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POVZETEK 

Pogledi vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice na timsko delo v vrtcu 

Timsko delo v oddelku vrtca je prisotno že zelo dolgo, vendar so imele v preteklosti 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice, včasih poimenovane tudi varuhinje, zelo 

različne in medsebojno strogo ločene naloge. Vzgojiteljice so bile odgovorne za 

pedagoško delo, varuhinje pa so otroke predvsem varovale in negovale. Z vpeljavo 

kurikula za vrtce pa so se naloge tima, oziroma tandema, kot imenujemo tim 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice, zelo spremenile. Tandem vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljice naj bi skupaj načrtoval dejavnosti, obe naj bi dejavnosti timsko 

izvajali in jih tudi evalvirali. Naloge vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice naj bi se v 

oddelku vrtca prepletale in dopolnjevale. Vendar pa se v praksi še vedno veliko 

tandemov sooča s problemi, ki so v veliki meri povezani z osebnimi odnosi in 

pomanjkanjem medsebojne komunikacije. Za oblikovanje učinkovitega tandema so 

pomembni psihološki dejavniki, kot so motivacija, komunikacija ter analiza 

medsebojnih odnosov. Komunikacija je osnovno orodje sporazumevanja v tandemu in 

omogoča interakcijo med člani. Osrednji cilj diplomskega dela je preveriti, kako na 

timsko delo v vrtcu gledajo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice, kako pogosto 

izvajajo vse tri etape timskega dela in primerjava njihovih stališč, v zvezi s timskim 

delom. Na podlagi teoretičnih izhodišč in postavljenih raziskovalnih vprašanj sem 

oblikovala anketni vprašalnik, na osnovi katerega sem zbrala podatke. V raziskavi me je 

zanimalo tudi, kako vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice zaznavajo močna področja 

same sebe in druga druge. V raziskavi je sodelovalo 99 strokovnih delavk dolenjskih 

vrtcev (46 vzgojiteljic in 53 pomočnic vzgojiteljice). Ugotovila sem, da vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljice načrtujejo, izvajajo in evalvirajo skupaj, da imajo dobro 

medsebojno komunikacijo in da korektno rešujejo probleme ter da si delijo pedagoško 

delo glede na svoja močna področja. V večini tandemov so naloge jasno opredeljene, 

delo pa je enakomerno porazdeljeno med obe članici tandema. Vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljice kot svoja močna področja zaznavajo sodelovanje s starši, 

motiviranje otrok, dajanje povratnih informacij otrokom, doslednost pri higienskih 

zahtevah, urejanje igralnice, navajanje otrok na dosledno upoštevanje pravil, nekoliko 

slabše pa so zaznale svoje kompetence na področju nastopanja v javnosti in pred 

sodelavci. Izogibanje konfliktom, popustljivost, nezaupljivost do sodelavke v tandemu 

ter nesposobnost prilagajanja lahko vodi v konflikte znotraj tandema. Komunikacija 
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med obema strokovnima delavkama v tandemu zagotavlja priložnosti za uvajanje novih 

metod dala z otroki, osebno napredovanje in vrednotenje dela in je izhodišče za 

reševanje problemov in konfliktov. Pomembno je zavedanje članic tandema, da rešitve 

predlagata obe članici in da se težave rešujejo skupaj. 

 

Ključne besede: timsko delo, tandem, vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice, vrtec. 
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SUMMARY 

Views of Preschool Teachers and their Assistants on Team Work in Preschool 

Teamwork in preschool has been around for quite a long time, but in the past teachers 

and teacher assistants, sometimes also known as paraprofessionals, had different and 

strictly separated tasks. Teachers were responsible for teaching and paraprofessionals 

took care of and nurtured children.  With the introduction of the preschool curriculum, 

the task team or tandem (i.e., teachers and assistant teachers team-up) have changed. 

Tandem teacher and assistant teacher plan activities together, both carry out the 

activities and evaluate them.  The tasks of teachers and assistant teachers are 

intertwined and are complementary. However, in practice, there are still many tandems 

that face problems that are largely related to personal relationships and lack of 

communication. To create an effective tandem, psychological factors such as 

motivation, communication, and analysis of interpersonal relations, are important. 

Communication is a basic tool of communication in a tandem that allows for interaction 

between members. The main aim of the undergraduate thesis is to examine how 

teamwork in preschool is viewed by teachers and teacher assistants, how often all three 

stages of teamwork is carried out, and to compare their standpoints with respect to 

teamwork. Based on the theoretical background and research questions, a questionnaire 

was developed to collect data. The study also examined how teachers and teacher 

assistants perceived their own and each other’s strengths’. The study involved 99 

professional workers in the Dolenjska region preschools (46 teachers and 53 teacher 

assistants). The results of the study showed that teachers and teacher assistants 

designed, implemented and evaluated together, they have good communication with 

each other, appropriately solve problems and share teaching based on their individual 

strengths. In most tandems, tasks are clearly defined; work is evenly distributed 

between both members of the tandem. Teachers and assistant teachers perceived their 

strengths in cooperation with parents, motivating children, giving feedback to children, 

consistency in hygiene requirements, organizing playrooms, and introducing children to 

compliance with rules. Slightly less was in their perception of competences in the field 

of public speaking and speaking in front of their colleagues. Conflict avoidance, 

indulgence, distrust of collaborators in tandem, and the failure to adapt can lead to 

conflicts within tandems. Communication between both professional workers in 

tandems provides opportunities to introduce new methods for children, personal self-
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improvement, and evaluation of work, as well as a starting point for problem-solving 

and conflicts. It is important for tandem members to be aware that both have to suggest 

solutions to each other and both have to solve problems together.  

 

Keywords: teamwork, tandem, teacher, teacher assistant, preschool  
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1 UVOD 
 

Osebne bojazni in strahove, ki jih imamo o timske delu, lahko preženemo le z aktivnim 

preizkušanjem, s katerim sebi in drugim dokažemo svoje strokovno zorenje in 

napredovanje. Uspešno timsko delo je splet strokovne in osebnostne pripravljenosti za 

timsko delo in odgovornega odnosa do pedagoškega dela, česar pa ne moremo doseči z  

npr.: izogibanjem nalogam, površnostjo in podcenjevalnim odnosom do sodelavcev. 

Timsko delo temelji na dobrih  medsebojnih  odnosih  članov tima. Pogled na timsko 

delo, njegovo izvajanje in njegovi učinki so v veliki meri povezani v pozitivno 

naravnanostjo in osebnostno odprtostjo posameznika, z našo pripravljenostjo sprejemati 

različnost, s pripravljenostjo na medsebojno učenje, s pripravljenostjo izstopati  iz 

lastnega načina pedagoškega dela z otroki, predvsem pa z možnostjo biti iskren, odkrit 

in strpen do vsega, kar je drugačno od našega. 

V vsakem  oddelku otrok prvega in drugega starostnega obdobja delata dve strokovni 

delavki. Ker gre po večini za dve strokovni delavki, bom v nadaljevanju uporabljala 

besedo vzgojitelj v ženskem spolu:  vzgojiteljica in  pomočnica vzgojiteljice, čeprav s 

tem ne izključujem strokovnih delavcev moškega spola. Glede na definicijo tima 

(Dimovski, Pengar, Žnidaršič, 2005) je to tim, saj vzgojiteljica in pomočnica 

vzgojiteljice delujeta v interakciji in delo koordinirata, zato da bi dosegli določene 

skupne cilje. Tim vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice, ki deluje na ravni oddelka, je 

v praksi največkrat poimenovan tudi  tandem ali dvojica. Za tak tim  je značilno, da je 

relativno trajen, saj se oblikuje za krajše ali daljše obdobje, vsaj eno ali več šolskih let, 

ima pa tudi svojo strukturo. Vsak član ima svojo vlogo in nanjo vezano vedenje.  

Delo, ki ga opravljata vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice, je opredeljeno v Zakonu 

o vrtcih (1996). Tudi pred vpeljavo kurikuluma (Devjak in sod., 2012) v vzgoji in 

izobraževanju v Sloveniji  zasledimo podobno organizacijo dela, saj sta v oddelkih vrtca 

delali vzgojiteljica in varuhinja. Njuni nalogi sta bili takrat, veliko bolj kot danes, ločeni 

glede na to, ali zagotavljata otrokom  vzgojo ali pa imata le varovalno oz. negovalno 

funkcijo. Tako v dokumentih kot tudi v neposredni praksi je delovno mesto vzgojiteljice 

razumljeno kot nadrejeno, saj je v oddelku vrtca izvajala vzgojno delo. Ker je vzgojno 

delo v oddelku v preteklosti načrtovala in izvajala vzgojiteljica sama, je bila tudi sama 

najbolj odgovorna za opravljeno delo. Vzgojno delo je potekalo po večini v igralnicah, 
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torej za zaprtimi vrati. Vzgojiteljice so že v zgodnjih osemdesetih začele s poskusi 

odpiranja igralnic oz. oddelkov, s tako imenovanimi dnevi odprtih vrat, v katerih so 

skupaj načrtovale in potem tudi skupaj izvajale posamezne ali celodnevne dejavnosti. 

Sklepamo torej lahko, da se je že takrat začelo timsko delo v vrtcih, čeprav  o tem 

nimamo zbranih pisnih poročil.  

Z odpiranjem igralnic oz. oddelkov se je začelo med vzgojiteljicami oddelkov oz. 

igralnic, ki so bile večinoma tudi arhitekturno  povezane (za gradnje vrtcev v obdobju 

samoprispevkov so pri nas značilni nizi treh igralnic s skupnim vhodom, sanitarijami in 

skupnim predprostorom), povezovanje in sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju 

posameznih dejavnosti in s tem tudi timsko delo med njimi. Prostor je že sam po sebi 

ponujal priložnosti za medsebojno sodelovanje, kar  pa je bilo v preteklosti žal 

premalokrat izkoriščeno. V tedaj veljavnih predpisih je bilo predvideno povezovanje 

vzgojiteljic v aktive vzgojiteljic, ki so se oblikovali glede na starost otrok. V aktivih sta 

prevladovala avtoritativno vodenje vodje aktiva in povečini enosmerna komunikacija od 

vodje k drugim članom aktiva. Ta model je prav zagotovo pustil nekatere posledice na 

delovanju timov v vrtcih in te so še zmeraj vidne, čeprav sta danes timsko načrtovanje 

in izvajanje predšolske vzgoje zasnovana na načelu demokratičnosti in utemeljena v 

kurikulumu. 
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2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1  Osnovne značilnosti timskega dela  
  

Tako kot pri skupinskem, tudi pri timskem delu sodeluje več ljudi, vendar pa skupinsko 

delo ne zahteva vzpostavitve posebnih socialnih stikov in rešitev naloge ni odvisna od 

posebnih vezi med posameznimi člani, ki so pogoj za uspešno timsko delo.  

Člani v timu so medsebojno odvisni in vedo, da bodo skupno zastavljene cilje najlažje 

dosegli z vzajemno pomočjo. Pri delu se ne poskušajo osebno okoristiti na račun drugih, 

temveč k uspešnosti prispevajo z izvirnostjo, talentom in znanjem. 

Rot (navaja ga Jovan, 1987, str. 47) opredeljuje tim kot relativno trajno skupino 

posameznikov,  ki imajo skupne cilje in pravila. V timu so vloge in naloge posameznika 

točno določene, člani pa se med seboj dobro poznajo in neposredno komunicirajo. 

Bečaj (1995, str. 27) definira tim kot: »Poljubno število ljudi, ki jih povezuje 

prizadevanje, da bi dosegli določen skupni cilj. Da bi bili pri tem uspešni, se morajo 

medsebojno sporazumevati, oblikovati različne vloge ter z njimi povezane naloge, 

ustrezna pravila ravnanja, ki so splošna in veljajo za vse člane tima.« 

Everard in Morris (1996, str. 193) sta opredelila tim kot »skupino ljudi, ki lahko 

uspešno rešijo vsako nalogo, ki se je lotijo. Uspešno - pomeni v času, ki je na razpolago, 

ter z gospodarno izrabljenimi notranjimi in zunanjimi razpoložljivimi viri«.  

Posebna oblika tima je tandem, saj sta v njem le dva člana. Termin tandem  

najpogosteje zasledimo v literaturi s področja predšolske vzgoje. V nadaljevanju nas bo 

zanimal predvsem tandem vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v oddelku vrtca, ki 

ga bomo v nadaljevanju imenovali tim. 

Pri timskem delu je pomembna predvsem posameznikova osebnostna naravnanost, ki 

naj bi ga v njegovih prepričanjih, zaznavanju in vodenju usmerjala k individualizmu ali 

h kolektivizmu (Polak, 2007, str. 11). Najpogostejši izvor te naravnanosti naj bi bila 

družinska vzgoja in življenjsko okolje. Vsak posameznik in vsaka družba sta lahko bolj 

naravnana k individualizmu ali h kolektivizmu. Kolektivizem je kot pojem s področja 

socialne psihologije v strokovni literaturi najpogosteje povezan s skupinskim delom in 
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sodelovalno kulturo. Definiran je kot socialni pojav, ki zajema med seboj tesno 

povezane posameznike, ki vidijo same sebe kot del enega ali več kolektivov (npr. 

družine, sodelavcev, rodu, naroda) ter so motivirani zlasti z normami in dolžnostmi, 

izoblikovanimi znotraj teh. Pripravljeni so dati prednost skupnim ciljem pred svojimi 

osebnimi ter poudarjati svojo povezanost  z drugimi člani tega kolektiva. Nasprotno pa 

individualizem kot socialni pojav označuje zelo šibko povezane posameznike, ki se 

vidijo kot neodvisne od drugih. Motivirani so predvsem z lastnimi izbirami, potrebami, 

pravicami in interesi ter z nasprotji, ki jih ustvarjajo v odnosu do drugih. Prednost 

dajejo svojim osebnim ciljem pred cilji drugih, racionalno analizirajo prednosti in 

pomanjkljivosti povezovanja z drugimi.  

Na dejstvo, da je posameznik bolj ali manj nagnjen k individualizmu ali k sodelovanju,  

vplivajo številni dejavniki. V strokovni literaturi sem zasledila naslednje dejavnike 

(Polak, 2007, str. 12): 

- starost: čim starejši je posameznik, tem več socialnih odnosov je vzpostavil. Z 

leti postajajo ljudje bolj sodelovalno naravnani; 

- socialno-ekonomski status (SES): v vseh družbah so pripadniki višjega socialno-

ekonomskega sloja bolj individualistično naravnani kot pripadniki nižjega sloja; 

- vzgoja v otroštvu: v individualističnih kulturah je neodvisnost otroka 

pričakovana, spodbujana in pomembna vrednota, v kolektivističnih pa ima to 

mesto odvisnost (od ožje družine, sorodstva, ožjega socialnega okolja);  

- izobrazba, poklic, potovanja: izobraževanje poveča možnost soočanja s 

kulturami in drugimi razlikami, zato spodbuja individualistično naravnanost. 

Na osebnostno naravnanost velikokrat vplivajo tudi drugi dejavniki, ki so odvisni od 

trenutnih razmer in dejanskih možnosti, ter posameznikovega jaza (težnja po podobnosti 

ali težnja po drugačnosti, npr. pri oblačenju). 
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2.1.1 Dogajanje in doživljanje v timu 

 

Osnovni izvori motivacije za timsko delo so povezani s psihološkimi potrebami, ki so 

naslednje (Polak, 2007, str. 21): 

- potrebe po varnosti: če potrebe niso zadovoljene, se posameznik počuti 

negotovega ali ogroženega. Varnost v timu zagotavlja predvsem spoštovanje 

pravil, ki veljajo v timu. Te potrebe so: potreba po stabilnosti, odvisnosti, zaščiti, 

osvobojenost od strahu, potrebe po strukturi, redu, pravilih, omejitvah …; 

- potrebe po sprejetosti, ki se kaže kot prosto izražanje strahu, razočaranja in 

negotovosti, ne da bi se bal, da bo odklonjen in zasmehovan. Občutek sprejetosti 

je pomemben za soočanje s problemi in konflikti, ki spremljajo timsko delo. 

Posameznik se bo ob nezadovoljeni potrebi počutil zavrnjenega;. 

- potrebe po potrditvi in priznanju, ki so potrebe po cenjenju samega sebe, po 

samozaupanju, obvladovanju in zmožnostih, neodvisnosti in svobodi. 

Zadovoljitev teh potreb krepi občutek samozaupanja, lastne vrednosti, moči, 

sposobnosti, zadostnosti ter lastne koristnosti in potrebnosti. Če te potrebe niso 

zadovoljene, se posameznik počuti manjvrednega in nemočnega;  

- potreba po samoaktualizaciji, ki je potreba najvišjega reda, ki usmerja človeka, 

da uresniči, da postane tisto, za kar obstajajo možnosti.  

Za uspešno timsko delo je zelo pomembna posameznikova osebna pripravljenost. 

Bojazni, negativna pričakovanja, dvomi in predsodki zavirajo motivacijo. To lahko 

izhaja iz posameznikove negativne izkušnje s timskim delom ali iz osebne 

nepripravljenosti za sodelovanje.  

2.1.2 Oblikovanje tima 

 

Oblikovanje ustvarjalnega tima je dolgotrajen in zapleten proces razvoja medosebnih 

odnosov in dinamike vlog članov. Člani morajo biti za sodelovanje v timu izredno 

motivirani in zainteresirani. 

Proces stabilizacije  in začetnega prilagajanja zahteva čas in tim mora preiti določene 

faze. Po Rotu (1983) so to:  
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- faza preizkušanja, v kateri se oblikujejo medsebojni odnosi med člani, razdelijo 

vloge in določijo pravila, 

- faza konfliktov, 

- faza razvoja povezanosti (kohezivnost), 

- faza stabilnosti, v kateri se medsebojni odnosi utrdijo, člani svoje delo 

učinkovito opravljajo in uspešno rešujejo morebitne težave. 

Medsebojna povezanost v timu se odraža v tem, da si lahko člani tima izmenjajo 

različna mnenja, izkušnje, težave, pozitivne in negativne občutke ter povratne 

informacije drug o drugem. Medsebojna povezanost se odraža v skupnih ciljih in viziji, 

temelji pa na pozitivni soodvisnosti članov tima. Najintenzivneje se razvija, ko se člani 

tima ukvarjajo s pomembnimi problemi in ko na zabaven način skupaj preživljajo čas. 

Nizka medsebojna povezanost se pojavlja v primeru, ko posamezniki pripadajo timu, 

vendar to članstvo zanje ni privlačno (Polak, 2007, str. 30).  

Timsko delo je rezultat spoznavnega in čustvenega sovplivanja članov tima, zato je 

njegova uspešnost odvisna tako od miselnih, vedenjskih kot od čustvenih medsebojnih 

vplivov med člani tima. Ker je tim vrsta socialne skupine, lahko strokovna spoznanja o 

timskem delu izpeljemo iz strokovnih in znanstvenoraziskovalnih utemeljitev s področja 

psihologije skupin (Polak, 2007, str. 30).  

Posamezniki, ki imajo podobne vrednote, stališča in interese, hkrati pa se razlikujejo po 

svojem znanju in izkušnjah, po mnenju Lipičnika (1996) ustvarjajo stanovitne, 

uravnovešene, trdne in uspešne time. 

Harvardski sociolog Bales je proučeval vedenja članov majhnih skupin. Navedel je šest 

problemskih področij, ki vključujejo tako pozitivno kot negativno vedenje (Polak, 2007, 

str. 32): 

- področje orientacije, ki se kaže bodisi kot usmerjanja članov tima ali kot 

(besedno/nebesedno) izražanje potrebe po usmerjanju, 

- področje evalvacije, ki se kaže bodisi kot vrednotenje ali izražanje potrebe po 

vrednotenju, 

- področje nadzora in vodenja, ki se kaže bodisi kot dajanje predlogov in izražanje 

potrebe po predlogih in idejah, 
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- področje odločanja, ki se kaže kot strinjanje ali nestrinjanje z odločitvami v 

timu, 

- področje napetosti v odnosih, ki se kaže kot izražanje napetosti ali sproščanje 

napetosti v timu, 

- področje integracije, ki se kaže kot izkazovanje solidarnosti ali izražanje 

nasprotovanja med člani tima. 

Polak poudarja, da je Balesova kategorizacija  primernejša za proučevanje procesov 

v skupini kot pa same vsebine skupinskega dela. Tako ne zajema, kaj člani skupine 

resnično mislijo in občutijo, ne zajema vsebine nalog, namena in ciljev (prav tam). 

Za boljše razumevanje in analizo tima je potrebno upoštevati tudi vpliv nezavednih 

procesov. Zanimiva so strokovna spoznanja psihoterapevta in psihoanalitika 

Wilfreda Biona (navaja ga Polak, 2007, str. 33), ki naj bi močno vplivala na 

raziskovanje in prakso timskega dela na področju vzgoje in izobraževanja. Bionovo 

razumevanje procesov v skupini temelji na razlikovanju dveh ravni tima. Prav raven 

tima ima značilnosti delovne skupine in temelji na združevanju individualnih 

prispevkov članov tima za rešitev naloge, s katero se člani tima soočajo. Druga 

raven tima pa se od časa do časa pojavi kot nezavedna čustvena sila, katere izvor je 

navadno bojazen pred izgubo individualnega ali timskega občutka varnosti. Med 

člani tima se pojavi razmišljanje v smislu »Kaj pa, če …« (je res tako, se bo res to 

zgodilo …?). Izguba občutka varnosti člane skupine potisne v vsesplošen dvom 

glede dogajanja v skupini (sovraštvo, upanje, odvisnost, zapuščenost, napadalnost in 

umikanje). 

Člani tima se odzivajo na občutke negotovosti  (Polak, 2007, str. 34): 

- z odvisnostjo, kadar sami nimajo nobene ideje, ko izražajo pretirano ranljivost in 

pomanjkanje pobude ter so odvisni od vodje, 

- z nenehnim pričakovanjem, ki je podobno odvisnosti (člani nenehno upajo in 

pričakujejo, da bo vodja ali kdo drug »rešil« situacijo), 

- z napadanjem in umikanjem, kadar nenehno krivijo nekoga za vse, zaradi česar 

so negotovi, ali pa se pred tem človekom fizično umikajo. 

Za uspešno uvajanje in razvijanje timskega dela se moramo zavedati njegovih pestrih 

psihosocialnih, komunikacijskih, pedagoških in drugih razsežnosti. Tako lahko s 
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spoznavanjem različnih vrst timov razširjajo možnosti in načine timskega dela, z 

analizo strukture in vlog v timu zagotavljamo večjo učinkovitost tima, z 

vzpostavljanjem odprte komunikacije in pravil v timu oblikujemo primerne odnose, z 

upoštevanjem priporočljive velikosti tima in časovnega dejavnika pa prispevamo k bolj 

usklajenemu delu tima. 

2.2 Vrste timov 
 

Timsko delo v vrtcu lahko izvajajo različne skupine vzgojiteljev, pomočnikov 

vzgojitelja in drugih strokovnih delavcev na vzgojno-izobraževalnem področju. Vrsto 

tima določajo tudi drugi dejavniki, npr. raven strokovnosti članov tima, njihovo 

prevzemanje odgovornosti za določene naloge ipd. 

Dejavniki, ki določajo naravo in vrsto pedagoškega tima, so (Polak, 2007, str. 35): 

- spolna, rasna in etična usklajenost članov tima, 

- vrsta tima (samousmerjajoč, koordiniran ali avtoritativno voden), 

- časovni obseg pedagoškega dela (npr. ena ura, en teden …), 

- značilnosti otrok (npr. starost, zrelost, motiviranost, posebne potrebe in interesi), 

- poučevanje v enem ali več jezikih, 

- velikost skupine, 

- stil poučevanja ali vodenja otrok, 

- vrsta uporabljene izobraževalne tehnike in tehnologije. 

V javnih zavodih, zdravstvenih ustanovah, industriji in drugih delovnih organizacijah se 

srečujemo z različnimi vrstami timov. 

Delovni timi so vezani na naravne delovne enote, v katerih vsakodnevno delo temelji na 

timskem pristopu. 

Na  predšolskem področju najpogosteje srečamo k nalogam usmerjen tim (Polak, 2007, 

str. 37):  

- to je tim vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice ali dveh vzgojiteljic, ki svoji 

vlogi enakovredno prepletata, usklajeno delujeta, vzgojno-pedagoško delo 

timsko načrtujeta, timsko izvajata in timsko evalvirata, pri tem pa strokovno in 

osebnostno sovplivata druga na drugo. 
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Vodstveni timi so vrsta timov, ki jih sestavljajo strokovnjaki na vodstvenih položajih. 

Vodstveni tim na področju vrtca je t. i. pedagoški tim, ki ga običajno sestavljajo 

ravnatelj, pomočnik ravnatelja ali pedagoški vodja in svetovalni delavec. 

2.3 Vloge članov tima 
 

Praper (2001, str. 33-34) razlikuje tri vrste timov.  

- Multidisciplinarni tim sestavlja več različnih strokovnjakov, ki skupaj izvajajo 

obširno in bolj zahtevno delo (nalogo). Vloge in dolžnosti so jasno določene. 

Med člani tima ni tesnega sodelovanja in medosebnih odnosov. 

- Člani v interdisciplinarnem timu sodelujejo in so med seboj bolj tesno povezani. 

Komunikacija med člani spodbuja razvoj tima in (njegovo) ustvarjalnost. 

- V transdisciplinarnem timu, ki se redkeje pojavlja, so člani medosebno zelo 

tesno povezani, kljub temu pa posameznik ohranja svojo individualnost in 

specifične razlike. 

Osnovni pogoji za uspešno delovanje tima so jasna razdelitev nalog in vlog, ki naj jih 

člani tima sprejmejo in se v njih dobro počutijo; jasni cilji, v katerih mora posameznik 

videti smisel; odprta in iskrena komunikacija ter demokratično kooperativno vodenje, ki 

zbuja iniciative in posplošuje soodgovornost posameznikov (Staffelbach, 1998). 

Teoretik in raziskovalec timskega dela v zdravstvu, šolstvu, industriji Meredith R. 

Belbin že več desetletij proučuje vrste vlog v timu. Njegova klasifikacija vlog je 

pogosto citirana in prenesena na različna področja, kjer se timsko delo uveljavlja 

(Polak, 2007, str. 44). 
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Preglednica 1: Vloge v timu po Belbinu (Polak, 2007, str. 45). 

