Neformalne skupine lahko formalnim skupinam
predstavljajo grožnjo, podporo ali pa so do njih nevtralne. Zakaj se tvorijo
neformalne skupine in kakšni so njihovi nameni, je odvisno od organizacijske
strukture in načina vodenja organizacije.
Na razvoj skupine vpliva število članov, velikost, naloge, cilji, način vodenja, okolje,
vrednote, tradicija ... V »življenjskem ciklusu« gre skupine čez določene stopnje (Možina
in drugi 2002, 549‒550):
 oblikovanje (formiranje): Skupina se formira, člani iščejo svoje mesto in vlogo v
skupini. To je faza spoznavanja in odločanja, s kom naj se povežemo, da bomo
dosegli željene cilje. Ocenjuje se tudi vodja. Kako se bo skupina izoblikovala, je
odvisno od informacij, ki jih člani pridobijo.
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 nasprotovanje (negiranje): Začetno spoznavanje je zaključeno, s tem je velikokrat
konec tudi »začetne vljudnosti«. Na plano pridejo pravi obrazi, prihaja do
konfliktov med člani skupine in tudi med člani in vodjo. Vodja ima za odziv dve
možnosti, ali dopusti, da se nasprotja izrazijo v celoti, ali poizkusi omejiti ali celo
potlačiti konflikt. V večini primerov je priporočljiva prva opcija. Sprotno soočanje
z izzivi lahko prepreči morebitne probleme v prihodnosti.
 pristajanje (normiranje): Spoznavanje je končano, nesoglasja razrešena, delo lahko
steče. Na tej stopnji se razvije bolj demokratični slog vodenja. Člani aktivno
sodelujejo pri odločanju, do odločitve prihajajo celo soglasno.
 izvajanje (implementiranje): Cilji so postavljeni, sledi realizacija. Iščejo se
najboljše poti in možnosti za izvedbo. Pomembno je, da so cilji posameznika
usklajeni s cilji skupine in organizacije. Neusklajenost ciljev lahko privede do
delovne neuspešnosti skupine. Nekatere skupine niso nikoli delovno uspešne, ne
glede na življenjsko dobo.
 zaključevanje (rezultiranje): Ko dosežemo cilje, imamo na voljo dve možnosti: ali
skupino razpustimo ali skupina prevzame druge naloge.
Organizacijska kultura odseva vrednote določene družbene skupine, pri nas je to šola s
svojimi člani. Zraven pa sodijo tudi materialne in duhovne dobrine. Kultura je težko
opredeljiv pojem, zanjo obstaja veliko različnih definicij. Nekatere definicije poudarjajo
vrednote in prepričanja, druge znanje, nekatere skupne pomene, medtem ko tretje mite,
simbole in rituale (Biloslavo 2007, 29‒30). Poglejmo si samo eno definicijo kulture
slovenskega avtorja: »Kultura je skupnost materialnih in duhovnih vrednot, ki jih je
ustvaril človek v svoji družbeno-zgodovinski praksi ‒ za obvladovanje naravnih sil, za
razvoj proizvodnje in za razreševanje nalog družbe sploh« (Tavčar 2000, 39 v Biloslavo
2007, 31).
Glavne značilnosti organizacijske nekulture v izobraževanju so (Ferjan 2005, 156):
 slabo počutje zaposlenih v izobraževalni ustanovi;
 konflikti med zaposlenimi;
 kršitve šolskega reda s strani učencev;
 neurejena notranjost in zunanjost prostorov;
 nezainteresiranost učiteljev;
 slab učni uspeh učencev.
Glavne značilnosti organizacijske kulture v izobraževanj pa so (Ferjan 2005, 156):
 dobro počutje zaposlenih in učencev;
 dobri odnosi med zaposlenimi;
 dobri odnosi med učenci in učitelji;
 zaposleni soodločajo pri sprejemanju odločitev.
V razpravah o kulturi organizacije se velikokrat pojavlja tudi klima organizacije. Študije o
klimi v organizaciji naj bi bile celo predhodnice študij o kulturi organizacije. Mnenja
strokovnjakov so si tudi tu nasprotujoča. Nekateri ločijo ta dva pojma v celoti, medtem ko
drugi pravijo, da med klimo in kulturo ni nekih bistvenih razlik (Biloslavo 2007, 33‒34).
Management za vzpostavljanje in ohranjanje organizacijske kulture lahko uporablja
naslednje načine (Ferjan 1996, 64):
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 Ceremonije so posebni dogodki, ob katerih se zberejo vsi člani kolektiva. To so na
primer maturantski plesi, prazniki, zaključki izobraževanja itd.
 Vrednote znotraj izobraževalne ustanove postavi management. Vrednote so okvir,
ki določa, kakšno vedenje je sprejemljivo in kakšno ne. Vrednote so dinamične,
skozi zgodovino se spreminjajo. Vrednote se pridobivajo s pomočjo izkušenj in z
vzgojo, nekatere pa tudi z instinktom.
 Obredi so namenjeni za posebno pomembna sporočila, kot so na primer podelitve
spričeval, napredovanje in novi zaposleni.
 Rituali so neke vrste obredi, le da so ti bolj pogosti, na primer jutranji »čvek ob
kavi«, pred začetkom pouka.
 Pisanje kronike z namenom evidentiranja najboljših učiteljev in učencev.
 Pripovedovanja o preteklih dogodkih in uspehih.
 Drugo: logotip, zastava itd.
Prav management je tisti, ki je najbolj odgovoren za vzpostavitev in vzdrževanje
organizacijske kulture v izobraževalnih ustanovah. Največji problem v odnosih med
managementom in ostalimi se nahaja v načinu komuniciranja, načinu reševanja konfliktov,
sodelovanju vseh akterjev pri sprejemanju odločitev, uporabi moči, kadar to ni potrebno,
načina, kako se ocenjujeta kakovost in uspešnost (Ferjan 1996, 60‒61).
Kot v vsaki organizaciji se tudi v izobraževalnih pojavijo konflikti. Konflikte opredelimo
kot zavestno upiranje posameznika ali skupine drugim posameznikom ali skupinam,
večinoma je nestrinjanje uprto proti managementu. Glede na to, kdo ne deli katerega
mišljenja, ločimo: konflikte med zaposlenimi, v šolah na primer med učitelji; konflikte, v
katere je vpleten management; konflikte med učenci; konflikte med učitelji in učenci;
konflikti šole s starši. Management ima prioriteto, da najprej rešuje konflikte, v katere so
vpleteni učenci, saj ima šola zraven izobraževalne tudi vzgojno funkcijo (Ferjan 2005,
157).
S konflikti se soočamo na različne načine. Poznamo pet načinov obnašanja v primeru
soočanja s konflikti: ogibanje, prilagoditev, tekmovanje, kompromis in sodelovanje. Vse je
odvisno od poguma pri svojih prepričanjih in obzira do drugih ter od razmerja med tema
dvema. Ogibanje pomeni umik pred konfliktom. Vsak naj najprej oceni, ali je predmet
spora dovolj pomemben, saj se je v nekaterih primerih modreje umakniti. Z neupravičenim
umikom tvegamo izgubo zaupanja kolektiva. Druga opcija je, da se prilagodimo. S takšnim
pristopom mi izgubimo, ker smo popustili, pridobi pa nasprotnik, če se okoristi z našo
prilagodljivostjo. Bolj direkten pristop je tekmovanje. Pri tem prav tako nekdo dobi in
drugi izgubi. Poraženec se mora zraven izgube soočiti še z dejstvom, da mora delati po
načrtih zmagovalca, kar lahko povzroči marsikatere težave in porabo dragocenega časa.
Bolj sodelujoč način je kompromis. Kompromis pomeni, da se nasprotne si strani pogajajo
za ohranitev vsaj nekaj svojih idej. Na prvi pogled takšen pristop deluje učinkovito, kar pa
v resnici na dolgi rok ni. Še vedno ostane polovica ali več časa, ko delamo nekaj, s čimer
se ne strinjamo. In zadnja izmed oblik je sodelovanje, katero je tudi najtežje doseči, saj je
potrebno poiskati vzajemno sprejemljivo rešitev (Gossen in Anderson 1996, 142‒143).
Formalno organizacijo v večini primerov spremlja neformalna organizacija, ta nastane
zaradi neskladja ciljev posameznika s cilji formalne organizacije. Iz tega razloga
posamezniki iščejo sebi podobno misleče posameznike, ki so nato združujejo v neformalno
organizacijo, ta nastane nenačrtovano oziroma spontano. Vzroki za obstoj takšne skupine
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so: ločeni interesi posameznikov, ki so uresničljivi samo pod pogojem obstoja takšne
skupine; simpatije in prijateljstva; družinska krajevna in drugačna poznanstva; skupinski
interesi; interesi organizacije kot celote. Skupine se lahko tvorijo na vertikalni ali
horizontalni ravni. Takšno združevanje je še izrazitejše pri mladih, saj jim v nekaterih
primerih takšne skupine nudijo določeno mero tolažbe oziroma jim lahko pomagajo pri
reševanju marsikaterih težav. Starejši se večinoma izobražujejo ob delu in jim druženje
predstavlja izključno pomoč pri izobraževanju (Ferjan 1996, 65).
Učenci se pridružujejo določenim skupinam iz čisto subjektivnih razlogov. Včasih jih druži
zgolj želja po skupnem preživljanju časa, medtem ko jih drugič privlačijo enake interesne
dejavnosti. Nekateri so del subkulturnih skupin, medtem ko druge družijo enake socialne
ali demografske okoliščine. Vsak učenec nekje najde somišljenike. Te skupine lahko imajo
velik vpliv na vzgojno-izobraževalni proces. V izogib slabemu vplivu na izobraževanje je
pomembno, da je management seznanjen z določenimi lastnostmi skupine, saj samo tako
lahko vpliva nanjo, seveda če je to potrebno. Managerji morajo o skupini vedeti, koliko
članov ima ter kdo in kakšen je njihov vodja. Kako se je možno pridružiti skupini in kako
se v njej izbira vodjo? Zakaj se posamezniki pridružujejo tej skupini in kakšne kriterije
obnašanja narekuje skupina svojim članom (Ferjan 1996, 66)?
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6 VODENJE
6.1 Vodenje kot funkcija managementa
»Vodenje je vplivanje na enega ali več ljudi z namenom, da bi spremenili svoja stališča in
vedenje.« Pomembno je, da razlikujemo med vodenjem in manipuliranjem, saj
manipulacija pomeni vplivanje na druge proti njihovi volji (Brajša 1995, 75).
»Bistvo vodenja je prej vpliv kakor moč.« Nikogar ne moremo prisiliti, da bi delal nekaj,
kar ne želi, oziroma ne za dolgo. Tu je tudi problem kakovosti, kakovost nikakor ni
produkt dela pod prisilo. Managerji naj se trudijo voditi z vplivanjem in ne z močjo.
Najpogostejše je vplivanje s primernim zgledom. Manager naj bo za vzgled vsakemu
izmed zaposlenih. Za dober vzgled potrebuje vodja določeno mero samokontrole, znanja
za ravnanje s tehniko in znanja za ravnanje s soljudmi (Gossen in Anderson 1996, 48‒49).
Raziskave kažejo, da je vodenje eden izmed ključnih dejavnikov, ki zagotavlja kader v
šoli in razvoj šole (Southworth in Du Quesnay 2005).
Svoboda je nekaj, kar vsakdo potrebuje tako v privatnem kot poslovnem življenju. Ljudje
imamo radi občutek prostosti, zato naj vodja sebi in drugim pušča kar se da veliko
prostosti. Niso vedno vse naloge, ki bi to omogočale, vendar tudi v teh primerih lahko
poudarimo, da mišljenja nam ne more nihče omejiti. Nihče ne more nekomu prepovedati
misliti, medtem ko mu lahko prepovedo uresničitev tistega, kar mislijo (Gossen in
Anderson 1996, 49‒50).
Vrste vodenja

Vodenje se pojavlja v različnih oblikah, glede na lastnosti ter prednosti in slabosti
poznamo naslednje vrste vodenja: avtokratično, avtoritativno, patriarhalno, svetovalno,
pionirsko, direktivno, karizmatično, hierarhično, izkoriščevalsko, dobronamerno,
birokratsko, demokratično, partnersko, sodelovalno, posvetovalno, delegirajoče,
kolegialno, sodelovalno, participirajoče, skupinsko, humanistično, idiosinkratsko (Brajša
1995, 77). Erčulj in Koren (2003, 2‒5) dodajata še situacijsko, managersko, pedagoško
(inštrukcijsko), kulturno, etično, vodenje z vplivanjem, motivacijsko, transakcijsko in
transformacijsko, konstruktivistično vodenje in vodenje za učenje. V nadaljevanju bomo
izpostavili le nekatere izmed njih.
Avtokratično vodenje je nalaganje nalog in ocenjevanje izvedbe, v ljudeh izzove odpor in
posnemanje vedenja. Dobra plat takšnega vodenja je njegova hitrost pri odločitvah in
uspešnost pri rutinskih delih (Brajša 1995, 75).
Avtoritativno vodenje je tako imenovano trdo vodenje, v katerem vodja odloča in prav tako
ukazuje izvedbo. V nasprotju s tem je patriarhalno vodenje, zato mu pravimo mehko
vodenje. Tu se vodja odloči avtoritativno, nato pa svojo odločitev opravičuje in utemeljuje
ter nagovarja ljudi k delu (Brajša 1995, 76).
Demokratično vodenje temelji na skupnih odločitvah, objektivnem ocenjevanju in
sodelovanju (Brajša 1995, 75).
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Sodelovalno vodenje povezujemo s sodelovalno kulturo in s povezovanjem šol med sabo.
V takšnih organizacijah morata vladati zaupanje in kolegialnost, saj je potrebno veliko
sodelovanja in usklajevanja (Erčulj in Koren 2003, 3).
Situacijsko vodenje temelji na predpogoju, da mora vodja poznati organizacijo in njeno
okolje, da lahko vodenje prilagodi trenutni situaciji. Vodja mora biti dober v pogajanjih,
sklepanju kompromisov, oblikovanju različnih zvez in razporejanju virov (Fiedler 1996;
povzeto po Erčulj in Koren 2003, 2)
Managersko vodenje posveča pozornost načrtovanju, organiziranju, razporejanju sredtsev
ter nadziranju sodelavcev. Naravnano je predvsem na učinkovitost, strukturo in
oblikovanje politike v organizaciji. Managersko vodenje je nasprotno čustvenemu vodenju.
Tovrstno vodenje in odločanje je nujno za delovanje šole (Erčulj in Koren 2003, 3).
Pedagoško vodenje ali inštrukcijsko vodenje se nanaša predvsem na spremljanje in
usmerjanje učiteljevega dela. Ravnatelj naj se ob tem zaveda, da ni strokovnjak za vse
predmete, zato naj svoje nasvete in zahteve omeji v meje razumnega (Erčulj in Koren
2003, 3).
Posvetovalni način vodenja imajo voditelji, ki se že pred sprejemanjem odločitev
posvetujejo s sodelavci. Sodelavcem dajejo možnost izraziti svoje mnenje, na tej podlagi se
nato sprejemajo odločitve. Sodelavci imajo možnost spremembe stališča. Nekoliko
drugačen je participirajoči način vodenja, ta dopušča sodelavcem, da pripravijo predloge,
vodja pa nato izbere tisto, kar je po njegovem mnenju najboljše. Neko bližnjo različico
predhodnih dveh predstavlja delegirajoči način vodenja, pri katerem vodja preloži
odločitev delno ali v celoti na sodelavce (Brajša 1995, 76).
Ni ga voditelja, še posebej ne dobrega, ki bi imel izključno en stil vodenja, vedno lahko
zraven prevladujočega stila zaznamo tudi druge. To je še najbolj pravilno, če želimo
postati uspešen vodja, saj bi v idealnem svetu od vseh stilov pobrali samo pozitivne
lastnosti. Podobnega mnenja je tudi Brajša (1995, 78), ki pravi, da uspešen učitelj vodi:
 »bolj demokratično in manj avtokratično;
 bolj partnersko in manj avtoritativno;
 bolj kooperativno in manj patriarhalno;
 bolj posvetovalno in manj svetovalno;
 bolj kolegialno in manj direktivno;
 bolj participirajoče in manj hierarhično;
 bolj idiosinkratsko in manj birokratsko«.
Ko spoznamo vse prednosti in slabosti stilov vodenja, jih lahko razvrstimo v dve skupini.
Prvo skupino predstavljajo stili vodenja, ki pospešujejo vzgojni in izobraževalni proces,
pospešujejo komunikacijo, spodbujajo sodelovanje in omogočajp razvoj. Ti stili aktivirajo
možgane vseh udeleženih, to so: demokratično, partnersko, sodelovalno, kolegialno,
prispevajoče, skupno in humanistično vodenje. Druga skupina stilov vodenja ne motivira
sodelujočih za sodelovanje, omejuje njihov rzavoj in preprečuje uspešen pretok informacij,
lahko bi tudi rekli, da možgani zaspijo. Ti stili zavirajo vzgojno-izobraževalni proces in to
so: avtokratično, avtoritativno, direktivno, hierarhično in birokratsko vodenje (Brajša
1995, 88).
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»Če želimo demokratično družbo, moramo najprej demokratizirati naše šole.« [...] »V
vsaki družbi je šola zibelka demokracije« (Brajša 1995, 78).
Komuniciranje
Komuniciranje je ena največjih vrlin dobrega managerja. Komuniciranje pri managerjih
zasede kar dve tretjini njihovega časa. Komuniciranje lahko delimo na aktivno
komuniciranje, za kar porabijo dve tretjini časa, ena tretjina pa je namenjena poslušanju.
Manager ne komunicira samo eno tretjino svojega časa. Velik potrošnik njigovega časa so
tudi sestanki, za katere nameni kar 69 % svojega časa, od tega je 10 % nenačrotvanih.
Preostali čas nameni za delo pri mizi 22 %, za razgovore po telefonu 6 % in za obhode po
organizaciji 3 % (Tavčar 2000, 198; povz. po Mintzberg, 1973). Iz tega lahko sklepamo,
da bo nezgovoren in zadržan človek težko bil dober manager.
Slika 6: Načini komuniciranja

