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POSAMEZNIKOVO RAVNANJE V PROMETUPOSAMEZNIKOVO RAVNANJE V PROMETUPOSAMEZNIKOVO RAVNANJE V PROMETUPOSAMEZNIKOVO RAVNANJE V PROMETU    

 
Fukcioniranje posameznika v prometu je odvisno najprej od njegovih kognitivnih sposobnosti kot so 
pozornost, spomin, uporaba in razumevanje jezika, učenje, sklepanje, reševanje problemov, 
sprejemanje odločitev ..., od njegovega čustvovanja in motiviranosti, od njegove socializacije. Njegova 
ravnanja v prometu pa so še dodatno pogojena z njegovo starostjo, če izhajamo iz statistike prometnih 
nesreč. Značilnosti mlajših voznikov oziroma njihove vrednote se po tej statistiki izkazujejo kot: 
 

• Avto kot zelo pomemben; 
• Zabava je zelo pomembna; 
• Uživanje v visoko impulzivnih aktivnostih.  

 
Značilnosti starejših voznikov so razen pomembnosti avta kot sredstva, ki omogoča socialno mobilnost, 
ravno tem nasprotne. Kljub temu pa se rang pogostosti njihovih prometnih nesreč signifikantno 
približuje rangu mlajših voznikov, predvsem zaradi njihovih psihičnih pomanjkljivosti zaradi starosti: 
 

 
 
 
 

KOGNITIVNI RAZVOJ – MENTALNA OSNOVA 

 
Vpliv kognitivnega razvoja posameznika na prometno varnost je predvsem problematičen pri mladih 
moških. Razvoj možganov - nekaterih centrov za kontrolo emocij, vedenja, ter zlasti meta-kognitivne 
sposobnosti, zaostajajo v razvoju. Posledice so naslednje: 
 

• Pojav tveganega vedenja; 
• Sposobnosti logičnega mišljenja so zmanjšane; 
• Socialno - emocionalni system povzroča neprimerno vedenje. 

 
Kognitivni razvoj vpliva na sposobnost zaznavanja in procesiranja informacij pri posamezniku: 
 

• Zaznava rizičnih signalov: jih ne prepozna dobro, ne identificira pravih - ključnih, preveč 
informacij ga zmede; 

• Ocena tveganja: precenjuje svoje sposobnosti ter podcenjuje tveganje; 



• Izbira ustreznega ravnanja: ne ve, katera rešitev je boljša od drugih; odločanje poteka dalj 
časa, z več napakami; 

• Izvedba ustreznega ravnanja: potrebuje dalj časa za izvedbo ukrepanja, za izvedbo potreben 
dodaten mentalni napor 

 
Kognitivni (ne)razvoj ima kot svojo posledico pomanjkanje spretnosti višjega reda - obvladovanje 
prometne situacije, upoštevanje vrednot, norm: 
 

• Vožnja je  tudi izraz “kdo sem”; 
• Včasih je tudi polje sproščanja agresije. 

 
Iz korelacije med vsem navedenim sledi, da povzroča posameznik z nedokončanim kognitivnim 
razvojem več nesreč kot povprečen voznik. Za naše razmišljanje o kandidatih za voznike je pomembno 
zavedanje le-tega, ker zlasti mlajši kandidati zaostajajo v kognitivnem razvoju in so v prometno-
varnostnem smislu šibkejši člen. 
 
 
 

ZAZNAVANJE DEJAVNIKOV TVEGANJA 

 

 
 
Zaznavanje dejavnikov tveganja je procesno dogajanje, analogno vsakemu procesiranju. Tveganje je 
potrebno najprej opaziti, predvideti njegove posledice, se odločiti glede na možne posledice in pravilno 
ukrepati. To lahko opredelimo v naslednjih stopnjah: 
 

• zaznavanje in prepoznavanje – Dejansko tveganje obstoja? 

• ocenjevanje (predvidevanje) tveganja – Kako nevarno je?, Kaj se lahko zgodi? 

