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POVZETEK

Delo ravnatelja vrtca ali šole bi lahko opredelili kot šolski menedžment, h kateremu sodi tako
upravno kot pedagoško vodenje. Posameznik v vlogi ravnatelja težko enako kakovostno
opravlja številne, s funkcijo povezane naloge, zato bi bilo smiselno razvijati timsko delo tudi
na področju vodenja vrtca. Timsko vodenje

vrtca je aktualna tema, ki jo je potrebno

poglobljeno raziskati.
V šolskem letu 2011/12 smo v raziskovanem vrtcu iz že oblikovanega kolegija ravnateljice
oblikovali vodstveni tim in poskušali z uvajanjem elementov timskega dela razvijati timsko
vodenje. Glede na to, da temelji proces spodbujanja in razvijanja timskega dela na
vzporednem spodbujanju refleksivnosti članov tima, smo želeli s sistematičnim uvajanjem
sprememb v vodstveni tim vrtca razvijati tudi odgovornost članov vodstvenega tima za
aktivno lastno vlogo pri spodbujanju razvoja tima.
V magistrskem delu smo strokovno teoretično opredelili različne razsežnosti timskega dela,
npr. vloge v timu, različne stile vodenja, izpostavili pomembnost medosebnih odnosov in
razumevanja le-teh za učinkovito vodenje vzgojne organizacije. Na osnovi teoretične analize
strokovne literature smo v magistrskem delu predstavili značilnosti timskega vodenja v vrtcu.
Prikazana analiza načina vodenja pred sistematičnim razvijanjem timskega vodenja in po
njem temelji na akcijskem raziskovanju. Kot del rezultatov analize so bile ugotovljene tudi
možnosti za nadaljnji razvoj timskega vodenja v konkretnem vrtcu. Analizirali smo
zaznavanje obstoječega načina vodenja pri zaposlenih (ravnateljice, članov vodstvenega tima,
strokovnih in tehničnih delavcev) in skušali na podlagi te analize podati predloge za
izboljšave. Osnovno raziskovalno vprašanje tega magistrskega dela je bilo: kateri elementi
timskega vodenja so prisotni v obstoječem načinu vodenja, kaj je potrebno spremeniti in s
katerimi spremembami izboljšati timsko vodenje v vrtcu? Na osnovi obstoječega stanja smo
po metodi akcijskega raziskovanja po akcijskih korakih vnašali spremembe (elemente
timskega dela) in razvijali obstoječe vodenje vrtca v smeri timskega vodenja.
Razvoj vodstvenega tima smo spremljali skozi ves proces akcijskega raziskovanja.

Ključne besede
Timsko vodenje, zakonitosti timskega vodenja, vodstveni tim vrtca, akcijsko raziskovanje,
predlogi za izboljšave.

ABSTRACT

Work of a kindergarten or school headmaster can be defined as school management,
comprising both administrative and pedagogical management. An individual in the role of a
headmaster has difficulties in performing numerous position-related tasks with the same
desired quality, so it would be sensible to develop teamwork in the field of kindergarten
management as well. Team management in kindergartens is a current issue, which needs to be
explored in depth.
In the school year 2011/12 we formed a management team in the researched kindergarten
from the already established college of headmistress, and tried to develop team management
by introducing the elements of teamwork. Given that the process of promoting and developing
teamwork is based on the parallel promoting of the reflexivity of team members, we wanted
to use the systematic introduction of changes in the management team to develop the
responsibility of the management team members for their own active role in promoting team
development. In this master thesis we have professionally theoretically defined different
dimensions of teamwork, such as team roles, different styles of management; we have
highlighted the importance of interpersonal relationships and understanding them for the
effective management of an educational organization. Based on the theoretical analysis of the
professional literature, we have presented the characteristics of team management in
kindergartens in this master thesis. The presented analysis of the management model before
the systematic development of team management and after it is based on action research. As
part of the analysis results, the opportunities have also been identified for further development
of team management in the specific kindergarten. We have analysed the employees’
perception of the existing management model (headmistress, members of the management
team, professional and technical workers) and tried to propose suggestions for improvements
on the basis of this analysis. The basic research question of this master thesis has been: which
elements of team management are present in the current management model, what should be
changed and what changes should be used to improve team management in the kindergarten?
Based on the current situation we have been introducing the changes using the method of
action research by action steps (elements of teamwork) and developing the existing
management of the kindergarten in the direction of team management.
The development of the management team has been monitored throughout the process of
action research.