NAČINI KOMUNICIRANJA
Komuniciranje

BESEDNO

GOVORNO
Sluh

NEBESEDNO

PISNO
Vid

GOVORICA
TELESA

PROSTOR
ČAS

PREDMETI

VONJAVE,
OTIP, TRESLJAJI

Vir: Tavčar 2000, 199
Ne komuniciramo pa vedno samo s tistimi, s katerimi želimo. V primeru, ko nekoga
ignoriramo ali se mu poizkušamo izogniti, tudi z njim komuniciramo, saj mu sporočamo,
da trenutno pri nas ni zaželjen. Analiziranje te komunikacije je lahko problematično, saj
nikoli ne moremo v popolnosti vedeti, kaj je nasprotna stran hotela sporočiti. Na primer v
trgovini se srečamo s sosedom in nas ta niti ne pozdravi. Takoj se nam porodijo vprašanja:
Ali je jezen? Je kaj narobe? Namesto tega bi najprej morali pomisliti, da nas enostavno ni
videl. Vsakemu se je že sigurno zgodilo, da se je nekaj zamislil in ni videl blizu stoječega
znanca ali prijatelja.
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Za managerje je komuniciranje kar nekako rutinska sposobnost. Komuniciranje jim
omogoča izražanje njihovih mnenj in promoviranje idej. Komuniciranje na delovnem
mestu delimo na dve skupine: rutinsko komuniciranje in promocijsko komuniciranje.
Rutinsko komuniciranje je reaktivno. Rutinsko komuniciranje sledi pravilom in protokolu
ter je nekakšen odsev organizacijske kulture. Promocijsko komuniciranje je ravno
nasprotno, je proaktivno. Proaktivno komuniciranje vpliva na mišljenje drugih in odpira
možnosti za posameznika v prihodnosti (Wilson 2000, 81).
Besedno komuniciranje
Vsakodnevno uporabljeno je govorno komuniciranje. Zanj sta potrebni najmanj dve osebi,
lahko je tudi skupina. Njegova prednost se izraža v hitrosti, možnosti takojšnjih povratnih
informacij in v komuniciranju z več ljudmi hkrati. Slabost se izkaže predvsem, kadar
govorno sporočilo potuje preko več ljudi. Pri prenosu sporočila prihaja do raznoraznih
sprememb, tako da se lahko končno sporočilo razlikuje od začetnega (Tavčar 2000,
199‒200). Idealen primer je otroška igra telefona. Je pa tu še ena pomanjkljivost, to je
nedokazljivost.
Razna pisma, dopisi, revije, časopisi, oglasne deske ... vse to predstavlja pisno
komuniciranje. Njegove prednosti so: trajnost, jasnost in nazornost sporočila. Zgoraj
omenjena slabost nedokazljivost je tu prednost. Tako pošiljatelju kot prejemniku ostane
dokaz o komunikaciji, ki ga lahko hranita, kolikor dolgo želita. Sestava pisnega sporočila
večinoma vzame več časa, a lahko je bolj dodelano, saj pošiljatelj lahko razmisli, kaj naj
napiše, zato je večinoma bolj jasno in logično (Tavčar 2000, 200).
Nebesedno komuniciranje
Nebesedno komuniciranje je težko obvladljivo, še posebej v primerih, ko je nasprotna
stran vešča nebesedne komunikacije. Le-ta lahko z nasprotnika prebere veliko informacij,
ki jih ni želel dati (Tavčar 2000, 200). Za primer si vzamimo ravnatelja, h kateremu
pošljemo učenca, ki je nekaj zakrivil. Ravnatelj, ki obvlada nebesedno komunikacijo, bo iz
učenca potegnil marsikaj, saj nam pomaga tudi govorica telesa, ki nam pove, kdaj smo s
spraševanjem na pravi poti. Dober primer poznavanja nebesedne komunikacije so
ponavadi mame pri svojih otrocih.
Tudi zunanji izgled človeka je neke vrste komunikacija posameznika z okoljem in ljudmi
okoli njega. Pomembno je, da je celota urejena. Naj se ne zgodi, da bi se nekdo že dvajset
let oblačil čisto enako, saj bi nam to sporočilo, da je nedomiselen ali nedelaven ali celo
oboje (Tavčar 2000, 201). S tem mislimo predvsem na učitelje.
Komuniciranje s pomočjo tehnologije
Tehnologija se je v zadnjih desetletjih razvijala hitro. Njen napredek prinaša napredek tudi
v komunikaciji. Omogoča komunikacijske kanale, ki ji v pretekloti ni bilo. Na primer eučilnice, e-redovalnice, mail ... Vse v večji meri slonijo na internetu. S prihodom interneta
je komunikacija doživela en velik preskok.
V vsej tej zmešnjavi venomer novih tehnoloških napredkov je potrebno razumno
razmišljati. Ne smemo se pustiti zavesti trgu z novimi tehnologijami, ki so namenjene
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uporabi v vzgoji in izobraževanju (Laval 2005, 137‒138). Res je, da računalnik pri treh
letih velja že za zastarelega s strani razvoja tehnologije, s strani potreb učencev pa je ta še
vedno več kot dovolj dober za zadovoljitev njihovih potreb. Potreben je temeljit razmislek,
kdaj tehnologija zastara s strani potreb in kdaj s strani napredka. Poglejmo si nekatere
izmed tehnologij, ki so prinesle velike prednosti za vzgojno-izobraževalne organizacije.
Telekomunikacija
Telekomunikacija je elektronski prenos podatkov, grafičnih podob, teksta, slik ali zvočnih
zapisov na kakršnikoli razdalji. Prav ta lastnost razdalje ima pomembno vlogo pri vodenju
(Dessler 2004, 329‒330). Za primer vzemimo e-redovalnice, ki omogočajo staršem
dosleden nadzor nad ocenami svojih otrok. V preteklosti, ko tega ni bilo, so se morali
zanašati skoraj izključno na prenosnika sporočila, to je bil največkrat učenec, kateremu ni
vedno odgovarjalo, da so starši prejeli sporočilo.
Videokonference
Videokonferenca omogoča sestanek med člani tima oziroma skupine, ki niso fizično
prisotni. Deluje s pomočjo televizijskega prenosa. Prenos poteka preko telefonske linije,
satelita ali video tehnologije osebnega računalnika (Dessler 2004, 330). Tovrstni sestanki
bi lahko bili namenjeni ravnateljem različnih šol. Tako bi prihranili čas in denar. Mogoče
pa bi se s pomočjo te tehnologije povečala izmenjava izkušenj med ravnatelji.
Elektronska pošta
Ena največkrat uporabljenih tehnološko podprtih komunikacij je vsekakor elektronska
pošta (v nadaljevanju e-pošta). Namenjena je izmenjavi pošte v elektronskem nabiralniku.
Njena različica je oglasna deska, ta je namenjena predvsem skupinam. E-pošta je prvotno
namenjena enostavnim in kratkim sporočilom, za bolj obsežnejše prenose informacij je
priporočljivo, da se poslužujemo sestankov ali telefonskih klicev. V primerih, ko tega ne
želimo, je najbolj pametno, da kompleksnejša sporočila posredujemo v priponki in ne kot
jedro sporočila (Dessler 2004, 331‒332). Tako naj se v šolah uporablja e-pošta predvsem
za odgovarjanje na kratka in nekompleksna vprašanja in za obveščanje staršev in kolektiva
o raznovrstnih sestankih. Pri pomembnih sestankih je najbolje zahtevati povratno
informacijo o prejemu, saj marsikdo tovrstne pošte ne pregleduje pogosto.
Podporni sistem delovnih skupin
Podporni sistem delovnih skupin je tehnološko podprt sistem. Članom skupine olajša
medsebojno sodelovanje ne glede na to, ali so vsi v enem prostoru ali razpršeni kjerkoli po
svetu. Takšni sistemi vključujejo: elektronski sistem pošiljanja sporočil, sistem za
konference, sistem za sestanke ... (Dessler 2004, 331‒332). Takšen sistem bi lahko
vključeval na primer vse ravnatelje osnovih šol Slovenije ali vse učitelje matematike ...
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6.2 Voditelj ali manager
Ravnateljevanje je v nekaterih virih deljeno na management in pedagoško vodenje. Pod
management uvrščajo finance, pravilnike, zaposlovanje, vse, čemur bi lahko rekli nujno
zlo. Medtem ko pedagoško vodenje predstavlja tisto, kar bi ravnatelji želeli delati, vendar
nimajo časa. Poudariti moramo, da bi drugemu morali posvetiti znatno več pozornosti in
časa. Kasnejša literatura teh razlik več ne dela (Erčulj in Koren 2003, 1). V preteklosti je
managerja začasno na stranski tir postavil voditelj. Kaj kmalu si je manager ponovno
priboril glavno vlogo s tem, da je obvladal tudi spretnosti vodij (McCrimmon 2010).
Raziskave kažejo, da je ravnatelj ključ do uspešne šole. Ravnatelj ima v šoli edinstven
položaj. On je tisti, ki ima pooblastila in je odgovoren za celotno šolo. Vse vajeti so v
njegovih rokah. Za najuspešnejše ravnatelje veljajo tisti, ki imajo jasno predstavo, kakšna
bo njihova šola v prihodnosti (Buckner in Kermit 2011).
Pokazatelj, da je nekdo dober vodja, je tudi to, da mu ljudje ostanejo zvesti. V nekaterih
državah ljudje hitro menjujejo službe, v drugih manj. Slovenija se uvršča med tiste, kjer to
počno manj pogosto.
Kako dober vodja bo ravnatelj, vidimo že, ko je ta še učitelj, saj je v večini primerov
uspešen učitelj tudi uspešen vodja. Da je nekdo uspešen učitelj, ne zadostuje samo znanje
in strokovnost, imeti mora tudi vse lastnosti dobrega vodje. Utemeljimo to z nekaj primeri.
Na primer domača naloga: od dobrega učitelja ni sprejemljivo, da zgolj da domačo nalogo,
zanjo mora učence tudi navdušiti. To pa še tudi ni dovolj, saj ne zadostuje, da učenci znajo
rešiti nalogo, ampak je pomembno, da jo želijo rešiti. Tu pa smo že na ravni vodenja. Šole
se vse preveč srečujejo z upravljanjem in premalo z vodenjem šole (Brajša 1995, 88).
Zahteve, kakšne karakteristike naj bi imel dober manager, so različne. Lahko so to
karakteristike, ki so združene v 7K (konstruktiven, karakteren, kreativen, komunikativen,
kooperativen, kulturen in korajžen). Spet drugi avtorji navajajo druge karakteristike, kot
so: delavnost, delavna disciplina, delovna energija, doslednost do sebe in do sodelavcev,
emocionalna stabilnost, iniciativnost, logično razmišljanje, samokritičnost, zdravje itd.
Navedene so tudi karakteristike, ki pa pri managerjih niso zaželjene, to je na primer
impulzivno obnašanje, mačehovsko obnašanje, neodvisnost za vsako ceno,
nepripravljenost poslušati nasvete, prepričanost o lastni nezmotljivosti in vsevednosti
(Ferjan 1996, 181-182). Strokovnjaki se težko strinjajo glede natančnega opisa
karakteristik. Nekateri celo pravijo, da se managerji in voditelji ločijo po tem, da voditelji
promovirajo in uvajajo nova pravila, medtem ko managerji samo uresničujejo obstoječa
(McCrimmon 2010). Današnje razmere zahtevajo od managerja, da se drži zadanih
smernic in venomer išče nove poti za dosego ciljev.
V praksi se izkaže, da ni natančne opredelitve, kakšne karakteristike naj bi imel dober
manager, saj ima vsaka organizacija drugačne zahteve in potrebe. Kar je učinkovito za eno
organizacijo ne pomeni, da bi bilo tudi za drugo. Še vedno pa ostajajo nekatere
karakteristike, ki naj bi jih imel človek, da sploh lahko postane manager. Nekatere izmed
teh so: vztrajnost, delavnost, delovna energija in še kaj (Ferjan 1996, 182).
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Vodenje vzgojno-izobraževalne organizacije je posebno tudi v tem, saj zahteva od
managerja neke minimalne karakteristike, kot so: osebni ugled, spoštovanje vrednot,
vedenjske norme in stališča (Ferjan 1996, 182). Manager v šoli je vzgled učiteljem in
učencem, zato se ga obravnava drugače kot managerja v drugih organizacijah. Nekako si
ne moremo predstavljati na vrhu osnovne šole nekoga, ki je predhodno vodil kakšno drugo
organizacijo in je bil venomer v medijih zaradi takšnih ali drugačnih afer.
Manager v šoli naj se zaveda, da potrebuje šolsko osebje in še zlasti učitelje, saj so ti ključ
do uspeha. Od njih se zahteva vedno več. Razredi so vedno bolj heterogeni, kot so bili v
preteklosti. Soočajo se z novimi tehnologijami, učencem pomagajo, da postanejo
samostojni pri učenju (Komisija evropskih skupnosti 2007, 9). Ravnatelj kot manager naj v
svojih zaposlenih zbuja občudovanje. Naj bo prav on najboljši vzgled tako za učitelje kot
za učence. V njegovih močeh je, da vzpodbuja okoljev v katerem bo možno razvijati
različne talente in jih tudi predstaviti okolici (McCrimmon 2010).
Ravnatelji kot vodje se morajo osredotočiti na naslednjih pet opornih točk, da bi pridobili
in obdržali najboljši kader:
 Plača je eden glavnih vzrokov za nezadovoljstvo učiteljev s svojo službo. Šolstvo
bi moralo poskrbeti, da bi bile plače učiteljev bolj primerljive s plačami drugih
poklicev na isti ravni. Ustvariti bi morali tudi večje možnosti za napredovanje
oziroma zvišanje plač. S tem bi spodbujali učitelje k nenehnemu razvoju in
določeni meri tekmovalnosti (Mihans 2008).
Plačilo ni vzrok za nezadovoljstvo samo pri učiteljih, tako je povsod. Pomislimo samo
na marsikateri vsakodnevni pogovor, ko kdo zamenja službo ali se prvič zaposli.
Vedno nas zanima, kje, kaj dela in koliko bo dobil plačila za to. To so v veliki večini
prva vprašanja, ki jih postavimo. Nekateri tudi pravijo, da nikoli ne smemo biti povsem
zadovoljni s svojo plačo, saj tako izgubimo željo po napredovanju in izboljšavah.
Mislim pa, da je potrebna neka razumna meja med željo po večjem plačilu in čistim
nezadovoljstvom s službo, da niti nočemo zjutraj od doma.
 Mentorstvo je v nekaterih poklicih nekaj čisto običajnega, prav tako bi to moralo
biti tudi pri učiteljih. Z mentorstvom lahko veliko pridobita obe strani, tako mentor
kot njegov varovanec. Mentorjeve dolgoletne izkušnje so dragocene za vsakega
začetnika. Starejši učitelji z veseljem delijo svoje znanje in izkušnje s svojimi
nasledniki. Skupaj lahko prideta do marsikaterih izboljšav, ki ne bi bile možne brez
mentorstva. Poklic učitelja ima tudi eno posebnost, to je glede kvalitete poučevanja,
le-ta je zahtevana na vseh kariernih ravneh (Mihans 2008).
Če dobro premislimo, je čisto res, da bi morala biti kvaliteta učitelja dobra že prvo leto
poučevanja, prav tako kot zadnje. To v praksi ni povsem mogoče, to razliko lahko
oblaži le izkušeni mentor. Poglejmo samo zdravnike in pravnike, ti delajo pod budnim
očesom mentorstva, vse dokler niso sposobni delati samostojno. Učitelji bi morali
uvesti enak sistem. Zamislite si samo, komu bi vi raje prepustili svojega otroka,
začetniku takoj iz šole ali že uveljavljenemu učitelju, za katerega veste, da je dobro
podkovan. Seveda mora vsak dobiti priložnost prve zaposlitve. Nikoli pa ne smemo
pozabiti, da leto izgubljeno, ne vrne se nobeno.