Vloga v timu Opis dela v timu Lastnosti člana tima 

inovator/ 

proizvajalec 

idej 

daje nove ideje in predloge, 

rešuje težje probleme in zastoje, 

rad prezre praktične in 

protokolarne podrobnosti 

ustvarjalnost, domiselnost, 

nekonvencionalnost, 

introvertiranost, dojemljivost 

za kritiko in pohvalo, 

samostojnost 

iskalec virov/ 

raziskovalec 

možnosti 

odkriva in raziskuje možnosti, 

navezuje stike, se pogaja, 

nadgrajuje ideje drugih 

ekstrovertiranost, 

radovednost, 

komunikativnost, 

navdušenje, sproščenost, 

vitalnost 

koordinator/ 

vodja 

vodi delo tima, pojasnjuje 

skupne cilje, spodbuja druge k 

delu in k odločanju, neguje 

enakovrednost 

samozavest, zrelost, 

zaupanje, razgledanost, 

ugled, premajhna 

ambicioznost 

oblikovalec/ 

moderator 

izziva, izvaja pritisk, išče načine 

za premagovanje ovir, uživa v 

reševanju sporov, izvaja 

neprijetne ukrepe 

dinamičnost, družabnost, 

napetost, motiviranost, 

učinkovitost, želja po uspehu, 

razdražljivost, včasih 

nepotrpežljivost, osornost 

opazovalec/ 

ocenjevalec 

opazi vse možnosti, natančno 

premisli in presoja, ne zmore 

motivirati drugih 

resnost, sistematičnost, 

preudarnost, bistrost, 

navidezna prevelika 

kritičnost in trma 

timski delavec posluša, usmerja, preprečuje 

nesporazume, spodbuja 

sodelovanje, poživlja timsko 

zavest, slabo prenaša pritisk in 

neposredno soočanje 

družabnost, občutljivost, 

nežnost, dojemljivost, 

prilagodljivost, priljubljenost, 

neodločnost, nedorečenost 

pri vodenju 

izvršitelj/garač deluje zelo praktično, udejanja 

misli in ideje, sistematično rešuje 

probleme in raznovrstne naloge, 

gara za dosego ciljev 

samodiscipliniranost, 

zanesljivost, konservativnost, 

organiziranost, 

sistematičnost, zavezanost, 

prizadevnost, učinkovitost 

dovršitelj opravi vse podrobnosti, pozoren 

je na napake, na manjkajoče ali 

izpuščene stvari, ima visoka 

merila in ideale 

skrbnost, vestnost, 

pravočasnost, vzdržljivost, 

nepopustljivost, pogosta 

nesproščenost in 

zaskrbljenost 

strokovnjak/ 

specialist 

daje pobudo, posreduje 

strokovno znanje in posebne 

spretnosti, sledi visokim 

strokovnim normam, ne zanima 

ga delo drugih 

usmerjenost k cilju, 

predanost, ponos, 

strokovnost, specializiranost 

 

Belbin poudarja, da najbolje deluje tisti tim, v katerem so vloge sestavljene in med seboj 

uravnotežene. Ni pa nujno, da ima tim natančno toliko članov, kot je lahko različnih vlog. 
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Idealno je, če je v timu zastopana vsaka od predstavljenih vlog. Nekatere lastnosti člana 

tima, ki je nosilec posamezne vloge, so vrline, toda kadar so pretirano izražene, so lahko 

moteče za druge člane tima. Dober tim se temu izogne s pozornim opazovanjem, 

spremljanjem dogajanja in sprotnim vplivanjem na to, kako posamezniki vloge izražajo. 

Člani tima imajo skoraj vse kombinacije predstavljenih vlog, pri tem je navadno ena 

izmed njih močneje izražena, druge pa so drugotnega pomena. Najpogostejše 

kombinacije, združene v isti osebi, so koordinator in iskalec virov, oblikovalec in 

dovršitelj, inovator in strokovnjak, opazovalec/ocenjevalec in timski delavec. Člani tima 

spreminjajo svoje vedenje v skladu z vlogo, ki jo v timu prevzamejo in ki je v timu 

trenutno potrebna (Polak, 2007, str. 46).  

Nekateri drugi avtorji (Davis, Millburn, Murpy in navajajo pet različnih vlog članov tima 

(Polak, 2007, str. 47): 

- član, ki vodi in usmerja delo v timu (pri odločanju sledi svoji intuiciji, je dober 

organizator, navdušen nad timskim delom, ne zanimajo ga podrobnosti, temveč 

končni rezultat); 

- član, ki načrtuje delo tima (z logičnim mišljenjem in s sprotnim vrednotenjem 

načrtuje aktivnosti in seznanja tim z doseženimi cilji, s postavljanjem vprašanj 

in pojasnjevanjem skrbi za javnost, izogiba se konfliktom); 

- član, ki vzdržuje primerno vzdušje (je prepričljiv in prijateljsko naravnan, 

sproščen v izražanju in optimističen), 

- član, ki potrpežljivo, premišljeno in vztrajno udejanja tisto, za kar se tim 

zavzema (je razumevajoč, na ideje gleda stvarno in konstruktivno); 

- član, ki delo tima spremlja in nadzira (je analitičen, kritičen in natančen). 

Timske vloge oziroma funkcije članov opredeljujemo lahko na dveh ravneh; na ravni 

nalog tima in na ravni podpornih dejavnosti oz. odnosov v timu. 

Na ravni nalog je član tima lahko (Thacker, 1990, navaja ga Polak, 1999, str. 28): 

- pobudnik (iniciator) sproži dogajanje, zagotavlja nadaljnje  spodbude; 

- razjasnjevalec preverja, kaj člani dejansko mislijo in kako razumejo druge, 

pojasnjuje nerazumljivo, oblikuje pojmovne povezave; 

- iskalec ali posredovalec informacij na različne načine daje ali išče nove 

informacije, da bi pripomogel k izvedbi naloge; 
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- oblikovalec povzetkov ali sklepov izbira in združuje ideje. 

Na ravni podpornih dejavnosti se član tima lahko izraža kot (prav tam): 

- spodbujevalec je prijateljski, topel in odgovoren do drugih, aktivno posluša in 

pozitivno sprejema mnenja in zamisli drugih članov; 

- tisti, ki izraža čustva znotraj tima, občutljivo in empatično zaznava razpoloženje 

v timu, pozitivna in negativna čustva in odnose deli z drugimi člani ter ubesedi 

čustva drugih, če ti tega ne zmorejo; 

- usmerjevalec komunikacije skrbi, da imajo vsi člani priložnost izraziti svoje 

mnenje; 

- vzdrževalec harmonije spodbuja k izražanju različnosti med člani, poskuša 

odpraviti neskladja in konflikte med člani tima. 

Navedene vloge znotraj tima se oblikujejo glede na psihosocialne značilnosti 

posameznikov, ki sestavljajo tim. V prvem primeru so povezane predvsem z vsebino 

naloge, v drugem pa vzdržujejo dobre odnose in notranjo skladnost tima. 

K izboljšanju učinkovitosti timskega dela lahko na osnovi analize vlog prispevamo na 

različne načine (Polak, 2007, str. 48): 

- s prilagajanjem stila vodenja značilnostim tima, 

- z razporejanjem nalog in odgovornosti članom tima v skladu z njihovo 

najmočnejšo vlogo, 

- s spodbujanjem k izražanju vseh prednosti določene vloge, 

- s svetovanjem članom, kako naj razvijajo svojo sekundarno vlogo, da bodo čim 

bolj prilagodljivi trenutni situaciji, 

- z »začasnim žrtvovanjem« primarne vloge, kadar zanjo v timu ni primernih 

možnosti, in razvijanjem sekundarne vloge. 

Polak poudarja, da je za učinkovito timsko delo  pomembno, da so člani tima v 

razvijanju svojih vlog dovolj prilagodljivi in samoobvladani. Za zmernim izražanjem 

lastnih vlog, npr. brez prevelike dominantnosti in siljenja v ospredje, z upoštevanjem 

močnih področij tudi drugih članov v timu namreč omogočajo drugim članom tima, da 

razvijajo svoje vloge. Doseženo ravnotežje med vlogami v timu spodbuja občutek 

pripadnosti, pozitivne soodvisnosti in zavzetosti skupnim ciljem. Pri timskem delu je 

najprimernejše, da člani tima sami identificirajo svojo prevladujočo vlogo v timu. 
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Mnogi priznajo, da so na začetku timskega dela te vloge nejasne, manjka pa jim tudi 

strokovnega znanja za identifikacijo (Polak, 2007). 

Uravnoteženo zastopanost vlog v timskem delu lahko zagotavljamo na tri načine. Prvi je 

oblikovanje tima, v katerem člani tima ne bodo pod pritiskom, da morajo žrtvovati 

svojo naravno vlogo. Tak tim je uravnotežen in samozadosten; ob vsaki priložnosti je v 

njem kdo, ki »naravno« sprejema katerokoli odgovornost ali nalogo. Člani takega tima 

so si med seboj zelo različni, vendar se med seboj dopolnjujejo. To jim zagotavlja, da se 

vedejo spontano in pristno. Drugi način uravnoteženja vlog v timu je pooblastitev enega 

izmed članov tima, da prevzame določene odgovornosti. O pooblastitvi za neko vlogo 

govorimo takrat, ko nekdo po dogovoru in začasno prevzame neko ključno vlogo (npr. 

vodenje, zastopanje pred drugimi) in ne kadar v timu nekdo, ki to vlogo lahko prevzame 

samodejno.  

Tretji način (prav tam), ki preprečuje, da bi se člani tima znašli v neprimernih vlogah, 

avtor imenuje »ustvarjanje praznine timskih vlog«. Ta način predpostavlja, da se bo ob 

pojasnilu, katera vloga manjka, vendar je v timu  nujno potrebna, zagotovo kateri od 

članov tima opogumil in vlogo prevzel. Z opozorilom, kaj v timu manjka, so vsi člani 

izzvani, da se preizkusijo v novi vlogi. Pri tem je lahko pozitivna tekmovalnost med 

člani tima izvor motivacije (Polak, 2007, str. 50). 

»Pri timskem delu so formalne vloge članov tima vezane na njihove strokovne 

zmožnosti in vrsto izobrazbe, neformalne vloge pa posameznik sprejema spontano,  v 

skladu s svojimi osebnostnimi lastnostmi, temperamentom, navadami, spretnostmi, 

sposobnostmi. Pedagoško delo zajema zelo veliko različnih nalog, zahtev delovnega 

mesta, delovnih razmer in socialnih  situacij. Z analizo močnih področij posameznik 

izrazi svoj potencial, ki ga lahko s svojo dejavnostjo vlaga v tim in si pri tem krepi 

pozitivno samopodobo. S priznavanjem šibkih področij pa samokritično izpostavi vse 

tisto, kjer pričakuje dejavnejšo vlogo drugih« (Polak, 2007, str. 50). 
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2.4 Komunikacija v timu 
 

Za uspešno delo tima je pomembna odprta, iskrena in vzajemna komunikacija, pri kateri 

posamezniki poslušajo drug drugega. Komunikacija je »orodje« za vse tri etape 

timskega dela. Pri tem člani tima uporabljajo odprto in konstruktivno kritiko, ki je 

namenjena odstranjevanju ovir, ne pa napadu na posameznikovo osebnost. Člani se 

konfliktom ne izogibajo, ampak o njih razpravljajo in jih sproti rešujejo. S kvalitetno 

komunikacijo je v timu zagotovljeno sproščeno vzdušje. Tako se posamezniki ne bojijo 

izraziti lastnega mnenja in idej, saj vedo, da jih bodo drugi sprejeli. 

Komunikacija je najpomembnejša človekova veščina. Najprej jo skušajo razumeti, šele 

nato iščemo razumevanje zanjo, to je načelo in ključ do uspešne medsebojne 

komunikacije (Lepičnik Vodopivec, 1996).  

Polak (2007) meni, da je komunikacija osnovno orodje sporazumevanja v timu. 

Omogoča medsebojno socialno interakcijo (vzajemno vplivanje dveh ali več oseb, npr. 

ko vedenje ene osebe vpliva na vedenje druge osebe) znotraj tima in povezanost tima z 

njegovim socialnim okoljem. Večina komunikacije znotraj tima poteka na timskih 

srečanjih, člani tima pa lahko med seboj komunicirajo tudi med timskim poučevanjem. 

Komunikacija članov tima naj bi prevzemala in odsevala aktivnost in dogajanje v timu, 

omogočala primerno izmenjavo informacij med člani tima in okoljem ter zagotavljala 

članom tima povratne informacije o njegovem delu (Polak, 2007, str. 51). 

Tudi nekomuniciranje v timu je komunikacija, ki ima močan čustveni naboj. 

Komunikacija ima vsebinski in odnosni vidik. Vsebinski vidik komunikacije 

predstavljajo izrečene besedne zveze in povedi, odnosni vidik pa se izraža z načinom 

povedanega (barvo glasu, umirjeno/razburjeno, višino glasu …) (Polak, 1999). 

Naravo odnosov določa razumevanje komunikacije in ne namen ali vsebina 

sporočenega. To je najpomembnejši vzrok za konflikte oziroma komunikacijske težave 

timskega dela. 

Komunikacija v timu naj bi obsegala (Chivers, 1995, navaja jo Polak, 2007): 

- dogajanje in sprejemanje informacij ali napotkov v zvezi s konkretnimi 

nalogami, 
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- dajanje dodatnih informacij drugim članom tima glede na njihove potrebe in 

želje, 

- spraševanje drugih po dodatnih informacijah, ki širijo razumevanje vsebine 

diskusije, 

- sprejemanje različnih informacij, ki niso vezane na naloge tima, 

- povpraševanje po povratnih informacijah v zvezi s posameznikovim delom v 

timu, 

- sprejemanje in dajanje povratnih informacij v zvezi s posameznikovim delom in 

delom kolegov v timu, 

- spodbujanje, izražanje in sprejemanje pohval za dobro delo v timu. 

Člani tima komunicirajo verbalno in neverbalno. Neverbalna komunikacija ima posebno 

vlogo pri sporazumevanju članov tima med pedagoškim delom. Verbalna komunikacija 

je namenjena predvsem otrokom. Z neverbalno komunikacijo člani tima izražajo svoja 

čustva in svoj odnos do izrečenega ali neizrečenega. Kadar verbalna in neverbalna 

komunikacija pri posamezniku nista usklajeni, prej verjamemo neverbalnemu sporočilu, 

ker ga je težko kontrolirati. 

Komunikacija v neučinkovitem timu naj bi bila zaznamovana z nenehnim tekmovanjem 

za besedo, s prekinjanjem drug drugega z vzporednim pogovorom in klepetanjem med 

govorjenjem drugih članov tima in z neverbalnim izražanjem nestrinjanja ali 

posmehovanja. 

Komunikacijo zelo učinkovitega tima naj bi prepoznali po tem, da člani tima aktivno 

poslušajo in želijo razumeti različne poglede (v ta namen postavljajo vprašanja, s 

katerimi zbirajo dodatne informacije) ter imajo spoštljiv odnos do vsega izrečenega. 

Pomemben je miselni premik v izrečenih sporočilih z individualne naravnanosti na 

kolektivno naravnanost.  
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Pet oblik verbalnega vedenja, ki omogoča timu učinkovito odločati (Aranda, Aranda in 

Conlon, 1998, navaja jih Polak, 2007, str. 52): 

- izražanje predlogov in usmeritev za delo tima, 

- nagrajevanje, razširjanje predlogov z novimi predlogi, 

- razjasnjevanje s preverjanjem razumevanja vsebine,  

- posmehovanje navzočim članom tima, 

- argumentiranje. 

Sporazumevanje je zelo naravna aktivnost ljudi, tako da pogosto pozabimo pomisliti 

kako in kdaj je primerno izražati svoje misli in mnenja. Prisotnost verbalnega vedenja 

pa vpliva na vzdušje in dogajanje v timu, saj izrečene besede niso nevtralne, zato lahko 

vodijo v komunikacijske zaplete in konflikte. 

Govorica telesa, neverbalna komunikacija, analogna komunikacija so zelo pomembne  

in hkrati  nenadomestljiv del medosebne komunikacije, ki nenehno teče na dveh ravneh: 

na verbalni in neverbalni. 

Neverbalno komunikacijo razumemo kot umetnost videnja tistega, o čemer sogovornik 

razmišlja. Dogajanje v naših možganih izražamo z govorico oči. Z dobrim opazovanjem 

in poznavanjem govorice oči lahko v procesu komunikacije na partnerju razberemo, kaj 

se pravkar dogaja v njegovih možganih (Tomič, 1992, str. 48). 

Znotraj različnih pojmovanj neverbalne komunikacije lahko prepoznamo (Lepičnik 

Vodopivec, 1996): 

- fizično neverbalno komunikacijo (obrazna mimika, barva in višina glasu, dotik, 

vonj in telesni gibi), 

- estetsko neverbalno komunikacijo (govorica telesa, ples, gibanje ob glasbi ali 

brez nje), 

- znakovno neverbalno komunikacijo (znaki v obliki zastav, siren), 

- simbolično neverbalno komunikacijo (religija, status in podobno), 

- prostorsko neverbalno komunikacijo (položaj posameznika v prostoru). 

Neverbalno komunikacijo »berejo« tudi otroci, zato je ta tako zelo pomembna. Seveda 

pa se odraža tudi na odnosu vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice, kar nas pa spet 
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pripelje do otok in njihovega občutenja tega odnosa. Če ja ta odnos pozitiven, je tudi 

naravnanost celotne skupine pozitiven. 

Človekov govor in jezik sta kot komunikacijska koda, del temeljne komunikacijske 

sheme in hkrati dve od najpomembnejših prvin okolja. Pogoji za nastanek in razvoj 

govora so biološki in socialni. Sem prištevamo razvitost možganov, pokončno držo, 

proste roke s palcem, glasovni aparat ter življenje v skupinah. 

Lepičnik Vodopivec (2006) navaja Argylea, ki deli verbalno komunikacijo na 

egocentrični govor (govor usmerjen na sebe), zapovedi in navodila (usmerjena na 

vedenje drugih), vprašanja (usmerjena na pridobivanje informacij), informacije (kot 

odgovori na vprašanja), neformalni govor, izražanje čustev in stališč ter vsakdanje 

socialne rutine (pozdravljanje in zahvaljevanje). 

Govorna komunikacija zajema nagovore, formalizirane pogovore med dvema ali več 

osebami in neformalne govorice. Njegove prednosti so: hitrost, povratna informacija, 

sočasno komuniciranje z več ljudmi. Slabosti pa se kažejo zlasti tedaj, ko sporočilo 

podaja več ljudi. Čim več ljudi sodeluje pri prenašanju sporočila, tem večja možnost je, 

da pride do entropije. Pisno komuniciranje poteka s pomočjo pisane besede, s simboli, 

risbami in barvami, preko pisem, časopisov. Prednosti pisanega komuniciranja so 

predvsem trajnost, jasnost in nazornost. Med pomanjkljivosti pa spadajo večja poraba 

časa, poleg tega ni takojšnje povratne informacije. 

Verbalna in neverbalna komunikacija tvorita celovito komunikacijo, običajno se 

medsebojno dopolnjujeta, v primeru konflikta in pretvarjanja pa si tudi nasprotujeta. 

Izgovorjeno sporočilo dobi ob ustrezni verbalni spremljavi svoj smisel, pomen, vpliv, 

moč, kajti moč izgovorjenega sporočila izvira iz neverbalne komunikacije (Lepičnik 

Vodopivec, 1996). 

Za uspešno timsko delo je pomembno, da sta verbalna in neverbalna komunikacija 

skladni (medsebojno usklajeni ali kongruentni), torej da način govora in geste podpirajo 

izgovorjene besede, saj neusklajena in neiskrena komunikacija razvrednoti in zanika 

izgovorjeno vsebino (Brajša, 1993). 
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Dobra komunikacija je osnova učinkovitega timskega dela. Odgovornost za dobro 

komunikacijo nosi prav vsak član tima, zato je pomembno, da se strinjajo glede 

predstave o tem, kakšna sploh je dobra komunikacija v timu (Polak, 1999, str. 21). 

2.5 Pravila v timu 
 

Za uspešno in učinkovito delo vsakega tima so po A. Polak (1999, str. 26) potrebna 

določena pravila timskega dela, katerih upoštevanje spodbuja medsebojno povezanost 

članov. Pravila timskega dela ne morejo biti dana od zunaj, npr. s strani vodstva šole, 

vladnih in izobraževalnih inštitucij, saj bi to zanikalo osebnostne, strokovne, situacijske 

in druge posebnosti konkretnega tima. Pravila, ki naj bi usmerjala in uravnavala delo 

članov tima, morajo biti zato oblikovana z upoštevanjem vseh specifičnosti 

posameznega tima in z doseženim soglasjem vseh njegovih članov. Nujno je, da si vsak 

tim oblikuje t. i. »interni pravilnik timskega dela«, zlasti če se tim oblikuje na novo in se 

člani tima med seboj premalo poznajo. Proces oblikovanja pravil timskega dela je tako 

za posamezne člane tima kot za tim v celoti dolgoročno zelo koristna izkušnja.  Pravila 

timskega dela lahko tim sprejme kot veljavna in pričakovan le ob popolnem soglasju 

vseh, ki ga sestavljajo.  

Norme (pravila) lahko razdelimo na štiri  kategorije (Argyle, 1983, navaja ga Polak, 

2007) : 

- norme, ki se nanašajo na delo skupine: spoštovanje ali nespoštovanje pravil 

vpliva na doseganje skupinskega dosežka in na nagrajevanje posameznikov, 

- norme, ki določajo način interakcije v timu: preprečujejo konflikte in 

zagotavljajo pravično delitev ugodnosti, 

- norme, ki določajo stališča in prepričanja: pravilnost prepričanj se presoja bolj 

po medsebojni skladnosti kot po ujemanju z resničnostjo, 

- norme, ki določajo oblačenje, pričesko in druge vidike videza: omogočajo jasno 

identiteto. 

Pri timskem delu zlahka določimo prisotnost vseh štirih navedenih kategorij norm ali 

pravil. Lahko pa vključimo tudi pravila, značilna za socialne odnose, ki vključujejo tudi 

prijateljstvo.    
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Pravila delimo na formalna in neformalna, povezana s formalnimi in neformalnimi 

vlogami članov, ki se med seboj prepletajo. Lahko so napisana (eksplicitna) ali 

nenapisana (implicitna). Glede na pravila tudi skupine delimo na formalne in 

neformalne. V formalnih skupinah napisana pravila jasno določajo obveznosti in 

dolžnosti, za njihovo neupoštevanje so predvidene kazni (Polak, 2007, str. 57). 

Pravila se oblikujejo v procesu socialne interakcije; nekatera posameznik v timu 

sooblikuje, druga pa so bila že oblikovana in jih člani tima le prevzamejo in jim sledijo. 

Noben skupni cilj  pri oblikovanju pravil ne more zadovoljiti vseh individualnih potreb 

posameznih članov, pač pa pomeni kompromis med različnimi individualnimi interesi. 

Skupinska/timska pravila se oblikujejo na več načinov (Polak, 2007, str. 58): 

- s sprejemanjem že prej oblikovanih pravil vedenja, 

- z dogovorom med člani skupine,  

- spontano, 

- z medsebojnim vplivanjem in zbliževanjem, 

- iz podobnih osebnih pogledov in interesov brez posebnih dogovorov.  

Individualna pravila, ki jih posamezniki prinesejo v skupino ali tim, so si sčasoma 

vedno bolj podobna in lahko postanejo skupna pravila (Polak, 2007, str. 58). 

Pravila, ki naj bi usmerjala in uravnavala delo članov tima, morajo biti zato oblikovana 

z upoštevanjem vseh posebnosti posameznika tima in s soglasjem vseh njegovih članov. 

Proces oblikovanja pravil je posebna izkušnja timskega dela in zagotavlja pestre 

kognitivne, motivacijske, čustvene in komunikacijske procese.  

Pravilo je vedno neke vrste omejitev. Pravil in dogovorov smo se pripravljeni držati 

toliko časa, dokler nam njihovo spoštovanje prinaša koristi. Večina se drži pravil sama 

od sebe, ker obstaja soglasje, da se je pravil treba držati. Kršenje pravil lahko povzroči 

pri drugih članih tima obsojanje ali celo sovražnost. Ob kršenju pravil naj bi se človek 

počutil neprijetno, zato naj bi se v izogib takim občutkom skušal pravil držati.  
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2.6 Spretnosti timskega dela 
 

Da bi delo v timu potekalo uspešno, je potrebno, da imajo člani tima razvite določene 

spretnosti timskega dela (Polak, 1999). Te so pri nekaterih posameznikih  dobro razvite 

in izražene, pri drugih pa ne. Za slednje je dobro, da spretnosti poskusijo ozavestiti in 

sistematično  razvijati. Kot spretnost je predvsem pomembna konstruktivna kritičnost, 

ki od posameznika zahteva določeno odprtost ter pripravljenost sprejeti dobronamerno 

kritiko in učenje iz napak. Seveda je pri tem pomembno tudi dejstvo, na kakšen način 

(kako) je kritika povedana. Tisti, ki izraža svoje nestrinjanje, lahko misli pozitivno, 

vendar pa s svojim pristopom, tonom glasu in neverbalno komunikacijo učinkuje 

napadalno in avtoritativno. Zato lahko pri drugih naleti na odpor.  

Timsko delo od posameznika zahteva določene stopnjo prilagajanja in sklepanje 

kompromisov, kar pa ne pomeni, da se morajo posamezni člani odpovedati svojemu 

mnenju. Gre predvsem za to, da se skupaj odločajo, poskušajo najti neko srednjo pot, ki 

bi bila sprejemljiva za vse, in nato sprejete dogovore tudi uresničujejo. Pri tem je 

pomembna medsebojna podpora, spodbujanje in pomoč. 

Polak (1999) navaja Kruegerja, ki je oblikoval štiri osnovne sklope spretnosti, ki so 

potrebne za uspešno timsko delo. Te so: 

- konstruktivna kritičnost (sproščeno, kritično, smiselno izražanje nestrinjanja, 

učenje iz napak …), 

- podpora (sprejemanje in spodbujanje dela drugih članov tima, pomoč drugim pri 

izražanju in uresničevanju njihovih idej …), 

- sklepanje kompromisov (prilagajanje, upoštevanje in uresničevanje skupnih 

odgovorov, sprejemanje odločitev, ki bi bile sprejemljive za vse …), 

lastna aktivnost v timu (zastopanje svojega osebnega mnenja, izražanje opažanj, 

zamisli, predlogov, prebiranje strokovne literature o timskem delu …). 