Keywords
Team management, team management legitimacy, kindergarten management team, action
research, suggestions for improvements.
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UVOD
V letih študija in opravljanju nastopov v različnih vrtcih in dela v vrtcu sem se srečala z
različnimi stili vodenja. V mnogih vrtcih je bilo že ob prvem srečanju z zaposlenimi
(strokovnimi delavci in vodstvom) moč opaziti neugodno klimo, nesproščene medsebojne
odnose. Menim, da je klima organizacije v veliki meri odvisna od načina vodenja, zato sem
tedaj zaznano negativno klimo pripisala neprimerni obliki vodenja. V enem od vrtcev je bilo
čutiti več ustvarjalnosti in avtonomije strokovnih delavcev, zato sem se odločila, da bom
poglobljeno raziskala, ali lahko to ustvarjalnost in avtonomijo pripišemo timskem načinu
vodenja tega vrtca.
Spremembe so edina stalnica sodobnega časa, vseživljenjsko učenje pa ključ do pozitivnih
sprememb, ki pomenijo napredek v kakovosti dela neke organizacije. Na osnovi teoretične
analize strokovne literature v prvem delu in raziskovanja v drugem delu magistrskega dela
želimo raziskati prednosti timskega, ustvarjalnega vodenja.
Timsko vodenje lahko opredelimo kot človeku prijazno in uspešno vodenje.
V zakonodaji vrtcev timsko vodenje ni opredeljeno. Kot oblika timskega dela je omenjen
kolegij, ki se oblikuje za koordinacijo vzgojno-izobraževalnega dela, vodenja in poslovanja v
primeru, ko se v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu za izvajanje programov za
predšolske otroke oziroma posameznega izobraževalnega programa oblikuje organizacijska
enota. Kolegij sestavljajo direktor javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda in ravnatelji, ki
vodijo organizacijske enote (ZOFVI, 1996, 49. – 52. člen: 23-24). Kolegij ravnatelja je torej v
vlogi posvetovalnega organa. Naloge ravnatelja, kot pedagoškega vodje in poslovodnega
organa javnega vrtca oziroma šole, so v ZOFVI (1999: 22) opredeljene pod triindvajsetimi
postavkami. Če povzamemo vsebino nalog, lahko ugotovimo, da mora imeti ravnatelj kot
uspešni vodja vsaj vseh pet različnih spretnosti in sposobnosti, ki jih poudarja Možina (1996:
92): sposobnost, da deli moč, intuicijo, sposobnost za usklajevanje vrednot, dobro pozna
samega sebe in ima sposobnost vizije.
Stravs (1998; v Lipičnik, 1998: 32) trdi, da »se spremembe dogajajo, kar stoji svet. Opazimo
jih v socialnih mikrosistemih, socialnih sistemih ciljev, socialnih makrosistemih oziroma
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družbah in socialnih sistemih okolja. Vzroki teh sprememb so naravni ali pa jih povzroči
človek.« Lipičnik meni, da sta pojma sprememba in napredek zelo tesno povezana, vendar
vsaka sprememba še ne pomeni napredka. Da pa bi dosegli določen napredek, je nujno uvajati
spremembe z določenim namenom (prav tam).
Možina (1996: 88) razlaga, da je le učeča se organizacija sposobna ustvarjati, pridobivati in
prenašati znanje ter na tej podlagi tudi spreminjati svoje vedenje. V takšni organizaciji gre za
nenehno učenje tudi v smislu organizacijske kulture, kar sama vidim kot nujno lastnost vsake
vzgojno-izobraževalne organizacije. Ena od metod, s katero lahko uvajamo spremembe v
prakso organizacije, je tudi akcijsko raziskovanje.
Adam (2007; v Vogrinc et al, 2007: 51) meni, da je akcijsko raziskovanje »raziskovalnometodološka« strategija, s katero se raziskovalec v sodelovanju s posamezniki ali skupinami,
na raziskovalni podlagi, loteva socialnih sprememb in inovacij, po Wattsu (prav tam: 52) pa
akcijsko raziskovanje spodbuja tudi timsko delo med sodelujočimi. Kot meni Vogrinc (2007:
52), je cilj akcijske raziskave

