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Dr. Eva Boštjančič

OD PREPOZNAVNOSTI
DO UGLEDA POKLICA
RAVNATELJA

KDO SMO?
ASOCIACIJE
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• Izkušenje, spretnosti,
znanje, ki razlikujejo
poklic od drugih.
• Določajo njegovo
zmožnost
ustvarjanja vrednosti
na njemu značilne
načine.

IDENTITETA

• Skupna prepričanja na
družbeni ravni o pomenu
poklicnega članstva, glede na
družbeni status, sposobnosti in
vzorce vedenja posameznih
članov (Caplow, 1954).
• Temelji na zgodovinskih,
družbenih, kulturnih in
političnih dejavnikih. Nanjo
vpliva popularna kultura (Grandy
in Mavin, 2011).

PODOBA
IDENTITETA
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• Zaupanje javnosti, da bodo
posamezniki določenega poklica
prikazali znanje, spretnosti,
kompetence, poštenost,
integriteto ter delo v korist
drugim ljudem (Davies, 1999).

ZAUPANJE
V POKLIC

• Temelji na delu in rezultatih
posameznikov (Svensson, 2006).

PODOBA
IDENTITETA

10 NAJBOLJ UGLEDNIH POKLICEV
V SLOVENIJI V LETU 2022
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• Se nanaša na položaj posameznika v
družbi (Nakao in Treas, 1994).

UGLED

• Kot ugledni poklici ponavadi zaznani
tisti, ki temeljijo na pomoči drugim
(Corso, 2005).

• Je kazalec moči (Treiman, 1976).

ZAUPANJE
V POKLIC

PODOBA

UGLED
ZAUPANJE
V POKLIC
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BLAGOVNA
ZNAMKA:
RAVNATELJ

•
•
•
•
•

nosilec ugleda poklica
največje in neotipljivo bogastvo poklica
osebnost poklica
del relacijskega/ intelektualnega kapitala
ravnatelj = (druga) znamka pedagogike in
vodenja
(prva oz. ključna znamka je pedagogika in
management kot znanost).
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Anonimna
pisanja
43 ravnateljev je izpolnilo
vprašalnik, 20 jih je sodelovalo
na intervjujih ter izpolnilo
vprašalnik o posttravmatskem
stresu

• Pogosto neutemeljeno pisanje
• Težave na področju zdravja,
profesionalnega in privatnega
življenja
• Pedagoški nemir in težave s
kadri

https://psihologijadela.com/2019/10/21/anonimnapisanja/

BLAGOVNA
ZNAMKA
RAVNATELJ JE VIR:

Je rezultat sistematičnega in
naključnega pošiljanja
sporočil o:
• viziji,

zaupanja
spoštovanja
zanesljivosti in
drugih, za uporabnike
in druge skupine
deležnikov pomembnih
lastnosti.

• ključnih vrednotah
poklica,
• osebnosti in lastnostih
poklica.
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PIRAMIDA ODLOČANJA ZA
DIAGNOSTICIRANJE PROBLEMA
UGLEDA – merila poznanosti

UGLED

Dominanten poklic
Na koncu jezika
Priklic
Prepoznavanje

PODOBA

- DA: ugled ni problem
- NE: problem ugleda obstoji
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ČE RAVNATELJI
BOLJE
KOMUNICIRAMO,
POTEM SE
POVEČUJE
§ poznanost
§ podoba/imidž poklica
§ ugled poklica
§ posredno tudi finančna
uspešnost
§ vrednost poklica vzgojitelja,
učitelja

ČE IMAMO RAVNATELJI UGLED,
POTEM…

• Je povečana opaženost predstavnikov našega poklica
(vedenja, izjav, drugih sporočil).
• Ugodnejša interpretacija naših sporočil.
• Pričakujejo visoko kakovost storitev (klima na šoli,
uspeh otrok).
• Večja pripravljenost, da se nam pridružijo novi ljudje.
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GREMO NAZAJ
NA ZAČETEK, K TEORIJI!

(Miller 1969, Zimbardo 2000, Kindle 1995, Dorsey 2000, McDonald
idr. 2014, Epstein 2006)

• Kaj imamo na Ministrstvu za izobraževanje,
znanost in šport zapisano v
poslanstvu/viziji?
• Kako poteka komunikacija med
Ministrstvom in ravnateljem?
• Kaj lahko stori ravnatelj v življenju ljudi?
• Kako ločiti tisto, kar naredi ravnatelj od
drugih poklicev, ki se ukvarjajo z vzgojo in
izobraževanjem?
• Kako ohranjati razlikovalno podobo poklica
ravnatelja?
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NEKAJ IDEJ
ZA NAPREJ
Kaj moj poklic/
kaj jaz
doprinašam k
družbi

Komunikacija

Avtonomija

Vseživljenjsko
izobraževanje

Proaktivnost

Zavzetost

Integriteta

Promocija
učiteljskega
poklica
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