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ANKETNI VPRAŠALNIK O STROKOVNI RASTI UČITELJEV 
 
Drage kolegice in kolegi! 
Anketni vprašalnik smo pripravili na OŠ Franceta Prešerna Maribor, ki je nosilka projekta 
»Do višje kakovosti s samoevalvacijo«, ki poteka pod okriljem Evropskega socialnega sklada. 
Vsa vprašanja tega vprašalnika se nanašajo na STROKOVNO RAST UČITELJEV. S 
strokovno rastjo učiteljev mislimo na področje, pogostost, vsebino izobraževanja in zadovoljstvo 
pri izobraževanju.  
Vprašalnik je anonimen, zato vaših odgovorov ne bo nihče prepoznal. 
Rezultate pa bomo uporabili izključno za uresničevanje namena empirične raziskave. 
 
Pripravili: Marta Otič, Marjeta Bunford Selinšek, Karin Kaloh, Mirjana Colnarič, Ksenija Oder 
 
 
 
Navodilo: Na vprašanja odgovarjajte z obkrožanjem črk pred ustreznimi odgovori.  
 
1. Spol:  
a) Moški.          b)   Ženski. 
 
 
2. Stopnja izobrazbe:    
a)  Peta (V.).       b)  Šesta (VI.).       c)  Sedma (VII.).       d)  Osma (VIII.).         e)  Deveta (IX.). 
 
 
3. Predmetno področje: 
a) Razredni pouk. 
b) Družboslovno-humanistično področje. 
c) Naravoslovno-tehnično področje. 
 
 
4. Koliko let poučujete? 
a) Do 5 let.           
b) Od 6 do 10 let.            
c) Od 11 do 15 let.           
d) Od 16 do 20 let. 

e) Od 21 do 25 let.          
f) Od 26 do 30 let            
g) Nad 30 let. 

 
 
5. Kje poučujete? 
a) V mestnem okolju.          b)   V primestnem okolju.          c)   V podeželskem okolju. 
 
 



                                                                                   

PROJEKT EVROPSKEGA SOCIALNEGA 
DO VIŠJE KAKOVOSTI S SAMOEVALVACIJO                                      

2 

 
6. Kako pogosto se izobražujete na svojem strokovnem področju? 
a) Pogosto.                          b)   Redko.                                  c)   Nikoli. 
 
 
7. Na kolikih seminarjih ali izobraževanjih ste bili v letošnjem šolskem letu? 
Navodilo: Odgovor zapišite na črto. 
 
Odgovor: _____________________________________________________________________
     
Navodilo: Pri vprašanjih 8 in 9 je možnih več odgovorov. 
 
8. Na katerih področjih se izobražujete?  
a) Na področjih, povezanih z mojim predmetnim področjem. 
b) Na področjih, ki obravnavajo vzgojo otrok v šoli (disciplina). 
c) Na področjih, ki obravnavajo delo z otroki s posebnimi potrebami (z učnimi težavami in z 

nadarjenimi). 
d) Na področjih, ki obravnavajo sodelovanje s starši. 
e) Na področjih, ki obravnavajo osebno rast. 
f) Drugo: ____________________________________________________________________

          
 
9. Kdo spodbuja vaše izobraževanje? 
a) Vodstvo šole. 
b) Drugi učitelji. 
c) Pobuda je moja. 
d) Drugo: ____________________________________________________________________ 
 
 
10. Kako na vaši šoli poteka načrtovanje vaše udeležbe v izobraževalnih programih?  
 
Navodilo: Izbrano trditev označite z X v ustreznem stolpcu. 
  
         
Trditve Pogosto Redko  Nikoli 
Samostojno se odločim takoj, ko vidim ponudbo v katalogu.
 

   

Načrtujem letno, sam, na temelju  
letne ponudbe izobraževalnih programov. 

   

Načrtujem v sodelovanju z vodstvom šole. 
 

   

Načrtujem v sodelovanju s kolegi učitelji. 
 

   

Načrtuje vodstvo šole, sam imam možnosti izbire med 
ponudbami, ki jih že prej določi vodstvo šole. 
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Navodilo: Pri vprašanjih 11, 12, 13 in 14 je možnih več odgovorov. 
 
11. Kje lahko uveljavljate znanja, ki jih pridobivate z različnimi izobraževanji?  
a) V službi.         b)  V vsakdanjem življenju.          c)   Za osebno rast. 
 
 
12. Kako posredujete znanje, ki ste ga pridobili z udeležbo v izobraževalnih programih?   
a) Z neformalnimi pogovori med učitelji. 
b) S poročanjem na rednih sestankih učiteljev. 
c) S pisnimi poročili. 
d) S predstavitvijo vsebine svojim kolegom (npr. predavanje, delavnica, vzorni nastopi). 
e) Ga ne posredujem. 
 
13. Kaj vam prinaša izobraževanje?  
a) Zadovoljstvo. 
b) Nove ideje. 
c) Nova znanja. 

d) Boljšo samopodobo. 
e) Nič. 

 
 

14. Kaj storite sami za svojo strokovno rast? 
a) Prebiram strokovno literaturo. 
b) Udeležujem se različnih seminarjev. 
c) Skozi različne medije sledim novostim na področju šolstva in vzgoje. 
d) Drugo: __________________________________________________________________ 
 
 
15. Ali se vam zdijo izobraževanja, v katera vas vključijo vaši nadrejeni, koristna? 
a) Koristna.           
b) Deloma koristna.            
c) Nekoristna. Zakaj? ________________________________________________________ 
 

 
16. Kako pogosto iščete informacije za svoje izobraževanje iz naslednjih virov? 
 
Navodilo: Izbrano trditev označite z X v ustreznem stolpcu. 
 
 
Viri: Pogosto Redko  Nikoli 
Strokovna literatura.    
Časopisi.    
Medmrežje.    
Domače revije.    
Tuje revije.    
Televizija.    
Strokovne ekskurzije.    
Drugi viri:    
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17. Ali bi se želeli izobraževati tudi v tujini? 
a) Da.            b)   Ne.              c)   Morda. 
 
 
18. Ali imate možnost vplivati na vsebino izobraževanja učiteljev na šoli? 
a) Da, vedno.                     b)  Da, včasih.             c)  Ne. 
 
 
19. Na katerih področjih se želite izobraževati? 
 
Navodilo: Odgovor zapišite na črto. 
 
Odgovor:             

 
 

20. Ali razmišljate, da bi nadaljevali šolanje? 
a) Da.          
b) Ne. 
 
 
21. Kakšen pomen imajo po vašem mnenju novosti v vzgoji in izobraževanju? 
a) Novosti zelo dobro vplivajo na izboljšavo razmer v šolstvu. 
b) Novosti prinašajo veliko birokratskih zadev, ki so za učitelje dodatna obremenitev. 
c) Nimam mnenja. 
 
 
 
 
 
 
Hvala za sodelovanje v anketi o strokovni rasti učiteljev. Rezultati nam bodo pomagali 
razumeti, kako učitelji razmišljate o omenjeni temi. 
 
 
 
 