• odločanje - Kaj lahko storim, da zmanjšam tveganje? Kako se izognem? 

• izvedba ustreznega ukrepanja – Zmorem izvesti? Imam pogoje za izvedbo (čas, prostor)? 

 
 

 

TEŽAVNI KANDIDATITEŽAVNI KANDIDATITEŽAVNI KANDIDATITEŽAVNI KANDIDATI    ZA VOZNIKE V POUČEVANJU UČITELJA VOŽNJEZA VOZNIKE V POUČEVANJU UČITELJA VOŽNJEZA VOZNIKE V POUČEVANJU UČITELJA VOŽNJEZA VOZNIKE V POUČEVANJU UČITELJA VOŽNJE    

 
Motnje in odkloni v osebnostnem delovanju so rezultat neustreznega razvoja bodisi bioloških bodisi 
duševnih lastnosti. Torej so vzroki kandidatovih težav za poučevanje in za učenje vožnje v njihovi 
osebnosti in v dejavnikih okolja: 



 
• v njihovih sposobnostih, splošnih in specifičnih, 
• v značajskih lastnostih, 
• v družini (kulturni ali izobrazbeni ter ekonomski nivo družine, notranja skladnost družine, 

skrbnost družine za kandidata, vzgojni stil staršev, telesno in duševno zdravje družinskih 
članov), 

• v druščini in soseski ( stališče okolice, vpliv druščine – klape, kandidatov položaj v skupini 
vrstnikov), 

• v šoli vožnje (učiteljevo stališče do kandidata nasploh, odnosi med učiteljem in kandidatom, 
metodični prijemi pri podajanju in preverjanju učnih snovi). 

 

DELO Z NENADARJENIMI KANDIDATI ZA VOZNIKEDELO Z NENADARJENIMI KANDIDATI ZA VOZNIKEDELO Z NENADARJENIMI KANDIDATI ZA VOZNIKEDELO Z NENADARJENIMI KANDIDATI ZA VOZNIKE    

 
 
 

OPREDELITEV NENADARJENOSTI 

 
Nenadarjeni posamezniki niso neka homogena, natančno opredeljiva skupina, ampak se 
nenadarjenost (težavnost pri sprejemanju znanja, spretnosti in navad) kaže v različnih oblikah in 
obsegih. Včasih so zoževali nenadarjenost na neinteligentnost. To ne drži oziroma ni neposredno 
korelacije med obema pojavoma. Takorekoč vsakdo ima svoje posebne sposobnosti, zato bi lahko 
teoretično vsak veljal za nadarjenega ali obratno.  
 
Po definiciji so nadarjeni (!) ali talentirani tisti, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji 
šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, vodstvenem ali 
umetniškem področju, in kljub temu  poleg rednega šolskega programa potrebujejo še posebej 
prilagojene programe in aktivnosti.  Potreba po posebej prilagojenih programih in aktivnostih je 
izražena tudi pri nenadarjenih, tukaj pa se njihova podobnost z nadarjenimi konča. Nenadarjeni poleg 
običajnih učnih programov potrebujejo tudi njim prilagojeno poučevanje in specifične dejavnosti, da 
bi lahko razvijali svoje sposobnosti. Nenadarjene kandidate torej upravičeno uvrščamo v skupino 
kandidatov s posebnimi potrebami.  
 
 
 

ZNAČILNOSTI NENADARJENIH KANDIDATOV ZA VOZNIKE 

 
Raziskave kažejo, da imajo nenadarjeni nekatere osebnostne lastnosti, ki jih ne najdemo pri drugih ali 
pa so pri nenadarjenih bolj izrazite. Osebnostne lastnosti, ki jih najdemo v skupini nenadarjenih, se 
nanašajo na različna področja: miselno - spoznavno, učno - storilnostno, motivacijsko, socialno - 
čustveno. Najbolj tipične so naslednje:  
 
Miselno - spoznavno področje: 

• manj razvito divergentno mišljenje (raztresenost, neprilagodljivost, pretirano posnemanje 
   drže drugih); 
• manj razvito logično mišljenje (slabša presoja, neustrezno posploševanje, slabša sposobnost  
   sklepanja); 
• nenavadna domišljija in predstave;  
• slabše opazovanje situacije; 
• slabše pomnenje. 