46

 Večina učiteljev se strinja, da je uspešnost šole in njihovo zadovoljstvo v njej
odvisno od managementa šole. Učitelji potrebujejo in pričakujejo pozitivno
podporo od svojih nadrejenih. Zato je naloga ravnatelja, da ustvari vzdušje v šoli, ki
daje učiteljem občutek, da jih podpira in da se lahko kadarkoli obrnejo na njega s
svojimi morebitnimi težavami. Ena izmed oblik ustvarjanja dobre klime v šoli so
tudi dobre in konstruktivne povratne informacije. Učitelji jih dobro sprejemajo, saj
tako vidijo, da se jim je ravnatelj posvetil. Management pa lahko svojo podporo
pokaže tudi tako, da učiteljem zagotovi čas in prostor, kjer lahko sodelujejo. Vsak
učitelj ima svoj dnevni plan. Dobro bi bilo, da bi bili tako usklajeni, da bi bil
določen čas namenjen izmenjavi mnenj in idej (Mihans 2008).
Ni ga lepšega občutka kot biti cenjen. Čeprav ceniš nekega človeka, mu v tem hitrem
tempu življenja velikokrat tega ne pokažeš in ne poveš. Ker pa smo mnenja, da so
dejanja vredna več kot tisoč besed, čisto razumemo, zakaj je učiteljem tako pomembna
podpora managementa, da so lahko zadovoljni v svoji službi. V našem okolišu so šole
večinoma majhne, zato si šolo predstavljamo kot razširjeno družino. Vsaj tako naj bi
bilo po mojem mnenju in seveda v idealnih razmerah. Temu pa v realnem svetu ni
tako. Že vsak približek temu je zadovoljiv.
 Ne glede na stroko, kje bi raje delal: v vlažnem in starem prostoru ali v novih,
svetlih in s sodobno opremo opremljenih prostorih. To niti ni vprašanje, na katerega
bi pričakovali odgovor. Delovni pogoji so tudi eden izmed ključnih dejavnikov
zadovoljstva učiteljev. Predstavljajte si, da pridete k zdravniku, v njegovi ordinaciji
ni čisto, pripomočki so iz prejšnjega desetletja ... Bi ostali ali bi poiskali drugega?
Enako moramo pričakovati od učiteljev (Mihans 2008).
Sodobna tehnologija olajša marsikatero delo tako v vsakodnevnem življenju kot tudi v
službi. Poglejmo že samo nove pametne table ali tablične računalnike, a še mnogo tega
bo prišlo, saj se tehnologija hitro razvija. Mislim oziroma upam, da so v Sloveniji v
vseh šolah zagotovljeni osnovni higienski pogoji, tako da se lahko učitelji osredotočajo
na pripomočke, ki olajšajo njihovo delo.
 Management naj nadzoruje učitelje in jih spodbuja, ne sme pa jih omejevati in
preveč potiskati v začrtano rutino. Učitelji potrebujejo profesionalno samostojnost
in neodvisnost. Samostojnost in neodvisnost z eno besedo imenujemo tudi
avtonomija. Raziskave so pokazale, da učitelji uvrščajo profesionalno avtonomijo
med enega izmed dejavnikov za idealno delovno mesto (Mihans 2008).
Avtonomija ni enoznačen pojem. V izobraževanju se srečujemo z avtonomijo šole,
avtonomijo ravnatelja in celo avtonomijo učenca. Takoj se porodi vprašanje, kako
avtonomije sobivajo ena z drugo. Pri povečanju avtonomije je neizogibno povečanje
odgovornosti, kar v posameznikih lahko prebudi negotovost in strah. Poglejmo si področja,
na katerih si šole želijo oziroma potrebujejo več avtonomije. Na prvo mesto večina
ravnateljev uvršča kurikulum, učne načrte, izvedbo in organizacijo pouka. Sledi želja po
večji avtonomiji na področju upravljanja s finančnimi sredstvi, nato kadrovanje in za njim
področje vzgoje (Trtnik Herlec in Rejc 2005, 149‒153).
Predpogoj za avtonomijo je zaupanje. Zaupanje je potrebno med vsemi, ki oblikujejo
šolski prostor in med vsemi, ki delajo v njem. Zaupanje temelji na poznavanju sposobnosti
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ravnateljev, učiteljev, učencev, staršev in organov oblasti na vseh ravneh (Trtnik Herlec in
Rejc 2005, 153).
V nekaterih evropskih državah se pojavlja agresivno vedenje proti učiteljem, posledično
učitelji trpijo zaradi stresa in s tem povezanimi boleznimi. Takšno agresivno vedenje
okolja je tudi eden izmed vzrokov, zakaj država težko zadrži uspešne učitelje v poklicu, ko
se ponudi možnost za pokoj, saj jo ti kar se da hitro izkoristijo (Komisija evropskih
skupnosti 2007, 9‒10).
Sedaj pa si poglejmo osem dejavnikov, ki vplivajo na izboljšanje dosežkov učencev.
Dejavnike bomo razvrstili po pomembnosti (Marzano 2000; povzeto po Koren in Logaj
2007, 17):
 pogoji učenja,
 dolžina časa, ki ga namenijo učenci učenju,
 spremljanje napredka učencev,
 ustvarjanje zmernega pritiska na učence za dosežke,
 sodelovanje staršev, ustvarjalna šolska klima,
 vodenje in
 sodelovanje.
Iz zgornje razvrstitve je razvidno, da so tu obravnavali vodenje kot neposreden dejavnik.
Vodenje se v takšni ali drugačni meri odraža v vsakem izmed naštetih dejavnikov.
Zavedati se moramo, da je ravnateljev vpliv na učence neprimerljivo bolj posreden kot pa
neposreden.
Vodenje za učenje je oblika vodenja ravnatelja, s katero zagotavlja najboljše možnosti za
učenje v svoji šoli. Z uveljavljanjem koncepta učeče se organizacije, sodelovalne kulture in
nenehnega izboljševanja šol se opušča delitev na managersko vlogo in vlogo pedagoškega
vodje. Za učence in celoten kolektiv šole je pomembn,o da v šoli vlada dobra klima in
spodbujanje ustvarjalnosti (Erčulj 2002, 5‒6).
Vodenje za učenje združuje tako managerske naloge kot naloge pedagoškega vodje. Tako
se izognemo težavam razporeditve ravnateljevih nalog med ti dve, saj je to v nekaterih
primerih predstavljalo kar veliko težavo. Za spodbujanje učenja niso dovolj samo dobro
opravljene naloge ravnatelja, velik vpliv imajo tudi ravnateljeve lastnosti (Erčulj 2002, 7).
Zgodbe o managerjih in pedagoških vodjih še niso končane, še veliko bo razprav na to
temo. Erčulj (2002, 7‒8) za poenostavitev tega problema kar predlaga, da bi morali imeti
novo besedo. Do te pa zopet ni lahke in kratke poti, zato bomo ostali pri tem, da ravnatelj
mora obvladati obe strani.
6.3 Vloga ravnatelja pri vodenju
Učinkovito vodenje je nepretrgano vodenje. Da lahko vodenje nepretrgano izvajamo in
vzdržujemo, je pomembno, da ga porazdelimo tudi na druge, da znamo delegirati
(Manthey 2004).
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Ravnatelji so s svojim vodenjem tudi vzgled učencem. Uspešen vodja šole se ne meri samo
po tem, kakšne dosežke bodo imeli učenci konec šolskega leta, marveč tudi s tem, koliko
od njih jih bo v življenju uspešnih vodij, ki bodo v življenju dosegli celo več kot on
(Manthey 2004).
Šole v preteklosti niso vedno imele ravnateljev. Kompleksna šola, kot jo poznamo danes,
se je razvila iz skromnih enoprostornih šol. Niso poznali ne razredov ne napredovanja v
višji razred. Čas je prinesel napredek in uvajanje oddelkov ter razrede. Organizacija je
začela postajati kompleksnejša. Nekdo jo je moral upravljati. V začetku so to funkcijo
prevzeli kar učitelji in zraven poučevanja vodili tudi šolo. Razvoj je prinesel tovrsten
napredek, da je bilo časa za poučevanje vedno manj. In tako se je počasi uvedlo mesto
ravnatelja (Buckner in Kermit 2011).
Nič ni tako, kot je včasih bilo. V današnjih kompleksnejših časih je tudi vodenje bolj
zahtevno. Največji problem voditeljem predstavljajo problemi, na katere ni možno najti
konkretnih in trajnih rešitev. Takšnih situacij je v tem vedno spreminjajočem okolju vedno
več. Problem predstavljajo predvsem managerjem, ki so navajeni, da trajna rešitev obstaja
za vsak problem, saj so jih prav takšne rešitve pripeljale na svoje položaje (Cohen 2010).
Rešitev vodij se nahaja v postavljanju vpršanj, tako imenovanem »Just Ask« vodenju, pri
tem pa ni vseeno, kakšna vprašanja postavljamo. Tu se zopet izkažejo vodilni v svoji
panogi, ki vedno postavijo pravilna in boljša vprašanja kot njihovi kolegi. Spreminjanje
okoliščin se kaže tudi v tem, da v preteklosti delavec ni vedel več od svojega nadrejenega
glede dela v organizaciji. Vsak je začel na dnu in se s pridobivanjem znanja in izkušenj
vzpenjal proti vodilnim pozicijam. Sčasoma so šolani ljudje že lahko prišli na boljše
položaje. Sedaj pa tehnologija omogoča pridobivanje znanja vsakemu, ki ima dostop do
računalnika (Cohen 2010).
V enaindvajsetem stoletju ne moremo od vodij pričakovati, da bodo vsevedi in tudi ni v
njihovem interesu, da bi se to trudili biti. Voditelji morajo postavljati vprašanja, in to
takšna, da bodo zganila podrejene k aktivnostim in k odgovorom. Vprašanja naj bi
spodbudila ljudi, da bi voditeljem dajali večjo podporo, obveznosti in odgovornost (Cohen
2010).
Eden izmed največjih izivov sodobnega vodje je to, da morajo sprejeti dejstvo, da ne bodo
v vsaki situaciji vedeli, kaj je prav in kaj je najboljše. Vseskozi pa naj ne pozabijo, da se
stvari okoli njih hitro spreminjajo (Cohen 2010).
Prizadevanja vsakega ravnatelja naj bi bila, da ima čim večji vpliv na učence in doseganje
njihovih potencialov. Zavedati se je potrebno, da v tovrstni želji lahko zanemari dejstvo, da
bo največji vpliv dosežen v primerih, ko se zaveda, da bodo največji vplivi doseženi
posredno. Da bi bil posreden vpliv najboljši in najbolj učinkovit potrebujejo ravnatelji
znanja o tem, kako (Sergiovanni 2005, 106; povzeto po Koren 2010, 29):
 se posvetiti spodbujanju kulture učenja,
 tudi učiteljem dati možnost vodenja,
 zagotoviti strokovnost v šoli in še to na pravem kraju ob pravem času,
 spodbujati samozavest,
 novim učiteljem predstaviti šolsko kulturo,
 vcepiti pomembnost šole,
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šolo predstaviti kot vir avtoritete,
delo razporediti, da bo prijazno učenju,
predstaviti skupne ideje po učilnicah,
v zasebnih krizah razbremeniti učitelje, da si opomorejo ali pomagajo komu
drugemu,
 vodenje deliti z drugimi.
Zgoraj navedeni pogoji so primer idealnih pogojev. Ideal je težko dosegliv, pozitivno je že
samo poizkušanje doseči takšno stanje. Korak v pravo smer je že zavestno razmišljanje o
posledicah ravnanja ravnatelja. Ravnateljeva naloga je zagotoviti varno okolje, v katerem
učitelji občutijo skrb, spoštovanje in pravičnost. Posledica je dobro počutje učiteljev v šoli,
kar vpliva na učence (Sergiovanni 2005, 106; povzeto po Koren 2010, 29).
Varno okolje je pogoj za dobro počutje tako učiteljev kot učencev. Pravzaprav je to
potrebno vsakemu človeku. Prav varnost je v zadnjem času velik problem. Ravnatelj mora
zagotavljati varnost objekta in predmetov v njem, da so ti ustrezni in primerni za delo.
Nadzor nad varnostjo učencev se spreminja z njihovim odraščanjem. Vsi morajo imeti
osnovno zagotovljene pogoje, medtem ko najmlajši potrebujejo največji nadzor. Nadzor je
odvisen tudi od predela šole, saj potrebujejo večji nadzor na primer v laboratorijih in
raznovrstnih tehničnih delavnicah (Buckner 2011). Zadnje čase vidimo, da je tujini
problem že zagotavljanje osnovne varnosti. Glede na poročanje medijev se dogaja vedno
več fizičnih obračunov, po srednjih šolah pa tudi streldkih obračunov in napadov. Samo
hvaležni smo lahko, da takšnih strahovitih dogodkov še ni v Sloveniji.
»Just Ask« vodenje je učinkovito, kadar vodja postavlja vprašanja, na katera ga odgovori v
resnici zanimajo in katere odgovore ne pozna. Postavljanje vprašanj na katere že sam
pozna odgovore, ni pametna ideja, saj vprašani kmalu razkrijejo, da v resnici nismo
zainteresirani za njihove odgovore in s tem posledično za njihovo mnenje, ampak jih samo
preverjamo. S tem da postavimo človeku vprašanje, ga spodbudimo k razmišljanju. Kadar
ljudje sodelujejo pri iskanju odgovorov na vprašanja, imajo večjo voljo pri uresničitvi
odgovorov oziroma pri uresničitvi rešitev na postavljena vprašanja (Cohen 2010).
Današnji svet je prepoln informacij, katere moramo znati razvrščati. Katere so zanesljive,
katere ne, kaj je v bistvu resnica? Cohen (2000) v svojem delu navede pet dejavnikov, ki
lahko negativno vplivajo na odločitve ljudi:
 negativni vplivi: negativne izkušnje pustijo na človeku pečat in zaradi njih se
določenim situacijam raje izognemo, čeprav bi se včasih odločili prav za to pot, če
ne bi imeli negativne predispozicije;
 vpliv ponavljanja: neko stvar poslušamo iz dneva v dan, to neprestano ponavljanje
nam zamegli mejo med resničnostjo te informacije in neresničnostjo;
 vpliv časa: nekaj, kar smo slišali nedavno, ima večji vpliv na nas kot pa nekaj, kaj
smo slišali že dolgo tega;
 vpliv navezanosti: vodje nočejo sprejeti določene odločitve preprosto iz dejstva, da
jim je trenutna situacija všeč in ne bi želeli nič spremeniti;
 vpliv naraščanja: kadar se odločimo za določeno pot, stermimo le k zastavljenemu
cilju, pri tem pa spregledamo marsikateri opozorilni znak, da nismo na pravi poti.
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7 KONTROLIRANJE
7.1 Kontroliranje kot funkcija managementa
Klasična okrnjena definicija managementa uvršča kontroliranje kot zadnjo od funkcij
managemnta. V izobraževanju bi bila kontrola kot zadnja izvedena funkcija čisto
nekoristna, kontrolirati je potrebno večkrat med procesom, ne pa samo na koncu. Tako je
seveda tudi v ostalih organizacijah, ampak v izobraževanju so posledice vidne kasneje in ni
več možnosti ponovitve. Pri kontroliranju v vzgojno-izobraževalnih organizacijah se
pojavlja še eno sporno dejstvo, da se kontrolirajo samo odstopanja načrtovano uresničeno,
ne kontrolirajo pa se cilji, za njih se predvideva, da so postavljeni pravilno (Ferjan 1996,
130). Kontroliramo z namenom doseganja željene kakovosti. V svetu in pri nas poznamo
več pristopov k ugotavljanju kakovosti, vse pa lahko nekako razvrstimo v dve skupini, v
notranjo presojo ali v zunanjo. Notranjo opravi organizacija sama, medtem ko zunanjo
opravi od organizacije neodvisna komisija. Za najučinkovitejšo naj bi veljala kombinacija
obeh (Brejc in Širca, 2007; povzeto po Brejc 2008, 11).
»Kakovost v izobraževanju je način izvajanja izobraževalnih procesov in spremljajočih
dejavnosti, stanje pogojev za to in končno stanje znanj, spretnosti, navad in usposobljenost
udeležencev izobraževanja« (Ferjan 2005, 271).
Doseganje ciljev v šolah ne kontrolirajo samo konec šolskega leta, ampak so določene
kontrole skozi celotno šolsko leto. Pogoste kontrole so namenjene pravočasnemu
odkrivanju neskladij, saj se samo tako lahko pravočasno ukrepa in prepreči morebitne hude
posledice za eno ali več generacij (Ferjan 1996, 131).
Velikokrat poudarjamo, kako pomembno je, da je v šolah vsaka sprejeta odločitev
pravilna odločitev. To sploh ne poudarjamo dovolj, ker mislimo, da so osnovne šole
oziroma poučevanje v njih edini proces, v katerem ni prostora za napake. Če gledamo na
učence kot na inpute, lahko rečemo, da gre vsak input samo enkrat skozi proces in
možnosti za ponovitev ni. Res je, da v osnovni šoli pridobimo samo osnovna znanja in da
se veliko zamujenega s trdim delom lahko nadoknadi, a moramo vedeti, da vsaka hiša
potrebuje trdne temelje, tako otroci potrebujejo dobro osnovno znanje, da ga v srednjih
šolah lahko nadgrajujejo.
V sklopu kontrole doseganja ciljev šole se kontrolira tudi način izvajanja pedagoškega
procesa. Kontrola naj bo formalizirana in ne prepuščena subjektivnim vtisom ocenjevalca
(Ferjan 1996, 131).
S predpostavko, da je kontrola prisotna v vseh fazah managementa, lahko elemente
evalvacije in spremljanja zasledimo (Brejc 2008, 27):
 v letnem delavnem načrtu,
 v poročilu o delu,
 v delu študijskih skupin,
 v samoevalvaciji na ravni oddelka,
 na govorilnih urah in roditeljskih sestankih,
 na pedagoških konferencah in pri delu svetovalnih služb.
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Tudi uporaba resursov je ena izmed kontroliranih dejavnosti šole. Za kontrolo te moramo
preveriti več različnih dejavnikov. Najprej nas zanima, če smo v planih namenili kaj
resursov za določeno področje in kakšna je bila količina. Uskladitev mora biti tudi
časovna, zato preverimo, če so resursi razpoložljivi v primernem času. Kontroliramo tudi
vzdrževanje resursov in stroške, ki nastajajo pri njihovi porabi (Ferjan 1996, 131).
Administracijo v šolah vseprevečkrat vzamemo za samoumevno, ampak tudi ta potrebuje
določeno mero kontrole. Tudi pri administrativni dejavnosti preverimo ali so dejavnosti
opravljene do planiranih rokov, ali jih opravljajo primerni izvajalci, ali je zagotovljena
varnost osebnih podatkov itd (Ferjan 1996, 132). Idealen primer pomanjkanja kontrole nad
administrativnimi delavci šole se je zgodil v lanskem koledarskem letu, ko so
računovodkinje nakazovale denar na svoj osebni račun, namesto da bi poravnale dolgove
šole.
Kontroliranje v izobraževanju v celoti sloni na planiranju. Zato je planiranje izrednega
pomena za kontroliranje, to pa je razvidno iz zgoraj navedenega dejstva, da je kontrola v
izobraževanju v bistvu primerjava planiranega z realiziranim. Posledično mora biti tudi
planiranje dobro kontrolirano, da lahko stvar v celoti učinkovito deluje. Pri planiranju
kontroliramo, ali so plani izdelani pravočasno in ali vsebujejo vse potrebne elemente itd
(Ferjan 1996, 132).
Slika 7: Kibernetski model operativne kontrole

