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Na vpra�anje, kdaj je razrednik zares razrednik, je
preprosto odgovoriti, èe na�tevamo njegove lastnosti, ka-
dar pogledamo v �olsko zakonodajo in �tevilne pravilni-
ke, ki doloèajo pristojnosti in naloge, ki naj jih razred-
nik opravi. Odgovor pa posta-
ne zapleten, ko i�èemo naèin,
kako zakone udejanjiti in pre-
nesti v konkretne vsakdanje si-
tuacije, v katerih je razrednik
(naj)veèkrat prepu�èen svojim
izku�njam in pripravljenosti
na iskanje odgovorov.

Zgodilo se mi je, da sem pouèevala oddelek uèno
zelo uspe�nih otrok, ki pa so bili nemirni, �ivahni, pol-
ni energije, in so jo vèasih usmerili v napaèno smer. Ve-
liko moje energije je bilo potrebne za umirjanje, re�eva-
nje sporov, zato jo je zmanj-
kalo za uspe�no pouèevanje.
V èlanku predstavljam nekaj
konkretnih gibalno socialnih
iger, ki so mi pri pouèevanju
v veliko pomoè, uèencem pa
pomagajo k sprostitvi in veèji
zbranosti pri pouku.

Odporu, ki ga uèenci ka�ejo do nekega predmeta in
pogosto tudi do uèitelja, ki ga pouèuje, se rade pridru-
�ijo najrazliènej�e vzgojne te�ave z uèenci. Re�itev prob-
lema ni in ne more biti enoznaèna. Je pa smiselno, da se
uèitelj, �e preden zaide v te�a-
ve ali ko je z njimi �e sooèen,
posveti temeljitemu premisle-
ku o tem, kako in kaj naj spre-
meni v pedago�kem modelu,
da bi bil bolj uèinkovit, uèen-
ci pa bolj ogreti za sodelova-
nje pri predmetu.

44 Leto 2001 je OZN proglasila za Mednarodno leto
prostovoljcev. Globalni problemi èlove�tva so dosegli
mejo, ko je prostovoljno delo bolj kot kadar koli doslej
izjemnega pomena za njihovo razre�evanje. Le s pomoè-
jo dovolj raz�irjenega in dobro
organiziranega prostovoljne-
ga delovanja, ki bo zajemalo
vse segmente dru�be, se bo le-
ta lahko dovolj uèinkovito spo-
padala s �tevilnimi  konfliktni-
mi situacijami na socialnem in
ekolo�kem podroèju.
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V �ari�èu: Razredni�tvo

Kdaj je razrednik
zares razrednik?

Uvod

Na vpra�anje, kdaj je razrednik za-
res razrednik, je preprosto odgo-

voriti, èe zaènemo z na�tevanjem last-
nosti, ki naj bi jih imel dober uèitelj in
tudi dober razrednik. Odgovor je pre-
prost, kadar pogledamo v �olsko zako-
nodajo in �tevilne pravilnike, ki doloèa-
jo pristojnosti in naloge, ki naj jih raz-
rednik opravi. Odgovor pa postane za-
pleten, ko i�èemo naèin, kako zakone
udejanjiti in prenesti v konkretne vsak-
danje situacije, v katerih je razrednik
(naj)veèkrat prepu�èen svojim izku�-
njam in pripravljenosti na iskanje odgo-
vorov. Vsak razrednik � tako v osnovni
kot v srednji �oli � se dan za dnem sre-
èuje s �tevilnimi prièakovanji, ki jih izra-
�ajo (�e veèkrat pa naj bi razrednik uga-
nil in uresnièil kar neizgovorjeno) tako
uèenci/dijaki kot star�i, kolegi v zborni-
ci, ravnatelj, �ir�e okolje in nenazadnje
razrednik sam. Prièakovanja so zelo raz-
nolika in vpra�anje je, v kolik�ni meri
lahko razrednik � ki ima svoje sposob-
nosti, pa tudi svoje èlove�ke meje � za-
dovoljivo ukrepa v vsaki situaciji. Poleg
tega moramo priznati, da razrednikov za
njihovo zahtevno vlogo v èasu dodi-
plomskega izobra�evanja (skoraj) ne us-
posabljamo in jih v letih pouèevanja pre-
pustimo uèenju na lastni ko�i in mo�no-
sti strokovnega izpopolnjevanja na se-
minarjih, ta pa lahko samo deloma za-
polnijo vrzel. V pogovorih z razredniki
odkrivam, kako pomembno bi bilo po-
staviti doloèena merila za kakovost nji-
hovega dela, �ir�a od zgolj natanèno iz-
polnjene administrativne vloge, in kako
pomembno je, da jih pri njihovem delu
tudi podpremo � od vodstva �ole do ko-
legov v zbornici, od vi�jega finanènega
vrednotenja tega dela do veè èasa, ki bi

