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Podrobnosti o raziskavi (junij – september 2021) 
 
Projekt LOOP ima namen z inovativnimi programi uvajanja omogočiti učiteljem osebnostni, strokovni in 
socialni razvoj. Projekt sofinancira Evropska unija v okviru programa Erasmus+ (KA3 – European Policy 
Experimentation – Project no. 626148-EPP-1-2020-2-PT-EPPKA3-PI-POLICY). V projekt je vključenih 13 
organizacij iz 7 evropskih držav (Portugalska, Slovenija, Grčija, Španija, Hrvaška, Nemčija in Italija). Glavni cilj 
projekta je pripraviti podlago za oblikovanje sistemskih rešitev, ki bodo spodbujale celovito karierno rast 
učiteljev. Projekt temelji na mentorskih dejavnostih v podporo poklicnemu razvoju učiteljev začetnikov. V 
okviru projekta bomo razvili, izvajali in preverjali program uvajanja. 

 
Projektni partnerji izvajamo raziskavo, v kateri sodelujejo učitelji začetniki, izkušeni učitelji ter predstavniki 
vodstev šol, da bi ugotovili: 

• Obstoj programov uvajanja za učitelje začetnike, zanimanje za vpis v te programe, strategije in vire 
za njihovo izvajanje. 

• Obstoj in načrte za programe mentorstva za izkušene učitelje, vsebine, strategije, izvajanje. 

• Pričakovanja in potrebe učiteljev začetnikov (ključne značilnosti in vsebine, ki jih je potrebno 
upoštevati pri oblikovanju programa). 

• Primeren profil mentorja, ki bo podpiral in usmerjal učitelje začetnike med programom uvajanja. 

• Ključne značilnosti, oblike in vsebine, ki jih je potrebno vključiti v mentorski program, da se izkušenim 
učiteljem omogoči podpora v celotnem programu uvajanja učiteljev začetnikov. 

 
Projektni partnerji smo v ta namen sestavili vprašalnik namenjen učiteljem začetnikom, izkušenim učiteljem 
in predstavnikom vodstev šol v partnerskih državah, da bi bolje razumeli njihovo perspektivo in razumevanje 
zgoraj navedenih vidikov. 
 
Vprašalnik je v grobem razdeljen na 5 delov: 
 

1. Splošni demografski podatki 
2. Zaznava, zadovoljstvo in motivacija za učiteljsko kariero 
3. Začetno usposabljanje učiteljev 
4. Mentorske dejavnosti: vloga izkušenih učiteljev 
5. Pripravljenost za nadaljnje sodelovanje pri projektu LOOP 

 
Za izvajanje raziskave so v vsaki posamezni državi odgovorne raziskovalne institucije te države, ki sodelujejo 
v projektu. V Sloveniji raziskavo izvaja Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, pri njenem izvajanju pa 
predvsem v fazi načrtovanja in diseminacije sodeluje tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki je 
prav tako vključeno v partnerski konzorcij. 
 
Za pripravo vprašalnika in zbiranje podatkov je uporabljeno spletno orodje 1KA na Arnesovem strežniku. 
Vprašalniki so do določene mere segmentirani in individualizirani, vsi odgovori bodo obravnavi zaupno ter 
izključno znotraj projektne skupine. Podatke se bo obdelovalo zgolj na ravni kohort, odgovorov posameznih 
respondentov se ne bo obravnavalo individualno. Koordinatorju projekta se bo za namene priprave 
komparativne študije posredovalo zgolj agregirane podatke. 
 
Analiza slovenskega dela raziskave bo pripravljena v naslednji fazi projekta in predvidoma objavljena konec 
leta 2021. Na podlagi analiz vseh partnerjev se bo v šolskem letu 2021/2022 pričela druga faza projekta, 
znotraj katere se bodo razvijali programi za izvajanje usposabljanja učiteljev začetnikov in njihovih mentorjev. 
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GDPR 

 
Za zbiranje osebnih podatkov so odgovorni izključno člani konzorcija projekta LOOP, ki zagotavljajo njihovo 
popolno zaščito v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679). Če želite izvedeti več 
o politiki zasebnosti podatkov projekta LOOP, sledite tej povezavi, več o politiki zasebnosti podatkov 
spletnega orodja 1KA, pa najdete tej povezavi. S sodelovanjem v raziskavi podajate pristanek na obravnavo 
podatkov v skladu z opisanimi nameni. 
 
 

Hvala za vaše sodelovanje! 
 
 
Kontakti: 
e-mail: loop@teof.uni-lj.si  
Twitter: https://twitter.com/LoopTeachers 
Facebook: https://www.facebook.com/LOOP-Empowering-Teachers-106708451640410 
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