Spretnosti timskega dela  razvijamo ob konkretnem timskem delu, pomembno pa je tudi 

ozaveščanje možnosti njihovega razvijanja. 
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2.7 Značilnosti učinkovitih in neučinkovitih timov 
 

Timsko delo mora članom tima zagotavljati take razmere za delo, da se bodo 

osebnostno in strokovno razvijali, ter da bodo motivirani za skupne naloge. Vsak član 

tima se mora čutiti osebnostno in strokovno sprejetega in potrjenega, imeti mora 

možnost pridobivati nova znanja, razvijati svoje sposobnosti in spretnosti, razvijati 

samopodobo na osnovi pozitivnih izkušenj in uspeha. Pozitivni občutki in doživljanje 

uspeha pri timskem delu bodo še bolj spodbujali motiviranost, oboje pa bo zagotovo še 

povečalo učinkovitost pedagoškega dela tima (Polak, 2007, str. 81). 

V procesu oblikovanja tima moramo slediti tistemu timskemu vedenju, ki se je v praksi 

izkazalo za učinkovitega. Za visoko učinkovite time pa veljajo naslednje značilnosti 

(Polak, 2007, str. 83): 

- jasni, pozitivno naravnani cilji oz. rezultati dela, 

- pristna in odprta komunikacija med vsemi člani tima, 

- zavedanje močnih in šibkih točk, možnosti in nevarnosti v timu, 

- motiviranost vseh članov tima, 

- pristne in jasne vloge med člani tima, 

- spodbujanje drug drugega, odkrito izražanja mnenj, predlogov, občutkov, 

vprašanj in nesoglasij, 

- člani tima se zavedajo pozitivne soodvisnosti in večje specializacije. 

Najpogostejše napake in spodrsljaji, ki ogrožajo timsko učinkovitost, so (Polak, 2007, 

str. 85): 

- nejasni cilji in nameni, 

- spregledane potrebe, interesi in pričakovanja članov tima, 

- pomanjkanje potrebnih in povratnih informacij, 

- neprimerno odločanje, 

- medsebojni konflikti, 

- slabo vedenje, 

- pomanjkanje zaupanja, 

- nepripravljenost za spreminjanje, 

- sistem nagrajevanja. 
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Polak (2007) navaja Brajšo (1993), ki razlikuje tri osnovne vrste timov glede na njihovo 

učinkovitost: 

- neuspešni timi: člani takšnih timov delajo skupaj slabše, kot bi delali posamično, 

individualno. Timsko delo jih omejuje in jim onemogoča, da bi izkoristili svoje 

resnične potenciale; 

- povprečni timi: člani tima ne delajo v timu bolje in ne uspešneje kot bi 

individualno, ne razvijajo timske ustvarjalnosti, 

- uspešni timi: člani tima delajo skupaj bolje in uspešneje. Skupaj razvijajo nove, 

drugačne, bolj uspešne rešitve in rezultate. 

Če se bodo člani tima čutili osebnostno in strokovno sprejete in bodo imeli možnost, da 

se osebnostno in strokovno razvijajo, bo takšen tim prav gotovo uspešen. 

2.8 Problemi in konflikti pri timskem delu 
 

Zaradi kompleksnosti timskega dela in številnih dejavnikov, ki vplivajo na njegovo 

uspešnost, skoraj nikoli ne moremo najti enega samega razloga za timsko učinkovitost. 

Pri timskem delu najpogosteje naletimo na ovire, kot so (Polak, 2007, str. 117): 

- organizacijske ovire: ureditev dejavnosti v vrtcu, 

- nejasno opredeljene vloge v timu: »kdo je kdo« v timu, katere naloge in 

obveznosti prevzemajo posamezni člani tima (vzgojiteljica – pomočnica 

vzgojiteljice), 

- ovire v zvezi s statusom: posameznikovo doživljanje lastnega statusa drugih 

članov tima, zaznavanje strokovne izkušenosti in kompetentnosti, občutki 

povezani z napredovanjem in plačilnimi razredi, 

- komunikacijske ovire: usklajenost verbalne in neverbalne komunikacije, potek, 

doživljanje, 

- medosebne ovire: nezaupanje do drugih, osebnostna zaprtost, 

- osebne ovire, kot je  zaznavanje bojazni, strahu in osebne ogroženosti. 

Ovire pri timskem delu sodijo v širšo kategorijo problemov timskega dela, ki jih ni 

mogoče reševati le s sodelovanjem članov tima. Pri tem pomaga vodstvo s svojim 

odnosom. Pri timskem delu se pedagoški delavci soočajo z zelo različnimi problemi, 

povezanimi z vsebinami in cilji timskega dela kot s procesi pri timskem delu. 
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Najpogostejši problem pri timskem delu v vrtcu je po mnenju A. Polak (2007, str. 118) 

neujemanje članov tima. Pri tem gre za razlike med vzgojiteljico in pomočnico 

vzgojiteljice, če se razlikujeta glede na osebnost, fleksibilnost, simpatičnost ali potrebi 

po nadzoru. Strah pred timskim delom je velikokrat povezan s strahom pred neuspehom 

in osramotitvijo zaradi pedagoških napak. S konstruktivnim  in odkritim pogovorom, 

boljšim medsebojnim poznavanjem in izkušnjami je mogoče ovire rešiti znotraj tima in 

jih odpravljati sproti in uspešno. 

Brajša (1993) meni, da vedenje med reševanjem konflikta lahko opišemo bodisi kot 

sodelovanje, ogibanje ali kot boj za premoč. Sodelovanje se pojavi, če skupaj rešujemo 

konflikt in si rešitve obojestransko želimo. Avtor meni (prav tam), da za to moramo 

obvladati spretnost komuniciranja, saj pri pogajanju skušamo ublažiti razlike, 

priznavamo nasprotja in skušamo doseči, da nobena stran ne zmaga, niti ne izgubi. Pri 

ogibanju prevladuje umikanje, konflikt ignoriramo in pričakujemo, da se bo rešil sam. 

Pri reševanju konfliktov je izredno pomembno, da jih člani poskušajo rešiti ustvarjalno 

in sproti, preden ti prerastejo v nepremostljive težave. Pomembno je, da so posamezniki 

med seboj odkriti in povedo, kadar jih kaj moti, teži ali skrbi. Kot pravi Možina (1995, 

str. 157), je »nesmiselno zmeraj kazati smehljajoč obraz ali zavzeti podrejeno držo, saj 

to ne rešuje konfliktnih situacij.« 

Sprotno in konstruktivno reševanje konfliktov je izredno pomembno, saj nerešene 

konfliktne situacije lahko pustijo negativne ter za tim in timsko delo uničujoče 

posledice. Napeti odnosi v timu vplivajo na nesproščenost članov, slabo vzdušje v 

skupini in v kolektivu. 

Zaradi nerešenih konfliktov je lahko oteženo izpolnjevanje nalog, s tem pa se zmanjša 

tudi uspešnost pri delu. Kakovost medosebnih stikov je slabša, posamezniki se med 

seboj ne razumejo, ne podpirajo in si ne pomagajo. Zaradi napetosti se člani v timu ne 

počutijo varne in si ne upajo odkrito izraziti svojega mnenja, dvomov in strahov. Tako 

pride do frustracij, ki vplivajo na posameznikovo počutje in doživljanje lastne vrednosti.  

Konflikte je potrebno reševati v timu in v tem procesu morajo biti vedno prisotni vsi, ki 

so udeleženi pri konfliktu. Izredno pomembno je, da se o podrobnostih konfliktov ne 

govori zunaj tima. V nasprotnem primeru je ogroženo zaupanje članov tima (Polak, 

2007, str. 126). 
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Da odpravimo konflikte v timu, vključimo naslednje korake (Chivers, 1995, navaja jo 

Polak, 2007, str. 127): 

- razjasnimo značilnosti konflikta (kako se konflikt kaže, npr. v neprimernem 

vedenju), 

- analiziramo vpliv konflikta na skupno delo, 

- izražanje razumevanja za različne vzroke konfliktov, 

- vključevanje tudi zunanjih ljudi v reševanje konflikta (npr. šolski svetovalni 

delavci, zunanji strokovnjaki), če se tim s tem strinja, 

- pojasnjevanje učinkov konflikta in pričakovanih sprememb, 

- opredelitev prednosti, ki jih bodo spremembe prinesle vsakemu posamezniku.  

Nekateri dogovori oziroma sporazumi so takšni, da lahko povzročijo več težav kot sam 

prvotni konflikt. Če sporazum, ki ga sklenemo, ni racionalna rešitev konflikta, če ne 

zadovoljuje osnovnih potreb vseh vpletenih in ne rešuje temeljne težave, potem se bo 

najverjetneje enak konflikt pojavil ponovno in ga bo kasneje težje rešiti. Žal so vodje in 

člani prepogosto nagnjeni k enakim, že znanim načinom reševanja konfliktov, ki pa so 

pogosto neuspešni, sploh kadar se pojavijo težja vprašanja. Reševanje težav, katerih 

edin namen je odpravljanje konfliktov, ja tako samo še en način za izogibanje 

konfliktov (Reich, 2009). 

Konflikte lahko člani tima rešujejo na različne načine. Jovan (1987) med negativne 

načine reševanja konfliktov šteje: 

- izogibanje konfliktom, 

- izstop iz tima, 

- nadvladanje in pritisk osebnostno močnejših posameznikov, 

- prepričevanje posameznikov v prevzemanje rešitev in mnenj večine, 

- oblikovanje koalicije, 

- sklicevanje na avtoriteto, ko člani želijo, da konflikt reši avtoritativna oseba, 

- kompromis, ko se vsak član svojemu stališču delno odreče. 

Brajša (1993) navaja različne načine in metode reševanja konfliktov. Te so: 

- metoda kompetence, 

- metoda ogibanja,  

- metoda prilagajanja, 
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- metoda kompromisa,  

- metoda sodelovanja. 

Metodo sodelovanja pojmuje kot edini način resničnega reševanja konfliktov, saj pri 

preostalih deli težave ostanejo nerešene. Bistvo metode sodelovanja je, da se člani tima 

s konfliktom soočijo, se odkrito pogovorijo, nato pa skupaj poiščejo najboljšo pot 

rešitve konflikta. 

2.9 Timsko delo v vrtcu 
 

Kurikulum za vrtce poudarja avtonomnost vrtcev, avtonomnost vzgojiteljic ter 

pomočnic vzgojiteljice. Po mnenju strokovnjakov se je nekaj let pred sprejemom 

Kurikuluma za vrtce centraliziranost na področju predšolske vzgoje občutno zmanjšala, 

v mnogih vrtcih se je namesto direktivnega vodenja in usmerjanja začelo uveljavljati 

timsko delo. Tudi po zakonu o šolski inšpekciji država ne posega več v pedagoško delo 

vrtcev, redno nadzoruje le zakonitosti in finančno poslovanje. Hierarhija pri 

pedagoškem delu v oddelku naj bi se  zmanjšala tudi s spremenjeno vlogo pomočnic 

vzgojiteljic. Kurikulum tako sledi sodobnemu kurikulumom v svetu, in  poudarja 

avtonomijo in strokovno odgovornost vzgojiteljic ter sodelovanja med njimi (Dolar 

Bahovec in Bregar Golobič, 2004, str. 63). 

Kurikulum za vrtce (1999) je nacionalni dokument, ki ima svojo osnovo v analizah, 

predlogih in rešitvah, ki so uokvirile koncept predšolske vzgoje v vrtcih. V njem so 

predstavljeni cilji kurikula za vrtce in iz njih je med drugim izpeljano tudi načelo 

timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega izpopolnjevanja: 

strokovnega osebja znotraj oddelka, med oddelki in znotraj vrtca, vrtec z drugimi vrtci, 

vrtec z drugimi vzgojno-izobraževalnimi, strokovnimi in drugimi institucijami. 

Kurikulum za vrtce (1999, str. 8) izpostavlja vlogo odraslih, tj. vzgojiteljic, pomočnic 

vzgojiteljic ter svetovalnih in vodilnih delavcev vrtca. Spremenila se je tudi vloga 

pomočnice vzgojiteljice, ki sodeluje pri vzgojnem delu in ne »pazi« le na otroke ali le  

opravlja naloge, ki jih je določila vzgojiteljica. Kurikulum (1999, str. 15) podpira tudi 

timsko načrtovanje in izvajanje timskega dela ter predvideva sodelovanje strokovnih 

delavcev znotraj oddelka, vrtca, med vrtci, s strokovnimi, vzgojno-izobraževalnimi in 

drugimi situacijami. 
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Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja in poteka po 

načelih (Zakon o vrtcih, 1996, 3. člen): 

- demokratičnosti, 

- pluralizma, 

- avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih, 

- enakih možnosti za otroke in starše, upoštevanje različnosti med otroki, pravice 

do izbire in drugačnosti in 

- ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega 

razvoja.  

Cilji predšolske vzgoje v vrtcih so (Zakon o vrtcih, 1996, 4. člen): 

- razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih, 

- razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v 

skupinah, 

- razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega 

doživljanja in izražanja, 

- negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter 

razvijanje neodvisnega mišljenja, 

- spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, 

kasneje pa tudi branja in pisanja, 

- spodbujanje doživljanja  umetniških del in umetniškega izražanja, 

- posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja, 

- spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja, 

- razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.  

Pogoji za izvajanje predšolske vzgoje 

Med kazalce kakovosti na področju organizacije dela in življenja v vrtcu, ki so povsod 

po svetu prepoznani kot ključni strukturni kazalci kakovosti predšolske vzgoje, sodijo 

(Bela knjiga, 2011, str. 90):  

- število otrok v oddelku, 

- razmerje med številom otrok in odraslih v oddelku, 

- čas skupne prisotnosti vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja v oddelku. 
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V Sloveniji je število otrok v oddelku predpisano na nacionalni ravni. V oddelkih 

prvega starostnega obdobja je lahko do 12 otrok, v oddelkih drugega starostnega 

obdobja pa do 22 otrok. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (2003) je 

uzakonil fleksibilni normativ, ki določa, da lokalna skupnost lahko poveča število otrok 

v oddelku, za največ dva otroka; enako v prvem in drugem starostnem obdobju (Bela 

knjiga, 2011, str. 90). V takšnih oddelkih delata dve strokovni delavki, vzgojiteljica in 

pomočnica vzgojiteljice. 

2.9.1 Etape timskega dela v vrtcu 

 

Zakonodaja s področja predšolske vzgoje in usmeritev Kurikula za vrtce predpisuje 

vzgojiteljici in pomočnici vzgojiteljice skupno načrtovanje, izvajanje in evalviranje 

vzgojnega dela.  

Timsko načrtovanje se po mnenju A. Polak (2007, str. 93) v didaktičnem smislu ne 

razlikuje od individualnega načrtovanja, saj temelji na istih strokovnih spoznanjih 

didaktike, pedagogike, razvojne in pedagoške psihologije, specialnih  metodik in drugih 

sorodnih disciplin.  

Načrtovanje vzgojnega dela pomeni načrtovanje celotnega življenja v vrtcu. 

Vzgojiteljica načrtuje vzgojno delo na osnovi teoretičnih podmen o razvojnih 

značilnostih predšolskega otroka, zato je zelo pomembno, da so vzgojiteljice visoko 

strokovno usposobljene pri izvajanju vzgojnega dela. Vzgojiteljica zagotavlja 

prilagodljivost v prostorski in časovni organizaciji, vsebinah, metodah in oblikah dela 

ter vzgojnih sredstvih (Bela knjiga, 1995, str. 51). 

Načrtovanje dejavnosti, vsebin in metod dela se v pedagoški praksi vedno bolj prenaša 

na delovno mesto, v čas izven dela z otroki, kjer lahko sodelujejo z drugimi strokovnimi 

delavci in imajo na voljo več strokovne literature, didaktičnih materialov, sredstev in 

pripomočkov. Kadar timsko načrtovanje ne more potekati v okviru dela z otroki, mora 

ravnatelj v dogovoru z obema strokovnima delavkama najti primeren čas za te sestanke. 

Tovrsten pristop strokovnih delavcev se mora izvajati znotraj oddelka, med oddelki in 

znotraj vrtca kot tudi v sodelovanju z drugimi institucijami (Zore, 2008).  

Če želita vzgojiteljica in pomočnica skupno načrtovati, morata imeti za to primeren 

prostor in čas. Primeren čas je med počitkom, če seveda starost otrok to dopušča. V 
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mlajših skupinah je to idealen čas za skupno načrtovanje, medtem ko imajo starejše 

skupine aktiven počitek in takrat običajno ni čas za načrtovanje. Čas počitka lahko 

izkoristimo tudi za strokovno izpopolnjevanje (prebiranje strokovne literature, urejanje 

kabinetov, izdelava delovnih sredstev, izvedba delovnih sestankov) (Zore, 2008). 

Polak (2007, str. 94) navaja naslednje korake načrtovanja po Buckleyju: 

- opredelitev najpomembnejših ciljev (kognitivnih, socialnih, čustvenih, 

vedenjskih), 

- identificiranje drugih, tudi pomembnih dolgoročnih ciljev, ki jih želimo s 

timskim poučevanjem doseči neposredno ali posredno, 

- analiziranje in upoštevanje različnih dejavnikov, ki vplivajo na didaktični 

pristop: dejavnik okolja, osebnostni dejavnik (upoštevanje močnih področij 

članov tima, njihovih interesov in želja, sposobnosti, starosti, spola, spretnosti in 

izkušenj), 

- načrtovanje evalvacije (kdo, kdaj in kako evalvira otroke oziroma rezultate 

timskega dela), 

- zagotavljanje povratnih informacij, 

- spodbujanje komunikacije med člani tima z namenom večje jasnosti, odprtosti in 

sproščenih odnosov. 

Navedeni koraki zagotavljajo uspešno timsko načrtovanje in zmanjšajo verjetnost 

neuspeha ter napak (Polak, 2007, str. 94). 

V vrtcu hkrati z zapisanim načrtom poteka tudi prikriti kurikulum, ki je pomemben 

kontekst vsakdanjega življenja otrok v vrtcu in hkrati pomemben vzgojni dejavnik. 

Prikriti kurikulum zajema različne elemente vzgojnega vplivanja na otroke. Prikriti 

kurikulum pomembno določajo socialni odnosi in komunikacija med strokovno 

delavko/strokovnim delavcem in otroki, skrita vzgojna pričakovanja strokovnih 

delavk/delavcev, ki niso prepoznana v napisanih ciljih kurikuluma; posebni način 

socializiranja in discipliniranja otrok, dnevni red oziroma organizacija časa v vrtcu in 

splošno ozračje v vrtcu (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008, str. 93). 

Vsebine prikritega kurikuluma ki so prisotne v vrtcu, so: marljivost, poslušnost, 

pasivnost, prilagajanje, podrejanje, odtujenost, nekritično sprejemanje (Dolar Bahovec 

in Bregar Golobič, 2004, str. 26). 
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Timska evalvacija je končna etapa timskega dela in je lahko pomembno motivacijsko 

izhodišče za nadaljnje timsko delo. 

Timska evalvacija pedagoškega dela najpogosteje obsega (Polak, 2007, str. 98): 

- pregled doseženih vzgojno-izobraževalnih ciljev (kako smo jih dosegli, na 

kakšen način, zakaj jih morda nismo dosegli), 

- analizo didaktičnih pristopov, s katerimi smo skušali dosegati cilje, 

- analizo uspešnih in manj uspešnih načinov motiviranja otrok, 

- predvidevanje dodatne razlage ali individualizirane učne pomoči posameznim 

otrokom, 

- zavedanje glavnih problemov v okviru neke teme, analiza prejšnjih in 

predvidevanje možnih rešitev z upoštevanjem interdisciplinarnega pristopa, 

- pogostost in vsebino povratnih informacij s strani otrok.  

V evalvacijo pedagoškega dela lahko po mnenju A. Polak (prav tam) vključimo tudi 

pedagoške in nepedagoške delavce, ki so bili vključeni v timsko delo, starše, 

administrativno osebje idr. Odvisno od namena in usmerjenosti  evalvacije. Uporabimo 

lahko različne metode  in tehnike evalviranja: npr: razgovor, diskusijo, anketne 

vprašalnike, anonimne nestrukturirane zapise mnenj. 

Evalvacija v timu naj bi vsebovala zavezanost timu, razumevanje vizije tima (ciljev, 

nalog, namena), zaupanje in spoštovanje med člani tima, produktivnost timskih srečanj, 

prevzemanje vlog v timu, prispevek vsakega člana tima k doseganju skupnega cilja in 

komunikacijo v timu (Polak, 2007, str. 99 - 100). 

Evalvacija timskega dela poteka na več različnih načinov. Po mnenju Polak (1999, str. 

36) je najprimernejša tehnika sprotnega spremljanja pisanje dnevnika. Šele ko je 

posameznik imel priložnost o vsem kritično premisliti, ubesedi lastne vtise in spoznanja, 

sledi razgovor o poteku, ovirah in težavah timskega dela. 

Pomembno pri timskem delu je tudi, da so člani pripravljeni sprejeti povratne 

informacije o svojem delu. Samoevalvacija tima je zelo zahtevna, saj predpostavlja, da 

so člani tima osebnostno zreli, dovolj  samokritični. Če so člani tima nefleksibilni, 

neodgovorni, nepripravljeni tvegati neuspeh in slabo mnenje o sebi, se lahko 

samoevalvaciji izmikajo. Samoevalvacija naj bi bila pozitivna, saj gre za identifikacijo 
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močnih področij in dosežkov ter za prepoznavanje področij, ki jih mora posameznik še 

razvijati. 

Vsak člani tima mora pri sebi identificirati in analizirati  »kritične točke« pedagoškega 

dela, premisliti o tem, kaj se lahko iz dane izkušnje nauči. Če posameznik spremlja 

lasten napredek ter tudi tim kot celoto, je to pomembne pogoj  za boljšo učinkovitost 

tima. 

Samoevalvacijo timskega dela je najprimerneje izvajati z osebno (tudi anonimno) 

refleksijo o doživljanju timskega dela na vseh njegovih korakih. Ko posameznik o vsem 

kritično in poglobljeno preceni, ubesedi lastne vtise in spoznanja, sledi pogovor o 

poteku, prednostih, ovirah in težavah timskega dela. Kritično evalviranje posameznika 

se lahko usmeri z vprašanji: kaj se je zgodilo, zakaj se je to zgodilo, kaj naj bi konkreten 

kritičen dogodek pomenil članom tima. Proces reflektiranja, na katerem temelji 

samoevalvacija in evalvacija članov tima, naj bi v prihodnosti nadomestil formalno 

evalvacijo pedagoškega dela posameznih timov (Polak, 2007, str. 105).  

2.9.2 Tim vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v vrtcu 

 

Glavna področja dela vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice so določena z Zakonom o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter področnimi zakoni. Vzgojno 

delo poteka v oddelkih, otroci so razporejeni v starostno homogene, heterogene ali 

kombinirane oddelke. Po tem zakonu imajo pomočnice vzgojiteljice status strokovnih 

delavcev. Skupaj z drugimi strokovnimi delavci opravljajo vzgojno-izobraževalno delo, 

ki ustvarja možnost pogojev za razvoj in učenje posameznega otroka. Odgovorne so 

tudi za varnost otrok (Zore, 2008). 

Vzgojiteljica predšolskih otrok skrbi za celosten razvoj otroka. Ustvarja in zagotavlja 

možnosti za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Razvija otrokovo 

samostojnost, samoiniciativnost, radovednost, komunikacijo, sposobnost razmišljanja, 

ustvarjalnega izražanja in pozitivno podobo o sebi. 

(http://www.ess.gov.si/slo/ncips/opisipokicev). 

Vzgojiteljica predšolskih otrok mora imeti izobrazbo, pridobljeno po  študijskem 

programu za pridobitev izobrazbe najmanj prve stopnje oziroma raven izobrazbe, 

pridobljene po študijskem programu, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj 

http://www.ess.gov.si/slo/ncips/opisipokicev


 

31 

 

prve stopnje ustrezne smeri. V skladu s pravilnikom je vzgojiteljica predšolskih otrok 

lahko: 

- kdor je končal višješolski študijski program predšolska vzgoja, 

- kdor je končal visokošolski študijski program predšolska vzgoja, 

- kdor je končal univerzitetni študijski program in si pridobil strokovni naziv 

profesor in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje, 

- kdor je končal univerzitetni študijski program s področja izobraževanja, 

umetnosti, humanističnih ved in družboslovja in je opravil študijski program za 

izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje, 

- kdor je končal visokošolski ali univerzitetni študijski program iz socialnega dela 

in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje (Bela 

knjiga, 2011, str. 92). 

Vzgojiteljica predšolskih otrok opravlja dela in naloge, določene s predpisi, letnim 

delovnim načrtom zavoda ter v skladu s sklepi vodstva zavoda. 

Naloge vzgojiteljice predšolskih otrok, v skladu z določili zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja: 

- poleg opravljanja dela vzgojiteljice v oddelku načrtuje, usklajuje, organizira delo 

v enoti, 

- sodeluje s strokovnimi delavci znotraj zavoda in v aktivih enote in zavoda ter po 

potrebi z zunanjimi strokovnimi in svetovalnimi službami, 

- analizira stanje v oddelku (začetna evalvacija), 

- vodi dokumentacijo o svojem strokovnem delu (letni načrt dela in njegova 

evalvacija, priprave), 

- spremlja razvoj in napredek otrok in opažanja zapisuje, 

- strokovno vodi pomočnico vzgojiteljice pri načrtovanju in izvedbi vzgojnega 

dela v oddelku. 

Pomembno je, da se dejavnosti načrtovane na podlagi temeljitega poznavanja in 

razumevanja otrokovega razvoja in njegovih potreb. Vzgojiteljica izbira ustrezne 

vsebine, oblike in metode dela. Vzgojno-izobraževalni proces tudi neposredno vodi, 

organizira in vodi dejavnosti otrok, pripravlja ustrezne didaktične materiale … Pri tem 

otroke spodbuja, opogumlja, usmerja, se z njimi igra. Zaradi spremljanja njihovega 
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razvoja vzgojiteljica opazuje otroke pri različnih dejavnostih in v različnih okoliščinah. 