proučiti konkretno situacijo oziroma izboljšati konkretne

razmere v tej situaciji in običajno poteka na eni šoli ali enem oddelku, rezultatov pa ni moč
posploševati, pač pa gre za prenosljivost ugotovitev po analogiji (prav tam).
Ob tem ne moremo mimo dejstva, ki ga omenja Vrčko (2004: 15), da je človek družbeno
bitje in mu je povezovanje ter druženje z drugimi ljudmi prirojeno.
Brajša (1995:103) poudarja, da je sodobna šola timsko usmerjena, kar lahko prenesemo tudi
na vrtce. To pomeni, da je to vrtec timskega dela, timskega vodenja in timskega vzdušja,
sodelovanja in povezanosti, ne pa izoliranega individualizma in tekmovalne konkurence.
Možina (1996: 11) zastavlja vprašanje, ki se zdi v primeru timskega vodenja v vrtcu tudi zelo
aktualno: kako voditi, usmerjati, ravnati s sodelavci v podjetju, da bi bili uspešni in
zadovoljni? Ob tem opozarja, da gre pri tem tako za sposobnosti, znanja in veščine, ki jih
posamezniki potrebujejo za opravljanje delovnih nalog, kot tudi za organizacijsko kulturo,
počutje in odnose. Tim se oblikuje z namenom, da doseže nek cilj, da opravi neko nalogo.
Timsko delo se pojavi kot izziv, kadar je problem, ki se pojavi, kompleksen. V drugačnosti
posameznikov vidim dragoceno znanje in izkušnje, ki ga lahko v medsebojnem sodelovanju
nadgradimo in lahko pripeljemo do zavidljivo ustvarjalnih možnih rešitev. Kot član tima dobi
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posameznik priložnost učenja komunikacijskih spretnosti, ob tem pa se skozi lastne napake
zave, da v stroki potrebuje sogovornike, sodelavce v diskusiji. Avtor (prav tam) poudarja, da
je pomembnost timskega dela v organizacijah očitna, saj večino časa preživimo v medsebojni
interakciji v formalnih ali neformalnih pogovorih, na sestankih, še zlasti to velja za
menedžerje, ki morajo redno komunicirati s sodelavci, reševati medosebne, delovne in
poslovne probleme, kar pa se nedvomno pričakuje tudi od ravnatelja (prav tam).
Podobno stališče zavzema Milivojević (1996: 125), ki v medsebojni interakciji med sodelavci
poudarja pomembnost čustev, saj naj bi bila tesno povezana tako z različnimi življenjskimi
področji kot tudi z delom. Če sprejmemo misel, da je vodenje samega sebe pogoj za vodenje
drugih, se mora menedžer pri svojem delu soočati z lastnimi čustvi, pri vodenju drugih
sodelavcev pa se njegov (njen) čustveni odnos do sodelavca sreča s sodelavčevim čustvenim
odnosom, tako do sebe, kot tudi do njega, kot nadrejenega. Čustva so torej odločilna
razsežnost, ki prežema celotno organizacijo, v kateri se ustvarja in skrbi za določeno čustveno
počutje, ki je bistveno za delovanje organizacije (prav tam).