Vir: Ferjan 1996, 132
Proces managerske kontrole bomo ponazorili s kibernetskim modelom operativne kontrole,
ki je prikazan na sliki 7. Iz slike je razvidno, da ima proces operativne kontrole dve
povratni zvezi. Pva je povratna zveza na izvajanje, z njo poizkušamo doseči, da izvajalci
opravljajo svoje naloge na ustreznejši način. Management posreduje informacije
izvajalcem na pedagoških konferencah, na strokovnih aktivih ali s pomočjo pogovorov s
posameznikom. Pri dajanju povratnih informacij moramo biti pazljivi, da se vedno
dotikamo samo aktualnih zadev in ne osebnih lastnosti opazovanca, pri svojem izražanju
moramo biti konkretni in utemeljujemo s primerom konkretnega in željenega. Druga
povratna zveza se nanaša na planiranje. Kontrola učiteljev ni ne lahko ne hvaležno
opravilo, je pa nujno potrebno. Pojavlja se problem, ker manager ni strokovnjak na vseh
področjih, zato težko ocenjuje delo pri vseh predmetih na šoli. Lahko pa pri vseh učiteljih
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na primer enakovredno ocenjuje iniciativnost. Vse to pa naj poteka v pisni obliki, saj
dokumenti predstavljajo spomin organizacije (Ferjan 1996, 133‒134).
Kakovost se ne pokaže izključno z uspehom učencev, dobra šola upošteva tudi želje
staršev. Ti si predvsem želijo, da bi bila šola takšna v kateri bi bili njihovi otroci varni in
srečni; da bi radi hodili v šolo in se učili; da bi sodelovali med sabo in sklepali
prijateljstva; se naučili kritično razmišljati in imeli na voljo najnovejšo tehnologijo
(Gossen in Anderson 1996, 117).
Kakovost v izobraževanju je pritegnila pozornost odgovornih v 80. letih. In ne s tega
vidika, kot bi pričakovali, do pogovora o kakovosti je prišlo, ker so se začeli posvečati
slabim in nekakovostnim šolam in vprašanjem, kako bi to lahko popravili. Pred tem so bili
prepričani, da vsi učenci zmorejo enako in šole pri tem nimajo posebnega vpliva. Zgodnje
študije so strnile merila kakovosti v pet najpogostejših (Erčulj 1999, 9):
 močno pedagoško vodenje;
 visoka pričakovanja do učencev in njihovih dosežkov;
 osredotočenost na osnovne spretnosti: branje, pisanje, računanje;
 urejeno in varno okolje;
 sprotna evalvacija napredka učencev.
Nadaljnje raziskave glede kakovosti so slonele na predhodnih dejavnikih. Z vsako
raziskavo pa so se samo še dopolnjevale in posvečale pozornost še drugim pomembnim
dejavnikom, kot so: ciljno naravnano vodenje, odnosi med učitelji, komunikacija, klima
šole, vključevanje staršev ... Ker pa so možne določene manipulacije s postavljanjem
meril uspešnosti, tako da nekatere šole ostajajo vedno uspešne in možnost, da se začnejo
ponujati enaki načini učenja vsem učencem, s čimer bi zanemarili ves trud k prizadevanju
spoštovanja neenakosti, se je razvil drug prijem. Imenujemo ga stalne ali nenehne
izboljšave (Erčulj 1999, 10‒11).
Vsaka izboljšava mora imeti pozitiven vpliv na rezultate učencev, da jo ravnatelji sploh
uvedejo v šolo. Vpeljevanje sprememb mora biti naravnano tako, da omogoči tudi
nadaljnje uvajanje sprememb. Tovrstni procesi za dobro uvedbo ne zahtevajo samo
ravnatelja, ampak šolo kot celoto od ravnatelja pa vse do učencev. Šole, sposobne
nenehnih sprememb, vodijo sposobni vodje; komunikacija v šoli je odlična; proces
načrtovanja in evalvacije je dobro razvit; učenje v teh šolah predstavlja mehanizem, to so
učeče se organizacije/šole. Šole, ki imajo vse to zagotovljeno, so na pravi poti, pozornost je
potrebno nameniti samo še zmernosti, preveliko in prevelike spremembe bi lahko preveč
posegle v kulturo šole (Erčulj 1999, 11‒12).
Iz predhodno predstavjenega je razvidno, da je najboljša rešitev uporaba obeh metod, tako
kazalnikov kot nenehnih izboljšav. Združitev obeh bi pomenila optimalno pot do dobrih ali
celo odličnih šol (Erčulj 1999, 14).
Kakovost v vzgojno-izobraževalnih sistemih opredeljujejo različni nacionalni dokumenti.
Naštejmo nekaj najpomembnejših dokumentov (Brejc 2008, 25‒26):
 Strategija razvoja Slovenije
(http://www.slovenijajutri.gov.si/fileadmin/urednik/dokumenti/strategija_razvoja_slovenije
.pdf)
 Nacionalni program reform za doseganje ciljev Lizbonske strategije
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(http://www.slovenijajutri.gov.si/fileadmin/urednik/dokumenti/program_reform_izvajanje_
lizbonske.pdf),
 Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013
(http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/KOHEZIJA/kohezija200207/op-ess_vlada-150207_koncno.pdf),
 Strategija vseživljenjskosti učenja v Sloveniji
(http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/grundtvig/strategija_vsezivljenskosti_ucenj
a.pdf),
 Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

7.2 Metode kontrole v šolah
Beseda kontrola nam je v šolah na eni strani čisto samoumevna, medtem ko po drugi strani
zveni kar nekoliko zastrašujoče. Kontrolo si lahko predstavljamo s strani učitelj učenec kot
preverjanje znanja. Marsikatera vprašanja pa se začno postavljati, ko se kontrola izvaja na
učiteljih. To je v večji meri posledica pomanjkanje le-te, saj če bi bila to vsakodnevna
praksa, v ljudeh ne bi prebujala določenih vprašanj, kot so: kaj je narobe z učiteljem, da je
prišel ravnatelj v razred; kakšne bodo posledice ... Tu pa se v nadaljevanju še pojavi
vprašanje, kakšni so kriteriji za kontrolo.
Najpogosteje uporabljeni pristopi, instrumenti in metode, namenjene ugotavljanju in
zagotavljanju kakovosti v izobraževanju, so:
 različne statistike,
 informacijski sistemi spremljanja,
 kazalniki kakovosti,
 raznovrstne evalvacije, spremljanje in ocenjevanje,
 šolske inšpekcije,
 pravno opredeljeni kriteriji in standardi,
 rangirne lestvice,
 primerjave z drugimi podobnimi institucijami ali sistemi,
 postopki akreditacij v povezavi s standardi kakovosti,
 projekti oziroma razširjanje dobrih in inovativnih praks,
 poročila javnosti ali organizacijam,
 ankete,
 uvajanje standardov kakovosti,
 sistemi preverjanja znanja.
Predpogoj za uporabo zgoraj naštetega so podatki, ki pa jih v 21. stoletju ne primanjkuje,
saj to stoletje imenujemo tudi »informacijska doba« (Brejc 2008, 20). Še pred nekaj
desetletji je informacij primanjkovalo, sedaj pa bi lahko rekli, da jih je preveč in veliko
časa porabimo za ločitev uporabnih in manj uporabnih podatkov.
Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v slovenskem prostoru ni novost. Že po drugi
svetovni vojni je bilo izvedenih več evalvacijskih študij. Največ jih je bilo izvedenih pred
večjimi spremembami v izobraževalnem sistemu. Leta 1950 so z ustanovitvijo Zavoda za
šolstvo šole dobile svetovalno in nadzorno telo. Ta je bil le prvi od ustanovljenih zavodov,
čez leta so sledili še drugi, kot so Andragoški center Slovenije, Šola za ravnatelje, Državni
izpitni center in Center za poklicno izobraževanje (Brejc 2008, 27).
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Pri učiteljih kontroliramo potrebna znanja in spretnosti, nikakor pa ne smemo zanemariti
vpliva okolja, učiteljeve osebnosti in še kaj (Erčulj in Širec 2004).
Najbolj neposredno obliko spremljanja in usmerjanja učiteljevega dela imenujemo
hospitacija. V praksi je precej redka, prištevamo jo k nalogam ravnatelja. Ravnatelji pa
vedno najdejo razloge, zakaj jo redko izvajajo. Eden najpogostejših razlogov je
pomanjkanje časa, temu pa sledi neustrezna usposobljenost za to delo (Erčulj in Širec
2004). Hospitacija je izraz, ki ga uporabljamo za evalviranje učiteljev (Brejc 2008, 36).
Hospitacija večinoma pomeni naključno opazovanje, z njo zgolj opazujemo potek izvedbe.
To pomeni, da vidiki opazovanja niso izbrani predhodno (Ferjan 2005, 258).
Izbira izrazov za ugotavljanje kakovosti v izobraževanju je odvisna od tega na kateri ravni
poteka kontrola. Kadar kontrolo izvajamo nad učenci, to imenujemo ocenjevanje.
Kontroliranje učiteljev imenujemo hospitacija. Širši pojem evalvacija uporabljamo kadar
imamo v mislih izobraževalni program. Medtem ko vsakodnevno kontrolo delovanja
izobraževalnih sistemov in organizacij imenujemo spremljanje (Brejc 2008, 41).