Med izvajanjem programa vzgojiteljica strokovno vodi pomočnico vzgojiteljice, skrbi 

za pripravo vzgojnih sredstev (igrač, igral, didaktičnega materiala) ter za funkcionalno 

in estetsko ureditev prostora. Poskrbeti mora za primerno časovno razporeditev in 

oblike izvajanja delovnih opravil (prehrane, higiene, počitka, bivanja na prostem) 

(http://ess.gov.si/SLO/Ncips/OpisiPoklicev/VzgojiteljPredšolskihOtrok). 

Vzgojiteljica predšolskih otrok se lahko zaposli v vrtcu, osnovni šoli (za delo v prvem 

razredu) in v zdravstvenih ustanovah (bolnišnice). Glavna področja dela so določena z 

Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in s področnimi zakoni 

(http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKON445.html). 

V vzgojni dejavnostim mora vzgojiteljica upoštevati razvijajoče se otrokove 

sposobnosti, njegove lastnosti, potrebe in nagnjenja. V okviru teh dejavnosti se mora 

otrok dobro počutiti, biti mu morajo v veselje. Pri vseh dejavnostih je vzgojiteljica 

odgovoren tudi za varnost otrok. Vzgojiteljica spremlja razvoj otrok in skrbi za ugodno 

socialno ozračje. 

Pomembno področje je tudi delo s straši. Vzgojiteljica vodi roditeljske sestanke in 

individualne pogovorne ure s starši ter vodi in organizira druge oblike sodelovanja s 

starši. Skrbi za pretok dnevnih informacij. Vzgojno delo poteka v oddelkih, otroci so 

razporejeni  v starostno homogene, heterogene ali kombinirane oddelke. Po tem zakonu 

imajo vzgojiteljice status strokovnih delavcev in so člani vzgojiteljskega zbora. 

Organizacijo in podobno vsebino življenja in dela določi vrtec z letnim delovnim 

načrtom, ki mora biti usklajen z nacionalnim dokumentom za predšolsko vzgojo – 

učnim načrtom ali kurikulom za vrtce. Z njim se določijo organizacija in delovni čas 

vrtca, programi vrtca, razporeditev otrok v oddelke in drugo. 

Naloga vzgojiteljice je pisna priprava v skladu z usmeritvijo in delovnim načrtom ter 

zapis o spremljanju otrokovega razvoja in dosežkov. Vzgojiteljica potrebuje za svoje 

delo ustrezno strokovno literaturo, pripomočke in revije. Posebej velik je pomen 

delovnih pripomočkov, za glasbene dejavnosti (inštrumenti), plesnih, likovnih, gibalnih, 

jezikovnih dejavnosti  in dejavnosti s področja narave in matematike. Pri spodbujanju 

jezikovne zmožnosti si vzgojiteljica pomaga s knjigami z različnih področij (pravljice, 

pesmi, igre ipd.).  

http://ess.gov.si/SLO/Ncips/OpisiPoklicev/VzgojiteljPredšolskihOtrok
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKON445.html


 

33 

 

Vzgojiteljica pri svojem delu uporablja tudi računalnik (za administrativno in 

pedagoško delo). 

(http://www.ess.gov.si/SLO/Ncips/OpisPoklicev/VzgojiteljPredsolskihOtrok.) 

Delovni čas vzgojiteljice 

V vrtcih so vzgojiteljice prisotne 6,5 ure, pomočnice vzgojiteljice pa 7,5 ure. Nekateri 

vrtci so spremenili delovni čas vzgojiteljic v smeri daljše prisotnosti v vrtcu v 

popoldanskem času. Vrtci, ki uvajajo daljši delovni čas prisotnosti vzgojiteljice v vrtcu 

navajajo, da je med strokovnimi delavci več sodelovanja, več možnosti za pogovore in 

izmenjave mnenj in da je delo lažje v času odhajanja otrok domov. Neposredno so z 

otroki prisotne toliko časa, kolikor določa zakon (vzgojiteljica 6 ur, pomočnica 

vzgojiteljice 7 ur), 0,5 ure je namenjeno za odmor za malico, 1,5 ure pa za drugo delo; 

čas za načrtovanje, ki poteka v vrtcu, npr. med 13.00 in 14.00 uro. Naloge, ki jih 

strokovne delavke opravijo drugje, se izvajajo občasno (npr. izobraževanje, priprave, 

sodelovanje z okolico …) (Zore, 2008). 

Večino delovnega časa v okviru 40-urnega dela morajo strokovni delavci opraviti v 

vrtcu, in sicer v oddelku kot to določa zakon, pri čemer morajo zaradi vmesnega 

odmora čas v oddelku podaljšati za 0,5 ure čez 6 oz. 7-urno neposredno obveznost z 

otroki. Preostali čas do polne delovne obveznosti pa je razdeljen na čas, ki ga izven 

poslovnega časa opravijo v popoldanskih urah v vrtcu (sodelovanje s straši, vzgojiteljski 

zbor, strokovni aktivi, timsko načrtovanje ipd.).  

Vzgojitelj lahko del ur, ki so vezane na pisne priprave in analize, opravi v vrtcu, o 

čemer odloči ravnatelj. V vsakem primeru pa morajo izven poslovnega časa opraviti 

tiste naloge, ki so vezane na sodelovanje s straši in delo strokovnih organov. 

Zakonodaja s področja vrtca določa le obveznosti dela z otroki, ne določa pa katere 

naloge opravita vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice po delu z otroki v okviru 

polnega delovnega časa. Razporeditev teh nalog in določitev, kje se bodo izvajale, je v 

pristojnosti ravnatelja. Poleg neposrednega dela z otroki imata vzgojiteljica in 

pomočnica vzgojiteljice vrsto nalog, ki so po naravi vezane na delovno mesto, npr. 

načrtovanje v timu, sodelovanje s straši, prireditve in praznovanja, ureditev in priprava 

prostorov, delo v organih zavoda (Zore, 2008).  

 

http://www.ess.gov.si/SLO/Ncips/OpisPoklicev/VzgojiteljPredsolskihOtrok
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Pomočnica vzgojiteljice predšolskih otrok je lahko: 

- kdor je končal srednješolski strokovni program predšolska vzgoja, 

- kdor ima zaključen četrti letnik gimnazije in opravljen izobraževalni program 

poklicnega tečaja predšolska vzgoja (Bela knjiga, 2011, str. 92).  

Naloge pomočnice vzgojiteljice predšolskih otrok, v skladu z določili Zakona o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, so: 

- sodeluje z vzgojiteljico pri pripravi na vzgojno delo, 

- sodeluje z vzgojiteljico pri načrtovanju in izvajanju vzgojnega dela, 

- sodeluje z vzgojiteljico pri delu s straši, 

- sodeluje z vzgojiteljico pri organizaciji življenja in dela v vrtcu, 

- sodeluje z vzgojiteljico pri analizi stanja v oddelku (pri začetni evalvaciji), 

- sodeluje pri spremljanju razvoja in napredka otrok in pri zapisovanju opažanj, 

- vodi dokumentacijo o svojem strokovnem delu (letni načrt del in njegova 

evalvacija), 

- pripravlja in izvaja prehranjevanje, nego in počitek otrok, 

- vzdržuje in ohranja red in čistočo sredstev, igrač, igral, opreme in prostorov v 

vrtcu ter oblačil in obutve otrok, 

- pomaga vzgojiteljici pri urejanju igralnice, zbirk, telovadnice, igrišča, nasadov 

ipd., 

- po potrebi samostojno spremlja otroke v jutranjih urah in jih oddaja staršem, 

- vzdržuje pribor, posodo, delovne stroje in prostore. 

(http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKON445.html). 

Pomočnica vzgojiteljice predšolskih otrok pomaga pri izvajanju vzgojno-

izobraževalnega procesa ali samostojno izvaja posamezne elemente po dogovoru z 

vzgojiteljico. Pomaga pri ustrezni ponudbi didaktičnega materiala za konkretno 

dejavnost otrok. Sodeluje pri skupnih nalogah vrtca v skladu z letnim delovnim načrtom 

vrtca in z vzgojiteljico, sodeluje pri izdelavi zaključnega poročila o uresničevanju nalog 

v preteklem letu. 

Pomočnica vzgojiteljice sodeluje na roditeljskih sestankih in v skupinskih oblikah 

sodelovanja vrtca s starši. Poseduje dnevne informacije o dejavnostih in vedenju otrok. 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKON445.html
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V skladu z usmeritvijo in letnim delovnim načrtom vrtca sodeluje pri pripravi na 

vzgojno delo. Za svoje delo potrebuje ustrezno strokovno literaturo, pripomočke in 

revije. Posebej je poudarjen pomen delovnih pripomočkov, za različna področja 

dejavnosti (glasbene, plesne, likovne, gibalne, jezikovne …). 

Pomočnica vzgojiteljice pomaga pri povezanosti vrtca in otrokove družine, spodbuja 

otroke, da razvijajo spretnost, kako skrbeti zase, in ustvarja prijazno ozračje. Otrokom 

nudi možnost in spodbude za raziskovanje, opazovanje in eksperimentiranje. 

(http://www.ess.gov/slo/NCIPS/OpisiPoklicev/pomocnikVzgojiteljaPredsolskihotrok). 

Upoštevanje sočasnosti v vrtcu 

Sočasnost vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v oddelku je potrebno zagotoviti v 

času, ko je v vrtcu oz. oddelku prisotnih največ otrok. Zagotoviti fleksibilnost pri 

razporejanju kadra za zagotavljanje sočasnosti (kdaj je največje število otrok v 

posameznem oddelku, kako se izvaja izvedbeni kurikulum oddelka (odvisen je od 

starosti otrok, njihovih individualnih potreb, npr. pri počitku)). Za vsak oddelek mora 

biti natančno izdelan urnik dela. V oddelkih 1. starostne skupine se sočasnost v času 

počitka otrok lahko prekine. Kadar je potrebno zagotavljanje sočasnosti več kadra 

(dodatna zaposlitev po 17. Členu Zvrt), pomeni to več dodatnih sredstev in višjo ceno 

programa vrtca. V tem primeru je potreben dogovor z ustanoviteljem. Deljena sočasna 

prisotnost vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice je v avtonomni presoji in strokovni 

odgovornosti ravnatelja, ki upošteva največje dopustno število otrok na odraslo osebo, 

ki še zagotavlja kakovost vzgojno izobraževalnega dela z otroki (Zore, 2008). 

Dobre rešitve pri organizaciji časa so: priprava urnikov s strokovnimi delavci, ankete za 

starše, spremljanje prihodov in odhodov otrok, postopno združevanje in razdruževanje 

oddelkov, izobraževanje v popoldanskem času, dobro organizirano timsko delo, 

povezava vrtca z osnovno šolo, deljen delovni čas, zaposlovanje študentov. K kakovosti 

življenja in dela v vrtcu lahko prispeva daljša prisotnost vzgojiteljic v popoldanskem 

času, skupna prisotnost vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice do 14.30 oz. 15.00 ure, 

spremenjen dnevni red (kosilo ob 13.00 uri), sprotno dogovarjanje za čas odmora in 

skupno načrtovanje. 

http://www.ess.gov/slo/NCIPS/OpisiPoklicev/pomocnikVzgojiteljaPredsolskihotrok
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Za zagotavljanje kakovosti predšolske vzgoje v vrtcu so poleg procesnih kazalcev 

pomembni tudi kazalci na strukturni ravni (urniki, okolje, kadrovska struktura, 

odsotnost z dela, poslovni čas zaposlenih, prehrana v vrtcu …).  

Smotrno rekonceptualizacijo delovnega časa v vrtcu podpira fleksibilna organizacija 

delovnega časa, s katero naj bi se zagotovila večja časovna fleksibilnost pri izvajanju 

programa in večja izbira različnih dejavnosti za otroke preko celega dneva. Bistveni 

premik v pojmovanju časa je, da dejavnost določa čas in ne obratno, ter da so potrebe 

otrok in staršev tiste, ki narekujejo časovne okvire v vrtcu. 

Za organizacijo delovnega časa se upoštevajo naslednja izhodišča: 

- zakonodaja s področja delovanja vrtcev, delovna obveznost, sočasnost, programi 

v vrtcu, poslovni čas v vrtca, odmora za malico, spremljevalci otrok, obveznosti 

iz letnega delovnega načrta vrtca, 

- načini gradnje stavb (število oddelkov v enoti vrtca, število vhodov v enoto 

vrtca), 

- potrebe staršev po storitvah vrtca (Zore, 2008). 

V okviru z zakonom in kolektivno pogodbo določenega polnega tedenskega delovnega 

časa vzgojiteljičino delo z otroki ne sme presegati 30 ur, delo pomočnice vzgojiteljice 

pa 35 ur tedensko (Zakon o vrtcih, 41. člen). 
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 Opredelitev problema in ciljev 
 

Vsakdo izmed nas ima svoja osebna pričakovanja, ki smo jih dobili ob različnih 

izkušnjah s timskim delom. Timskega dela se učimo vsak dan v oddelku vrtca, s 

študijem strokovne literature, predvsem pa z veliko samokritičnega dela na sebi in 

reflektiranjem svojega ravnanja. Vsakodnevno timsko delo omogoča učinkovito 

izvajanje kurikuluma za vrtce. Timsko delo gradi mostove med odraslimi, ki so 

pomembni v življenju otrok. Je tudi vzor interakcije, ki temelji na sodelovanju, 

ustvarjalnem reševanju problemov in osebnih pobudah. 

V diplomski nalogi sem želela preveriti, kako vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic 

gledajo na timsko delo v vrtcu, kako pogosto vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic 

timsko načrtujejo, timsko izvajajo in timsko evalvirajo svoje pedagoško delo. Želela 

sem raziskati, kako vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice zaznavata svoj medsebojni 

odnos, kakšna je komunikacija med njima, kako si delita pedagoško delo, katera so 

njuna šibka in močna področja ter kakšne so razlike v stališčih med vzgojiteljicami in 

pomočnicami vzgojiteljice. Zanimalo me je tudi, ali se vzgojiteljice počutijo strokovno 

bolj kompetentne za pedagoško delo kot pomočnice vzgojiteljice, ali vzgojiteljica in 

pomočnica vzgojiteljice sodelujeta tudi zasebno. Vsa ta vprašanja sem želela raziskati 

zato, ker sem imela sama, kot pomočnica vzgojiteljice, kar nekaj slabih izkušenj. 

3.2 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 
 

V diplomski nalogi sem želela odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja, vezana 

na izkušnje vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice. Ob posameznem raziskovalnem 

vprašanju navajam tudi podrobnejše cilje raziskave: 

1. Kako poteka timsko delo med vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice? 

- ali vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice tematske sklope timsko načrtujeta, 

- ali pri načrtovanju upoštevata mnenja obeh, 

- ali se dogovorita o delitvi dela, 

- ali pedagoško delo z otroki izvajata s prepletanjem vlog obeh, 
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- ali pedagoško delo izvaja le vzgojiteljice, pomočnica vzgojiteljice pa zgolj 

opazuje, 

- ali si pedagoško delo delita glede na njuna močna področja, 

- ali pedagoško delo izvajata izmenično, 

- ali pedagoško delo izvaja le pomočnica vzgojiteljice in vzgojiteljica zgolj 

nadzira, 

- ali si izmenjujeta povratne informacije o pedagoškem delu, 

- ali se pogovarjata o njunem odnosu, 

- ali se pogovarjata o njunem strokovnem delu. 

2. Kakšna so stališča vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice do timskega dela v oddelku 

vrtca?  

- ali menita, da se morata sodelavki v timu nujno strokovno dopolnjevati, 

- ali menita, da si morata sodelavki sproščeno izražati svoje želje in predloge, 

- ali menita, da si morata sodelavki v timu omogočati, da učinkovito uporabljata 

svoja znanja in sposobnosti, 

- ali menita, da ima v procesu reševanja problemov prevladujoče mnenje 

vzgojiteljica, 

- ali menita, da naj bi bila v timu prisotna odprta, iskrena komunikacija, 

- ali menita, da mora v konfliktnih situacijah zmagati moč argumentov  in 

strokovnosti, 

- ali menita, da se morata vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice truditi najti 

skupno rešitev, 

- ali menita, da je v timu probleme najbolje prikriti oziroma zamolčati, 

- ali menita, da si morata sodelavki v timu med seboj zaupati, 

- ali menita, da za učinkovito delo v timu morata sodelavki čutiti pripadnost 

tandemu in oddelku, 

- ali menita, da na uspešnost timskega dela vplivajo tudi neformalna druženja, 

- ali menita, da na uspešnost timskega dela vpliva starost obeh strokovnih delavk, 

- ali menita, da na uspešnost tima vplivajo strokovne kompetence strokovnih 

delavk, 

- ali menita, da morata pravila, ki jih določita glede timskega dela, upoštevati obe, 

- ali menita, da morata pravila, ki jih določijo v oddelku vrtca, skupaj z otroki, 

dosledno upoštevati in uveljavljati obe. 
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3. Katera so po njihovem mnenju šibka in močna področja vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljice? Med ta področja sem zajela: sodelovanje s straši, motiviranje otrok, 

dajanje povratnih informacij otrokom, doslednost pri higienskih zahtevah, nastopanje v 

javnosti in pred sodelavci, urejanje igralnice, navajanje otrok na dosledno upoštevanje 

pravil. 

O stališčih in konkretnih izkušnjah anketiranih s timskim delom sem na podlagi 

strokovne literature o timskem delu postavila naslednjo splošno hipotezo: 

H: Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice se v posameznih stališčih do timskega dela 

statistično pomembno ne razlikujejo.  

3.3 Raziskovalna metoda 
 

Uporabila sem deskriptivno metodo empiričnega raziskovanja. Podatke sem zbrala z 

anketnim vprašalnikom, ki sem ga oblikovala na osnovi spoznanj iz strokovne literature. 

Postopek zbiranja podatkov je potekal anonimno, anketni vprašalnik (priloga diplomske 

naloge) je vseboval natančna navodila za izpolnjevanje in ocenjevalne lestvice. Podatke 

sem statistično obdelala s SPSS programom in s programom Mikrosoft Excel, zanimale 

pa so me frekvenčne distribucije ter razlike v stališčih med vzgojiteljicami in 

pomočnicami vzgojiteljice, ki sem jih testirala s t-preizkusom za neodvisne vzorce. 

Vprašalnik je vseboval 5 sklopov vprašanj in sicer: prvi sklop se je nanašal na 

raziskovalni vzorec, drugi je vseboval trditve o timske delu, tretji stališča glede 

timskega dela, četrti močna in šibka področja vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice, v 

petem sklopu pa so lahko strokovne delavke napisale svoja mnenja in predloge. Skupno 

je vprašalnik vseboval 44 raziskovalnih vprašanj. 

3.4 Raziskovalni vzorec 
 

V vzorec so bile vključene vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic desetih dolenjskih in 

belokranjskih vrtcev. V anketi je sodelovalo devetindevetdeset strokovnih delavk. Ker 

je velika večina anketiranih strokovnih delavcev ženskega spola, bom pri prikazovanju 

in interpretiranju rezultatov  uporabljala izraz vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice. 
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Slika 1: Delovno mesto 

 

Iz Slike 1 je razvidno, da je v anketi sodelovalo 46 vzgojiteljic (46,5 %) in 53 pomočnic 

vzgojiteljic (55, 5 %). Delež vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic sem predvidevala 

glede na to, da v vsakem oddelku vrtca dela ena vzgojiteljica in ena pomočnica 

vzgojiteljice. Anketne vprašalnike so dobile tudi strokovne delavke v družinskih 

varstvih, ki spadajo k vrtcem, zato predvidevam, da je nekaj pomočnic vzgojiteljic več, 

ker zakon dopušča, da v družinskem varstvu delata dve pomočnici vzgojiteljice. 

 

 
Slika 2: Starost 

 

Iz Slike 2 je razvidno, da so v raziskavi sodelujoče strokovne delavke raznolike starosti. 

32 je takšnih, ki so stare do 30 let, prav toliko je tudi takšnih, ki so stare od 30 do 39 let. 

Po pogostosti sledi 21 anketirank, ki so stare od 40 do 49 let in pa 14 takšnih, ki so stare 

50 let in več. Iz anketnih vprašalnikov je razvidno, da je starost strokovnih delavk do 30 

let in od 30 do 39 let odstotno enako, nekoliko manj pa je delavk, ki so stare od 40 do 

49 let in tistih starih 50 let in več. 

53,5% 

46,5% 

40,0%

45,0%

50,0%

55,0%

pomočnica vzgojiteljice vzgojiteljica

Delovno mesto 

32,3% 32,3% 

21,2% 

14,1% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

do 30 let od 30 do 39 let od 40 do 49 let 50 let in več

Starost 



 

41 

 

 
Slika 3: Izobrazba 

 

Iz slike 3 je razvidno, da je med anketirankami 48 takšnih, ki imajo srednjo šolo 

vzgojiteljske smeri, 12 takšnih, ki imajo višjo šolo vzgojiteljske smeri, 21 takšnih, ki 

imajo visoko šolo vzgojiteljske smeri, nobena, ki bi imela magisterij, 13 takšnih, ki 

imajo srednjo šolo s prekvalifikacijo ter kar 5 takšnih, ki imajo kakšno drugo smer 

izobrazbe. Pod rubriko drugo so anketiranke navedle: zdravstvena šola, univerzitetna 

izobrazba in srednja vzgojiteljska šola, gimnazijski maturant s prekvalifikacijo, 

absolventka pedagoške fakultete, srednja šola s prekvalifikacijo. 

3.5 Postopek zbiranja podatkov  
 

Anketa je bila izvedena leta 2011. Ankete sem razdelila po vrtcih decembra 2011. 

Izpolnjene sem dobila nazaj januarja in februarja 2012. Postopek zbiranja podatkov je 

potekal anonimno, anketni vprašalniki pa so vsebovali natančna navodila za 

izpolnjevanje in ocenjevalne lestvice. Podatke sem statistično obdelala s SPSS 

programom. Za ugotavljanje razlik v stališčih med vzgojiteljicami in pomočnicami 

vzgojiteljice sem uporabila t-preizkusom za neodvisne vzorce. 
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3.6 Rezultati in interpretacija 
 

3.6.1 Izkušnje vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice s timskim delom 

 

Negativne izkušnje lahko vplivajo na nepripravljenost ponovnega sodelovanja, medtem 

ko so pozitivne izkušnje s timskim delom spodbuda za nove načrte timskega dela.  

V raziskavi me je zanimalo, kakšne poglede imajo vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljic na timsko delo v oddelku vrtca. Na omenjeno raziskovalno vprašanje sem 

iskala odgovore s trditvami v anketnem vprašalniku: Tematske sklope timsko 

načrtujeva. Anketiranke so ocenjevala pogostost: nikoli, včasih, pogosto, vedno. 

Skupno načrtovanje 

 
Slika 4: Tematske sklope timsko načrtujeva. 

 

Večina, kar 42,2 % vseh anketiranih strokovnih delavk, je odgovorila, da tematske 

sklope vedno timsko načrtuje, 32,2 % vprašanih je odgovorilo, da tematske sklope 

pogosto timsko načrtuje, 21,2 % je takšnih, ki le včasih timsko načrtujejo, 2 % je 

takšnih, ki nikoli timsko ne načrtujejo, 2 % vprašanih pa na vprašanje ni odgovorilo.  

Večina strokovnih delavk tematske sklope načrtuje timsko: pogosto ali vedno torej 

timsko načrtuje 74,7 % anketiranih. Zelo pomembno je, da načrtujeta skupaj, čeprav 

sama obveznost v vrtcu velikokrat ne daje možnosti, da bi lahko vzgojiteljica in 

pomočnica vzgojiteljice vedno skupaj načrtovali v vrtcu. Menim, da skupno načrtovanje 

tandema vpliva na boljšo organizacijo dnevnih dejavnosti, saj tako lahko delo poteka 

bolj utečeno in ni potrebe za sprotno pojasnjevanje dela, kar zagotovo v skupino prinaša 
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dobro atmosfero tandema vzgojiteljice in pomočnice  vzgojiteljice. Dobljeni rezultati so 

dokaj dobri, saj sta samo dve strokovni delavki odgovorili, da nikoli ne načrtujeta 

skupaj, petina pa le včasih. Glede na pomembnost timskega načrtovanja, ki zagotavlja 

večjo kakovost strokovnega dela, bi pričakovali, da bo timsko načrtovanje redna in 

ustaljena praksa načrtovanja v slovenskih vrtcih.   

Upoštevanje mnenj v timu 

 
Slika 5: Pri timskem načrtovanju upoštevava mnenje obeh. 

 

Večina, kar 65,7 % vseh anketiranih, je mnenja, da se pri timskem načrtovanju upošteva 

mnenja obeh strokovnih delavk tako vzgojiteljice kot pomočnice vzgojiteljice. Velik 

odstotek 31,3 % je tudi tistih, ki menijo, da se mnenje obeh upošteva pogosto.  Le malo, 

2 % je kakšnih, ki menijo, da se mnenja obeh upoštevajo le včasih, in 1 % oziroma ena 

anketiranka je mnenja, da se mnenja obeh ne upoštevajo nikoli.   

Iz Slike 5, je razvidno, da večina tandemov (96,0 % anketirank) pri timskem 

načrtovanju vedno ali pogosto upošteva mnenja obeh strokovnih delavk. Menim, da je 

to zelo pomembno, saj z upoštevanjem mnenj dokazujeta pripravljenost za timsko delo, 

hkrati pa se učita druga od druge in se strokovno dopolnjujeta. Odstotek tistih, ki nikoli 

ali le včasih timsko načrtujejo, je zelo nizek, skupaj 3 %, vendar tudi to ni dober 

rezultat. Takšen tandem gotovo ne deluje usklajeno, najbolj pa se to odraža na otrocih. 
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Delitev dela v timu 

  
Slika 6: S sodelavko se dogovoriva o delitvi dela. 

 

Velik delež anketirank (66,7 %) je odgovorilo, da se s sodelavko vedno dogovorita o 

delitvi dela. Sledi tudi kar velik delež anketirank (26,3 %), ki se pogosto dogovarjajo o 

delitvi dela. 6,1 % vprašanih je takšnih, ki se o delitvi dela dogovarja včasih, nobena 

anketiranka ni odgovorila, da se o delitvi dela s sodelavko ne dogovarjata, ena 

anketiranka pa na vprašanje ni odgovorila. Rezultati so povsem zadovoljivi, saj se 

velika večina anketiranih dogovarja o delitvi dela.  