jim ga morali priznati za njihovo delo.
Razredniki si veèinoma �elijo pomoèi,
usposabljanja in delitve izku�enj, zato
potrebujejo strokovnjake in sodelavce,
ki jim bodo pomagali pri spremljanju,
refleksiji in superviziji njihovega dela.
�elijo si, da bi vsaj kdaj njihovo delo
opazili tudi drugi. Po �tevilnih sreèanjih
z razredniki na seminarjih lahko reèem,
da mnogi delajo zelo kakovostno in pri-
zadevno in da jim ni vseeno, kak�ni so
kot razredniki.

Nekaj dejstev
Razredniki svojo vlogo zelo razlièno

do�ivljajo. Po eni od raziskav med gim-
nazijskimi razredniki (Kalin 1999) jih kar
69% pravi, da so radi razredniki, 11% je
tistih, ki to ne marajo biti, in 10% tistih,
ki so do te vloge neopredeljeni. Razred-
niki imajo radi svojo vlogo, ker imajo
radi mlade, ker jih to delo osebnostno
bogati, zaradi èuta dol�nosti in skrbi za
mlade, zaradi mo�nosti oblikovanja po-
vezanosti in skupnosti v oddelku. Tisti,
ki se v tej vlogi ne prepoznajo preveè,

pa poudarjajo, da
je delo te�ko in
zahtevno, da je
preveè birokraci-
je in da vèasih do-
�ivljajo svojo ne-
moè in neuspo-
sobljenost ob zahtevnem delu.

Iz odnosa do vloge sledijo konkret-
ne posledice in odnos do dela, dijakov
ter star�ev. Èe ob vlogi razrednika pre-
vladujejo te�a in nezadovoljstvo, slaba
volja, bi se bilo vredno vpra�ati, ali ima
kak�en smisel, da je tak uèitelj razred-
nik. V vsakdanji �olski praksi pa vemo,
da je �e premalo uèiteljev, ki bi radi
opravljali razredni�ko delo, da bi lahko
zagotovili za vsak oddelek enega. Bole-
èe je sli�ati razrednika, ki je ob svojem
velikem prizadevanju za delo komenti-
ral �uspeh� svojega kolega iz zbornice:
�Nagrada za slabega razrednika je, da
prihodnje leto ni veè razrednik.�

Ko so razredniki odgovarjali na vpra-
�anje, kdaj, v katerih situacijah do�ivlja-
jo, da so zares v vlogi razrednika, so
odgovorili takole (Kalin 1999):

Tabela 1: Kdaj sem zares razrednik?

? Jana Kalin

rovogdO rovogdO rovogdO rovogdO rovogdO fffff %f %f %f %f %f gnar gnar gnar gnar gnar

ejnavotevs 73 8,62 1

ikajidzrovogop 13 5,22 2

ijroseforpsvosondoejnajeru 82 3,02 3

hajizrukske,uselpanejnavoledos 61 6,11 4

milavhop,majagzv,otomzmanzirpok 9 5,6 5

ejnejlvi�anvokajidavarpirp 8 8,5 5,6

,vomelborphiksni�urdujnave�erirpèomop
amodhava�et

8 8,5 5,6

itapsalgommesinibrksidarazok 1 7,0 8

japukS japukS japukS japukS japukS 831 831 831 831 831 001 001 001 001 001
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V najveèji meri razredniki navajajo,
da so zares razredniki, ko so v vlogi sve-
tovalcev: ko dijaki vedo, da se nanje lah-
ko zanesejo; ko jim uspe vse videti in
pravilno presojati; ko pridejo dijaki ali
star�i k njim po nasvet. Na drugem me-
stu je pogovor z dijaki o ocenah, pomoè
pri uèenju � organizacija pomoèi med
so�olci; pristen odnos z dijaki, ki mu sle-
di urejanje odnosov z drugimi profesor-
ji: koordinacija pisnih nalog, urejanje
odnosov s kolegi, ko se razrednik zav-
zame za �svoje�. Navajam nekaj tipiènih
odgovorov razrednikov (v oklepaju je
naveden spol anketiranca in leta delov-
ne dobe):
� �Èe ima kdo osebne te�ave, mu posku-