Hospitacija
Hospitacija je neposredno opazovanje poteka izobraževalnega procesa. Njen namen je
ugotavljanje problemov. Praviloma hospitacija ni sistematično opazovanje, ampak
naključno (Ferjan 2005, 257‒258).
Hospitacije in ovire, ki jih vidijo ravnatelji, za pomanjkanje hospitacije v šolah (Erčulj in
Širec 2004):
 Čas je prvi dejavnik, ki vpliva na pomanjkanje, saj ravnatelji menijo, da so že tako
preobremenjeni in jim za hospitacijo ne preostane časa.
 Kultura spremljanja pouka temu ni naklonjena, saj učitelji ne dojamejo hospitacije
kot možnost za razvoj, ampak kot nadzor. In v tem ne vidijo nič pozitivnega.
 Individualizem učiteljev je naslednji dejavnik, saj pravijo, da prisotnost ravnatelja v
razredu med poukom smatrajo kot motnjo.
 Ravnatelji pa nekaj krivde dajo tudi nase, saj menijo, da niso dovolj usposobljeni za
spremljanje in usmerjanje učiteljevega dela. Pomembno je, da obvladajo vse
stopnje hospitacije ne le del, ki se nanaša na didaktično analizo pouka.
 Nejasnost povezave med hospitacijami in strokovnim razvojem učiteljev je sicer
zadnji razlog, vendar zelo pomemben.
Zakaj učitelji odklanjajo hospitacijo? Ti v ospredje postavljajo (Erčulj in Širec 2004) :
 napačno razumevanje hospitacij v šoli;
 nesistematičnost procesa spremljanja učiteljevega dela;
 nejasna merila in instrumentarije;
 kompleksnost vzgojno-izobraževalnega dela;
 neusposobljenost opazovalcev;
 subjektivnost opazovalcev;
 premalo stikov med vzgojiteljem in vodjem.
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Ravnatelji se morajo pred uvedbo hospitacij zavedati določenih dejstev, kot so (Erčulj in
Širec 2004):
 da je spremljanje vzgojno-izobraževalnega procesa povezano z odgovornostjo tako
ravnatelja kot učitelja;
 vidik kakovosti naj bo vedno vodilo za spremljanje vzgojno-izobraževalnega
procesa;
 spremljanje procesa in rezultatov naj bo v ravnotežju;
 potrebna je usposobljenost.
Dobro podučen izvajalec hospitacije se zaveda, da se njeno izvajanje ne nanaša samo na
opazovanje, ampak moramo na zadevo gledati širše. Če zadevo pogledamo širše, se
moramo posvetiti (Erčulj in Širec 2004):
 sestanku pred hospitacijo;
 opazovanju oziroma konkretni hospitaciji;
 pogovoru po hospitaciji.
Nobenega od teh treh sestavnih delov ne smemo zanemariti, saj so za uspešno hospitacijo
vsi zelo pomembni.
Sestanek pred hospitacijo je namenjen seznanjanju obeh strani s hospitacijo. Udeleženca
lahko vnaprej razjasnita marsikatero nejasnost, ki bi v toku opazovanja lahko bila napačno
interpretirana. Dobro je, da učitelj vnaprej malo predstavi, kako bo ura potekala, saj je prav
zaradi kompleksnosti poučevanja možno, da ravnatelj pri eni sami uri ne dobi prave
predstave o učiteljevem delu. Nekaj časa pa namenita tudi sestanku po hospitaciji (Erčulj
in Širec 2004).
Opazovanje oziroma hospitacija mora biti skrbna in premišljena, v ta namen je tudi
predhoden sestanek. Ravnatelji bi najraje videli, da bi obstajali kar obrazci, po katerih bi
hospitacijo izvajali, kar pa ni mogoče, saj bi to razvrednotilo celoten proces spremljanja in
usmerjanja učiteljevega dela. Slovenska literatura nam sicer nudi določene obrazce, ki pa
jih lahko jemljemo bolj kot za primer in jih moramo prilagoditi svojim potrebam (Erčulj in
Širec 2004).
Pogovor po hospitaciji je nujen in more biti izveden v primernem časovnem razmaku od
hospitacije. Ne sme biti prehitro in ne prepozno, vendar v roku enega dneva, obe strani se
namreč morata pripraviti nanj. Pri pogovoru mora ravnatelj ali druga oseba, ki je
opazovala, paziti, da se je analize dela lotil pošteno in objektivno. Svojo kritiko naj vedno
naravna konstruktivno in učitelja opogumlja k iskanju novih učinkovitejših načinov dela. Z
določeno stopnjo previdnosti se dotakne tudi učiteljevega sloga poučevanja in tudi tu
konstruktivno in realno pomaga (Erčulj in Širec 2004).
»Temeljni namen pogovora po hospitaciji je spodbujati učitelja k premisleku o lastnem
delu in skupno iskanje ustreznih poti za njegov strokovni razvoj. Govorimo torej o razvojni
povratni informaciji, pri čemer se prepletajo analiza, refleksija in načrtovanje razvoja«
(Erčulj in Širec 2004).
Učitelj potrebuje čas, da prilagodi svoj način učenja zahtevam ravnatelja, v kolikor to še ne
izpolnjuje njegovih pričakovanj. Pojavi pa se vprašanje, koliko časa ima na voljo. Seveda
bi bilo najbolje, da se to izboljša v najkrajšem času. Spremeniti način dela, še posebej pri

56

starejših učiteljih, pa ni lahko. Časovni okvir naslednjega preverjanja moramo postaviti
tako, da bo izboljšava izvedljiva in da ne bo vidnih posledic na učencih (Birbalsingh in
drugi, 2012).
Glavni namen pogovora po hospitaciji je razvojna povratna informacija. Pogovor naj ne bo
enostranski, tega se v večini morajo zavedati predvsem ravnatelji. V primeru slabe učne
ure je priporočljivo, da ravnatelj da učitelju še eno priložnost, da si ustvari realno sliko.
Razvojna povratna informacija mora vedno temeljiti na dokazih. Vsebuje naj jasna in
nedvoumna sporočila. Nekateri učitelji pričakujejo od ravnatelja, da jim bo povedal, kako
naj delajo, ravnatelji pa to z veseljem sprejmejo. V tem primeru je hospitacija neuspešna
(Erčulj in Širec 2004).

Spremljanje
Spremljanje je sistematično opazovanje. Tisti, ki izvaja kontrolo, je neposredno prisoten.
Prednosti sistematičnega opazovanja pred nesistematičnim so (Ferjan 2005, 258):
 predmet in vidike opazovanja določimo vnaprej;
 pred izvedbo spremljanja natančno razmejimo in opišemo vsebino opazovanja;
 opažanja sproti zapisujemo;
 pri opazovanju opazujemo tudi količine.
Časovna omejitev narekuje tistemu, ki spremlja, da si cilje oziroma vidike nastavi ozko. V
drugačnem primeru bi lahko prišlo do površnosti pri opazovanju. Posledica bi bili napačni
zaključki. Spremljanje je možno z več vidikov, kot so na primer: vidik motiviranja za
aktivno učenje, vidik uporabe pripomočkov, vidik zadovoljstva udeležencev izobraževanja
in drugo (Ferjan 2005, 258‒259).
Druga, dosti pogosta metoda sistematičnega spremljanja je anonimna anketa med
udeleženci izobraževanja. Take so na primer študentske ankete. Pri anketah se pojavi
problem, da opazovalci niso nevtralni, z izvajalci so si lahko celo v raznovrstnih konfliktih,
posledica je subjektivnost interpretacij (Ferjan 2005, 259).

Presoja
Presoja je sistematična in neodvisna. Namen presoje je ugotoviti, ali se dejansko stanje
glede kakovosti ujema z načrtovanimi ukrepi. Zanima nas tudi učinkovitost izvedbe.
Izvedba presoje je kompleksna. Presojamo, ali deluje sistem zagotavljanja kakovosti kot
celota in kako delujejo posamezni deli. Zanima nas, ali se izvajajo funkcije managementa
na vseh hierarhičnih nivojih. Zanima nas tudi dosežena stopnja vmesnih in končnih ciljev
izobraževanja (Ferjan 2005, 259).
Rezultati presoje lahko služijo kot osnova za nadgrajevanje kakovosti. V teh primerih
morajo biti pod presojo vsi izvajalci. Presoja naj poteka za vse enako, po enaki metodi in
tudi kriteriji naj bodo enaki. S poenotenjem presoje je ta najučinkovitejša. Njena
učinkovitost je največja. ko ni preveč kriterijev, je enostavna ter ne povzroča velikih
dodatnih stroškov. V primerih, ko jo uporabljamo kot podlago pri nagrajevanju je
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potrebno, da so kriteriji takšni, da jih lahko obdelamo z matematično-statističnimi
metodami (Ferjan 2005, 260).
Ne glede katero vrsto kontrole izvajajo ravnatelji šole, je pomembno, da so zelo kritični in
strogi do slabih metod poučevanja, medtem ko morajo biti pravični do dobrih učiteljev.
Največje kritike na slabe metode poučevanja imajo vedno dobri učitelji. Ti najbolje vidijo,
kakšne izboljšave so možne in kje so kritični predeli. Ravnatelji naj za določanje
zadovoljive kvalitete poučevanja uporabljajo vnaprej določeni sistemi, ki mora biti
fleksibilen, da ga lahko prilagodijo določeni situaciji, a še vedno pošten do učiteljev
(Birbalsingh in drugi, 2012).
Vsak starš upa in si želi, da bi bili na šoli, ki jo obiskuje njihov otrok samo najbojši učitelji.
To je praktično nemogoče, čeprav so vsi zadovoljivi, so eni še vedno boljši in drugi slabši.
Ni ga starša, ki ne bi znal našteti vsaj treh najboljših učiteljev na otrokovi šoli in seveda
vsak upa, da bodo ti učitelji učili prav razred, v katerem je njihov otrok (Birbalsingh in
drugi, 2012). Tudi v našem okolišu je tako, saj se »dobro ime« hitro širi, na žalost pa se
slabo še hitreje.
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8 MANAGEMENT V POSAVSKIH OSNOVNIH ŠOLAH
8.1 Kratka predstavitev osnovnih šol
Posavska regija ima štiriindvajset osnovnih šol. Na naslednji strani najdete tabelo teh šol,
ki nam jo je posredoval AJPES, izpostava Krško. Zraven smo dodali elektronski naslov
spletne strani določene osnovne šole. Odločili smo se, da ne bomo predstavljali vsake
osnovne šole posebej ampak raje posredujemo elektronske naslove in kdor želi, si lahko
katero izmed šol pogleda podrobneje. V tem sodobnem svetu je to skoraj lažje, kot pa da tu
nanesemo kopico tehničnih in okvirnih podatkov o vsaki šoli posebej. To bi pomenilo le
nabiranje strani, ki bi jih v končni fazi veliko bralcev te naloge kar preskočilo. Izpostavili
bomo raje nekatere posebnosti določenih šol.
Od štiriindvajsetih osnovnih šol samo ena nima izdelane spletne strani. V prvi fazi nas je to
tako presenetilo, da smo takoj preverili še na šoli, saj smo kot optimisti mislili, da je naša
napaka, da ne najdemo, kar iščemo. Za današnjo informacijsko dobo je to dokaj nenavadno
in mislimo, da se bodo kmalu tudi oni pridružili ostalim, mogoče pa jih je tudi naše
povpraševanje malo predramilo.
Medtem ko ena šola nima spletne strani, nekatere imajo le osnovne, imajo druge docela
izpopolnjene spletne strani z vsebinami za vse od učiteljev, staršev do učencev. Za primer
naprednosti poglejmo na stran Osnovne šole Koprivnica, kjer zasledimo tudi rubriko egradivo. Tudi stran Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica ponuja učencem veliko podpore,
na njeni strani najdemo spletno učilnico, katere dostop seveda varuje geslo. Stran te šole
obiskovalcem nudi na vpogled tudi letni delovni načrt, ki obsega 66 strani. Seveda teh
stvari ne najdemo samo v navedenih šolah, ni jih pa veliko. Izpostavili smo le nekatere
izmed posebnosti, ki so nam najbolj padle v oči.
Izpostavljene lastnosti so za zdaj prednost šole, vendar menimo da bo čez čas potrebno, da
bodo vse šole imele te dejavnosti kot stalnice. Otroci vedno hitre napredujejo in se
seznanjajo s sodobnimi tehnologijami. Na to nas opozarja že samo dejstvo, da so v tem
šolskem letu prvič poizkusno uvedli tablične računalnike pri osnovnošolcih, in to kar v
prvem razredu.
Računalniška pismenost bo kmalu spodrinila standardno ročno pisanje. Seveda lahko samo
upamo, da do tega ne bo nikoli prišlo. Za učinkovito uporabo vse te tehnologije je
pomembno, da so tudi starši računalniško pismeni, saj s pomočjo tega lahko na primer
spremljajo otrokov napredek kar »iz domačega naslonjača«. So vedno in pravočasno
obveščeni o spremembah. Če želijo, si lahko celo pogledajo, kaj bo za malico ali kosilo
določeni dan v šoli.
Nekatere izmed posavskih šol se lahko ponosno predstavijo z nazivom Ekošola. Program
Ekošola je eden izmed mednarodnih programov Fundacije za okoljsko izobraževanje (FEE
Foundation for Environmental Education). Program poudarja in krepi spoštovanje do
sočloveka in vseh živih bitij, zdrav način življenja in zdravo in na okolju prijazen način
pridelano hrano (DOVES 2010/2011).
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Tabela 1: Osnovne šole v Posavju
Z.št
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Naziv
OSNOVNA ŠOLA ARTIČE
OSNOVNA ŠOLA BIZELJSKO
OSNOVNA ŠOLA BLANCA
OSNOVNA ŠOLA BOŠTANJ
OSNOVNA ŠOLA ADAMA
BOHORIČA BRESTANICA
OSNOVNA ŠOLA BREŽICE
OSNOVNA ŠOLA CERKLJE OB
KRKI
OSNOVNA ŠOLA DOBOVA
OSNOVNA ŠOLA GLOBOKO
OSNOVNA ŠOLA VELIKA
DOLINA
OSNOVNA ŠOLA KOPRIVNICA
OSNOVNA ŠOLA JOŽETA
GORJUPA KOSTANJEVICA NA
KRKI
OSNOVNA ŠOLA KRMELJ
OSNOVNA ŠOLA DR. MIHAJLA
ROSTOHARJA KRŠKO
OSNOVNA ŠOLA JURIJA
DALMATINA KRŠKO
OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC PRI
KRŠKEM
OSNOVNA ŠOLA MAKSA
PLETERŠNIKA PIŠECE
OSNOVNA ŠOLA PODBOČJE
OSNOVNA ŠOLA RAKA
OSNOVNA ŠOLA XIV. DIVIZIJE
SENOVO
OSNOVNA ŠOLA ANE GALE
SEVNICA
OSNOVNA ŠOLA SAVA
KLADNIKA SEVNICA
OSNOVNA ŠOLA MILANA
MAJCNA ŠENTJANŽ
OSNOVNA ŠOLA TRŽIŠČE