 
Učno - storilnostno področje:  

• nerazgledanost,  
• slabo dojemanje,  
• slabo besedišče,  
• nespretnost v rokovanju,  
• nevzdržljivost.  

 
Motivacija: 

• nizke aspiracije in nizka potreba po doseganju odličnosti,  
• nezainteresiranost, 
• naveličanost, 
• nevztrajnost pri reševanju nalog,  
• indiferenca do dosežkov.  

 
Socialno - čustveno področje:  

• konformizem,  
• nerazvit občutek za pravičnost,  
• odvisnost in nesamostojnost,  
• nesposobnost komuniciranja z drugimi,  
• neorganiziranost, 
• neempatičnost.  

 
Čim bolj dosledno se kažejo naštete lastnosti pri kandidatu za voznika, tem bolj verjetno je, da je 
nenadarjen za učenje vožnje. Pri učenju ga ovirajo nezainteresiranost za znanje in udeležbo v situacijah, 
ki zagotavljajo znanje; strah; nizka samopodoba, pomanjkanje samozaupanja; nesposobnost tvornega 
delovanja. Kandidata se težko motivira z običajnimi vzpodbudami (nagrajevanjem pridnosti, 
navdušenjem, pohvalo), je nepozoren, hiperaktiven in čustveno ter socialno nezrel. 
 
 

IZHODIŠČA ZA DELO Z NENADARJENIMI KANDIDATI ZA VOZNIKE 

 
Poučevanje nenadarjenih kandidatov poteka dolgotrajnejše, z večjimi napori učitelja in z večjimi 
ovirami na poti poučevanja. Učiteljevo delo naj izhaja iz naslednjih temeljnih načel:  
 
• postopno napredovanje pri pridobivanju novih znanj,  
• razvijanje motorike, potrebne za vožnjo, sposobnosti opazovanja in predvidevanja,  
• upoštevanje posebnih sposobnosti in možnosti, 
• upoštevanje individualnosti in posebnosti,  
• spodbujanje samostojnosti in odgovornosti,  
• raznovrstnost učnih metod,  
• uveljavljanje ustrezne avtoritete.  
 
 
 

PSIHIČNO PSIHIČNO PSIHIČNO PSIHIČNO NESTABILNINESTABILNINESTABILNINESTABILNI    KANDIDATI ZA VOZNIKEKANDIDATI ZA VOZNIKEKANDIDATI ZA VOZNIKEKANDIDATI ZA VOZNIKE    

 
Nekateri kandidati delujejo stalno v psihični napetosti. Res je, da svet, ki ga živimo, posamezniku ni 
naklonjen. Pogosto se zgodi, da ta ni več vrednota ne za svoje bližnje, ne za okolico in družbo kot tako. 
Ko se posameznik tega zave, ga to zelo boli. V kolikor se tem občutkom pridružijo tudi materialni 



problemi, strah, zaskrbljenost, ali pa težave z zdravjem, se to pozna tudi na njegovem psihofizičnem 
počutju. 
 
Kandidat, ki ima: 
 
... morda strah pred prometno situacijo, ki sicer ni nevarna, a bi se ji vseeno najraje izognil? Je strah, 
ki ga čuti, nenehno prisoten? Si kljub temu, da ve, da je strah iracionalen, ne more pomagati? 
Mogoče pa ima strah pred zaprtim prostorom avtomobila in ga misel, da bo beg od tam nemogoč, 
hromi. V tem primeru po vsej verjetnosti trpi za eno od fobij.  
 
... skrbi, ki so  glavni razlog njegovega ponavljanja nesmiselnih ritualov, potrebe po nenehnem 
preverjanju, ali so vrata avtomobila zaprta, ... verjetno trpi za obsesivno kompulzivno motnjo. 
 