�am prisluhniti, na �alost pa sploh ni èa-
sa in niti denarja, da bi se lahko res
ukvarjal z dijaki kot razrednik, saj ena
ura tedensko ni dovolj niti za �birokrat-
ske� zadeve.� (M, 4)

� �Mislim, da sem razrednièarka kar na-
prej. Na hodniku, ko jih sreèujem, pred
vrati zbornice, ko jim pomagam s hi-
trimi nasveti ali opravièili, pri urah slo-
venskega jezika in knji�evnosti, kjer
moramo vèasih �rtvovati kar nekaj mi-
nut za pogovore; pri razrednih urah,
kjer jih sku�am animirati; v slavistiè-
nem kabinetu, ko se pogovarjamo �na
�tiri oèi�.� (�, 14)
Nekateri vidijo svojo vlogo kot naj-

pomembnej�o pri sodelovanju v zunaj-
�olskih dejavnostih, kot so: ples, pohod
v hribe, �ola v naravi, ekskurzije (tako ta-
krat, ko je bilo vse v redu, kot takrat, ko
je pri�lo do te�av, ki jih je bilo treba re-
�iti). Drugi pa navajajo, da so bili najbolj
razredniki, ko so priznali svojo zmoto,
vzgajali, motivirali, pohvalili, ko so di-
jaki izrazili svojo �eljo, da bi bil njihov
razrednik tudi prihodnje leto, ob oseb-
nih pogovorih z dijaki ali ko do�ivljajo,
da dijake pripravljajo na �ivljenjske
preizku�nje, ki jih èakajo, ali pomagajo
pri re�evanju problemov v dru�ini dija-
kov. Odgovori na vpra�anje ka�ejo na ve-
liko razliènost izku�enj, razmi�ljanj in
do�ivljanj. Gotovo veliko pove tudi to,
da nihèe ni napisal, da je zares dober
razrednik, èe dobro opravi vse admini-
strativne naloge.

Kaj bi razredniki radi povedali o svoji
vlogi, ka�e tabela �t. 2.

Skoraj polovica anketiranih navaja,
da je delo lepo, a premalo plaèano: na-
porno, obvezujoèe delo, odgovorno,
premalo cenjeno, pomembno, ob raz-
redniku imajo mnogi ne�ivljenjska pri-
èakovanja: �To delo je zame izziv; je pri-
jetno, pa tudi precej obremenjujoèe in zelo
odgovorno do �ole, star�ev, predvsem pa do
vsakega mladostnika posebej.� (�, 16)

�Nemoè� izra�a 15% anketiranih: ime-
ti bi morali veè èasa za to delo, ki èlove-
ka izèrpa, neurejeni so pogoji razrednih
ur v urniku, neposredno delo jim je ljub-
�e od administracije. V manj�i meri so
bili zastopani odgovori, da razrednik
oblikuje razred po sebi (po razredniku
so dijaki �narejeni�, razredna skupnost
funkcionira v odvisnosti od razrednika,
potrebno je vzpostaviti odkrit odnos,

skupnost; vloga je pomembna, ker je
nujno iskati sredino med osebnim in
strokovnim pristopom) ter da je potreb-
no sprotno re�evanje problemov: veli-
kokrat trpi redna ura; treba je re�evati
probleme, v katere razrednik ni osebno
vpleten.

