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POt K učEčI SE ORgANIzAcIJI: SPREmEmbA StRuKtuRE AlI KultuRE?
napredne organizacije – tako profitne kot tudi neprofitne – praviloma stremijo k učinkovitosti, uspešnosti, kakovosti in 
inovacijam, pri čemer pa je v zadnjem obdobju čedalje več pozornosti posvečeno vodenju in sodelovanju zaposlenih ter njihovi 
interakciji. V tem kontekstu je pomembno analizirati in ugotoviti povezanost z organizacijsko strukturo in organizacijsko 
kulturo. pri organizacijski strukturi je pomemben tip strukture in proces njenega oblikovanja, medtem pa je za organizacijsko 
kulturo primarnega pomena naslonitev na ustrezne vrednote in kohezivnost organizacije ter vključenost posameznikov. pri 
tem je seveda timsko delo in zaupanje ključnega pomena.
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VzgOJNO-IzObRAŽEVAlNI zAVODI KOt SKuPNOStI učENJA:  
IzKuŠNJE IN PERSPEKtIVE
 skupnost učenja je struktura in kultura, ki povezuje ljudi pri doseganju skupnih ciljev. poudarjeni sta torej povezovanje 
in učenje, ki temeljita na skupnih vrednotah, medsebojnem spoštovanju in zaupanju, kar je želja vsakega vodje. seveda 
pa take skupnosti ne nastajajo same, ampak jih je treba skrbno in sistematično graditi in gojiti. Vloga vodje je pri tem 
večplastna, najmočneje se odraža pri zagotavljanju t. i. ugodnih organizacijskih pogojev, med katere uvrščamo spodbujanje 
kritične presoje, razvijanje konstruktivnih odnosov med sodelavci in z učenci, vključevanje različnih deležnikov v snovanje 
in uresničevanje vizije, urejene sisteme komuniciranja, pa tudi zagotavljanje kakovostnega časa za izmenjavo idej, izkušenj 
in prakse. V predstavitvi bomo utemeljili pomen oblikovanja skupnosti učenja za delo vzgojno-izobraževalnih zavodov in 
predstavili nekaj primerov dobrih praks, ki jih razvijajo ravnatelji v svojih okoljih.   
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