... odgovornost, ki prevzema nase vse slabe dogodke, pozitivne pa pripisuje drugim, doživlja občutek 
nemoči, ki vodi v obup? Se ob tem počuti nevrednega, brezvoljnega, razdražljivega, in ima motnje 
koncentracije in spomina? Obstaja možnost, da ima depresijo. 

 

... tesnobo, nemir, je pretirano zaskrbljen, ga to izčrpava, morda trpi za katero od oblik anksiozne 

motnje. 

 

(socialna fobija) 

Socialna fobija je pretiran in vztrajen strah pred situacijami, ki zahtevajo nastopanje pred drugimi ali 
socialno udejstvovanje na javnih mestih. Gre za bojazen pred ocenjevanjem drugih ljudi, zaradi česar 
se posameznik izogiba izpostavljanju. V nasprotju z vsakdanjo zadrego gre pri socialni fobiji za 
bolezenski strah pred tem, da se bodo z vedenjem ali kakšno izjavo hudo osramotili ali ponižali. Zato 
se nekateri posamezniki s socialno fobijo izogibajo vsem situacijam in tako bistveno spremenijo svoje 
življenje, odnose in delo. S socialno fobijo so lahko povezani tudi panični napadi. Poleg tega lahko 
ljudje s socialno fobijo doživljajo tudi telesne simptome: pospešen utrip srca, občutek slabosti v 
trebuhu, trepetanje, potenje, napete mišice in hudo zardevanje. 
  

(obsesivno kompulzivna motnja) 

Ime motnje izhaja iz dveh ključnih simptomov: obsesivnih misli in kompulzivnih dejanj. Obsesije so 
vztrajne in ponavljajoče se misli, impulzi ali predstave, ki pridejo iz človeka samega, vendar jih oseba 
nima pod kontrolo. Zaradi tega se razvije izrazita tesnoba, saj se misli vedno znova vračajo. 
Kompulzije pa so ponavljajoča dejanja ali rituali, ki jih oseba počne, ker si poskuša olajšati tesnobo, ki 
ji jo povzročajo obsesije. Primer, oseba z obsesivno kompulzivno motnjo ima lahko obsesije, da se 
lahko okuži s klicami in bo izvajala rituale pogostega umivanja rok, da bi zmanjšala tesnobo povezano 
s strahom pred okužbo. Ponavljajoča kompulzivna dejanja mora oseba izvajati natančno po 
zamišljenem redu, sicer se ji tesnoba še poveča. 
  
(panična motnja) 

Ljudje s panično motnjo doživljajo ponavljajoče napade intenzivnega strahu, ki se pojavijo iznenada, 
nenapovedano, brez zunanjega razloga in brez realne ogroženosti. Panični napadi ponavadi dosežejo 
polno izraženost v desetih minutah: občutek nenadne nevarnosti in potrebe po begu; razbijanje srca, 
bolečine v prsih; tresenje ali trepetanje; vrtoglavica, omotičnost; slabost v trebuhu, težave pri 
dihanju, stiskanje v grlu, mravljinci ali otrplost rok; rdečica ali mrazenje; potenje; občutek nerealnosti 
ali ločenosti od telesa; strah pred izgubo kontrole, strah pred norostjo ali neprimernim obnašanjem; 
strah pred smrtjo. 
 
(anksiozna motnja) 
Anksioznost je strahu podobno čustveno stanje in sodi med najpogostejše duševne motnje, večkrat 
pa jo srečamo pri ženskah kot pri moških. Opredelimo jo kot neprijeten občutek oziroma čustveno 



stanje, ki v nasprotju z običajnim strahom, pri katerem vzrok poznamo, nima oprijemljivega vzroka ali 
se mu ni mogoče izogniti ali ga nadzirati. Nezdravljene anksiozne motnje povzročajo hud emocionalni 
stres, posameznika zelo izčrpajo in povzročijo veliko trpljenje.  
 