Kar tretjina razrednikov pa je nava-
jala zelo raznolike odgovore, ki izhaja-
jo iz njihovih vsakdanjih izku�enj: ne-
nehno se uèijo tega dela; zelo radi so
razredniki; u�ivajo v svoji vlogi; star�i
prièakujejo preveè; s pozitivnim zgle-
dom in doslednostjo �elijo vzgojiti èim
bolj�e ljudi; potrebno bi bilo prirejati se-
minarje za razredni�tvo.
� ��al vèasih zaradi preobremenjenosti (v

slu�bi in v zasebnem �ivljenju) èlovek ne
opazi dovolj hitro mnogih stisk mladih

Tabela 2: Kaj bi razredniki �eleli reèi o svoji vlogi in delu?

V �ari�èu: Razredni�tvo

rovogdO rovogdO rovogdO rovogdO rovogdO fffff %f %f %f %f %f gnar gnar gnar gnar gnar

onaèalpolamerp,opel,onropan 15 8,64 1

onzar 53 1,23 2

'èomen' 61 7,41 3

ibesopderzarejukilbokinderzar 5 6,4 4

ontorpsejvomelborpejnave�er 2 8,1 5

japukS japukS japukS japukS japukS 901 901 901 901 901 001 001 001 001 001

Foto: Toma� Miku�
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ljudi. Vèasih bi bilo dovolj le nekaj toplih
besed, izreèenih na hodniku �ole.� (�, 15)

� �Vloga je izpolnjena takrat, ko jih raz-
rednik ali kateri koli profesor uèi tudi
��ivljenja�.� (�, 19)

� �Èeprav mi veliko stvari ne uspe, kot bi
�elela, pa vem, da me sprejmejo kot raz-
rednièarko, ki ji lahko zaupajo in bo v
�po�teni borbi� vedno z njimi.� (�, 28)

� �Trudim se, da bi bil dober, pravièen raz-
rednik in mislim, da mi je to do sedaj
dobro uspevalo. Opa�am pa spremem-
be v primerjavi s prej�njimi leti. Na pri-
mer, koliko je zdaj izostajanja od pou-
ka. Kaj so res tako bolni ali jih mi nare-
dimo tak�ne?!� (M, 19)

� �Razrednik ne sme biti birokrat, dlako-
cepski, pripravljen mora biti tudi mar-
sikaj prenesti, vzgajati z dobroto, saj
veèina dijakov vraèa dobro z dobrim.�
(M, 28)
Ko razredniki govorijo o svojem de-

lu, poudarjajo, da je to naporno, lepo,
a premalo plaèano delo (takih odgovo-
rov je bilo 47%). Sicer pa je njihov od-
nos do vloge razrednika zelo razlièen
� od do�ivljanja nemoèi in odporov pa
vse do velikega veselja ob tem delu in
do�ivljanja osebne potrditve in oseb-
nostne rasti.

Sklep
Razrednike je nujno treba podpre-

ti v iskanju naèina in vsebine dela, ki
bo v rast njim samim in tistim, s kate-
rimi se pri opravljanju svoje vloge sre-
èujejo. Upam, da je (bo) k temu vsaj de-
loma prispevala tudi tokratna �tevilka
na�e revije. V njej smo zbrali izku�nje
in znanje mnogih razrednikov in tistih,
ki jim ni vseeno, kako razredniki �ivijo
in delajo.

POPRAVNI IZPIT
Dobila sem èast predsednice komisije
za popravne izpite. Sreèkova mama
se je prito�ila na ocene. Same enice.

Odloèitev komisije: Ocene so
nesporne. A, TI Sreèko? Moj novi

avto si zarezal z �ebljem, �e danes
ga krasi metrska praska.

(A. C.)

Èe tole berete kot star�i, upam, da
vam bodo iskreni odgovori razrednikov
v pomoè pri sodelovanju z njimi. Èe ste
ravnatelj ali svetovalni delavec, premi-
slite, ali bi lahko na kak�en naèin pod-
prli delo razrednikov na va�i �oli. Èe
tole berete kot razredniki, pa vam �e-
lim, da bi se veèkrat vpra�ali, kdaj ste
zares razredniki. �elim vam, da bi mo-
gli oblikovati in uresnièiti svojo vizijo
dela in vloge razrednika ter da bi mo-
gli èim veèkrat do�iveti situacije, ki vam

bodo v veselje in vam bodo omogoèile
osebnostno in strokovno rast. Kar bi
radi povedali kot razrednik, povejte na-
glas. Va�ih odmevov bomo veseli tudi
v na�i reviji. n

Foto: Jana Kalin
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