Glede na odgovore na predhodna vprašanja o timskem načrtovanju lahko sklepamo, da 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice tematske sklope timsko načrtujejo, da pri tem 

upoštevajo mnenja in predloge obeh v tandemu in da se dogovarjata o medsebojni 

delitvi dela. Če vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice skupaj načrtujeta, imata nato 

več časa in si delo lahko bolje organizirata. Zaradi medsebojne pomoči in delitve dela  

je lahko vzgojiteljica oziroma pomočnica vzgojiteljice bolj razbremenjena, njeno delo 

pa je tako lahko bolj sproščeno in kakovostno. K kakovosti pripomore tudi medsebojno 

spodbujanje in dopolnjevanje ter izmenjava idej in izkušenj, pri čemer je posameznik 

lahko bolj ustvarjalen. Prednosti, ki jih prinaša timsko načrtovanje, se odražajo 

predvsem pri skupnem izvajanju dejavnosti v skupini, kar omogoča različne oblike in 

metode dela z otroki, več časa pa potem ostane za opazovanje otrok, njihove igre in 

vključevanje vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v igro.  
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Prepletanje vlog  

 
Slika 7: Pedagoško delo z otroki izvajava s prepletanjem vlog obeh. 

 

Več kot polovica vprašanih (55,6 %) je odgovorila, da pedagoško delo z otroki izvajajo 

vedno s prepletanjem vlog obeh. Velik delež je tudi takšnih (34,3 %), ki je odgovorila, 

da pogosto pedagoško delo izvajajo s prepletanjem vlog obeh. Nato sledijo tiste 

strokovne delavke (9,1 %), ki včasih pedagoško delo izvajajo s prepletanjem vlog obeh 

ter ena anketiranka, ki se takšnega načina dela ne poslužuje.  

Dobljeni rezultati odražajo tudi odgovori na predhodna vprašanja o timskem 

načrtovanju. Sklepamo lahko, da če sodelavki v tandemu skupno načrtujeta, se 

posledično tudi dogovarjata o izvajanju pedagoškega dela. Rezultati so zelo dobri, saj je 

več kot devetdeset odstotkov strokovnih delavk odgovorilo, da pedagoško delo izvajajo 

s prepletanjem vlog obeh vedno ali pogosto, kar pa odraža tudi dobra komunikacija med 

njima. 

Način izvajanja 

Iz Slike 8 lahko razberemo, da je kar 47,5 % strokovnih delavk odgovorilo, da 

pedagoškega dela nikoli ne izvaja samo vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice pa ob tem 

le opazuje. Da to počnejo včasih pa je potrdilo  41,4% strokovnih delavk.  Ta odstotek 

je dokaj visok, glede na to, da naj bi strokovni delavki v tandemu pri izvajanju 

vzgojnega dela v oddelku sodelovali. Po pogostosti sledijo odgovori, da vzgojiteljica 

pogosto sama izvaja pedagoško delo (9, 1 %), dve strokovni delavki pa sta odgovorili, 

da vzgojiteljica pedagoško delo vedno izvaja sama, pomočnica vzgojiteljice pa zgolj 

opazuje.  
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Slika 8: Pedagoško delo izvaja le vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice zgolj opazuje. 

 

K temu, da vzgojiteljica pedagoško delo v oddelku vrtca izvaja sama, lahko prispevajo 

tudi drugi dejavniki: daljše odsotnosti, nadomeščanja,  različna močna področja ene in 

druge ipd. V primeru, da je vzgojiteljičino močnejše področje vsebinsko vezano na 

izvajanje konkretnih aktivnosti  in dejavnosti, pomočnica pa ima možnost prispevati  

ideje ter da se skupno dogovorita o tovrstnem načinu dela, je to povsem sprejemljivo. 

Skoraj 90 % vprašanih je ogovorilo, da vzgojiteljica pedagoškega dela ne izvaja sama, 

iz česar lahko sklepamo, da ga izvajata obe. To je spodbudna ugotovitev, saj je delo v 

oddelku vrtca naravnano tako, da sta obe strokovni delavki ves čas prisotni in imata 

dopolnjujoče se naloge. Vendar je 10 % takšnih, ki so odgovorile, da vzgojiteljica 

pogosto ali vedno izvaja sama, previsok delež. To je zaskrbljujoč podatek, iz katerega 

lahko sklepamo, da se v takšnih oddelkih vrtca predpisano timsko delo ne udejanja. 

Vzroki za to so lahko nerazumevanje med strokovnima delavkama ali nezainteresiranost 

in nepripravljenost za timsko delo, kar pa posledično slabo vpliva tudi na otroke.  

Način delitve dela 

Iz Slike 9, lahko razberemo, da je delež vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, ki si 

pedagoško delo pogosto deli glede na močna področja, je visok (50,5 %). Nato po 

pogostosti sledijo strokovne delavke, ki so odgovorile, da si včasih strokovno delo 

delijo glede na močna področja 22,2 %. 19,2 % strokovnih delavk je odgovorilo, da si 

pedagoško delo vedno delijo glede na svoja močna področja, kar pa je tudi smiselno in 

pravilno. Vsaka v tandemu naj dela tisto delo, ki ji najbolj leži oziroma na tistih 

področjih, kjer je najbolj močna (ples, likovno ustvarjanje, gibanje, naravoslovje …).  

6,1 % strokovnih delavk je odgovorilo, da si pedagoškega dela ne delijo nikoli, dve 

strokovni delavki pa nista odgovorili na vprašanje.  
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Slika 9: Pedagoško delo si deliva glede na najina močna področja. 

 

Kadar strokovni delavci delajo na lastnih močnih strokovnih področjih,  strokovno in 

osebnostno napredujejo, s tem se jim povečata tudi samozavest in samostojnost. Prek 

opazovanja timske kolegice, evalvacije lastnega dela in dela sodelavke v tandemu se pri 

posamezniku razvija kritičnost in okrepi strpnost do drugačnih pristopov, mišljenja in 

načinov dela z otroki. Napačno bi bilo nekoga siliti delati tisto, česar ne počne prav rad 

(npr. ustvarjanja z barvo), ko lahko ta čas izvaja dejavnost, ki je njemu interesno bližje 

(glasbene dejavnosti), hkrati pa  otrokom pomemben vir izkušenj.  

Izmenično timsko izvajanje 

 
Slika 10: Pedagoško delo izvajava izmenično. 

 

Največji delež (47,5 %) strokovnih delavk je odgovorilo, da pedagoško delo izvajata 

izmenično le včasih. Po pogostosti sledijo tiste, ki to počno pogosto (29,3 %). Enak 

odstotek (10,1 %) anketiranih je izrazilo, da pedagoškega dela nikoli ne izvajajo 

izmenično, ali da to počnejo vedno. Tri anketiranke pa na vprašanje niso odgovorile. 
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Rezultati nam kažejo, da večina tandemov pedagoško delo le včasih izvaja izmenično, 

39,4 % pa jih to počne pogosto ali vedno. Da bi sodelavki v tandemu uspešno 

sodelovali, si morata biti pripravljeni med seboj deliti mnenja in predloge, si zaupati in 

se medsebojno spoštovati. Sodelavki v tandemu morata sprejemati konstruktivno kritiko 

in imeti dobro medsebojno komunikacijo. Na trditev so anketiranke odgovorile zelo 

različno, saj so lahko različno razumele vprašanje. Izmenično izvajanje pedagoškega 

dela lahko pomeni, da izvaja enkrat ena, drugič druga ali da si skupino otrok razdelita v 

dve skupini in izmenično delata z manjšo skupino otrok. Vendar pa jih je kljub temu 

skoraj polovica odgovorila, da pedagoško delo izmenično izvajata le včasih, kar ni 

posebej dober rezultat, saj bi morali pedagoško delo vedno izvajati obe skupaj, npr. z 

dopolnjevanjem, asistiranjem, prepletanjem, delitvijo dela ipd.  

 
Slika 11: Pedagoško delo izvaja pomočnica vzgojiteljice, vzgojiteljica zgolj nadzira. 

 

Kar 76,8 % anketiranih je odgovorilo, da pedagoškega dela ne izvaja nikoli samo 

pomočnica vzgojiteljice, pri čemer bi  vzgojiteljica zgolj nadzirala. 20,2 % anketiranih 

je odgovorilo, da se to zgodi le včasih. Samo ena (1 %) anketiranka je odgovorila, da se 

to dogaja pogosto, dve (2 %) anketiranki pa na vprašanje nista odgovorili. 

Iz slike 11 je razvidno, da pomočnice vzgojiteljice le redkokdaj pedagoško delo izvajajo 

same, medtem ko jih vzgojiteljice le nadzirajo. Takšne odgovore sem tudi pričakovala, 

ker naj bi v oddelkih vrtca potekalo timsko delo med vzgojiteljico in pomočnico 

vzgojiteljice. Pomočnice vzgojiteljice pedagoško delo večkrat izvajajo tudi same, 

vendar jih ob tem vzgojiteljice ne nadzirajo. Pomočnice vzgojiteljice lahko pedagoško 

delo samostojno izvajajo, ko gre za odsotnost vzgojiteljice, za nadomeščanja, ali pa je 

konkretna dejavnost močno področje pomočnice vzgojiteljice in sta se z vzgojiteljico v 

76,8% 

20,2% 

1,0% 0,0% 2,0% 
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

nikoli včasih pogosto vedno brez odgovora

Pedagoško delo izvaja pomočnica vzgojiteljice, 

vzgojiteljica zgolj nadzira. 



 

49 

 

etapi timskega načrtovanja dogovorili, da bo pomočnica vzgojiteljice dejavnost izvajala 

samostojno. Lahko pa tudi delita skupino otrok in pedagoško delo izvajata vsaka s svojo 

skupino otrok samostojno. 

Izmenjava informacij 

 
Slika 12: S sodelavko si izmenjujeva povratne informacije o pedagoškem delu. 

 

Kar 52,5 % strokovnih delavk je odgovorilo, da si vedno izmenjujejo povratne 

informacije o pedagoškem delu ter 38 %, da si povratne informacije izmenjujejo 

pogosto, skupaj pogosto in vedno torej skoraj 90 %. 7, 1 % anketiranih je odgovorilo, da 

si povratne informacije o pedagoškem delu izmenjujejo le včasih in le 2 anketiranki sta 

menili, da si predagoškega dela ne izmenjujeta nikoli. 

Dobljeni rezultati so odraz dobrih timov v naših vrtcih. To, da si sodelavki izmenjujeta 

povratne informacije o pedagoškem delu, pomeni, da skupaj evalvirata dogajanje v 

oddelku. Sprotne povratne informacije med pedagoškima delavkama se lahko nanašajo 

na cilje, ki sta si jih zastavili, ugotovitve, kje je šlo kaj narobe ali pa je bilo kaj posebno 

dobrega, in glede na to lahko načrtujeta za naslednje dni. Pogovorita se tudi o svojih 

opažanjih pri delu z otroki in spremembah, ki se pojavljajo, ter tako opazujeta napredek 

otrok.  
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Pogovor o odnosu 

 
Slika 13: S sodelavko se v tandemu pogovarjava o najinem odnosu. 

 

Kar 34,3 % strokovnih delavk je odgovorilo, da se s sodelavko v tandemu vedno 

pogovarjata o njunem odnosu, in prav toliko, da to počno pogosto. 26,3 % pa jih je 

odgovorilo, da se le včasih pogovarjajo o medsebojnem odnosu. Le 4 % strokovnih 

delavk je odgovorilo, da se o njunem odnosu ne pogovarjajo nikoli. Z dobljenimi 

rezultati, da se jih 95 % vsaj včasih pogovarja o medsebojnem odnosu,  smo lahko zelo 

zadovoljni, saj rezultat verjetno pomeni, da si sodelavke v tandemih povedo, kaj jih 

moti, kaj jim je všeč, kaj bi želele spremeniti. Pomembno je, da sta sodelavki v tandemu 

zmožni sprejemati konstruktivno kritiko, ne pa, da jo doživljata kot napad na lastno 

osebnost. Kdor ima to spretnost timskega dela  dobro razvito, lahko v tandemih in timih 

zelo uspešno in ustvarjalno dela. Čeprav so le štiri anketiranke odgovorile, da se v 

tandemu ne pogovarjajo o njunem medsebojnem odnosu, se mi zdi slabo, saj to slabo 

vpliva na otroke, s katerimi delata. Vzrok za medsebojno nekomuniciranje so lahko 

medsebojna nesoglasja, zavidanje druga drugi ali pa samo trenutne stiske ene ali druge, 

ki se lahko prelevijo v dalj trajajoče stiske. Takšen tandem je pogosto neuspešen pri 

svojem delu, posebej negativno pa se to lahko odraža na vzgojnem delovanju in 

obnašanju otrok. 

Pogovor o strokovnem delu 

Iz slike 14 je razvidno, da je 38,4 % vprašanih odgovorilo, da se sodelavki v tandemu 

vedno pogovarjata o njunem strokovnem delu, 48,5 % anketiranih pa je menilo, da 

pogosto. 11,1 % anketiranih je odgovorilo, da se o njunem strokovnem delu pogovarjata 

le včasih, ter  2 %, da nikoli. 
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Slika 14: S sodelavko se v tandemu pogovarjava o najinem strokovnem delu. 

 

Zanimivo je, da so pri vseh treh vprašanjih zadnjega sklopa o timskem načrtovanju 

anketiranke odgovorile zelo podobno. Velik delež  - kar 86,9 % - se jih pogosto ali 

vedno pogovarja o skupnem strokovnem delu.   

Če povzamemo, dobljeni rezultati so boljši, kot smo jih pričakovali. V praksi se pogosto 

dogaja, da sodelavki v tandemu načrtujeta skupaj, delno tudi timsko izvajata, na 

evalvacijo pa pogosto kar pozabita. Nekaj od v raziskavi sodelujočih vrtcev je 

vključenih v program samoevalvacije, ki ga izvaja Ministrstvo za šolstvo in šport, 

njegove vsebine pa so posebej namenjene evalviranju tako otrok kot pedagoškega dela 

in odnosov. Na tej osnovi lahko opisano dobro prakso vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljice na področju timskega dela v vrtcu pripišemo tudi pozitivnemu strokovnem 

vplivu omenjenega programa samoevalvacije (lastni zapiski z izobraževanja za 

samoevalvacijo). 

3.6.2 Razlike v stališčih med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice 

 

V raziskavi sem empirično proučevala tudi razlike v stališčih do timskega in 

pedagoškega dela, ki jih imajo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice.  

99 strokovnih delavk je svoja stališča glede pedagoškega dela v oddelku vrtca izražalo 

na štiristopenjski ocenjevalni lestvici pri čemer je 1 pomenila »se nikakor ne strinjam«, 

4 pa »se popolnoma strinjam«. Za preverjanje statistične pomembnosti razlik v stališčih 

sem uporabila t-preizkus za neodvisne vzorce (vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice).  

V nadaljevanju predstavljam preglednice z absolutnimi in odstotnimi frekvencami za 

vsako trditev vprašalnika posebej ter izračune t- preizkusa. 
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Hipotezo, s katero sem predvidevala, da med vzgojiteljicami in pomočnicami 

vzgojiteljic ni statistično pomembnih razlik, v nadaljevanju preverjam za vsako trditev 

vprašalnika posebej. 

 
Slika 15: Sodelavki v timu se morata nujno strokovno dopolnjevati. 

 

Iz slike 15 je razvidno, da se deleži odgovorov vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice 

glede stališča Sodelavki v timu se morata nujno strokovno dopolnjevati, med seboj 

bistveno ne razlikujejo. Odstotno so si odgovori približno enaki, kar pomeni, da je z 

odgovorom se popolnoma strinjam odgovorilo 73,9 % vzgojiteljic in 75,5 % pomočnic 

vzgojiteljice. Ravno tako so približno enako zastopale trditev se večinoma strinjam, kar 

pomeni, da je tako odgovorilo 23,9 % vzgojiteljic in 20,8 % pomočnic vzgojiteljice. 

Prvo odstopanje se kaže pri vzgojiteljicah, kjer je ena sama (2,2 %) odgovorila, da se s 

stališčem nikakor ne strinja, ter drugo odstopanje, kjer sta dve (3,8 %) pomočnici 

vzgojiteljice odgovorili, da se o stališču le delno strinjata. 

Da so razlike v  stališču Sodelavki v timu se morata nujno strokovno dopolnjevati, zelo 

majhne, je lepo razvidno tudi iz Preglednice 31 v prilogi diplomska naloge.  

Preglednica 2: T- preizkus za stališče: Sodelavki v timu se morata nujno strokovno 

dopolnjevati. 

  
Delovno 

mesto 
N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 
t p 

Sodelavki v timu se 

morata nujno 

strokovno 

dopolnjevati. 

pomočnica 

vzgojiteljice 53 3,64 0,623 

-1,284 0,202 
vzgojiteljica 

46 3,78 0,467 
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Povprečna ocena strinjanja s trditvijo, da se morata sodelavki v timu nujno strokovno 

dopolnjevati, znaša med vzgojiteljicami 3,8 med pomočnicami vzgojiteljice 3,6. 

Ker razlika v povprečnih vrednostih trditve med skupinama ni statistično značilna (t=-

1,28; p>0,05), lahko trdim, da se v strinjanju z omenjenim stališčem vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljice statistično ne razlikujejo, s tem pa postavljeno hipotezo 

potrdim.  

 
Slika 16: Sodelavki v timu si morata sproščeno izražati svoje želje in predloge. 

 

Iz slike 16 je razvidno, da imajo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice približno enake 

poglede na izražanje želja in pogledov v timu; večinoma se popolnoma strinjajo, da si 

morata sodelavki v timu sproščeno izražati svoje želje in predloge. Z odgovorom se 

popolnoma strinjam je odgovorilo 67,4 % vzgojiteljic in 38 (71,7 %) pomočnic 

vzgojiteljice. Z odgovorom se večinoma strinjam je odgovorilo 28,3 % vzgojiteljic in 

24,5 % pomočnic vzgojiteljice. Z odgovorom se delno strinjam je odgovorilo4,3 % 

vzgojiteljic in 3,8 % pomočnic vzgojiteljice. 

Preglednica 3: T- preizkus za stališče: Sodelavki v timu si morata sproščeno izražati 

svoje želje in predloge. 

  
Delovno 

mesto 
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Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 
t p 

Sodelavki v timu si 

morata sproščeno 

izražati svoje želje 

in predloge. 

pomočnica 

vzgojiteljice 53 3,77 0,466 

-0,096 0,924 
vzgojiteljica 

46 3,78 0,467 
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Povprečna ocena strinjanja s trditvijo, da si morata sodelavki v timu sproščeno izražati 

svoje želje in predloge, znaša med vzgojiteljicami 3,77 in med pomočnicami 

vzgojiteljice pa 3,78. Razlika v povprečnih ocenah je med skupinama premajhna in 

statistično nepomembna (t=-0,09; p>0,05), zato lahko trdim, da se v strinjanju z 

omenjenim stališčem vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice statistično ne razlikujejo, 

s tem pa hipotezo tudi za to trditev potrdim.  

 
Slika 17: Sodelavki v timu si morata omogočati, da učinkovito uporabljata svoja znanja 

in sposobnosti. 

 

Iz slike 17 lahko razberemo, da se mnenja vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice 

bistveno ne razlikujejo v zvezi s stališčem Sodelavki v timu si morata omogočati, da 

učinkovito uporabljata svoja znanja in sposobnosti. Na trditev se popolnoma strinjam je 

odgovorilo 87,0 % vzgojiteljic in 92,5 % pomočnic vzgojiteljice. 13,0 % vzgojiteljic in 

7,5 % pomočnic vzgojiteljice je odgovorilo, da se večinoma strinjajo. Ostalih možnosti 

anketiranke niso izbrale. 

Iz Preglednice 33 v prilogi je razvidno, da se zelo velik delež vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljic popolnoma strinja s stališčem, da si morata sodelavki v timu omogočati, da 

učinkovito uporabljajta svoja znanja in sposobnosti. 

Iz Preglednice 4 lahko razberemo, da povprečna ocena strinjanja s trditvijo, da si morata 

sodelavki v timu omogočati, da učinkovito uporabljata svoja znanja in sposobnosti, 

znaša med vzgojiteljicami 3,91 in med pomočnicami vzgojiteljice 3,89.  
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Preglednica 4: T- preizkus za stališče: Sodelavki v timu si morata omogočati, da 

učinkovito uporabljata svoja znanja in sposobnosti. 

  
Delovno 

mesto 
N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 
t p 

Sodelavki v timu si 

morata omogočati, da 

učinkovito 

uporabljata svoja 

znanja in 

sposobnosti. 

pomočnica 

vzgojiteljice 53 3,89 0,32 

-0,428 0,669 

vzgojiteljica 

46 3,91 0,285 

 

Razlika v povprečnih ocenah med skupinama ni statistično značilna (t=-0,43; p>0,05), 

zato lahko trdim, da se v strinjanju z omenjenim  stališčem vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljice statistično ne razlikujejo in hipotezo tudi v primeru tega stališča potrjujem. 

 
Slika 18: V procesu reševanja problemov ima prevladujoče mnenje vzgojiteljica. 

 

Glede stališča V procesu reševanja problemov ima prevladujoče mnenje vzgojiteljica,  

imajo anketirane vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice različne poglede. S tem, da 

ima vzgojiteljica pri reševanju problemov in sporov prevladujoče mnenje, se nikakor ne 

strinjajo pomočnice vzgojiteljice (45,3 %) in  tudi 17,4 % vzgojiteljic. Z odgovorom se 

delno strinjam je odgovorilo 45,7 % vzgojiteljic in 37,7 % pomočnic vzgojiteljice. Tudi 

v deležu odgovora »se večinoma strinjam« so mnenja zelo različna, kar pomeni, da je s 

tem odgovorom odgovorilo 28,3 % vzgojiteljic in 9,4 % pomočnic vzgojiteljice. Z 

odgovorom »se popolnoma strinjam« pa je odgovorilo 8,7 % vzgojiteljic in 7,5 % 

pomočnic vzgojiteljice. Da je delež zadnjih dveh možnih odgovorov manjši, je zelo 

vsekakor dobro, ker to pomeni, da pri reševanju sporov nima vedno prevladujočega 

mnenja vzgojiteljica, ampak obe v tandemu. 
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Upam, da odgovori niso posledica zgolj negativnih izkušenj pomočnic vzgojiteljice z 

vzgojiteljicami, ampak tega, da se v tandemih res upošteva mnenja obeh v procesu 

reševanja sporov. 

Preglednica 5: T- preizkus za stališče: V procesu reševanja problemov ima 

prevladujoče mnenje vzgojiteljica. 

  
Delovno 

mesto 
N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 
t p 

V procesu reševanja 

problemov ima 

prevladujoče mnenje 

vzgojiteljica. 

pomočnica 

vzgojiteljice 53 2,19 0,982 

1,997 0,049 
vzgojiteljica 

46 1,83 0,797 

 

Povprečna ocena strinjanja s trditvijo, da ima v procesu reševanja problemov 

prevladujoče mnenje vzgojiteljica, znaša med vzgojiteljicami 1,83, med pomočnicami 

vzgojiteljice pa 2,19. 

Razlika v povprečnih ocenah  je med skupinama statistično značilna (t=2,00; p<0,05), 

zato lahko trdim, da se v strinjanju z omenjenim stališčem vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljice statistično pomembno razlikujejo. V primeru te trditve torej hipotezo, s 

katero sem predvidevala, da ni razlik, zavračam.  

 
Slika 19: Za tim je značilna odprta, iskrena komunikacija. 

 

Stališča vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice, da je za tim značilna odprta, iskrena 

komunikacija, se skoraj ne razlikujejo. Kar 95,7 % vzgojiteljic je odgovorilo, da se 

popolnoma strinja in 92,5 % pomočnic vzgojiteljice prav tako. Z odgovorom delno se 

strinjam je odgovorilo 4,3 % vzgojiteljic in 5,7 % pomočnic vzgojiteljice. 
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Preglednica 6: T- preizkus za stališče: Za tim je značilna odprta, iskrena 

komunikacija. 

  
Delovno 

mesto 
N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 
t p 

Za tim je značilna 

odprta, iskrena 

komunikacija. 

pomočnica 

vzgojiteljice 52 3,94 0,235 

-0,316 0,753 vzgojiteljica 46 3,96 0,206 

 

Povprečna ocena strinjanja s trditvijo, da je za tim značilna odprta, iskrena 

komunikacija, znaša med vzgojiteljicami 3,96, med pomočnicami vzgojiteljice pa 3,94. 

Razlika v povprečnih ocenah  med skupinama ni statistično značilna (t=-0,316; p>0,05), 

zato lahko trdim, da se v strinjanju z omenjenim stališčem vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljice statistično ne razlikujejo. Postavljeno hipotezo o neobstoju razlik torej 

potrjujem.  

 
Slika 20: V konfliktnih situacijah mora zmagati moč argumentov in strokovnosti. 

 

Glede stališča V konfliktnih situacijah mora zmagati moč argumentov in strokovnosti, je 

kar nekaj odstopanj med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice. Da se s trditvijo 

delno strinjajo, je odgovorilo 10,9 % vzgojiteljic in 17,0 % pomočnic vzgojiteljice. 

Odstopanje se kaže tudi pri odgovoru »se večinoma strinjam«, saj je tako  odgovorilo  

28,3 % vzgojiteljic in 18,9 % pomočnic vzgojiteljice. Da mora v konfliktnih situacijah 

zmagati moč argumentov in strokovnosti, pa se popolnoma strinja kar 58,7 % 

vzgojiteljic in 54,7 % pomočnic vzgojiteljice. 
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Preglednica 7: T- preizkus za stališče: V konfliktnih situacijah mora zmagati moč 

argumentov in strokovnosti. 

  
Delovno 

mesto 
N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 
t p 

V konfliktnih 

situacijah mora 

zmagati moč 

argumentov in 

strokovnosti. 

pomočnica 

vzgojiteljice 52 3,13 0,991 

-2,763 0,007 
vzgojiteljica 

45 3,6 0,654 

 

Povprečna ocena strinjanja s trditvijo, da mora v konfliktnih situacijah zmagati moč 

argumentov in strokovnosti, znaša med vzgojiteljicami 3,6, med pomočnicami 

vzgojiteljice pa 3,13. 

Razlika v povprečnih vrednostih je med skupinama statistično značilna (t=-2,76; 

p<0,05), zato lahko trdim, da se v strinjanju z omenjenim  stališčem vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljice statistično razlikujejo, ničelno hipotezo moramo zavrniti. 

 
Slika 21: V timu se moramo truditi najti skupno rešitev. 