 
 

KANDIDATI SKANDIDATI SKANDIDATI SKANDIDATI S    SPECIFIČNISPECIFIČNISPECIFIČNISPECIFIČNIMIMIMIMI    UČNIUČNIUČNIUČNIMIMIMIMI    TEŽAVTEŽAVTEŽAVTEŽAVAMIAMIAMIAMI    

 
Specifične učne težave so posebna kategorija in so opažane predvsem pri pouku v osnovnih in srednjih 
šolah. Te učne težave ovirajo osvajanje pomembnih motoričnih veščin za vožnjo in prilagajanje na 
zahteve prometa. Povzročajo tudi dodatne stiske in obremenitve kandidatu za voznika na čustvenem 
in socialnem področju. Zato lahko prisotnost specifičnih motenj učenja prištevamo k dejavnikom 
tveganja za varno vožnjo in kasnejših problemov kot voznik. 
 
Kljub temu se mnogi posamezni kandidati kljub izrazitim težavam na področju učenja vožnje uspešno 
spoprijemajo s številnimi težavami pri učenju vožnje, ki so posledica različnih specifičnih primanjkljajev. 
Ostaja pa dejstvo, da obstoj motnje učenja, kombiniran s pomembnimi stresorji v družini, šoli in 
skupnosti, kandidata s specifičnimi učnimi težavami postavi v stanje povečanega tveganja za negativne 
izide na področju dojemanja vsebin vožnje.  
 
 
 

PRISTOPI K PREPREČEVANJU UČNIH TEŽAV KANDIDATOV PRISTOPI K PREPREČEVANJU UČNIH TEŽAV KANDIDATOV PRISTOPI K PREPREČEVANJU UČNIH TEŽAV KANDIDATOV PRISTOPI K PREPREČEVANJU UČNIH TEŽAV KANDIDATOV     

 
Čim manjša je usklajenost med kandidatovim stilom učenja in učiteljevim stilom poučevanja, tem 
večja je možnost, da bo prišlo do učnih težav in neuspešnosti kandidata. Naše osnovno sporočilo 
kandidatu mora biti, da sme, da ima pravico »ne razumeti«, potem skupaj razčistimo, kaj to zanj in za 
nas zares pomeni, in šele potem iščimo skupno pot. So-delovanja, so-odgovornosti se šele učimo. 
Izredno pomembno je, da so najprej učitelji odlično opremljeni za vzpostavljanje in vzdrževanje dialoga 
in sodelovanja. Navedeno temelji na dveh konceptih: konceptu etike udeleženosti in konceptu 
perspektive moči. 
 

1. Etika udeleženosti usmerja v to, da objektivnega presojevalca, učitelja, nadomesti 
sodelovanje, v katerem nihče nima končne besede, niti je ne potrebuje, ker se vzpostavi 
pogovor, ki se lahko nadaljuje. Posledica je soglasje, razumevanje.  

2. Ravnati iz perspektive moči pomeni, da učitelj proces poučevanja vodi od problemov k 
soustvarjanju rešitev tako, da raziskuje vire moči kandidata, skupaj z njim odkriva uspehe, 
izkušnje in znanja.  

3. Ponavljanje je najbolj razširjena praksa reševanja učne neuspešnosti. Vendar pri težavnih 
kandidatih ponavljanje nima večjega pozitivnega učinka na učne dosežke. Ob tem ponavljanje 
vzbuja negativna stališča do učenja, slabše prilagajanje na učitelja in več problematičnega 
vedenja. Kandidati, kateri snov ponavljajo, sicer včasih kažejo neko kratkotrajno korist, 
vendar pa pomeni ponavljanje mnogo večje tveganje za bodočo neuspešnost.  

4. Alternativni ukrepi za preprečevanje ponavljanja in izboljšanje učne uspešnosti: osredotočiti 
se je potrebno na odpravo učnih težav samih, če je mogoče s sodelovanjem staršev kandidata 
ali njegovih bližnjih. Večina kandidatov z učnimi težavami je na številnih področjih povsem 
enaka svojim vrstnikom. Od njih se običajno razlikujejo samo na enem področju, ki zahteva 
prilagoditev v njihovem programu usposabljanja. Pomembno je, da se učitelj nauči 
sprejemati kandidata s posebnimi potrebami kot »normalnega« ter tako tudi ravnati z njim.  