Elektronski naslov
http://www.osartice.si/
http://www2.arnes.si/~oskkbiz2/
http://www.osblanca.si/
http://www.os-bostanj.si/
http://www.osbrestanica.si/
http://www.osbrezice.si/
http://sola.cerkljeobkrki.si/
http://sites.google.com/site/osnovnasoladob
ova/
http://www.os-globoko.si/
http://www.osvelikadolina.si/
http://os-koprivnica.si/

http://www.osgorjup.si/v2/
http://www.oskrmelj.si/
http://www.os-m-rostoharja-krsko.si/
http://www2.arnes.si/~ojdkrskonm/
http://www.os-leskovec.si/default.aspx
http://www.ospisece.si/
http://www.os-podbocje.si/
http://www.os-raka.si/
http://www.ossenovo.net/

http://www.ossevnica.si/

http://osmm.sentjanz.si/
http://www.ostrzisce.si/default.aspx

Vir: AJPES, Izpostava Krško
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8.2 Metode raziskave
Raziskavo smo delali na vzorcu 24 osnovnih šol v Posavju.
Kot instrument za zbiranje podatkov smo uporabili metodo anonimne ankete. Anketo smo
razdelili na dva dela. Prvi del ankete so predstavljali demografski podatki. V drugem delu
smo se posvetili ravnateljem kot managerjem in njihovemu pogledu na to temo.
Anketa je bila posredovana ravnateljem osnovnih šol preko Pošte Slovenije. Po preteku
dveh tednov smo, glede na to, da so bile ankete anonimne, po poštnih zaznamkih
ugotavljali, katere šole so odgovorile in katere ne. Neslednji korak je bil osebni obisk
določenih šol, saj smo s tem pridobili še kar nekaj rešenih anket.
Za analizo podatkov smo uporabili programa SPSS in Excel. Podatke smo prikazali s
pomočjo grafov in tabel. S pomočjo pridobljenih informacij smo poizkušali potrditi ali
zavreči naslednje hipoteze:
 H1: Več kot 60 % ravnateljev v posavskih osnovnih šolah pozna razlike med
managementom v gospodarstvu in managementom v šolstvu in le-tega za potrebe
vodenja osnovne šole prilagaja konkretnim pogojem delovanja v svoji šoli.
 H2: Več kot 70 % ravnateljev posavskih osnovnih šol je mnenja, da je vodenje ena
izmed funkcij managementa, zato je ne obravnavajo ločeno od ostalih funkcij
managementa, kar je pogosto stališče ravnateljev slovenskih osnovnih šol.
 H3: Ne glede na to, koliko časa je ravnatelj na delovnem mestu ravnatelja, je več
kot 80 % ravnateljev mnenja, da izdelava letnega načrta ni rutinsko opravilo,
temveč odsev predhodnega delovanja osnovne šole in s tem vpliva na učinkovitost
osnovne šole v prihodnosti.
 H4: Neodvisno od predhodnih delovnih izkušenj je ravnateljevo spremljanje in
kontroliranje učiteljeve učinkovitosti, odnosa do učencev in njegovega dela na
splošno, namenjeno izključno izboljšavi šole kot izobraževalne ustanove bodočih
trgovcev, odvetnikov, zdravnikov ...
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8.3 Osnovni podatki vzorca, preizkus hipotez in interpretacija podatkov

Stroktura vzorca po spolu
Tabela 2: Spol
Frequency
Valid

Valid Percent
20,0

Cumulative
Percent
20,0
100,0

moški

4

Percent
20,0

ženski

16

80,0

80,0

Total

20

100,0

100,0

Vir: Anketa 2012
Iz tabele 2 je razvidno, da vzorec zajema štiri petine žensk (80 %) in petino moških (20 %).

Struktura vzorca po starosti
Tabela 3: Starost

Valid

od 31 do 40 let

Frequency
2

Percent
10,0

Valid Percent
10,0

Cumulative
Percent
10,0

od 41 do 50 let

5

25,0

25,0

35,0

od 51 do 60 let

12

60,0

60,0

95,0

od 61 do 70 let

1

5,0

5,0

100,0

20

100,0

100,0

Total

Vir: Anketa 2012
Tabela 3 prikazuje, da je največ anketiranih starih med 51 in 60 let (60 %), sledijo
anketirani stari med 41 in 50 let (25 %), stari nad 60 let in pod 40 let so v manjšini (v
najmlajšo skupino sodita 2 anketiranca, medtem ko v najstarejšo le 1).
Struktura vzorca po številu let poučevanja pred prevzemom funkcije ravnatelja/-ice
Tabela 4: Koliko let se poučevali, preden ste postali ravnatelj/-ica? (min, max ...)
N
Koliko let ste
poučevali preden ste
postali ravnatelj/-ica?

20

Valid N (listwise)

20

Minimum
12

Maximum
33

Vir: Anketa 2012
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Mean
19,80

Std.
Deviation
5,288

Tabeli 4 in 5 prikazujeta, da je pred nastopom funkcije ravnatelja večina poučevala do 25
let (povprečje je 20 let); le 2 anketiranca sta poučevala več kot 25 let. Ravnatelj, ki je delo
učitelja opravljal najkrajši čas, ga je opravljal 12 let. Medtem ko je najdaljše obdobje
poučevanja kar 33 let.
Tabela 5: Koliko let ste poučevali, preden ste postali ravnatelj/-ica?
Frequency
Valid

Cumulative
Percent
5,0

12

1

5,0

Valid Percent
5,0

13

1

5,0

5,0

10,0

15

3

15,0

15,0

25,0

16

2

10,0

10,0

35,0

17

1

5,0

5,0

40,0

18

1

5,0

5,0

45,0

20

2

10,0

10,0

55,0

21

3

15,0

15,0

70,0

22

1

5,0

5,0

75,0

23

1

5,0

5,0

80,0

25

2

10,0

10,0

90,0

28

1

5,0

5,0

95,0

33

1

5,0

5,0

100,0

20

100,0

100,0

Total

Percent

Vir: Anketa 2012
Strukura vzorca po šoli zaposlitve pred prevzemom delovnega mesta ravnatelja
Tabela 6: Ali ste pred nastopom opravljanja delovnega mesta ravnatelja poučevali na tej
osnovni šoli?

Valid

da

Frequency
19

Percent
95,0

Valid
Percent
95,0

Cumulative
Percent
95,0

ne

1

5,0

5,0

100,0

20

100,0

100,0

Total

Vir: Anketa 2012
Tabela 6 prikazuje, da so vsi, z izjemo enega anketiranca, pred nastopom mesta ravnatelja
poučevali na isti osnovni šoli.
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Struktura vzorca po ravnateljevanju na različnih osnovnih šolah
Tabela 7: Ali ste funkcijo ravnatelja opravljali tudi že na kateri drugi osnovni šoli?

Valid

ne

Frequency
20

Percent
100,0

Valid
Percent
100,0

Cumulative
Percent
100,0

Vir: Anketa 2012
Tabela 7 prikazuje, da noben ravnatelj ni funkcije ravnatelja opravljal že na kateri drugi
osnovni šoli.

Struktura vzorca po službeni zgodovini
Tabela 8: Ste pred opravljanjem poklicev, vezanih na vzgojo in izobraževanje, imeli katero
drugo službo?

Valid

da

Frequency
2

Percent
10,0

Valid
Percent
10,0

Cumulative
Percent
10,0

ne

18

90,0

90,0

100,0

Total

20

100,0

100,0

Vir: Anketa 2012
Tabela 8 prikazuje, da vsi, z izjemo dveh anketirancev, niso imeli kakšne druge službe
pred opravljanjem poklicev, vezanih na vzgojo in izobraževanje..

Struktura vzorca po številu let ravnateljevanja
Tabela 9: Koliko let ste že ravnatelj/-ica? (min, max ...)
N

Minimum

Koliko let ste že
ravnatelj/-ica?

20

Valid N (listwise)

20

1

Maximum
21

Mean
6,95

Std.
Deviation
5,577

Vir: Anketa 2012
Tabeli 9 in 10 prikazujeta, da so v povprečju ravnatelji na mestu ravnatelja zaposleni 7 let.
Najkrajši staž ima ravnatelj/-ica z 1 letom, medtem ko je rekord ravnatelj/-ica z 21 leti v
tem poklicu.
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Tabela 10 : Koliko let ste že ravnatelj/-ica?

Valid

1

Frequency
4

Percent
20,0

Valid
Percent
20,0

Cumulative
Percent
20,0

2

2

10,0

10,0

30,0

3

1

5,0

5,0

35,0

5

2

10,0

10,0

45,0

6

1

5,0

5,0

50,0

7

2

10,0

10,0

60,0

8

2

10,0

10,0

70,0

9

2

10,0

10,0

80,0

13

1

5,0

5,0

85,0

14

1

5,0

5,0

90,0

16

1

5,0

5,0

95,0

21

1

5,0

5,0

100,0

20

100,0

100,0

Total

Vir: Anketa 2012
Struktura vzorca po želji ostati na delovnem mestu ravnatelja
Tabela 11: Si v prihodnosti želite ostati na delovnem mestu ravnatelja?

Valid

da

Frequency
11

Percent
55,0

Valid
Percent
55,0

Cumulative
Percent
55,0

ne

4

20,0

20,0

75,0

ne vem

5

25,0

25,0

100,0

20

100,0

100,0

Total

Vir: Anketa 2012
Tabela 11 prikazuje, da si dobra polovica (55 %) tudi v prihodnje želi ostati na delovnem
mestu ravnatelja, četrtina je še neodločenih, petina si pa tega ne želi več.
Razlike med managementom v šolstvu in gospodarstvu
Anketirani se v največji meri strinjajo s tem, da v primeru neučinkovitega izobraževanja
nastanejo velike in dolgoročne posledice tako za ljudi kot za gospodarstvo (povsem se
strinja več kot 2/3 anketiranih, povprečna ocena je kar 3,7) in da sprememba okolja prinaša
tudi spremembe v šolah (povsem se strinja skoraj 2/3 anketiranih, povprečna ocena je tudi
3,7). V veliki meri se strinjajo tudi s tem, da se management v izobraževanju ne nanaša
samo na izobraževalni proces ampak tudi na zagotavljanje pogojev zanj (60 % anketiranih
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se povsem strinja s tem, povprečna ocena je 3,5). V najmanjši meri se strinjajo s trditvijo,
da šola potrebuje vizijo zgolj z vidika kakovosti in razvoja (kar polovica anketiranih se ne
strinja s tem, povprečna ocena je le 1,8), da je poslanstvo šole ustvarjeno izven šole (30 %
anketiranih se ne strinja s tem, povprečna ocena je 2,0) in da management v osnovnih šolah
ni ekonomsko naravnan (s tem se ne strinja 35 % anketiranih, povprečna ocena je 2,0).
Tabela 12: Razlike med managementom v šolstvu in gospodarstvu: (%), aritmetična
sredina in standardni odklon
Ocenjevalne trditve
1
2
3
4
Aritm. Stand.
sredina odklon
V primeru neučinkovitosti
izobraževanja nastanejo velike
0%
5%
25 % 70 % 3,7
0,6
in dolgoročne posledice tako za
ljudi kot za gospodarstvo.
Sprememba okolja prinaša tudi
0%
0%
35 % 65 % 3,7
0,5
spremembe v šolah.
Management v izobraževanju se
ne nanaša samo na
izobraževalni proces, ampak
0%
10 % 30 % 60 % 3,5
0,7
tudi na zagotavljanje pogojev
zanj.
Delo managementa v
izobraževanju mora temeljiti na
določeni konceptualni zasnovi
0%
5%
55 % 40 % 3,4
0,6
oziroma na didaktičnem
konceptu.
Management v OŠ ima veliko
0%
15 % 40 % 45 % 3,3
0,7
družbeno odgovornost.
Transformacijski proces znotraj
šole in znotraj klasičnih
proizvodnih ali storitvenih
0%
20 % 45 % 35 % 3,2
0,7
poslovnih sistemov ni
primerljiv.
Management ima nalogo
uskladitve vrednot učiteljev z
10 % 30 % 30 % 30%
2,8
1,0
vrednotami šolske oblasti.
Država neposredno posega v
področje upravljanja in
izvajanja posameznih funkcij
0%
45 % 35 % 20 % 2,8
0,8
managementa, v nekaterih
primerih celo delno prevzema
njihovo izvajanje.
Management v OŠ ni
35 % 30 % 35 % 0 %
2,0
0,9
ekonomsko naravnan.
Poslanstvo šole je ustvarjeno
30 % 55 % 5 %
10 % 2,0
0,9
izven šole.
Šola potrebuje vizijo zgolj z
50 % 30 % 10 % 10 % 1,8
1,0
vidika kakovosti in razvoja.
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Legenda odgovorov: 1 ‒ se NE strinjam, 2 ‒ delno se strinjam, 3 ‒ se strinjam, 4 ‒ se
POVSEM strinjam, Vir: Anketa 2012
Hipoteza 1: Več kot 60 % ravnateljev v posavskih osnovnih šolah pozna razlike med
managementom v gospodarstvu in managementom v šolstvu in le-tega za potrebe vodenja
osnovne šole prilagaja konkretnim pogojem delovanja v svoji šoli.
Zgornjo hipotezo lahko najbolj potrdimo z vidika negativnih posledic neučinkovitega
izobraževanja na ljudi in na gospodarstvo, z vplivom sprememb okolja na spremembe v
šolstvu ter s tem, da se management v izobraževanju ne nanaša le na sam izobraževalni
proces, ampak tudi na zagotavljanje pogojev zanj. Več kot 60 % anketiranih se je
popolnoma strinjalo z vsemi temi tremi merjenimi trditvami. Če upoštevamo še tiste, ki so
se s trditvami strinjali (in ne le povsem strinjali), potem hipotezo 1 lahko dopolnimo tudi s
tem, da se ravnatelji zavedajo, da mora delo managementa v izobraževanju temeljiti na
določeni konceptualni zasnovi oziroma na didaktičnem konceptu, da ima management v
OŠ veliko družbeno odgovornost in da transformacijski proces znotraj šole in znotraj
klasičnih proizvodnih ali storitvenih poslovnih sistemov ni primerljiv.
Po drugi strani hipotezo 1 lahko ovržemo s tem, da se ravnatelji ne strinjajo v dovoljšnji
meri s tem, da država neposredno posega v področje upravljanja in izvajanja posameznih
funkcij managementa oz. v nekaterih primerih celo delno prevzema njihovo izvajanje, da
management v OŠ ni ekonomsko naravnan, da je poslanstvo šole ustvarjeno izven šole in
da šola potrebuje vizijo zgolj z vidika kakovosti in razvoja. S temi trditvami se namreč
strinja manj kot 60 % ravnateljev.
Odločili smo se, da hipotezo potrdimo. Več kot 60 % ravnateljev posavskih šol pozna
razliko med managementom v gospodarstvu in menegementom v šolstvu. Odstopanje
nastane samo glede tem, ki naj bi jih v šolah urejala država. To naj nam bo vprašanje za
nadalje. Zakaj je tako velika razlika? Zakaj država pravi nekaj, ravnatelji pa o tem nič ne
vedo?
Graf 1:Razlike med managementom v šolstvu in gospodarstvu: aritmetične sredine
V primeru neučinkovitosti izobraževanja nastanejo velike in dolgoročne
posledice tako za ljudi kot za gospodarstvo.

3,7

Sprememba okolja prinaša tudi spremembe v šolah.