 

Da se moramo v timu truditi najti skupno rešitev, se popolnoma strinjajo vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljice. Tako je odgovorilo 89,1 % vzgojiteljic in 90,6 % pomočnic 

vzgojiteljice. Odstopanj je le nekaj, saj je na trditev »se večinoma strinjam« odgovorile 

le 8,7 % vzgojiteljice in 7,5 % pomočnice vzgojiteljice. Z odgovorom »se delno 

strinjam«, je odgovorilo le 2,2 % vzgojiteljic in 1,9 % pomočnic vzgojiteljice. Odgovori 

so pričakovani in če se v konkretnih situacijah res trudimo najti skupno rešitev, smo na 

dobri poti. 
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Preglednica 8: T- preizkus za stališče: V timu se moramo truditi najti skupno rešitev. 

  
Delovno 

mesto 
N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 
t p 

V timu se moramo 

truditi najti skupno 

rešitev. 

pomočnica 

vzgojiteljice 53 3,92 0,267 

1,224 0,225 vzgojiteljica 46 3,83 0,486 

 

Povprečna ocena strinjanja s trditvijo V timu se moramo truditi najti skupno rešitev 

znaša med vzgojiteljicami 3,83, med pomočnicami vzgojiteljice pa 3,92. 

Razlika v povprečnih vrednostih med skupinama ni statistično značilna (t=1,224; 

p>0,05), zato lahko za omenjeno stališče trdim, da se vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljice v strinjanju z omenjenim stališčem statistično pomembno ne razlikujejo. Z 

dobljenimi podatki hipotezo potrdim.  

 
Slika 22: Probleme v timu je najbolje prikriti oziroma zamolčati. 

 

Iz Slike 22 lahko razberemo, da se deleži strinjanja v zvezi s stališčem  Probleme v timu 

je najbolje prikriti oziroma zamolčati med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice 

bistveno ne razlikujejo  Nikakor se s tem stališčem ne strinjajo pomočnice vzgojiteljice, 

saj jih je kar 98,1 % odgovorilo tako in 87,0 % vzgojiteljic. 6,5 % vzgojiteljic se s 

stališčem delno strinja ter 1,9 % pomočnic vzgojiteljice, 4,3 % vzgojiteljic se večinoma 

strinja, 2,2 % vzgojiteljic pa na vprašanje ni odgovorilo.  
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Preglednica 9: T- preizkus za stališče: Probleme v timu je najbolje prikriti oziroma 

zamolčati. 

  
Delovno 

mesto 
N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 
t p 

Probleme v timu je 

najbolje prikriti 

oziroma zamolčati. 

pomočnica 

vzgojiteljice 53 1,09 0,45 

-0,186 0,853 vzgojiteljica 45 1,11 0,438 

 

Povprečna ocena strinjanja s trditvijo, da je probleme v timu najbolje prikriti oziroma 

zamolčati, znaša med vzgojiteljicami 1,11, med pomočnicami vzgojiteljice pa 1,09. 

Razlika v povprečnih vrednostih med skupinama ni statistično značilna (t=-0,186; 

p>0,05), zato lahko trdim, da se vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v strinjanju z 

omenjenim stališčem ne razlikujejo, zato lahko hipotezo potrdim. 

 
Slika 23: Sodelavki v timu si morata med seboj zaupati. 

 

Da si morata sodelavki v timu med seboj zaupati, se popolnoma strinja 84,8 % 

vzgojiteljic in 90,6 % pomočnic vzgojiteljice. Z odgovorom »se večinoma strinjam« je 

odgovorilo 8,7 % vzgojiteljic in 9,4 % pomočnic vzgojiteljice. Z odgovorom »se delno 

strinjam« je odgovorilo 4,3 % vzgojiteljic in nobena pomočnica vzgojiteljice. Ena 

vzgojiteljica na vprašanje ni odgovorila. 
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Preglednica 10: T- preizkus za stališče: Sodelavki v timu si morata med seboj zaupati. 

  
Delovno 

mesto 
N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 
t p 

Sodelavki v timu si 

morata med seboj 

zaupati. 

pomočnica 

vzgojiteljice 53 3,87 0,394 

0,016 0,988 vzgojiteljica 45 3,87 0,405 

 

Povprečna ocena strinjanja s trditvijo, da si morata sodelavki med seboj zaupati, znaša 

tako med vzgojiteljicami kot med pomočnicami vzgojiteljice 3,87. 

Razlika v povprečnih vrednostih med skupinama ni statistično značilna (t=0,016; 

p>0,05), zato lahko trdim, da se v omenjenem stališču vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljice statistično ne razlikujejo, hipotezo torej lahko potrdim. 

 
Slika 24: Za učinkovito delo v timu morata sodelavki čutiti pripadnost tandemu in 

oddelku. 

 

Da morata sodelavki za učinkovito delo v timu čutiti pripadnost tandemu in oddelku, se 

strinjajo tako vzgojiteljice kot pomočnice vzgojiteljice. Z odgovorom »se popolnoma 

strinjam« je odgovorilo 82,6 % vzgojiteljic in 86,8 % pomočnic vzgojiteljice. Odstopanj 

je le malo, saj je z odgovorom »se večinoma strinjam« odgovorilo  10,9 % vzgojiteljic 

in 13,2 % pomočnic vzgojiteljice. 4,3 % vzgojiteljic je odgovorilo, da se s stališčem 

delno strinjata, ter 1 pomočnica vzgojiteljice (2,2 %), ki se s stališčem nikakor ne 

strinja. Med pomočnicami vzgojiteljice ni takšnih odstopanj.  
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Preglednica 11: T- preizkus za stališče: Za učinkovito delo v timu morata sodelavki 

čutiti pripadnost tandemu in oddelku. 

  
Delovno 

mesto 
N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 
t p 

Za učinkovito delo v 

timu morata 

sodelavki čutiti 

pripadnost tandemu 

in oddelku. 

pomočnica 

vzgojiteljice 53 3,79 0,495 

-0,327 0,745 
vzgojiteljica 

46 3,83 0,529 

 

Povprečna ocena strinjanja s trditvijo, da morata za učinkovito delo v timu sodelavki 

čutiti pripadnost tandemu in oddelku, znaša med vzgojiteljicami 3,83, med 

pomočnicami vzgojiteljice pa 3,79. 

Razlika v povprečnih vrednostih med skupinama ni statistično značilna (t=-0,327; 

p>0,05), zato lahko trdim, da se v omenjenem stališču vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljice statistično ne razlikujejo. Dobljeni  podatki hipotezo potrjujejo.  

Da sodelavki v tandemu čutita pripadnost tandemu in oddelku, se kaže tudi v tem, kako 

sodelujeta na roditeljskih sestankih. Včasih zaradi delovnega urnika vzgojiteljic starši 

vzgojiteljice sploh ne srečajo  in pomočnica vzgojiteljice je pogosto edina vsakodnevna 

vez strokovnih delavk s starši. 

 
Slika 25: Na uspešnost timskega dela vplivajo tudi neformalna druženja. 

 

Mnenja o tem, ali na uspešnost timskega dela vplivajo tudi neformalna druženja, so med 

strokovnimi delavkami zelo različna. Največ 30,4 % vzgojiteljic je odgovorilo, da se s 

stališčem večinoma strinja, medtem ko je največ 35,8 % pomočnic vzgojiteljice 
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odgovorilo, da se s stališčem le delno strinja. 17,4 % vzgojiteljic se z omenjenim  

stališčem nikakor ne strinja in prav tako 15,1 % pomočnic vzgojiteljice. 21,7 % 

vzgojiteljic in 17 % pomočnic vzgojiteljice je odgovorilo, da se s stališčem popolnoma 

strinjajo. Ena vzgojiteljica in ena pomočnica vzgojiteljice pa na vprašanje nista 

odgovorili. 

Preglednica 12: T- preizkus za stališče: Na uspešnost timskega dela vplivajo tudi 

neformalna druženja. 

  
Delovno 

mesto 
N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 
t p 

Na uspešnost 

timskega dela 

vplivajo tudi 

neformalna druženja. 

pomočnica 

vzgojiteljice 51 2,49 0,925 

-0,479 0,633 
vzgojiteljica 

46 2,59 1,066 

 

Povprečna ocena strinjanja s trditvijo, da na uspešnost timskega dela vplivajo tudi 

neformalna druženja, znaša med vzgojiteljicami 2,59, med pomočnicami vzgojiteljice 

pa 2,49. 

Razlika v povprečnih vrednostih med skupinama ni statistično značilna (t=-0,479; 

p>0,05), zato lahko trdim, da se v strinjanju z omenjenim stališčem vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljice statistično ne razlikujejo. Podatki torej hipotezo potrjujejo. 

 
Slika 26: Na uspešnost timskega dela vpliva starost obeh strokovnih delavk v timu.  

 

S tem, da na uspešnost timskega dela vpliva starost obeh delavk, se ne strinjajo ne  

vzgojiteljice, kar 54,3 % jih je tako odgovorilo, kot tudi ne pomočnice vzgojiteljice 

(58,5 %). Zaznati pa je druga manjša odstopanja, in sicer: 26,1 % vzgojiteljic se s 

stališčem delno strinja, prav tako 35,8 % pomočnic vzgojiteljice. 6,5 % vzgojiteljic se s 
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stališčem večinoma strinja in prav tako ena pomočnica vzgojiteljice. Popolnoma pa se 

strinja 8,7 % vzgojiteljic in 3,8 % pomočnic vzgojiteljice. Na dobljene rezultate gotovo 

vplivajo morebitne slabe izkušnje, ki so jih strokovne delavke imele v preteklih letih.  

Preglednica 13: T- preizkus za stališče: Na uspešnost timskega dela vpliva starost obeh 

strokovnih delavk v timu. 

  
Delovno 

mesto 
N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 
t p 

Na uspešnost 

timskega dela vpliva 

starost obeh 

strokovnih delavk v 

timu. 

pomočnica 

vzgojiteljice 52 1,69 0,897 

1,327 0,188 
vzgojiteljica 

45 1,47 0,757 

 

Povprečna ocena strinjanja s trditvijo, da na uspešnost timskega dela vpliva starost obeh 

strokovnih delavk v timu, znaša med vzgojiteljicami 1,47, med pomočnicami 

vzgojiteljice pa 1,69. 

Razlika v povprečnih vrednostih med skupinama ni statistično značilna (t=1,327; 

p>0,05), zato lahko trdim, da se v strinjanju z omenjenim stališčem  vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljic statistično ne razlikujejo. Z rezultati lahko hipotezo potrdim. 

 
Slika 27: Na uspešnost tima vplivajo strokovne kompetence strokovnih delavk. 

 

S tem, da na uspešnost tima vplivajo strokovne kompetence strokovnih delavk, se 

popolnoma strinja kar 45,7 % vzgojiteljic in 24,5 % pomočnic vzgojiteljice. Največ  

39,6 % pomočnic vzgojiteljice je odgovorilo »se večinoma strinjam«, medtem ko je s 

takšnim odgovorom odgovorilo 32,6 % vzgojiteljic. 17,4 % vzgojiteljic in kar 38,3 % 
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pomočnic vzgojiteljice se s stališčem le delno strinja. 4,3 % vzgojiteljic se nikakor ne 

strinja, prav tako ne 3 pomočnice vzgojiteljice.  

Preglednica 14: T- preizkus za stališče: Na uspešnost tima vplivajo strokovne 

kompetence strokovnih delavk. 

  
Delovno 

mesto 
N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 
t p 

Na uspešnost tima 

vplivajo strokovne 

kompetence 

strokovnih delavk. 

pomočnica 

vzgojiteljice 52 2,9 0,846 

-1,26 0,211 
vzgojiteljica 

46 3,13 0,934 

 

Povprečna ocena strinjanja s trditvijo, da na uspešnost tima vplivajo strokovne 

kompetence strokovnih delavk, znaša med vzgojiteljicami 3,13, med pomočnicami 

vzgojiteljice pa 2,9. 

Razlika v povprečnih vrednostih med skupinama ni statistično značilna (t=-1,26; 

p>0,05), zato lahko trdim, da se v strinjanju z omenjenim stališčem vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljice statistično ne razlikujejo, hipotezo lahko potrdim.  

 
Slika 28: Pravila, ki jih določita glede timskega dela, morata upoštevati obe. 

 

S stališčem, da morata pravila, ki jih določita glede timskega dela, upoštevati obe, se 

popolnoma strinjajo tako vzgojiteljice kot pomočnice vzgojiteljice. Tako je odgovorilo 

kar 93,5 % vzgojiteljic in 92,5 % pomočnic vzgojiteljice. 4,3 % vzgojiteljic se s 
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stališčem večinoma strinja, prav tako 3,8 % pomočnic vzgojiteljice, ter 2,2 % 

vzgojiteljic, ki se s stališčem le delno strinja ter 1,9 % pomočnic vzgojiteljice.  

Preglednica 15: T- preizkus za stališče: Pravila, ki jih določita glede timskega dela, 

morata upoštevati obe. 

  
Delovno 

mesto 
N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 
t p 

Pravila, ki jih 

določita glede 

timskega dela, 

morata upoštevati 

obe. 

pomočnica 

vzgojiteljice 52 3,85 0,46 

-2,414 0,019 
vzgojiteljica 

46 4 0 

 

Povprečna ocena strinjanja s trditvijo, da morata pravila, ki jih določita glede timskega 

dela, upoštevati obe, znaša med vzgojiteljicami 4,00, med pomočnicami vzgojiteljice pa 

3,85.  

Razlika v povprečnih vrednostih med skupinama je statistično značilna (t=-2,414; 

p<0,05), zato lahko trdim, da se v strinjanju z omenjenim  stališčem vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljice statistično pomembno razlikujejo, zato hipotezo zavrnem. 

 
Slika 29: Pravila, ki jih določimo v oddelku vrtca, skupaj z otroki, morata dosledno 

spoštovati in uveljavljati obe. 
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Da morata pravila, ki jih določita v oddelku vrtca, skupaj z otroki, dosledno spoštovati 

in uveljavljati obe, se strinja kar 91,3 % vzgojiteljic in 96,2 % pomočnic vzgojiteljice.  

4,3 % vzgojiteljic se večinoma strinja, prav tako pa tudi 3,8 % pomočnic vzgojiteljice. 

4,3 % vzgojiteljic se s stališčem le delno strinja. 

Preglednica 16: T- preizkus za stališče: Pravila, ki jih določimo v oddelku vrtca, skupaj 

z otroki, morata dosledno spoštovati in uveljavljati obe. 

  
Delovno 

mesto 
N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 
t p 

Pravila, ki jih 

določimo v oddelku 

vrtca, skupaj z 

otroki, morata 

dosledno spoštovati 

in uveljavljati obe. 

pomočnica 

vzgojiteljice 53 3,89 0,375 

-1,034 0,304 

vzgojiteljica 

46 3,96 0,295 

 

Povprečna ocena strinjanja s trditvijo, da morata pravila, ki jih določijo v oddelku vrtca, 

skupaj z otroki, dosledno spoštovati in uveljavljati obe, znaša med vzgojiteljicami 3,96, 

med pomočnicami vzgojiteljice pa 3,89. 

Razlika v povprečnih vrednostih med skupinama ni statistično značilna (t=-1,034; 

p>0,05), zato lahko trdim, da se v strinjanju z omenjenim  stališčem vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljice statistično ne razlikujejo. Dobljeni rezultati hipotezo potrjujejo. 

Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice so se opredelile glede petnajstih stališč o 

timskem delu v oddelku vrtca. Rezultati so pokazali, da se v zgoraj navedenih stališčih  

večinoma  ne razlikujejo, razen v treh primerih: vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice 

se statistično pomembno razlikujejo glede  stališča, da ima prevladujoče mnenje v 

procesu reševanja problemov vzgojiteljica, da mora v konfliktnih situacijah zmagati 

moč argumentov in strokovnosti, ter da morata pravila, ki jih določita glede timskega 

dela upoštevati obe. Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice se ne strinjajo glede 

ključnih stališč, kot so reševanje problemov, konfliktnih situacij in upoštevanje pravil, 

kar pomeni, da so razlike razdvajajoče in imajo lahko posledice za odnose v timu. 
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Katera stališča so najbolj izražena pri vzgojiteljicah, glede na povprečne vrednosti 

 Stališče pov. 

vrednost 

1. - Pravila, ki jih določita glede timskega dela, morata upoštevati obe. 4 

2. - Pravila, ki jih določimo v oddelku vrtca, skupaj z otroki, morata 

dosledno spoštovati in uveljavljati obe. 

- Za tim je značilna odprta, iskrena komunikacija. 

3,96 

 

3,96 

3. - Sodelavki v timu si morata omogočati, da učinkovito uporabljata 

svoja znanja in sposobnosti. 

3,91 

4. - Sodelavki v timu si morata med seboj zaupati. 3,87 

5. - Za učinkovito delo v timu morata sodelavki čutiti pripadnost 

tandemu in oddelku. 

3,83 

 

Katera stališča so najbolj izražena pri pomočnicah vzgojiteljice, glede na povprečne 

vrednosti 

 Stališče pov. 

vrednost 

1. - V timu se moramo truditi najti skupno rešitev. 3,92 

2. - Sodelavki v timu si morata omogočati, da učinkovito uporabljata 

svoja znanja in sposobnosti. 

- Pravila, ki jih določimo v oddelku vrtca, skupaj z otroki, morata 

dosledno spoštovati in uveljavljati obe. 

3,89 

 

3,89 

3. - Sodelavki v timu si morata med seboj zaupati. 3,87 

4. - Pravila, ki jih določita glede timskega dela, morata upoštevati obe. 3,85 

5. - Za učinkovito delo v timu morata sodelavki čutiti pripadnost 

tandemu in oddelku. 

3,79 

 

Glede na povprečne vrednosti ocen strinjanja sem naredila seznam prvih  pet stališč, ki 

so bila najbolj izražena pri vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljice. Vzgojiteljice so 

na prvo mesto po povprečnih ocenah strinjanja postavile stališče Pravila, ki jih določita 

glede timskega dela, morata upoštevati obe. Zanimivo je, da je to stališče med petimi 

najbolj izraženimi tudi med pomočnicami vzgojiteljice, saj je glede na povprečne 

vrednosti strinjanja na četrtem mestu. 

Pri vzgojiteljicah je glede na velikost povprečnih ocen na drugem mestu stališče 

Pravila, ki jih določimo v oddelku vrtca, skupaj z otroki, morata dosledno spoštovati in 

uveljavljati obe, ter tudi stališče Za tim je značilna odprta, iskrena komunikacija. Glede 

prvega od teh dveh stališč so podobno stopnjo strinjanja izrazile tudi pomočnice 

vzgojiteljice. Stališče, da je za tim značilna odprta, iskrena komunikacija, pa pri  
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pomočnicah vzgojiteljice ni doseglo tako visokih povprečnih ocen strinjanja, da bi bilo 

na prvih petih mestih.  

Na tretjem mestu po velikosti povprečnih ocen strinjanja pri vzgojiteljicah je stališče 

Sodelavki v timu si morata omogočati, da učinkovito uporabljata svoja znanja in 

sposobnosti. Tudi med pomočnicami vzgojiteljice je to stališče uvrščeno med prvih pet, 

vendar je pri njih po velikosti poprečne ocene že na drugem mestu. Mogoče zato, ker se 

same na določenih področjih počutijo kompetentne, pa jim vzgojiteljice ne dajo 

priložnosti , da bi svoja znanja in sposobnosti tudi učinkovito uporabljale.  

Stališče Sodelavki v timu si morata med seboj zaupati, je pri vzgojiteljicah na četrtem 

mestu, medtem ko je to stališče pri pomočnicah vzgojiteljice že na tretjem mestu. Torej, 

lahko rečem, da so vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice glede omenjenega stališča 

izražale podobno strinjanje, vendar so se  pomočnice vzgojiteljice s stališčem kljub 

temu nekoliko bolj strinjale.  

Zelo zanimivo pa je tudi to, da je na petem mestu po velikosti povprečnih ocen 

strinjanja tako med vzgojiteljicami kot pomočnicami vzgojiteljice stališče Za učinkovito 

delo v timu morata sodelavki čutiti pripadnost tandemu in oddelku. Z dobljenimi 

rezultati sem zelo zadovoljna, saj so glede na povprečne vrednosti ocen strinjanja 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice skoraj ne razlikujejo: med prvimi petimi 

stališči, s katerimi se najbolj strinjajo, sta obe skupini strokovnih delavk navedli ista 

stališča. 

3.6.3 Primerjava mnenj vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice o močnih področjih 

pedagoškega dela  

 

V empiričnem delu diplomske naloge sem se posvetila tudi raziskovanju mnenj o 

močnih področij vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice, pri čemer sem analizirala, kako 

so ocenile sebe in tudi svojo sodelavko v tandemu. Anketiranke so podana področja 

dela (sodelovanje s  straši, motiviranje otrok, dajanje povratnih informacij otrokom, 

doslednost pri higienskih zahtevah, nastopanje v javnosti in pred sodelavci, urejanje 

igralnice, navajanje otrok na dosledno upoštevanje pravil) ocenile na petstopenjski 

lestvici, kjer je 1 »šibko področje«, 5 pa »zelo močno področje«.  
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V nadaljevanju primerjalno prikazujem mnenja vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice o 

njihovi (tudi svoji) kompetentnosti na področju sodelovanja s starši. 

Sodelovanje s starši 

 
Slika 30: Kako so vzgojiteljice ocenile sebe in pomočnico vzgojiteljice v tandemu na 

področju sodelovanja s straši. 

 

Iz slike 30 lahko vidimo, kako so vzgojiteljice ocenile sebe in svoje sodelavke v 

tandemu na področju sodelovanja s starši. 90 % vzgojiteljic je mnenja, da je to njihovo 

zelo močno ali močno področje. Vzgojiteljice so ocenile da je sodelovanje s starši 

močno ali zelo močno področje tudi njihovih pomočnic vzgojiteljice. Tako je 

odgovorilo približno 70 % vprašanih vzgojiteljic. Vzgojiteljice so tudi ocenile, da je 

sodelovanje s starši zadovoljivo področje pomočnic vzgojiteljice, takšnega mnenja jih je 

24 % vprašanih.  

Na Sliki 31 lahko vidimo, da pomočnice vzgojiteljice večinoma (88 %) menijo, da je 

področje sodelovanja s starši zelo močno področje vzgojiteljic. Pomočnice vzgojiteljice 

pa so tudi sebe ocenile kot kompetentne na področju sodelovanja s starši, saj jih je kar 

73 % mnenja, da je sodelovanje s starši tudi njihovo močno ali zelo močno področje. 22 

% pomočnic vzgojiteljice je mnenja, da je področje sodelovanja s starši njihovo vsaj 

zadovoljivo področje, 3,8 % pomočnic vzgojiteljice pa je mnenja, da je to njihovo šibko 

področje. 
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Slika 31: Kako so pomočnice vzgojiteljice ocenile sebe in vzgojiteljico v tandemu  

področju sodelovanja s straši.  

 

Ker je odstotni delež tistih, ki sodelovanja s starši ne prepoznavajo kot njihovega 

močnega ali zelo močnega področja zelo majhen, strokovna zaskrbljenost ni postrebna. 

Morda imajo te strokovne delavke pred starši preveliko tremo ali pa na tem področju 

svojega dela slabe izkušnje, lahko pa so se v tandemu dogovorile in namesto javnega 

nastopanja pred starši opravljatjo kakšno drugo nalogo ali dejavnost, ki jima 

individualno bolj leži.  

Motiviranje otrok 

 

Slika 32: Kako so vzgojiteljice ocenile sebe in pomočnico vzgojiteljice v tandemu na  

področju motiviranja otrok. 
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Kar 56,5 % vzgojiteljic meni, da je področje motiviranja otrok njihovo zelo močno 

področje, 30 % pa, da je to njihovo močno področje. Jih pa kar 9 % meni, da je to 

njihovo le zadovoljivo področje. Vzgojiteljice tudi menijo (45 %), da je področje 

motiviranja otrok močno področje tudi pomočnic vzgojiteljice, da je motiviranje otrok 

zelo močno področje pomočnic vzgojiteljice pa je mnenja kar 37 % vzgojiteljic.  

 

Slika 33:  Kako so pomočnice vzgojiteljice ocenile sebe in vzgojiteljico v tandemu na  

področju motiviranja otrok. 

 

Pomočnice vzgojiteljice so večinoma (68 %) mnenja, da je sodelovanje s starši zelo 

močno področje vzgojiteljic. Dobro mnenje pa imajo na tem področju tudi o sebi:  kar 

53 % jih je mnenja, da je področje sodelovanja s starši tudi njihovo močno področje. 

Pomočnice vzgojiteljice so tudi mnenja, da je motiviranje otrok močno področje tako 

vzgojiteljic (23 %) kot pomočnic vzgojiteljic (26 %).  

Dajanje povratnih informacij otrokom 

Na Sliki 34 lahko vidimo, da je kar 52 % vzgojiteljic mnenja, da je področje 

posredovanja povratnih informacij otrokom njihovo zelo močno področje, 37 % pa jih 

meni, da je to njihovo močno področje. Hkrati so tudi mnenja, da je področje 

posredovanja povratnih informacij otrokom zelo močno ali močno področje tudi 

pomočnic vzgojiteljice, saj kar 82 % vseh vprašanih vzgojiteljic meni tako.  
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Slika 34: Kako so vzgojiteljice ocenile sebe in pomočnico vzgojiteljice v tandemu na 

področju dajanja povratnih informacij otrokom. 

 

 

Slika 35: Kako so pomočnice vzgojiteljice ocenile sebe in vzgojiteljico v tandemu glede 

področja dajanja povratnih informacij otrokom. 

 

Kar 64,2 % pomočnic vzgojiteljice je mnenja, da je področje posredovanja  povratnih 

informacij otrokom zelo močno področje vzgojiteljic. Vendar zaznavajo tudi lastno 

kompetentnost na tem področju, saj jih 54,7 % meni, da je to področje zelo močno tudi 

pri njih. Da je to področje močno tako vzgojiteljic kot pomočnic vzgojiteljice lahko 

razberemo iz slike, saj je takšnega mnenja približno 25 % vprašanih pomočnic 

vzgojiteljice. 
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Doslednost pri higienskih zahtevah 

 

Slika 36: Kako so vzgojiteljice ocenile sebe in pomočnico vzgojiteljice v tandemu glede 

doslednosti pri higienskih zahtevah. 