 
Osnova dela s kandidatom je natančno ugotavljanje njegove težave in sprotno preverjanje njegovega 
napredka. Najprej je treba ugotoviti njegova šibka in tudi močna področja ter glede na to načrtovati 
delo z njim. Individualni učni načrt za takega kandidata naj temelji na posameznikovih močnih 
področjih ter naj določa tudi načine preverjanja napredka. Učni načrt naj vključuje nekaj korakov:  

a. opiši, b. primerjaj, c. ovrednosti, d. posvetuj se; e. ukrepaj. 
 
Potrebno je natančno opazovanje kandidata v različnih prometnih situacijah, da lažje načrtujemo 
svoje ukrepe. Posvetujemo se lahko s kolegi učitelji vožnje, s strokovnim vodjem šole vožnje ali z 
bližnjimi kandidata za voznika. Zlasti je pomembno oblikovanje pozitivnega odnosa s starši kandidata 
in njihovo vključevanje v usposabljanje. Potrebne so veščine aktivnega poslušanja, da učitelj pridobi 
pomembne informacije o kandidatu in staršem obenem pokaže, da ceni in pozna tudi njihov trud pri 
delu s kandidatom.  
 
 
 

POMOČ SOCIALNO NESPREJETIM KANDIDATOM 

 
Kandidati za voznike imajo v življenju različen psihosocialni položaj, ki se kaže kot stopnja njihove 
socialne sprejetosti. Psihosocialni položaj omogoča kandidatu zadovoljevanje nekateri socialnih 
potreb, kot so potreba po socialni podpori in varnosti. Ob neustreznem psihosocialnem položaju je 
kandidat v situaciji, ko ga učitelj vožnje ne sprejema in to predstavlja kandidatu frustracijo, ki mu 
otežkoča ustrezno sprejemanje učne snovi. Socialne (ne)spretnosti tako kandidata za voznika kot 
učitelja vožnje torej neposredno vplivajo na kakovost poučevanja oziroma učenja.  
 
Pomoč takim kandidatom težko pride od samega učitelja vožnje, ki je vpet v nesprejemljiv odnos. 
Pomoč mora nuditi eden od svojcev kandidata, strokovni vodja šole vožnje, k kateremu se kandidat 
zateče ali drug učitelj vožnje.  Delo s socialno nesprejetimi kandidati je običajno usmerjeno na 
posredovanje pri vzpostavitvi ustreznih socialnih komunikacij. V vzpodbudnem socialnem okolju večina 
posameznikov sama razvije potrebne socialne spretniosti.  
 
Na socialno spretnost kandidatov lahko vplivamo tudi posredno, s pomočjo pri odpravljanju njihovih 
bojazni – zlasti bojazni pred gibanjem v prometnih situacijah, s spodbujanjem samostojnosti.  
 
 
 

TEŽAVNI KANDIDATI ZA VOZNIKE V POUČEVANJU UČITELJA TEŽAVNI KANDIDATI ZA VOZNIKE V POUČEVANJU UČITELJA TEŽAVNI KANDIDATI ZA VOZNIKE V POUČEVANJU UČITELJA TEŽAVNI KANDIDATI ZA VOZNIKE V POUČEVANJU UČITELJA PREDPISOVPREDPISOVPREDPISOVPREDPISOV    

 
V primerih teoretičnega usposabljanja kandidatov za voznike prihaja do dela z razredom. Kandidati v 
tako imenovanem tečaju morajo biti oblikovani kot kohezivna, med seboj dobro povezana socialna 
skupina. Ta skupina skrbi za socialno sprejetost vseh kandidatov v tem tečaju. Tukaj je najbolj potrebno 
ustrezno vedenje učitelja predpisov do socialno prizadetih učencev. Na podlagi učiteljevega vedenja 
tudi drugi kandidati v skupini oblikujejo model lastnega vedenja do teh učencev. Zato je pomemben 
element pomoči socialno nesprejetim kandidatom tudi osredotočanje na njihov odnos z učitelji. 
Pomembno je, da se učitelj zaveda vpliva svojega vedenja do socialno nesprejetih kandidatov na 
oblikovanje predstav o teh kandidatih pri njihovih sošolcih. 
 