3,7

Management v izobrežavanju se ne nanaša samo na izobraževalni
proces ampak tudi na zagotavljanje pogojev zanj.
Delo managementa v izobraževanju mora temeljiti na določeni
konceptualni zasnovi oziroma na didaktičnem konceptu.

3,5
3,4

Management v OŠ ima veliko družbeno odgovornost.

3,3

Transformacijski proces znotraj šole in znotraj klasičnih proizvodnih ali
storitvenih poslovnih sistemov ni primerljiv.
Management ima nalogo uskladitve vrednot učiteljev z vrednotami šolske
oblasti.
Država neposredno posega v področje upravljanja in izvajanja
posameznih funkcij managementa, v nekaterih primerih celo delno

3,2
2,8
2,8

Management v OŠ ni ekonomsko naravnan.

2,0

Poslanstvo šole je ustvarjeno izven šole.

2,0

Šola potrebuje vizijo zgolj iz vidika kakovosti in razvoja.

1,8
1

2

Vir: Anketa 2012
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3

4

Razporeditev ravnateljskih nalog
Graf 2 prikazuje, da v povprečju porabijo ravnatelji polovico časa za vodenje in
organiziranje, petina časa gre za planiranje, dobra desetina za kontroliranje in ravno toliko
za delo z učenci. Podatki iz literature rahlo odstopajo od naših rezultatov. Ferjan (1996, 40)
navaja, da managerji svoj čas razporedijo nekako takole: nekje 17 % namenijo planiranju,
40 % organiziranju, 14 % vodenju, 8 % kontroliranju, 11 % delu z učenci, preostanek pa za
drugo.
Graf 2: Poraba časa pri opravljanju ravnateljskih nalog: aritmetične sredine
27%

vodenje
22%

organiziranje

19%

planiranje
kontroliranje

12%

delo z učenci

12%
8%

drugo
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Vir: Anketa 2012

Pravilnost trditve o managementu
Graf 3: Funkcije vodenja

Vodenje
moramo
obravnavati
ločeno od
ostalih funkcij
managementa.
10%

Nobena od
naštetih.
5%

Vodenje je ena
izmed funkcij
managementa.
85%

Vir: Anketa 2012
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Večina (85 %) anketiranih je mnenja, da je vodenje ena izmed funkcij managementa. 2
anketirana ravnatelja sta bila mnenja, da je vodenje potrebno obravnavati ločeno od ostalih
funkcij managementa, medtem ko se eden ni opredelil niti za prvega niti drugega izmed
ponujenih odgovorov.
Hipotezo 2, ki pravi, da je več kot 70 % ravnateljev posavskih osnovnih šol mnenja, da je
vodenje ena izmed funkcij managementa in je ne obravnavajo ločeno od ostalih funkcij
managementa, kar je pogosto stališče ravnateljev slovenskih osnovnih šol, torej lahko
potrdimo.
Izdelava letnega delovnega načrta (LDN)
Tabela 13: Izdelava letnega delavnega načrta: (%), aritmetična sredina in standardni
odklon
Ocenjevalne trditve
1
2
3
4
Aritm.
Stand.
sredina odklon
V LDN se odraža vizija šole.
0% 0%
25 % 75 % 3,8
0,4
Pravilno izdelan LDN daje
zaposlenim občutek varnosti in
0% 0%
35 % 65 % 3,7
0,5
s tem soustvarja dobro klimo
in kulturo v organizaciji.
LDN nastane na podlagi
0% 5%
45 % 50 % 3,5
0,6
predhodne analize stanja.
Uspešnost LDN temelji na
analizi uspešnosti predhodnega 0 % 5 %
45 % 50 % 3,5
0,6
LDN.
Brez dolgoročnih planov LDN
ne
more
biti
razvojno 0 % 5 %
50 % 45 % 3,4
0,6
naravnan.
LDN nastane na podlagi
predhodnega razvojnega načrta 0 % 10 % 50 % 40 % 3,3
0,7
šole.
Legenda odgovorov: 1 se E strinjam, 2 ‒ delno se strinjam, 3 se strinjam, 4 ‒ se
POVSEM strinjam,
Vir: Anketa 2012
Tabela 13 prikazuje, da se v povprečju ravnatelji strinjajo z vsemi trditvami, saj je
povprečna vrednost pri vseh nad 3. V največji meri se strinjajo s tem, da se v LDN odraža
vizija šole (povsem se strinja 3/4 anketiranih, povprečna ocena je 3,8) in da daje pravilno
izdelan LDN zaposlenim občutek varnosti in s tem soustvarja dobro klimo in kulturo v
organizaciji (povsem se strinja skoraj 2/3 anketiranih, povprečna ocena je 3,7).
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Graf 4: Izdelava letnega delovnega načrta (LDN): aritmetične sredine
V LDN se odraža vizija šole.

3,8

Pravilno izdelan LDN daje zaposlenim občutek varnosti in s tem
soustvarja dobro klimo in kulturo v organizaciji.

3,7

LDN nastane na podlagi predhodne analize stanja.

3,5

Uspešnost LDN temelji na analizi uspešnosti predhodnega LDN.

3,5

Brez dolgoročnih planov LDN ne more biti razvojno naravnan.

3,4

LDN nastane na podlagi predhodnega razvojnega načrta šole.

3,3

1

2

3

4

Vir: Anketa 2012
Hipoteza 3: e glede na to, koliko časa je ravnatelj na delovnem mestu ravnatelja, je več
kot 80 % ravnateljev mnenja, da izdelava letnega načrta ni rutinsko opravilo, temveč
odsev predhodnega delovanja osnovne šole in s tem vpliva na učinkovitost osnovne šole v
prihodnosti.
Hipotezo 3 lahko potrdimo, saj je kar 95 % ravnateljev mnenja, da LDN nastane na podlagi
predhodne analize stanja (rano toliko jih meni, da analiza uspešnosti LDN temelji na
analizi uspešnosti predhodnega LDN).

Kdo sestavlja in ureja LDN?
Iz grafa 5 je razvidno, da je večina (80 %) anketiranih ravnateljev je mnenja, da k LDN
prispevajo tako ravnatelji kot učitelji, 15 % jih meni, da ravnatelji, en anketiranec pa meni,
da glede LDN opravi večinski delež učiteljski zbor.
Graf 5: Kdo opravi večinski delež dela v povezavi z LDN?
učiteljski zbor
5%

ravnatelj
15%
ravnatelj in
učitelji skupaj
80%

Vir: Anketa 2012
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Hospitacija
Graf 6: Usposobljenost za izvajanje hospitacije in želja po izobraževanju
da
Mislite, da ste za
izvajanje hospitacije
primerno
usposobljeni?

ne

40%

ne vem

30%

Bi se želeli udeležiti
izobraževanja na to
temo?

30%

90%

0%

20%

10%

40%

60%

80%

100%

Vir: Anketa 2012
Graf 6 prikazuje, da je 40 % anketiranih ravnateljev mnenja, da so primerno usposobljeni
za izvajanje hospitacije. Vsi z izjemo 2 anketiranih bi se želeli udeležiti izobraževanja na
to temo.
Graf 7: Uporaba oblik kontrole na osnovnih šolah
45%

hospitacija

50%
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Vir: Anketa 2012
Graf 7 nam prikazuje, da se v osnovnih šolah uporablja za kontrolo spremljanje (navedlo
50 % anketiranih) ali pa hospitacija (navedlo 45 % anketiranih). Presojo je omenil le 1
anketiranec.
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Namen kontrole učiteljev
Tabela 14: Namen kontrole učiteljev: (%), aritmetična sredina in standardni odklon
Ocenjevalne trditve
1
2
3
4
Aritm. Stand.
sredina odklon
Na opazovanje pouka se mora
0%
0%
25 % 75 % 3,8
0,4
pripraviti tudi učitelj.
Temeljni namen pogovora po
hospitaciji je spodbujati učitelja
k premisleku o lastnem delu in 0 %
5%
15 % 80 % 3,8
0,6
skupno iskanje ustreznih poti za
njegov strokovni razvoj.
Po hospitaciji vedno sledi odkrit
0%
0%
30 % 70 % 3,7
0,5
in pozitivno naravnan pogovor.
Pomanjkljivosti
učiteljev
moramo
izboljševati
na 0 %
0%
40 % 60 % 3,6
0,5
kreativen način.
Uspešna
hospitacija
je
sestavljena iz sestanka pred
0%
15 % 45 % 40 % 3,3
0,7
hospitacijo, dejanske hospitacije
in sestanka po hospitaciji.
Hospitacija je naloga ravnatelja. 0 %
25 % 45 % 30 % 3,1
0,8
Hospitacija je na naši šoli stalna
5%
25 % 30 % 40 % 3,1
0,9
praksa.
Učitelji hospitacijo dojemajo
kot nadzor, ne kot možnost za 20 % 65 % 10 % 5 %
2,0
0,7
razvoj.
Zaradi pomanjkanja časa se
55 % 40 % 0 %
5%
1,6
0,8
hospitacija ne izvaja.
Legenda odgovorov: 1 se E strinjam, 2 ‒ delno se strinjam, 3 se strinjam, 4 ‒ se
POVSEM strinjam,
Vir: Anketa 2012
Tabela 14 prikazuje, da se v največji meri anketirani ravnatelji strinjajo s tem, da se morajo
na opazovanje pouka pripraviti tudi učitelji (tri četrtine se jih povsem strinja, povprečna
ocena je 3,8), da je temeljni namen pogovora po hospitaciji spodbujati učitelja k
premisleku o lastnem delu in skupno iskanje ustreznih poti za njegov strokovni razvoj (štiri
petine se jih povsem strinja, povprečna ocena je 3,8), da po hospitaciji vedno sledi odkrit in
pozitivno naravnan pogovor (popolnoma se strinja 7 0% anketiranih, povprečna ocena je
3,7) in da moramo pomanjkljivosti učiteljev izboljševati na kreativen način (popolnoma se
strinja 60 % anketiranih, povprečna ocena je 3,6).
V najmanjši meri se ravnatelji strinjajo s tem, da se zaradi pomanjkanja časa hospitacija ne
izvaja (dobra polovica se ne strinja, povprečna ocena je 1,6) in da učitelji hospitacijo
dojemajo kot nadzor, ne kot možnost za razvoj (se ne strinja petina anketiranih, povprečna
ocena je 2,0).
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Graf 8: Namen kontrole učiteljev: aritmetične sredine
Na opazovanje pouka se mora pripraviti tudi učitelj.
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Vir: Anketa 2012
Hipoteza 4: Neodvisno od predhodnih delovnih izkušenj je ravnateljevo spremljanje in
kontroliranje učiteljeve učinkovitosti, odnosa do učencev in njegovega dela na splošno,
namenjeno izključno izboljšavi šole kot izobraževalne ustanove bodočih trgovcev,
odvetnikov, zdravnikov ...
Hipotezo 4 zavržemo že iz samega dejstva, da podatki niso bili primerljivi, saj sta le dva
izmed ravnateljev, preden sta opravljala dela, vezana na vzgojo in izobraževanje, delala kaj
drugega. Osredotočimo pa se lahko na del, da sta spremljanje in kontroliranje učiteljev
namenjena izključno izboljšavi šole, to nam potrdijo trditve: temeljni namen pogovora po
hospitaciji je spodbujati učitelja k premisleku o lastnem delu in skupno iskanje ustreznih
poti za njegov strokovni razvoj; po hospitaciji sledi odkrit in pozitivno naravnan pogovor;
pomanjkljivosti učiteljev moramo izboljšati na kreativen način. Te trditve dosegajo
vrednost nad 3,6 in s tem potrjujejo strinjanje ravnateljev. Izmed vseh nas najbolj
razveseljuje dejstvo, da po mnenju ravnateljev ne drži naša trditev, da učitelji hospitacijo
dojamejo kot nadzor, ne kot možnost za razvoj. Ta trditev je dosegla vrednost samo 2, to
kaže resno nestrinjanje. Še večje nestrinjanje pa je dosegla trditev, da se zaradi
pomanjkanja časa hospitacija ne izvaja. Ta trditev je dosegla le 1,6 točke.
Ugotavljanje značilnih razlik glede na leta ravnateljevanja
Tvorili smo novo spremenljivko glede let ravnateljevanja, tako da smo dobili 2 skupini: v
prvi so ravnatelji, ki delajo na tem mestu največ 5 let (skupaj jih je 9), v drugi so tisti, ki
delajo 6 let in več (skupaj jih je 11).
V nadaljevanju smo s Chi Square testom in T-testom ugotavljali, v katerih primerih prihaja
med tema dvema skupinama do značilnih razlik.
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Tabela 15: Preverjanje razlik glede želje ravnateljev po nadaljnjem opravljanju svojega
dela
Stopnja
leta ravnateljevanja
značilnos
do 5 let
6 let in več ti (Sig.)
Chi
Square
testa
44 %
64 %
Si v prihodnosti želite ostati na da
0,391
delovnem mestu ravnatelja?
ne/ne vem
56 %
36 %
Vir: Anketa 2012
Analiza vpliva let ravnateljevanja na željo po tem, če si tudi v prihodnje želijo ostati na
tem delovnem mestu, je prikazana s tabelo 15 in pokaže, da le‒ta nimajo vpliva na to.
Signifikanca je večja od 0,05, kar pomeni, da ne prihaja do značilnih razlik glede te želje
med obema proučevanima skupinama (ravnatelji, ko so na tem mestu do 5 let in ravnatelji,
ki so na tem mestu 6 let ali več). Tisti, ki so že dlje časa ravnatelji, imajo sicer nekoliko
večjo željo po tem, da bi tudi v prihodnje ostali na tem mestu v primerjavi s tistimi, ki so
na tem mestu manj časa, vendar razlike kljub vsemu niso statistično značilne.
Tabela 16: Preverjanje razlik glede ocen razlik med managementom v šolstvu in
managementom v gospodarstvu: aritmetične sredine
leta ravnateljevanja
Management v osnovnih šolah ni ekonomsko
naravnan.
Management v OŠ ima veliko družbeno
odgovornost.
Transformacijski proces znotraj šole in znotraj
klasičnih proizvodnih ali storitvenih poslovnih
sistemov ni primerljiv.
Delo managementa v izobraževanju mora
temeljiti na določeni konceptualni zasnovi
oziroma na didaktičnem konceptu.
Poslanstvo šole je ustvarjeno izven šole.
Šola potrebuje vizijo zgolj z vidika kakovosti
in razvoja.
V primeru neučinkovitosti izobraževanja
nastanejo velike in dolgoročne posledice tako
za ljudi kot za gospodarstvo.
Država neposredno posega v področje
upravljanja in izvajanja posameznih funkcij
managementa, v nakaterih primerih celo delno
prevzema njihovo izvajanje.
Management v izobraževanju se ne nanaša
samo na izobraževalni proces, ampak tudi na