 

Iz slike 36 je razvidno, da so vzgojiteljice mnenja, da je to njihovo močno področje, kar 

jih meni kar 78,3 %. Tudi svoje sodelavke v tandemu so ocenile kot zelo kompetentne 

na tem področju, saj jih 73, 9 % meni, da je to področje tudi zelo močno področje 

pomočnic vzgojiteljice. Rezultati kažejo, da se vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice 

zelo dosledno držijo higienskih zahtev. Omenjena ugotovitev je pohvalna, saj s temi 

zahtevami vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice preprečijo marsikatero bolezen v 

vrtcu, zlasti v oddelkih prvega starostnega obdobja in strogo upoštevajo pravila in 

zahteve predpisanega HACAP-a. 

Na Sliki 37 vidimo, da kar 81 % pomočnic vzgojiteljice meni, da je doslednost pri 

higienskih zahtevah njihovo zelo močno področje, in nekoliko manj pogosto močno 

področje  vzgojiteljic. 73, 6 % pomočnic vzgojiteljice pa meni, da je to področje zelo 

močno izraženo tudi pri vzgojiteljicah.  
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Slika 37: Kako so pomočnice vzgojiteljice ocenile sebe in vzgojiteljico v tandemu, 

glede doslednosti pri higienskih zahtevah. 

 

Nastopanje v javnosti in pred sodelavci 

 

Slika 38: Kako so vzgojiteljice ocenile sebe in pomočnico vzgojiteljice v tandemu glede 

nastopanja v javnosti in pred sodelavci. 

 

Vzgojiteljice so mnenja, da področje nastopanja v javnosti in pred sodelavci ni niti 

njihovo niti sodelavkino zelo močno področje. Kar 47,8 % vzgojiteljic meni, da je to le 

njihovo močno področje in samo 34,8 % jih meni, da je to njihovo zelo močno 

področje. Vzgojiteljice pa so svoje sodelavke v tandemu ocenile kot slabše 

kompetentne, saj jih kar 43,5 % meni, da je to področje pri njihovi sodelavki le na 

zadovoljivi ravni. Približno 43 % vzgojiteljic  meni, da je omenjeno področje močno ali 

zelo močno pri pomočnicah vzgojiteljice. Če dobro analiziramo povedano, ugotovimo, 

da približno polovica vzgojiteljic meni, da je nastopanje v javnosti in pred sodelavci 
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vrlina tudi pomočnic vzgojiteljice, preostala polovica pa jih meni, da to ni vrlina 

pomočnic vzgojiteljice in so jim na tem področju pripisale le zadovoljivo 

kompetentnost. Da je to slabo ali šibko področje pomočnic vzgojiteljic, je ocenilo le 10 

% nekaj vzgojiteljic, medtem ko sebe niso ocenile s temi ocenami. Da so vzgojiteljice 

ocenile pomočnice vzgojiteljice tudi s takšno oceno, pa lahko povežemo tudi z 

izkušnjami. Pomočnice vzgojiteljice imajo prav gotovo manj izkušenj z nastopanjem v 

javnosti in pred sodelavci, ker običajno roditeljske sestanke vodijo vzgojiteljice same, 

pomočnice vzgojiteljice pa so le prisotne ali imajo za predstaviti kakšno krajšo vsebino.  

 

Slika 39: Kako so pomočnice vzgojiteljice ocenile sebe in vzgojiteljico v tandemu, 

glede nastopanja v javnosti in pred sodelavci. 

 

Največ (35,8 %) pomočnic vzgojiteljice je mnenja, da je nastopanje v javnosti in pred 

sodelavci njihovo močno področje, 18,9 % jih meni, da je omenjeno področje njihovo 

zelo močno področje, kar 30 % pa jih meni, da imajo na tem področju le zadovoljive 

kompetence.  Pomočnice vzgojiteljic pa so tudi različnega mnenja glede vzgojiteljic, saj 

so jih ocenile zelo različno. 35,8 % jih meni, da je to področje zelo močno pri 

vzgojiteljicah, torej so jih ocenile nekoliko boljše kot sebe. 26,4 % jih meni, da je 

nastopanje v javnosti in pred sodelavci močno področje vzgojiteljic, 26,4 % pomočnic 

vzgojiteljice pa meni, da je to področje pri vzgojiteljicah samo zadovoljivo razvito. Pri 

tem področju so pomočnice vzgojiteljice ocenjevale nekoliko bolj razpršeno, saj so 

uporabile tudi odgovor šibko področje (vzgojiteljice so ocenile s 5,7 %, sebe pa kar 13,2 

%). 
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Urejanje igralnice 

 

Slika 40: Kako so vzgojiteljice ocenile sebe in pomočnico vzgojiteljice v tandemu  

glede urejanja igralnice. 

 

Vzgojiteljice so mnenja, da je urejanje igralnice zelo močno področje pomočnic 

vzgojiteljice, saj jih tako meni kar 65,2 %. Da so vzgojiteljice tako velik odstotek tega 

odgovora namenile pomočnicam vzgojiteljice, je verjetno povezano tudi z delovnimi 

nalogami, ki jih imajo ene in druge. Vzgojiteljice imajo več neposrednega dela z otroki, 

medtem ko so pomočnice vzgojiteljice z otroki tudi v jutranjih urah in popoldan, ko je 

več časa za tovrstno delo. Vendar pa je tudi zelo visok odstotek vzgojiteljic mnenja, ja 

je to področje tudi njihovo zelo močno, saj jih tako meni kar 54,3 %. Da je to močno 

področje enih in drugih, je mnenja približno 20 % vzgojiteljic, medtem ko kar 21,7 % 

vzgojiteljic meni, da je to njihovo zgolj zadovoljivo področje. 

 

Na Sliki 41 vidimo, da so pomočnice vzgojiteljice večinoma mnenja, da je urejanje 

igralnice njihovo zelo močno področje, saj jih tako meni kar 56,6 %. Vendar jih 45,3 % 

meni, da je omenjeno področje zelo močno tudi med vzgojiteljicami. Pomočnice 

vzgojiteljice so tudi mnenja, da je urejanje igralnice v primerjavi z vzgojiteljicami 

njihovo močnejše področje, saj jih tako meni  približno 79 %. Da pa je omenjeno 

področje zelo močno področje tudi pri vzgojiteljicah, meni približno 77 % pomočnic 

vzgojiteljice. Urejanje igralnice je naloga obeh strokovnih delavk v oddelku vrtca, 

vendar se nekoliko deli glede na samo delo. 
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Slika 41: Kako so pomočnice vzgojiteljice ocenile sebe in vzgojiteljico v tandemu glede 

urejanja igralnice. 

 

Iz prakse lahko povem, da ima pomočnica vzgojiteljice glavno vlogo pri opravilih kot je 

brisanje prahu, razkuževanje igrač, preoblačenje ležalnikov, medtem ko naj bi 

vzgojiteljica skrbela bolj za estetski videz in podobo igralnice, pri čemer pa naj bi ji 

pomagala tudi pomočnica vzgojiteljice. V veliki večini oddelkov to tudi poteka na 

opisan način, kjer pa so zaposleni med seboj zelo sproščeni in profesionalni, se področja 

dela obeh ne ločujejo tako strogo med seboj: obe strokovni delavki počneta vse in se pri 

tem dopolnjujeta, pogosto pa urejanje igralnice poteka tudi skupaj z otroki. 

Navajanje otok na dosledno upoštevanje pravil 

 

Slika 42: Kako so vzgojiteljice ocenile sebe in pomočnico vzgojiteljice v tandemu glede 

navajanje otrok na dosledno upoštevanje pravil. 
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Iz Slike 42 vidimo, da so vzgojiteljice sebe in sodelavke v tandemu na omenjenem  

področju ocenile skoraj enako. Vzgojiteljice menijo, da je navajanje otrok na dosledno 

upoštevanje pravil tako njihovo zelo močno področje, kot tudi zelo močno področje 

pomočnic vzgojiteljice, saj jih tako meni približno 60 %. 30 % vzgojiteljic pa meni, da 

je to močno področje obeh skupin. Menim, da je tak rezultat dober, ker si s tem, ko so 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice tako zelo dosledne, olajšajo delo, hkrati pa so 

zgled za otroke, saj taka skupina deluje bolj umirjeno, sproščeno. Za različna opozorila 

ne porabijo veliko časa, temveč ga lahko uporabijo za kakšne zanimive dejavnosti. 

 

Slika 43: Kako so pomočnice vzgojiteljice ocenile sebe in vzgojiteljico v tandemu  

glede navajanje otrok na dosledno upoštevanje pravil. 

 

Če primerjamo rezultate vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice lahko kar hitro 

ugotovimo, da so zaznave vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice močnih področjih zelo 

podobna, tudi odstotno. Tudi pomočnice vzgojiteljice menijo, da je področje navajanje 

otrok na dosledno upoštevanje pravil njihovo zelo močno področje in močno področje  

vzgojiteljic. Menim, da se glede pravil v oddelku vrtca in navajanja otrok nanje 

strokovni delavki medsebojno dogovarjata in jih obe dosledno upoštevata, to pa kaže na 

njuno strokovnost. 

3.7 Mnenja in predlogi 
 

V raziskavi sem anketirance zaprosila,  naj navedejo svoje mnenje o njihovem tandemu 

in morebitne predloge za izboljšanje tega odnosa. Skupno število dobljenih odgovorov 

na odprto vprašanje je bilo 42, od tega je bilo 28 pozitivnih mnenj in 3 negativna, ter 12 
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predlogov. Odgovore sem razdelila v dve skupini in sicer na mnenja in predloge. 

Mnenja sem razdelila v dne kategoriji: na pozitivna in negativna. 

 

Slika 44: Število podanih mnenj. 

 

Izmed pozitivnih mnenj jih v nadaljevanju nekaj dobesedno navajam: 

- Gradiva pozitiven odnos, ki vodi k dobremu počutju in prijetnemu delu. K 

odnosu prispeva tudi vsakdanja komunikacija – razrešitev problemov, predlogi, 

itd., 

- S pomočnico mora vzgojiteljica graditi odkrit, prijazen, energičen in spoštljiv 

strokoven odnos in ta energija se posledično prenese tudi na celotno skupino, 

- S sodelavko se dobro razumeva. Všeč mi je, da se obe veliko posvečava 

otrokom, pa tudi, da se kdaj pa kdaj »pohecava«, saj je potem vzdušje 

popolnoma drugačno. 

- Zdi se mi, da v najini skupini delo definitivno poteka v timu, čemu pripomore 

tudi dobra komunikacija in kompromisi. 

- Najin tandem je sestavljen iz starejše in mlajše sodelavke. Mlajša pridobiva 

izkušnje, ima pa zelo dobre ideje. Težave imava s tem, kako jih izpeljati. Nato 

pa stopiva skupaj in se dogovoriva. 

- Obe morata živeti z otroki, za otroke in tako se ustvari najbolj prijazno in 

prijetno vzdušje v skupini. 

- Lepo se dopolnjujeva, čeprav je pomočnica veliko starejša. Ne poskušam 

prevladati in dokazovati svoje »moči« v oddelku. Sklepava kompromise. 

28 
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Upoštevam ideje pomočnice, če so dobre. Se zgodi, da imam jaz slabše. Ne 

prelagam dolžnosti in nalog vzgojiteljice nanjo. Obe se zavedava, kakšne 

dolžnosti in naloge imava. 

- S pomočnico vzgojiteljice se zelo dobro razumeva in se dopolnjujeva pri 

vodenju oddelka. 

- Meni je za enkrat že drugo leto lepo, se pravi brez problemov in konfliktov. 

- Želim si, da tako ostane še naprej! 

- V tem šolskem letu sem v tandemu s sposobno, odprto osebo, posledica tega je 

dobro sodelovanje, zadovoljstvo obeh. Vse to pa se odraža na otrocih in starših. 

- Vse OK. 

- Za enkrat se razumeva, potrebno pa je vsekakor menjavanje tandema na 2-3 leta. 

- Če bo tako naprej, bom rada hodila v službo. 

- Z vzgojiteljico se po mojem občutku razumeva zelo dobro. Veliko se 

pogovarjava in ker ima ona dosti več izkušenj kot jaz, sem se marsikaj od nje 

naučila. 

- Najin tandem je več kot odličen. Zato ne potrebujeva sprememb. Za ostale pa 

lahko rečem samo to, da je včasih treba tako kot v zakonu, skleniti kompromis. 

- S sodelavko odlično sodelujeva, ne bi nič spremenila. 

- Všeč mi je razlika v starosti delavk, ker se tako dopolnjujeva in tudi hkrati učiva 

druga od druge. Odnos imava za oceno 5, nič ne bi spremenila. 

- Ujemava se v vseh pogledih. Imava enake vrednote, odlikuje naju strpnost in 

doslednost, odprta komunikacija in zmožnost prilagajanja, fleksibilnost. 

- S pomočnico zelo dobro sodelujeva in se dopolnjujeva. Odprt pogovor, 

prilagajanje, sodelovanje, enakovreden odnos v skupini … 

- S sodelavko si dosledno izmenjujeva povratne informacije o pedagoškem delu. 

V najinem odnosu prevladuje učinkovita in konstruktivna komunikacija. 

- Ok. 

- Ni pripomb, tako naj ostane vsa leta naprej. 

- V vsem se dopolnjujeva. 

- S tandemom sem izredno zadovoljna. 

- S sodelavko sva v dobrem odnosu in se dopolnjujeva. 

- S sodelavko v timu odlično sodelujeva. Obe sva zelo prilagodljivi osebi, zato 

zelo malokrat pride do konflikta. Sklepanje kompromisov se mi zdi v timu 

najpomembnejše.  
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Negativna mnenja: 

- Mnenja sem, da je vzgojiteljica nad pomočnico v lestvici odnosov in bi morala 

pomočnica – to upoštevati. Nikakor ne moremo enačiti, da sta vzgojiteljica in 

pomočnica vzgojiteljice enakovredni (saj je to opazno pri plačilu dela, pri 

odgovornosti stanja v oddelku), pri pripravah ter izvedbah dejavnosti, in če to 

upošteva pomočnica, je vsekakor odnos boljši. 

- Medsebojna komunikacija v tandemu je ključnega pomena pri izvajanju 

pedagoškega dela. S pomočnico nikoli ne komunicirava, saj jo delo ne zanima, 

misli samo na sebe in svoje potrebe. Sebe postavlja v ospredje in zanemarja 

otroke ter delo z njimi.. kljub temu, da ji ponudim sodelovanje, ki tega ne 

sprejme, češ da to ni njeno delo in njena dolžnost. Moram priznati, da kljub 

vsemu trudu, ki sem ga vložila v sodelovanje, ni bilo nobenega napredka, zato 

sem obupala in delo opravljam čisto sama. 

- V zadnjem času se moje pomočnice pogosto menjujejo (porodniška, bolniška), 

zaradi daljše odsotnosti, zato težko prikažem realno mnenje (vpliva na celotno 

delo, počutje v naši skupini). 

Zaključim lahko, da prevladujejo pozitivna mnenja, je pa tistih nekaj negativnih zelo 

zaskrbljujočih. 

Predloge za bolje timsko delo pa sem razdelila v štiri kategorije. V primerih, kjer je 

bilo napisano pozitivno mnenje in hkrati tudi predlog, sem upoštevala predlog. 

 

Slika 45: Število podanih predlogov za izboljšanje timskega dela.  
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Zanimivi pa so tudi predlogi, ki so jih vprašane vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice 

napisale na anketni vprašalnik. Predloge sem razdelila v štiri kategorije: sodelovanje, 

komunikacija, odkritost/odprtost, upoštevanje mnenj obeh. 

Sodelovanje: 

- Sodelovanje v tandemu je zelo pomembno za uspešno in ustvarjalno okolje v 

skupini. 

- … več časa za načrtovanje … 

- Medsebojno zaupanje, timsko, enakovredno delo, upoštevanje mnenj, 

doslednost obeh… 

Komunikacija: 

- Tako kot je za vsak odnos, prijateljstvo pomembna komunikacija, pogovor 

(odprt pogovor, poslušanje, držanje dogovora, iskrenost), tako je pomembno tudi 

tu. 

- Pomembno za tandem je komunikacija, brez tega ni sodelovanja. 

Odkritost/odprtost: 

- Sodelavki si morata biti druga do druge odkriti in skupaj reševati morebitne 

težave. Upoštevati pa moramo tudi to, da smo si različni in imamo vsak svoja 

mišljenja in stališča. 

- Pomembna je odprtost in zavzetost za delo obeh. 

- Predvsem, da vodstvo daje v tim osebe, ki so si blizu. Delo je lažje, sproščujoče, 

kar pa vpliva tudi na otroke.  

Upoštevanje mnenj obeh: 

- Vzgojiteljica in pomočnica in seveda tudi tandem si morajo vedno pomagati in 

sodelovati skupaj, da smo lahko še bolj uspešni. Upoštevati se morajo tudi 

mnenja pomočnice pri načrtovanju. 

- S sodelavko se dobro razumeva. Delo bi lahko izboljšali tako, da bi vedno 

skupno načrtovali in analizirali delo v oddelku. 

- Sodelovanje, upoštevanje mnenj, predlogov, dobri medsebojni odnosi, vzajemna 

pomoč. Zadovoljna sem z delom v tandemu. 
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- Zelo zaželeno in priporočljivo, da si vzgojiteljica in pomočnica želita delati 

skupaj. Naj se upošteva želja obeh in ne samo enega. 

Anketiranke so poudarile skupno sodelovanje in upoštevanje mnenj obeh. Drugače pa 

so kategorije zastopane približno enako, verjetno zato, ker imajo vprašane tudi zelo 

različne izkušnje.  
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4 ZAKLJUČEK 
 

V diplomski nalogi sem želela s teoretično analizo spoznaj iz strokovne literature 

opredeliti pojme in dejavnike, ki vplivajo na timsko delo in na odnos med vzgojiteljico 

in pomočnico vzgojiteljice. Opredelila sem tim in tandem kot posebno vrsto tima pa 

tudi tandem vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice ter njune delovne naloge,  

značilnosti njunih delovnih mest ter vse značilnosti tima, npr. procese oblikovanja tima, 

komunikacijo in komunikacijske odnose v timu ter prednosti in pomanjkljivosti dela v 

tandemu vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice. Na uspešnost tandema vplivajo mnogi 

dejavniki, kot so: stopnja izobrazbe, osebnostne lastnosti, starost članov tandema, 

osebne vrednote, pogledi na vzgojne cilje, zadovoljstvo v poklicu, možnost 

uresničevanja lastnih strokovnih interesov.  

S poglobljenim študijem literature o timskem delu na splošno sem si oblikovala mnenja 

in nekatera pričakovanja glede timskega dela vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice.  Z 

raziskavo med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice sem želela raziskati, kako 

timsko delo poteka v praksi ter pridobiti predloge strokovnih delavcev za njegovo 

izboljšanje. Zanimalo me je, kako pogosto vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice 

timsko načrtujejo, izvajajo in evalvirajo svoje pedagoško delo. Zanimalo me je, kako 

vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice zaznavata svoj medsebojni odnos, kakšna je 

komunikacija med njima, kako si delita pedagoško delo, katera so po njihovem mnenju 

njuna močna in šibka področja, zanimalo pa me je tudi, kakšne so razlike v stališčih o 

različnih področjih pedagoškega dela med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice. 

Z raziskavo sem ugotovila, da je stanje v dolenjskih vrtcih pohvalno, saj vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljice skupno načrtujejo, izvajajo in evalirajo svoje pedagoško delo. 

Ugotovila sem tudi, da se vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice paroma pogovarjajo   

med seboj tako o pedagoškem delu kot o njihovem  odnosu v tandemu, da si pedagoško 

delo v tandemu strokovni delavki delita oziroma se o delitvi dogovarjata glede na 

močna področja, ki jih imata. Ugotovila sem tudi, da se stališča glede timskega dela v 

oddelku vrtca med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice večinoma statistično ne 

razlikujejo. Z anketnim vprašalnikom pa sem pridobila tudi  nekaj mnenj in predvsem 

predlogov za izboljšanje timskega dela med vzgojiteljicami in pomočnicami 
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vzgojiteljice. Vendar rezultatov raziskave ne morem posploševati, ker sem zajela le 

dolenjske vrtce. 

Sodelujoče v anketi predlagajo, da mora biti odnos med vzgojiteljico in pomočnico 

vzgojiteljice strokoven, temeljiti mora na odprti komunikaciji, obe v tandemu morata 

biti pripravljeni za sodelovanje,  upoštevati morata  mnenja obeh, tako pri načrtovanju 

kot pri izvajanju in evalviranju. Le tako se bodo tudi pomočnice vzgojiteljice čutile 

dovolj strokovno kompetentne za pedagoško delo z otroki. Priznati moram, da ko sem si 

izbrala temo diplomske naloge, so bila moja pričakovanja precej drugačna, saj sem 

imela sama kar nekaj slabih izkušenj. Z dobljenimi rezultati in ugotovitvami sem zelo 

zadovoljna, saj anketiranke niso izpostavile kakšnih posebej slabih izkušenj. Da je 

timsko delo  v dolenjskih vrtcih dobro, kažejo tudi rezultati primerjave zaznanih močnih  

področij vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice. Obe skupini strokovnih delavk sta na 

lestvici ocenili najprej sebe in potem še sodelavko v tandemu. Rezultati kažejo, da so 

odstopanja zelo majhna, saj so zelo podobno ocenile druga drugo, s tem pa izkazale 

veliko mero strokovnosti in spoštovanja do sodelavke v tandemu. 

Za uspešno in kakovostno  timsko delo je izredno pomembno, da se tako vzgojiteljice 

kot pomočnice vzgojiteljice zavedajo prednosti in slabosti timskega dela. Če bodo s 

pomočjo strokovnega znanja o timskem delu in s pridobljenimi izkušnjami 

prepoznavale znakov, ki nakazujejo možne napetosti, jih bodo lahko še pravočasno in 

konstruktivno preprečevale ali odpravljale. Prav tako je pomembno, da pri nadaljnjem  

timskem delu upoštevajo pridobljene dobre izkušnje. Najbolj učinkovito lahko to 

uresničijo z odkritim medsebojnim pogovorom, s pisanjem strokovnih člankov v 

različne strokovne revije in podobnim. Predvsem pa ne smejo pozabiti, da je glavni 

namen in skupen cilj njihovega timskega dela čim bolj strokovno in celostno 

zagotavljanje skrbi za otroke in za njihov napredek. 
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6 PRILOGE 
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Priloga 1: Anketni vprašalnik 

Spoštovane strokovne sodelavke! 

Sem absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. Pripravljam 

diplomsko nalogo z naslovom Pogledi vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice na 

timsko delo v vrtcu. V svoji diplomski nalogi sem se odločila raziskati, kako 

vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice delujeta v timu. Vprašalnik je anonimen, 

podatki bodo uporabljeni zgolj za namen te diplomske naloge. 

Že v naprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje, iskrene odgovore ter Vaš čas, ki ste ga 

namenili izpolnjevanju tega vprašalnika.   

                                                                                    absolventka PV Andreja Gregorčič  

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Na vprašanje odgovorite tako, da obkrožite črko pred ustreznim odgovorom. 

      1. Vaše delovno mesto: 

a) pomočnica vzgojiteljice                                                   b) vzgojiteljica 

2. Vaša starost: 

a) do 30 let                                                                           c) od 40 do 49 let 

b) od 30 do 39 let                                                                 d) 50 let in več 

3. Vaša izobrazba: 

a) srednja šola vzgojiteljske smeri                   d) magisterij 

b) višja šola vzgojiteljske smeri                       e) poklicna šola s prekvalifikacijo 

c) visoka šola vzgojiteljske smeri                    f) drugo: __________________. 

4. Vaši pogledi na timsko delo v oddelku vrtca. Na vprašanje odgovorite tako, da 

naredite križec v ustrezno okence. 

Obrni! 

 Trditve nikoli včasih pogost

o 

vedno 

1. Tematske sklope timsko načrtujeva.     

2. Pri timskem načrtovanju upoštevava mnenja obeh.     

3. S sodelavko se dogovoriva o delitvi dela.     

4. Pedagoško delo z otroki izvajava s prepletanjem vlog obeh.     

5. Pedagoško delo izvaja le vzgojiteljica, pomočnica 

vzgojiteljice zgolj opazuje. 

    

6. Pedagoško delo si deliva glede na najina močna področja.     

7. Pedagoško delo izvajava izmenično.     

8. Pedagoško delo izvaja pomočnica vzgojiteljice, vzgojiteljica 

zgolj nadzira. 

    

9. S sodelavko si izmenjujeva povratne informacije o 

pedagoškem delu. 

    

10. S sodelavko se v tandemu pogovarjava o najinem odnosu.     

11. S sodelavko se v tandemu pogovarjava o najinem 

strokovnem delu. 
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5. Vaša stališča glede timskega dela v oddelku vrtca. Pri odgovoru upoštevajte 

naslednji ključ: 1 – se nikakor ne strinjam, 2 – se delno strinjam, 3 – se 

večinoma strinjam, 4 – se popolnoma strinjam. 

6. Katera so vaša in kolegičina šibka in močna področja (napišite zase in za 

sodelavko v tandemu). Pri tem upoštevajte lestvico: 1 – šibko področje … 5 –  

zelo močno področje. 

 vzgojiteljica pomočnica 

vzgojiteljice 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1. sodelovanje s starši           
2. motiviranje otrok           
3. dajanje povratnih informacij otrokom           
4. doslednost pri higienskih zahtevah           
5. nastopanje v javnosti in pred 

sodelavci 
          

6. urejanje igralnice           
7. navajanje otrok na dosledno 

upoštevanje pravil 
          

8. (dopiši po izbiri)           
9. (dopiši po izbiri)           
10. (dopiši po izbiri)           

 

7. Navedite Vaše mnenje o vašem tandemu in morebitne predloge za 

izboljšanje odnosa med vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice v oddelku vrtca. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________________________________Hvala. 

 Stališča 1 2 3 4 
1. Sodelavki v timu se morata nujno strokovno dopolnjevati.     
2. Sodelavki v timu si morata sproščeno izražati svoje želje in predloge.     
3. Sodelavki v timu si morata omogočati, da učinkovito uporabljata svoja 

znanja in sposobnosti. 
    

