
TEMATSKI INTERVJU 
Ker z učitelji preživimo celo dopoldne, smo se odločili 
napisati intervju o njihovem delu. Pogovarjali se bomo o 
delu učitelja. Spoznali bomo, da je delo učitelja težje, kot 
je videti. V intervjuju bodo sodelovali Samo, Rok, Ajla in 
Tana. 

 

- Kakšen se ti zdi učiteljski poklic? 

Rok: Meni se zdi učiteljski poklic kar zahteven. 

Tana: Meni se zdi učiteljski poklic zelo zahteven. 

Ajla: Meni se zdi zelo zahteven. 

Samo: Zdi se mi, da se je treba veliko pripravljati na 
naslednji dan. Je naporen. 

- Ali se ti zdi učiteljski poklic težek in zakaj? 

Rok: Da, ker je treba umiriti nemirne otroke. 

Tana: Da, saj morajo učitelji poleg poučevanja še skrbeti 
za mir v razredu. 

Ajla: Da, ker morajo kdaj delo odnesti tudi domov. 

Samo: Da, zaradi priprav in popravljanja nalog. 

- Kakšen je po tvojem mnenju dober učitelj? 



Rok: Meni je dober učitelj tak, ki te veliko nauči. 

Tana: Meni je dober tak učitelj, ki se med poukom veliko 
pogovarja in dobro razlaga. 

Ajla: Meni je dober učitelj, če je prijazen do učencev. 

Samo:  Dober učitelj je zame, da zna snov dobro razložiti 

- Ali misliš, da bi se lahko učitelji bolje odrezali med šolo 
na daljavo? Zakaj? 

Rok: Mislim, da ne, ker so imeli tudi učitelji težko delo. 

Tana: Po mojem so se dobro odrezali, glede na to, kako 
hitro se je vse zgodilo. 

Ajla: Mislim, da so se super odrezali, ker so bile zraven 
dodane tudi razlage.  

Samo: Da, ker smo po mojem mnenju delali več kot v 
šoli, naredili pa manj … 

- Ali ti je bilo med šolo na daljavo lažje, ko so učitelji 
dodali zvočne posnetke in zakaj? 

Rok: Meni je bilo potem veliko lažje. 

Tana: Ja, tudi več sem odnesla od tega. 

Ajla: Ja, ker sem snov lažje razumela. 

Samo: Ne, saj nerad poslušam. 

- Ali se ti zdi, da se je učiteljski poklic do danes kaj 
spremenil? Kako? 



Rok: Mislim, da se je zelo spremenil in učitelji so postali 
prijaznejši. 

Tana: Da, kazni so bile hujše in učitelji strožji. 

Ajla: Da, saj je prej bilo šolanje težje. 

Samo: Da, v časih so bile šole težje in strožje.  

- Kako bi se po tvojem moral odzvati učitelj, če bi izvedel, 
da je otrok v stiski? 

Rok: Moral bi mu pomagati. 

Tana: Po mojem bi ga moral vprašati, kaj je narobe, in 
mu nato pomagati. 

Ajla: Mislim, da bi moral takoj pomagati otroku. 

Samo: Moral bi se pogovoriti z njim in mu svetovati 
pomoč. 

- Ali bi bil učitelj in zakaj? 

Samo: Ne, ker je veliko pripravljalnega dela in ker si med 
počitnicami brez službe. 

Rok: Ne, ker moraš miriti nemirne otroke poleg 
poučevanja. 

Tana: Ne, ker moraš delati doma in je tudi zelo naporno 
delo, ker moraš miriti otroke. 

Ajla: Ne, ker moraš delati tudi doma. 

 



 