74

do 5 let

6 let in več

Sig. T-testa

2,1

1,9

0,614

3,4

3,2

0,440

3,1

3,2

0,839

3,4

3,3

0,530

2,1

1,8

0,477

1,9

1,7

0,731

3,7

3,6

0,912

2,6

2,9

0,330

3,2

3,7

0,131

zagotavljanje pogojev zanj.
Vir: Anketa 2012
Tabela 16 prikazuje, da med obema opazovanima skupinama ne prihaja do značilnih razlik
glede trditev, ki se navezujejo na razlike med managementom v šolstvu in managementom
v gospodarstvu. Povsod je stopnja značilnosti (Sig.) večja od 0,05.
Tabela 17: Preverjanje razlik glede razporeditve ravnateljskih nalog: aritmetične sredine
leta ravnateljevanja
planiranje
organiziranje
vodenje
kontroliranje
delo z učenci
drugo
Vir: Anketa 2012

do 5 let
21 %
22 %
28 %
13 %
11 %
6%

6 let in več
17 %
22 %
27 %
12 %
13 %
9%

Sig. T‒ testa
0,157
0,989
0,822
0,618
0,395
0,284

Tudi glede razporeditve ravnateljskih nalog ne prihaja do značilnih razlik. To vidimo v
tabeli 17, če primerjamo ravnatelje z daljšo in ravnatelje s krajšo delovno dobo.
Tabela 18: Preverjanje razlik glede izdelave letnega delovnega načrta (LDN): aritmetične
sredine
leta ravnateljevanja
LDN nastane na podlagi predhodne analize
stanja.
LDN nastane na podlagi predhodnega
razvojnega načrta šole.
Pravilno izdelan LDN daje zaposlenim
občutek varnosti in s tem soustvarja dobro
klimo in kulturo v organizaciji.
Uspešnost LDN temelji na analizi uspešnosti
predhodnega LDN.
Brez dolgoročnih planov LDN ne more biti
razvojno naravnan.
V LDN se odraža vizija šole.
Vir: Anketa 2012

do 5 let

6 let in več Sig. T‒testa

3,1

3,7

0,019*

2,9

3,6

0,007*

3,6

3,7

0,450

3,3

3,5

0,450

3,3

3,5

0,664

3,7

3,8

0,463

Glede izdelave LDN prihaja do značilnih razlik med obema skupinama. To je razvidno iz
tabele 18. Ravnatelji, ki so na tem mestu 6 let ali več, se v večji meri strinjajo s tem, da
LDN nastane na podlagi predhodne analize stanja in na podlagi predhodnega razvojnega
načrta šole. V obeh primerih je stopnja značilnosti (Sig.) manjša od 0,05, kar pomeni, da so
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razlike značilne. Glede vseh ostalih trditev do razlik med skupinama na prihaja (Sig. je
večja od 0,05).
Tabela 19: Preverjanje razlik glede mnenja o tem, kakšnim namenom služi kontrola
učiteljev: aritmetične sredine
leta ravnateljevanja
Hospitacija je naloga ravnatelja.
Zaradi pomanjkanja časa se hospitacija ne
izvaja.
Učitelji hospitacijo dojemajo kot nadzor, ne kot
možnost za razvoj.
Hospitacija je v naši šoli stalna praksa.
Po hospitaciji vedno sledi odkrit in pozitivno
naravnan pogovor.
Pomanjkljivosti učiteljev moramo izboljševati
na kreativen način.
Na opazovanje pouka se mora pripraviti tudi
učitelj.
Uspešna hospitacija je sestavljena iz sestanka
pred hospitacijo, dejanske hospitacije in
sestanka po hospitaciji.
Temeljni namen pogovora po hospitaciji je
spodbujati učitelja k premisleku o lastnem delu
in skupno iskanje ustreznih poti za njegov
strokovni razvoj.
Vir: Anketa 2012

do 5 let
3,0

6 let in več Sig. T‒tetsta
3,1
0,798

1,7

1,5

0,549

2,3

1,7

0,061

2,8

3,3

0,254

3,8

3,6

0,518

3,7

3,5

0,605

3,7

3,8

0,463

3,2

3,3

0,880

3,7

3,8

0,554

Glede namena kontrole učiteljev ne prihaja do različnih mnenj, če primerjamo skupino
ravnateljev, ki so na tem delovnem mestu do 5 let in skupino njihovih starejših kolegov.
Signifikanca je pri vseh merjenih trditvah večja od 0,05, vse to je razvidno iz taebele 19.
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POVZETEK
Otroci so naša prihodnost. Poskrbimo, da bo ta lepša in uspešnejša. Poskrbimo, da bodo
otroci razvili prave lastnosti in sposobnosti. Začnimo že zgodaj in si zagotovimo bleščečo
prihodnost, tako za nas kot za prihodnje generacije. Postavimo trdne temelje, na katerih se
bodo izoblikovale izjemne osebnosti.
Osnovna šola je prva vzgojno-izobraževalna inštitucija, s katero se srečajo vsi otroci. V
njej otroci preživijo največ let in v teh letih doživijo tudi največje spremembe in razvoj.
Kakšne bodo te spremembe in kolikšen bo razvoj, na to v veliki meri vpliva šola. Šola
potrebuje tudi podporo staršev. Starši in šola naj »z roko v roki« vodijo podmladek v lepšo
prihodnost.
Ravnatelj, kot najvišji management v osnovni šoli, vpliva na vsakega učenca, če že ne
neposredno pa zagotovo posredno. Ravnatelj je tisti, čigar naloga je, da zagotavlja, da je
šola primerno okolje za otroke, da se v njej vsi dobro počutijo, da so učitelji primerni za
poučevanje, da se krizne situacije rešujejo hitro in pravilno in še bi lahko naštevali.
Ravnateljeva vloga je obsežna in zakomplicirana, zato za to mesto ni primeren vsakdo.
Izrednega pomena je, da je na to vodilno mesto postavljen pravi človek, ki bo kos nalogam
in obveznostim. V njegovih rokah so namreč mlada življenja, ki ne bodo dobila možnosti
ponovitve svojih prečudovitih let.
Ravnatelj se vsakodnevno srečuje z osnovnimi funkcijami managementa, kot so:
planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje. Od njega se pričakuje, da bo
strokovnjak za vsako področje, saj mu skupek tega znanja pomaga biti dober manager.
Vsako izmed področij je pomembno samo po sebi, vedno pa moramo nanje gledati kot
celoto. Glede teorije okoli managementa v vzgojno-izobraževalnih inštitucijah se
pojavljajo raznovrstna mnenja. Največja nasprotja se trejo pri vodenju. Izoblikovali sta se
dve skupini. Prva zastopa dejstvo, da moramo vodenje obravnavati ločeno od ostalih
funkcij managementa. Druga skupina pa pravi, da je vodenje ena izmed funkcij
managementa. Drugi skupini se pridružujemo tudi mi. Vodenje šole ne moremo primerjati
z vodenjem kakšnega podjetja, med managementom v šolstvu in managementom v
gospodarstvu so velike razlike, katere naj bi ravnatelj poznal.
Kako ravnatelji vidijo razlike med managementom v šolstvu in v gospodarstvu in kako
vidijo svojo vlogo na šoli, smo preverjali z anonimno anketo v posavskih osnovnih šolah.
Analiza anket je pokazala določena odstopanja med teorijo in prakso. Medtem ko med
mnenjem ravnateljev in ravnateljic ni prihajalo do nekih bistvenih razlik.
Nikoli ne recite, da en človek ne more narediti veliko. Poglejte si samo, na koliko življenj
v svojem mandatu vpliva ravnatelj. Ker pa večina ravnateljev ostane na tem delovnem
mestu več kot en mandat, je njegov neprecenljiv. Niti pomisliti ne smemo, kolikšno škodo
za okolico in družbo povzroči neučinkovit voditelj.

Ključne besede: management, osnovna šola, ravnatelj
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SUMMARY
Children are our future. Our duty is to make it nice and successful for them. Furthermore,
we must provide for them to develop the right qualities and abilities. We have to start at the
very early stage in order to assure prosperous future for us as well as for other generations.
Strong bases must be set to help them develop their qualities.
A primary school is the first educational institution children meet at the very beginning.
They spend a lot of years there and during that time they face the biggest changes in their
development. The school itself has great impact on their changes and development. School
needs support from parents. Only together can they lead them to a better future.
A headteacher as the highest management at school has a strong influence on each pupil, if
not directly then indirectly. The headteacher is the one whose job is to provide proper
environment for pupils where they feel great. He is responsible for choosing the right
teachers, solving problems fast and properly etc. His job is extensive and complex and not
every one can do it well. It is of vital importance to place the right person on the position
of a headteacher. He has to take care of young people who will never get the change to
repeat what they had in their early years.
Every day the headteacher faces the basic functions of management: planning, organizing,
leading and controlling. It is expected that he is an expert on all of these fields because
knowing everything can make him a good manager. Each field has its own characteristics
but we must look at them as a whole. There are different opinions concerning the theory of
management in educational institutions. Leading is the area where people's opinions are
most different. Two groups have been formed. The first one supports the idea that leading
must be treated separately from other managament functions. The second group shares the
opionion that leading is one of management functions. We support the second group as
well. School management cannot be compared to a company management. The role of the
headteacher is to recognize the differences between school and economic management.
An anonymous questionnaire has been used to find out how the headteachers in the
Posavje region see the differences between school and economic management. The
analysis has shown certain deviations between theory and practice but no major differences
are seen in opinions between male and female headteachers.
The saying that one man cannot do a lot is wrong. Just imagine how many people a
headteacher can have an impact on in his mandate. But the fact is that most of them have
more than just one mandate so we can see that his role is priceless. We cannot imagine
what damage an unefficient headteacher would do for the environment and the society in
general.

Key words: management, primary school, headteacher
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Priloga
Anketa
Vloga managementa v osnovnih šolah
Spoštovani,
Sem Katja Kostrevc, bodoča magistra Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru. V svojo
magistrsko nalogo bi rada vključila krajšo raziskavo o vlogi managementa v osnovnih
šolah. Obrnila sem se na posavske osnovne šole. Predvsem želim preveriti, kakšno mnenje
imate ravnatelji osnovnih šol o vlogi managementa v osnovnih šolah.
Anketa je anonimna, zato vas prosim, da na vprašanja odgovorjate resnično, saj mi boste v
veliko pomoč
1. Spol (obkrožite)

M

Ž

2. Starost (obkrožite številko pred pravilnim odgovorom)
1) do 30 let
2) od 31 do 40 let
3) od 41 do 50 let
4) od 51 do 60 let
5) od 61 do 70 let
6) od 71 let in več
3.

Koliko let ste poučevali, preden ste postali ravnatelj/-ica (napišite številko)?
__________

4.

Ali ste pred nastopom opravljanja delovnega mesta ravnatelja poučevali na tej
osnovni šoli (obkrožite)?
DA
NE

5.

Ali ste funkcijo ravnatelja opravljali tudi že na kateri drugi osnovni šoli
(obkrožite)?
DA
NE

6.

Ste pred opravljanjem poklicev, vezanih na vzgojo in izobraževanje, imeli
katero drugo službo (obkrožite)?
DA
NE

7.

Koliko let že ste že ravnatelj/-ica (zapišite s številko)?
______________

8.

Si v prihodnosti želite ostati na delovnem mestu ravnatelja (obkrožite)
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DA

NE

NE VEM

Vprašanje: Kakšne so razlike med managementom v šolstvu in
managementom v gospodarstvu? (Pri vsakem vprašanju obkrožite en odgovor;
1 = se ne strinjam, 2 = delno se strinjam, 3 = se strinjam, 4 = se povsem
strinjam.)
Zap.
Se NE
Delno
Se
Se
št.
Trditve
strinjam se
strinjam POVSEM
strinjam
strinjam
1
Management v osnovnih šolah (v
nadaljevanj OŠ) ni ekonomsko naravnan.
1
2
3
4
2
Management v OŠ ima veliko družbeno
odgovornost.
1
2
3
4
3
Transformacijski proces znotraj šole in
znotraj klasičnih proizvodnih ali storitvenih
1
2
3
4
poslovnih sistemov ni primerljiv.
4
Delo managementa v izobraževanju mora
temeljiti na določeni konceptualni zasnovi
1
2
3
4
oziroma na didaktičnem konceptu.
5
Poslanstvo šole je ustvarjeno izven šole.
1
2
3
4
6
Šola potrebuje vizijo zgolj z vidika
kakovosti in razvoja.
1
2
3
4
7
V primeru neučinkovitosti izobraževanja
nastanejo velike in dolgoročne posledice
1
2
3
4
tako za ljudi kot za gospodarstvo.
8 Država neposredno posega na področje
upravljanja in izvajanja posameznih funkcij
managementa, v nakaterih primerih celo
1
2
3
4
delno prevzema njihovo izvajanje.
9 Management v izobražavanju se ne nanaša
samo na izobraževalni proces, ampak tudi
1
2
3
4
na zagotavljanje pogojev zanj.
10 Sprememba okolja prinaša tudi spremembe
v šolah.
1
2
3
4
11 Management ima nalogo uskladitve vrednot
učiteljev z vrednotami šolske oblasti.
1
2
3
4
9.

10. Koliko časa vam pri opravljanju ravnateljskih nalog vzame (razporedite 100 %
med naštete)?
1) Planiranje _____%
2) Organiziranje ______%
3) Vodenje _____%
4) Kontroliranje_____%
5) Delo z učenci_____%
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6) Drugo____%
11. Katera izmed trditev je po vašem mnenju pravilna (obkrožite)?
1.) Vodenje je ena izmed funkcij managementa.
2.) Vodenje moramo obravnavati ločeno od ostalih funkcij managementa.
12. Vprašanje: Ali je izdelava letnega delavnega načrta (v nadaljevanju LDN)
rutinsko opravilo? (Pri vsakem vprašanju obkrožite en odgovor; 1 = se ne
strinjam, 2 = delno se strinjam, 3 = se strinjam, 4 = se povsem strinjam.)
Zap.
št.
1
2
3

4
5
6

Se NE
strinjam

Trditve
LDN nastane na podlagi predhodne
analize stanja.
LDN nastane na podlagi predhodnega
razvojnega načrta šole.
Pravilno izdelan LDN daje zaposlenim
občutek varnosti in s tem soustvarja
dobro klimo in kulturo v organizaciji.
Uspešnost LDN temelji na analizi
uspešnosti predhodnega LDN.
Brez dolgoročnih planov LDN ne more
biti razvojno naravnan.
V LDN se odraža vizija šole.

Delno se
strinjam

Se
strinjam

Se
POVSEM
strinjam

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

13. Kdo opravi večinski delež dela v povezavi z LDN (obkrožite)?
1) ravnatelj
2) pomočnik ravnatelja
3) učiteljski zbor
4) druga oseba
5) ravnatelj in učitelji skupaj
14. Mislite, da ste za izvajanje hospitacije primerno usposobljeni (obkrožite)?
DA
NE
NE VEM
Bi se želeli udeležiti izobraževanja na to temo (obkrožite)?
DA
NE
15. Katera izmed naštetih oblik kontrole se v vaši OŠ največ uporablja
(obkrožite)?
1) Hospitacija
2) Spremljanje
3) Presoja
4) Drugo:_____________
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16. Vprašanje: Kakšnim namenom služi kontrola učiteljev? (Pri vsakem vprašanju
obkrožite en odgovor; 1 = se ne strinjam, 2 = delno se strinjam, 3 = se strinjam,
4=se povsem strinjam.)
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6

7
8
9

Trditve

Se NE
strinjam

Hospitacija je naloga ravnatelja.
Zaradi pomanjkanja časa se hospitacija
ne izvaja.
Učitelji hospitacijo dojemajo kot
nadzor, ne kot možnost za razvoj.
Hospitacija je v naši šoli stalna praksa.
Po hospitaciji vedno sledi odkrit in
pozitivno naravnan pogovor.
Pomanjkljivosti učiteljev moramo
izboljševati na kreativen način.
Na opazovanje pouka se mora
pripraviti tudi učitelj.
Uspešna hospitacija je sestavljena iz
sestanka pred hospitacijo, dejanske
hospitacije in sestanka po hospitaciji.
Temeljni namen pogovora po
hospitaciji je spodbujati učitelja k
premisleku o lastnem delu in skupno
iskanje ustreznih poti za njegov
strokovni razvoj.

Delno se
strinjam

Se
strinjam

1

2

3

Se
POVSEM
strinjam
4

1

2

3

4

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Hvala za Vaš čas!
Pripravila:
Katja Kostrevc
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