4. V procesu reševanja problemov ima prevladujoče mnenje vzgojiteljica.     
5. Za tim je značilna odprta, iskrena komunikacija.      
6. V konfliktnih situacijah mora zmagati moč argumentov in strokovnosti.     
7. V timu se moramo truditi najti skupno rešitev.     
8. Probleme v timu je najbolje prikriti oz. zamolčati.     
9. Sodelavki v timu si morata med seboj zaupati.     
10. Za učinkovito delo v timu morata sodelavki čutiti pripadnost tandemu in 

oddelku. 
    

11. Na uspešnost timskega dela vplivajo tudi neformalna druženja.     
12. Na uspešnost timskega dela vpliva starost obeh strokovnih delavk v timu.      
13. Na uspešnost tima vplivajo strokovne kompetence strokovnih delavk.     
14. Pravila, ki jih določita glede timskega dela, morata upoštevati obe.     
15. Pravila, ki jih določimo v oddelku vrtca, skupaj z otroki, morata dosledno 

spoštovati in uveljavljati obe. 
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Priloga 2: preglednice od 17 do 52. 

 

Preglednica 17: Število (f) in strukturni odstotek (f %) anketiranih glede na  delovno 

mesto. 

Delovno mesto f f  % 

Pomočnica vzgojiteljice 53 53,5 % 

Vzgojiteljica 46 46,5 % 

∑ 99 100,0 % 

 

 

Preglednica 18: Število (f) in strukturni odstotek (f %) anketiranih glede na starost. 

Starost f f  % 

do 30 let 32 32,3 % 

od 30 do 39 let 32 32,3 % 

od 40 do 49 let 21 21,2 % 

50 let in več 14 14,1 % 

∑ 99 100,0 % 

 

Preglednica 19: Število (f) in strukturni odstotek (f %) anketiranih glede na izobrazbo. 

Izobrazba f f  % 

Srednja šola vzg. smeri 48 48,5 % 

Višja šola vzg. smeri 12 12,1 % 

Visoka šola vzg. smeri 21 21,2 % 

Magisterij 0 0,0 % 

Srednja šola s prekvalifikacijo 13 13,1 % 

Drugo 5 5,1 % 

∑ 99 100,0 % 

 

Preglednica 20: Število (f) in strukturni odstotek (f %) odgovorov anketiranih na  

trditev:  Tematske sklope timsko načrtujeva. 

Tematske sklope timsko 

načrtujeva. f f  % 

nikoli 2 2,0 % 

včasih 21 21,2 % 

pogosto 32 32,3 % 

vedno 42 42,4 % 

brez odgovora 2 2,0 % 

∑ 99 

100,0 

% 
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Preglednica 21: Število (f) in strukturni odstotek (f %) odgovorov anketiranih na trditev: 

Pri timskem načrtovanju upoštevava mnenje obeh. 

Pri timskem načrtovanju upoštevava 

mnenje obeh. f f  % 

nikoli 1 1,0 % 

včasih 2 2,0 % 

pogosto 31 31,3 % 

vedno 65 65,7 % 

∑ 99 100,0 % 

 

 

Preglednica 22: Število (f) in strukturni odstotek (f %) odgovorov anketiranih na trditev:  

S sodelavko se dogovoriva o delitvi dela. 

S sodelavko se dogovoriva o delitvi dela. f f  % 

nikoli 0 0,0 % 

včasih 6 6,1 % 

pogosto 26 26,3 % 

vedno 66 66,7 % 

brez odgovora 1 1,0 % 

∑ 99 100,0 % 

 

 

Preglednica 23: Število (f) in strukturni odstotek (f %) odgovorov anketiranih na trditev: 

Pedagoško delo z otroki izvajava s prepletanjem vlog obeh. 

Pedagoško delo z otroki izvajava s 

prepletanjem vlog obeh. f f  % 

nikoli 1 1,0 % 

včasih 9 9,1 % 

pogosto 34 34,3 % 

vedno 55 55,6 % 

∑ 99 100,0 % 
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Preglednica 24: Število (f) in strukturni odstotek (f %) odgovorov anketiranih na trditev: 

Pedagoško delo izvaja le vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice zgolj opazuje. 

Pedagoško delo izvaja le vzgojiteljica, 

pomočnica vzgojiteljice zgolj opazuje. f f  % 

nikoli 47 47,5 % 

včasih 41 41,4 % 

pogosto 9 9,1 % 

vedno 2 2,0 % 

∑ 99 100,0 % 

 

Preglednica 25: Število (f) in strukturni odstotek (f %) odgovorov anketiranih na trditev: 

Pedagoško delo si deliva glede na najina močna področja. 

Pedagoško delo si deliva glede na najina 

močna področja. f f  % 

nikoli 6 6,1 % 

včasih 22 22,2 % 

pogosto 50 50,5 % 

vedno 19 19,2 % 

brez odgovora 2 2,0 % 

∑ 99 100,0 % 

 

Preglednica 26: Število (f) in strukturni odstotek (f %) anketiranih na trditev: 

Pedagoško delo izvajava izmenično. 

Pedagoško delo izvajava izmenično. f f  % 

nikoli 10 10,1 % 

včasih 47 47,5 % 

pogosto 29 29,3 % 

vedno 10 10,1 % 

brez odgovora  3 3,0 % 

∑ 99 100,0 % 

 

Preglednica 27: Število (f) in strukturni odstotek (f %) odgovorov anketiranih na trditev: 

Pedagoško delo izvaja pomočnica vzgojiteljice, vzgojiteljica zgolj nadzira. 

Pedagoško delo izvaja pomočnica 

vzgojiteljice, vzgojiteljica zgolj nadzira. f f % 

nikoli 76 76,8 % 

včasih 20 20,2 % 

pogosto 1 1,0 % 

vedno 0 0,0 % 

brez odgovora 2 2,0 % 

∑ 99 100,0 % 
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Preglednica 28: Število (f) in strukturni odstotek (f %) odgovorov anketiranih na trditev: 

S sodelavko si izmenjujeva povratne informacije o pedagoškem delu. 

S sodelavko si izmenjujeva povratne 

informacije o pedagoškem delu. f f % 

nikoli 2 2,0 % 

včasih 7 7,1 % 

pogosto 38 38,4 % 

vedno 52 52,5 % 

∑ 99 100,0 % 

 

Preglednica 29: Število (f) in strukturni odstotek (f %) odgovorov anketiranih na trditev:  

S sodelavko se v tandemu pogovarjava o najinem odnosu. 

S sodelavko se v tandemu pogovarjava o 

najinem odnosu. f f % 

nikoli 4 4,0 % 

včasih 26 26,3 % 

pogosto 34 34,3 % 

vedno 34 34,3 % 

brez odgovora 1 1,0 % 

∑ 99 100,0 % 

 

Preglednica 30: Število (f) in strukturni odstotek (f %) odgovorov anketiranih na trditev:  

S sodelavko se v tandemu pogovarjava o najinem strokovnem delu. 

S sodelavko se v tandemu pogovarjava o 

najinem strokovnem delu. f f % 

nikoli 2 2,0 % 

včasih 11 11,1 % 

pogosto 48 48,5 % 

vedno 38 38,4 % 

∑ 99 100,0 % 

 

Preglednica 31: Število (f ) in strukturni odstotek (f %) vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljice o stališču: Sodelavki v timu se morata nujno strokovno dopolnjevati. 

Sodelavki v timu se morata nujno 

strokovno dopolnjevati. vzg. f vzg. f % 

pom. vzg. 

f 

pom. vzg. 

f % 

se nikakor ne strinjam 1 2,2 % 0 0,0 % 

se delno strinjam 0 0,0 % 2 3,8 % 

se večinoma strinjam 11 23,9 % 11 20,8 % 

se popolnoma strinjam 34 73,9 % 40 75,5 % 

brez odgovora 0 0,0 % 0 0,0 % 

∑ 46 100,0 % 53 100,0 % 
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Preglednica 32: Število (f ) in strukturni odstotek (f %) vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljic o stališču: Sodelavki v timu si morata sproščeno izražati svoje želje in 

predloge. 

Sodelavki v timu si morata 

sproščeno izražati svoje želje in 

predloge. vzg. f vzg. f % pom.vzg. f 

pom. vzg. f 

% 

se nikakor ne strinjam 0 0,0 % 0 0,0 % 

se delno strinjam 2 4,3 % 2 3,8 % 

se večinoma strinjam 13 28,3 % 13 24,5 % 

se popolnoma strinjam 31 67,4 % 38 71,7 % 

brez odgovora 0 0,0 % 0 0,0 % 

∑ 46 100,0 % 53 100,0 % 

 

Preglednica 33: Število (f ) in strukturni odstotek (f %) vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljice o stališču: Sodelavki v timu si morata omogočati, da učinkovito 

uporabljata svoja znanja in sposobnosti. 

 

 

Preglednica 34: Število (f ) in strukturni odstotek (f %) vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljice o stališču: V procesu reševanja problemov ima prevladujoče mnenje 

vzgojiteljica. 

V procesu reševanja problemov ima 

prevladujoče mnenje vzgojiteljica. vzg. f vzg. f % 

pom.vzg. 

f 

pom. 

vzg. f % 

se nikakor ne strinjam 8 17,4 % 24 45,3 % 

se delno strinjam 21 45,7 % 20 37,7 % 

se večinoma strinjam 13 28,3 % 5 9,4 % 

se popolnoma strinjam 4 8,7 % 4 7,5 % 

brez odgovora 0 0,0 % 0 0,0 % 

∑ 46 100,0 % 53 100,0 % 

 

Sodelavki v timu si morata omogočati, da 

učinkovito uporabljata svoja znanja in 

sposobnosti. vzg. f vzg. f % 

pom.vzg. 

f 

pom. 

vzg. f % 

se nikakor ne strinjam 0 0,0 % 0 0,0 % 

se delno strinjam 0 0,0 % 0 0,0 % 

se večinoma strinjam 6 13,0 % 4 7,5 % 

se popolnoma strinjam 40 87,0 % 49 92,5 % 

brez odgovora 0 0,0 % 0 0,0 % 

∑ 46 100,0 % 53 100,0 % 
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Preglednica 35: Število (f) in strukturni odstotek (f %) vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljice o stališču: Za tim je značilna odprta, iskrena komunikacija. 

Za tim je značilna odprta, iskrena 

komunikacija.  vzg. f vzg. f % 

pom.vzg. 

f 

pom. vzg. 

f % 

se nikakor ne strinjam 0 0,0 % 0 0,0 % 

se delno strinjam 0 0,0 % 0 0,0 % 

se večinoma strinjam 2 4,3 % 3 5,7 % 

se popolnoma strinjam 44 95,7 % 49 92,5 % 

brez odgovora 0 0,0 % 1 1,9 % 

∑ 46 100,0 % 53 100,0 % 

 

Preglednica 36: Število (f ) in strukturni odstotek (f %) vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljice o stališču: V konfliktnih situacijah mora zmagati moč argumentov in 

strokovnosti. 

V konfliktnih situacijah mora zmagati 

moč argumentov in strokovnosti. vzg. f vzg. f % 

pom.vzg. 

f 

pom. vzg. 

f % 

se nikakor ne strinjam 0 0 % 4 7,5 % 

se delno strinjam 5 10,9 % 9 17,0 % 

se večinoma strinjam 13 28,3 % 10 18,9 % 

se popolnoma strinjam 27 58,7 % 29 54,7 % 

brez odgovora 1 2,2 % 1 1,9 % 

∑ 46 100,0 % 53 100,0 % 

 

Preglednica 37: Število (f ) in strukturni odstotek (f %) vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljice o stališču: V timu se moramo truditi najti skupno rešitev. 

V timu se moramo truditi najti skupno 

rešitev. vzg. f vzg. f % 

pom.vzg. 

f 

pom. vzg. 

f % 

se nikakor ne strinjam 0 0,0 % 0 0,0 % 

se delno strinjam 1 2,2 % 1 1,9 % 

se večinoma strinjam 4 8,7 % 4 7,5 % 

se popolnoma strinjam 41 89,1 % 48 90,6 % 

brez odgovora 0 0,0 % 0 0,0 % 

∑ 46 100,0 % 53 100,0 % 
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Preglednica 38: Število (f ) in strukturni odstotek (f %) vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljice o stališču: Probleme v timu je najbolje prikriti oziroma zamolčati. 

Probleme v timu je najbolje prikriti 

oziroma zamolčati. vzg. f vzg. f % 

pom.vzg. 

f 

pom. vzg. 

f % 

se nikakor ne strinjam 40 87,0 % 52 98,1 % 

se delno strinjam 3 6,5 % 1 1,9 % 

se večinoma strinjam 2 4,3 % 0 0,0 % 

se popolnoma strinjam 0 0 % 0 0,0 % 

brez odgovora 1 2,2 % 0 0 % 

∑ 46 100,0 % 53 100,0 % 

 

Preglednica 39: Število (f ) in strukturni odstotek (f %) vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljice o stališču: Sodelavki v timu si morata med seboj zaupati. 

Sodelavki v timu si morata med seboj 

zaupati. vzg. f vzg. f % 

pom.vzg. 

f 

pom. vzg. 

f % 

se nikakor ne strinjam 0 0,0 % 0 0,0 % 

se delno strinjam 2 4,3 % 0 0,0 % 

se večinoma strinjam 4 8,7 % 5 9,4 % 

se popolnoma strinjam 39 84,8 % 48 90,6 % 

brez odgovora 1 2,2 % 0 0,0 % 

∑ 46 100,0 % 53 100,0 % 

 

Preglednica 40: Število (f ) in strukturni odstotek (f %) vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljice o stališču: Za učinkovito delo v timu morata sodelavki čutiti pripadnost 

tandemu in oddelku. 

Za učinkovito delo v timu morata 

sodelavki čutiti pripadnost tandemu in 

oddelku. vzg. f vzg. f % 

pom.vzg. 

f 

pom. 

vzg. f % 

se nikakor ne strinjam 1 2,2 % 0 0,0 % 

se delno strinjam 2 4,3 % 0 0,0 % 

se večinoma strinjam 5 10,9 % 7 13,2 % 

se popolnoma strinjam 38 82,6 % 46 86,8 % 

brez odgovora 0 0,0 % 0 0,0 % 

∑ 46 100,0 % 53 100,0 % 
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Preglednica 41: Število (f ) in strukturni odstotek (f %) vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljice o stališču: Na uspešnost timskega dela vplivajo tudi neformalna druženja. 

Na uspešnost timskega dela vplivajo tudi 

neformalna druženja. vzg. f vzg. f % 

pom.vzg. 

f 

pom. vzg. 

f % 

se nikakor ne strinjam 8 17,4 % 8 15,1 % 

se delno strinjam 13 28,3 % 19 35,8 % 

se večinoma strinjam 14 30,4 % 15 28,3 % 

se popolnoma strinjam 11 23,9 % 9 17,0 % 

brez odgovora 0 0 % 2 3,8 % 

∑ 46 100,0 % 53 100,0 % 

 

 

Preglednica 42: Število (f ) in strukturni odstotek (f %) vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljic o stališču: Na uspešnost timskega dela vpliva starost obeh strokovnih 

delavk v timu. 

Na uspešnost timskega dela vpliva starost 

obeh strokovnih delavk v timu.  vzg. f vzg. f % 

pom.vzg. 

f 

pom. vzg. 

f % 

se nikakor ne strinjam 25 54,3 % 31 58,5 % 

se delno strinjam 12 26,1 % 19 35,8 % 

se večinoma strinjam 3 6,5 % 1 1,9 % 

se popolnoma strinjam 5 10,9 % 1 1,9 % 

brez odgovora 1 2,2 % 1 1,9 % 

∑ 46 100,0 % 53 100,0%  

 

 

Preglednica 43: Število (f ) in strukturni odstotek (f %) vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljice o stališču: Na uspešnost tima vplivajo strokovne kompetence strokovnih 

delavk. 

Na uspešnost tima vplivajo strokovne 

kompetence strokovnih delavk. vzg. f vzg. f % 

pom.vzg. 

f 

pom. vzg. 

f % 

se nikakor ne strinjam 2 4,3 % 3 5,7 % 

se delno strinjam 8 17,4 % 15 28,3 % 

se večinoma strinjam 15 32,6 % 21 39,6 % 

se popolnoma strinjam 21 45,7 % 13 24,5 % 

brez odgovora 0 0 % 1 1,9 % 

∑ 46 100,0 % 53 100,0 % 
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Preglednica 44: Število (f ) in strukturni odstotek (f %) vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljice o stališču: Pravila, ki jih določita glede timskega dela, morata upoštevati 

obe. 

Pravila, ki jih določita glede timskega 

dela, morata upoštevati obe.  vzg. f 

 vzg. f 

% 

pom.vzg. 

f 

pom. vzg. 

f % 

se nikakor ne strinjam 0 0,0% 0 0,0% 

se delno strinjam 1 2,2% 1 1,9% 

se večinoma strinjam 2 4,3% 2 3,8% 

se popolnoma strinjam 43 93,5% 49 92,5% 

brez odgovora 0 0,0% 1 1,9% 

∑ 46 100,0% 53 100,0% 

 

Preglednica 45: Število (f ) in strukturni odstotek (f %) vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljice o stališču: Pravila, ki jih določimo v oddelku vrtca, skupaj z otroki, 

morata dosledno spoštovati in uveljavljati obe. 

Pravila, ki jih določimo v oddelku vrtca, 

skupaj z otroki, morata dosledno 

spoštovati in uveljavljati obe. vzg. f vzg. f % 

pom.vzg. 

f 

pom. vzg. 

f % 

se nikakor ne strinjam 0 0,0 % 0 0,0 % 

se delno strinjam 2 4,3 % 0 0,0 % 

se večinoma strinjam 2 4,3 % 2 3,8 % 

se popolnoma strinjam 42 91,3 % 51 96,2 % 

brez odgovora 0 0,0 % 0 0,0 % 

∑ 46 100,0 % 53 100,0 % 

 

Preglednica 46: Sodelovanje s starši 

Sodelovanj

e s starši vzgojiteljica 
Sodelovanj

e s starši pomočnica vzgojiteljice 

  

vzgojiteljic

a (f) 

 vzg 

f% 

pomočnica 

vzgojiteljice (f) 

pom. 

vzg. 

f%   

vzgojiteljic

a (f) 

 vzg 

f% 

pomočnica 

vzgojiteljice (f) 

pom. 

vzg. 

f% 

1 šibko 
področje    0,0% 1 2,2% 

1 šibko 
področje    0,0%  0 0,0% 

2 slabo 

področje   0,0%  0 0,0% 

2 slabo 

področje   0,0% 1 1,9% 

3 
zadovoljivo 

področje 3 6,5% 11 23,9% 

3 
zadovoljivo 

področje 2 3,8% 12 22,6% 

4 močno 
področje 19 41,3% 21 45,7% 

4 močno 
področje 14 26,4% 16 30,2% 

5 zelo 

močno 

področje 22 47,8% 12 26,1% 

5 zelo 

močno 

področje 34 64,2% 23 43,4% 

brez 

odgovora 2 4,3% 1 2,2% 

brez 

odgovora 3 5,7% 1 1,9% 

∑ 46 
100,0

% 46 
100,0

% ∑ 53 
100,0

% 53 
100,0

% 
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Preglednica 47: Motiviranje otrok 

Motiviranj

e otrok vzgojiteljica 
Motiviranj

e otrok pomočnica vzgojiteljice 

  

vzgojiteljic

a (f) f% 

pomočnica 

vzgojiteljice (f) f%   

vzgojiteljic

a (f) f % 

pomočnica 

vzgojiteljice (f) f % 

1 šibko 
področje    0,0% 1 2,2% 

1 šibko 
področje    0,0%  0 0,0% 

2 slabo 

področje   0,0% 0  0,0% 

2 slabo 

področje   0,0% 1 1,9% 

3 
zadovoljivo 

področje 4 8,7% 6 13,0% 

3 
zadovoljivo 

področje 1 1,9% 9 17,0% 

4 močno 
področje 14 30,4% 21 45,7% 

4 močno 
področje 12 22,6% 14 26,4% 

5 zelo 

močno 
področje 26 56,5% 17 37,0% 

5 zelo 

močno 
področje 36 67,9% 28 52,8% 

brez 

odgovora 2 4,3% 1 2,2% 

brez 

odgovora 4 7,5% 1 1,9% 

∑ 46 
100,0

% 46 
100,0

% ∑ 53 
100,0

% 53 
100,0

% 

 

Preglednica 48: Dajanje povratnih informacij otrokom 

dajanje 

povratnih 

informacij 

otrokom vzgojiteljica 

dajanje 

povratnih 

informacij 

otrokom pomočnica vzgojiteljice 

  
vzgojiteljic

a (f) f % 

pomočnica 

vzgojiteljic
e (f) f %   

vzgojiteljic
a (f) f % 

pomočnica 

vzgojiteljic
e (f) f % 

1 šibko področje   0 0,0% 1 2,2% 1 šibko področje  0  0,0% 0  0,0% 

2 slabo področje 0  0,0% 0  0,0% 2 slabo področje 0  0,0% 0  0,0% 

3 zadovoljivo 

področje 2 4,3% 5 10,9% 

3 zadovoljivo 

področje 2 3,8% 6 11,3% 

4 močno 

področje 17 37,0% 18 39,1% 

4 močno 

področje 13 24,5% 14 26,4% 

5 zelo močno 
področje 24 52,2% 20 43,5% 

5 zelo močno 
področje 34 64,2% 29 54,7% 

brez odgovora 3 6,5% 2 4,3% brez odgovora 4 7,5% 4 7,5% 

∑ 46 

100,0

% 46 

100,0

% ∑ 53 

100,0

% 53 

100,0

% 
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Preglednica 49: Doslednost pri higienskih zahtevah 

doslednost pri 

higienskih 

zahtevah vzgojiteljica 

doslednost pri 

higienskih 

zahtevah pomočnica vzgojiteljice 

  

vzgojiteljic

a (f) f % 

pomočnica 
vzgojiteljic

e (f) f %   

vzgojiteljic

a (f) f % 

pomočnica 
vzgojiteljic

e (f) f % 

1 šibko področje  0  0,0% 1 2,2% 1 šibko področje  0  0,0% 0  0,0% 

2 slabo področje  0 0,0%  0 0,0% 2 slabo področje 1 1,9% 0  0,0% 

3 zadovoljivo 

področje 4 8,7% 1 2,2% 

3 zadovoljivo 

področje 1 1,9% 1 1,9% 

4 močno 

področje 4 8,7% 9 19,6% 

4 močno 

področje 9 17,0% 8 15,1% 

 5 zelo močno 

področje 36 78,3% 34 73,9% 

 5 zelo močno 

področje 39 73,6% 43 81,1% 

brez odgovora 2 4,3% 1 2,2% brez odgovora 3 5,7% 1 1,9% 

∑ 46 

100,0

% 46 

100,0

% ∑ 53 

100,0

% 53 

100,0

% 

  

Preglednica 50: Nastopanje v javnosti in pred sodelavci 

nastopanje v 

javnosti in pred 

sodelavci vzgojiteljica 

nastopanje v 

javnosti in pred 

sodelavci pomočnica vzgojiteljice 

  

vzgojiteljic

a (f) f % 

pomočnica 
vzgojiteljic

e (f) f %   

vzgojiteljic

a (f) f % 

pomočnica 
vzgojiteljic

e (f) f % 

1 šibko področje   0 0,0% 2 4,3% 1 šibko področje  0  0,0% 1 1,9% 

2 slabo področje 0  0,0% 3 6,5% 2 slabo področje 3 5,7% 6 11,3% 

3 zadovoljivo 

področje 6 13,0% 20 43,5% 

3 zadovoljivo 

področje 14 26,4% 16 30,2% 

4 močno 
področje 22 47,8% 12 26,1% 

4 močno 
področje 14 26,4% 19 35,8% 

5 zelo močno 

področje 16 34,8% 8 17,4% 

5 zelo močno 

področje 19 35,8% 10 18,9% 

brez odgovora 2 4,3% 1 2,2% brez odgovora 3 5,7% 1 1,9% 

∑ 46 

100,0

% 46 

100,0

% ∑ 53 

100,0

% 53 

100,0

% 
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Preglednica 51: Urejanje igralnice 

urejanje 

igralnice vzgojiteljica 
urejanje 

igralnice pomočnica vzgojiteljice 

  

vzgojiteljic

a (f) f % 

pomočnica 

vzgojiteljice (f) f %   

vzgojiteljic

a (f) f % 

pomočnica 

vzgojiteljice (f) f % 

1 šibko 

področje  0  0,0% 1 2,2% 

1 šibko 

področje  0  0,0% 0  0,0% 

2 slabo 

področje 1 2,2% 0  0,0% 

2 slabo 

področje 0  0,0%  0 0,0% 

3 

zadovoljivo 
področje 10 21,7% 4 8,7% 

3 

zadovoljivo 
področje 8 15,1% 9 17,0% 

4 močno 
področje 8 17,4% 10 21,7% 

4 močno 
področje 17 32,1% 12 22,6% 

5 zelo 

močno 

področje 25 54,3% 30 65,2% 

5 zelo 

močno 

področje 24 45,3% 30 56,6% 

brez 

odgovora 2 4,3% 1 2,2% 

brez 

odgovora 4 7,5% 2 3,8% 

∑ 46 

100,0

% 46 

100,0

% ∑ 53 

100,0

% 53 

100,0

% 

 

 

Preglednica 52: Navajanje otrok na dosledno upoštevanje pravil 

navajanje 

otrok na 

dosledno 

upoštevanje 

pravil vzgojiteljica 

navajanje otrok 

na dosledno 

upoštevanje 

pravil pomočnica vzgojiteljice 

  
vzgojiteljic

a (f) f % 

pomočnica 

vzgojiteljic
e (f) f %   

vzgojiteljic
a (f) f % 

pomočnica 

vzgojiteljic
e (f) f % 

1 šibko področje  0  0,0% 1 2,2% 1 šibko področje  0  0,0% 0  0,0% 

2 slabo področje  0 0,0% 0  0,0% 2 slabo področje 0  0,0% 1 1,9% 

3 zadovoljivo 

področje 4 8,7% 4 8,7% 

3 zadovoljivo 

področje 2 3,8% 4 7,5% 

4 močno 

področje 12 26,1% 14 30,4% 

4 močno 

področje 13 24,5% 15 28,3% 

5 zelo močno 

področje 28 60,9% 26 56,5% 

5 zelo močno 

področje 34 64,2% 30 56,6% 

brez odgovora 2 4,3% 1 2,2% brez odgovora 4 7,5% 3 5,7% 

∑ 46 
100,0

% 46 
100,0

% ∑ 53 
100,0

% 53 
100,0

% 

 

 