 

 



POVZETEK: POVZETEK: POVZETEK: POVZETEK: DELO S TEŽAVNIMI KANDIDATIDELO S TEŽAVNIMI KANDIDATIDELO S TEŽAVNIMI KANDIDATIDELO S TEŽAVNIMI KANDIDATI    

 

Odnos med učiteljem in učencem 
• Prva stvar, ki jo mora učitelj pri kandidatu doseči, je dober medsebojni odnos, odnos 

zaupanja in pedagoškega erosa. Ob njem se kandidat počuti varno in prijetno.  
 
Vzbuditi je treba zanimanje za predmet 

• Ko posameznik doživi zanimivost posameznih situacij, ga zamika, da bi o tem več znal in več 
vedel.  

 
Ne bojmo se kandidata pohvaliti. 

• Nepogrešljivo sredstvo pri vzdrževanju veselja za delo in učenje je pohvala in priznanje. Pri 
kandidatu,  ki s težavo dosega uspehe, ne smemo prezreti nobenega, s trudom opravljenega 
dela. 

 
Drugačen pouk in prilagajanje nalog 

• konkretno podajanje 
• razlago ob primerih iz življenja 
• najrazličnejša ponazorila. 

 
Vpraševanje in samoocenjevanje 

• Če sprašujemo manj sposobnega kandidata na splošno uporaben način, ne smemo pozabiti 
na osnovno psihološko načelo: kandidatu moramo omogočiti, da lahko svoje znanje res 
pokaže. Na primeren način ga moramo sprostiti – na primer s kratkim prijateljskim 
pogovorom.  

 

 
 
 
 
 

PODPORA UČITELJU: LASTNA SUPERVIZIJA  

 
Strokovni delavci na različnih področjih, v današnjem času hitrih sprememb, ki zahtevajo ustvarjalno 
odzivanje in ne samo pasivno prilagajanje, so postavljeni pred vedno nove zahteve. Eden od odgovorov 
nanje je tudi supervizija, ki postraja tudi v našem prostoru vse bolj nujna oblika profesionalnega 
življenja.  
 



Supervizija je metoda, ki omogoča proces razvoja in učenja v poklicu. Usmerjena je v integracijo 
poklicnih znanj in spretnosti, nujnih za opravljanje poklica predvsem na področjih, kjer je delo z ljudmi 
bistvena sestavina poklica. Supervizija omogoča uspešnejše reševanje poklicnih problemov, večjo 
avtonomnost pri opravljanju poklica in bolj učinkovito soočanje s poklicnim stresom.  
 
Značilno za supervizijo je izkustveno učenje. To je učenje iz izkušenj, ki se začne z refleksijo lastnega 
ravnanja oziroma poklicne izkušnje, sledi osmišljanje izkušnje v okviru preteklih izkušenj in nato 
načrtovanje novega ravnanja ter njegovo praktično preizkušanje v praksi. Tako posameznik načrtno 
gradi ekspertno znanje, to je tisto praktično in proceduralno znanje, ki ni mogoče dobiti niti iz knjig niti 
zgolj z nereflektiranim nabiranjem poklicnih izkušenj.  
 
S supervizijo se vloga učitelja v šoli vožnje bistveno spremeni. Ni več zgolj izvajalec poklicnih nalog, 
ampak tudi aktivni soustvarjalec lastne prakse. Pri tem ne gre za iskanje znanih odgovorov na znana 
vprašanja, niti splošnih resnic ter pravil ravnanja, temveč za iskanje odgovorov in rešitev, ki veljajo 
samo za konkretno prakso v konkretnem kontekstu. 
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