Pri raziskovanju, ali obstaja timsko vodenje v slovenskih vrtcih, sem naletela na nekaj vrtcev,
ki omenjajo »kolegij ravnatelja«, nikjer pa ni bilo zaslediti pojma »vodstveni tim«. V vrtcu, ki
je primer moje študije, je bil oblikovan kolegij ravnateljice, ki pa je bil po svoji sestavi bližje
vodstvenemu timu kot pa kolegiju ravnateljice, kot ga opredeli ZOFVI. V kolegij ravnateljice
proučevanega vrtca so bili vključeni: ravnateljica, njena pomočnica, svetovalna delavka,
organizator

prehrane

in

zdravstveno

higienskega

režima,

poslovna

sekretarka,

računovodkinja, vodje strokovnih aktivov in vodja projekta za samoevalvacijo. V raziskavi
me je zanimalo, ali ima kolegij (vodstveni tim) proučevanega vrtca značilnosti timskega in
ustvarjalnega vodenja in kako je po mnenju sodelujočih mogoče to vodenje še izboljšati. Zato
sem v svojem magistrskem delu z metodo študije primera kot ena od članov vodstvenega tima
vrtca (in kot taka osebno zainteresirana), to problematiko proučila, natančneje reflektirala in
uvedla določene izboljšave (2007; v Vogrinc et al, 2007: 52) v delovanju vodstvenega tima
tega vrtca. Upoštevajoč ključne dejavnike akcijskega raziskovanja (Mesec, 2009) sem sama
najprej analizirala obstoječi način vodenja, nato smo vsi člani tima izdelali akcijski načrt, ki
mu je sledilo uvajanje določenih sprememb, sledila je sprotna ter končna evalvacija vodenja
po vpeljavi posameznih elementov timskega vodenja.
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I. TEORETIČNI DEL

1

OPREDELITEV IN ZNAČILNOSTI TIMSKEGA DELA

Čas, v katerem živimo in delamo, zahteva od nas nagle odzive na spremembe, ki se nenehno
dogajajo na vseh področjih. Nekateri se na spremembe in nova znanja odzivamo hitreje, drugi
počasneje, zagotovo pa zahtevne naloge, ki jih pred nas postavlja tako delovno kot zasebno
okolje, lažje in bolj kakovostno rešujemo s sodelovanjem. Tako ima lahko sodelovalna
naravnanost posameznika za naravno posledico večji obseg skupinskega dela neke
organizacije, če pa k temu pristopimo sistematično, se lahko iz delovne skupine razvije tudi
kakovosten tim.
Mayer (2001) izpostavlja, da lahko pomeni tim (v primerjavi s formalno delovno skupino)
povsem novo kakovost in možnost.
Brajša (1996: 113) meni, da so pogoji za uspešno timsko delo povezani z interpersonalno
problematiko tima. O timu piše kot o živem medosebnem sistemu, njegovo medosebno
problematiko pa lahko opazujemo z več zornih kotov: z vidika medosebne pripadnosti članov
tima, njihovega sodelovanja, odnosov, komunikacije, prilagajanja in doživljanja.
Ivanko in Stare (2007: 51) menita, da je tim skupina ljudi, ki uspešno deluje, kar pomeni, da
delo opravlja kakovostno, v predvidenem času z racionalno rabo razpoložljivih virov.
Srića (2001) poda naslednjo definicijo tima: »tim je majhna skupina ljudi, pri katerih imajo
skupni cilji prednost in ki delujejo usklajeno, da bi te cilje dosegli« (Srića, 2001: 173).
Ko iščemo zgoščeno definicijo timskega dela, lahko upoštevamo sklep A. Kobolt (2012), da
»so timi posebne delovne skupine, ki jih opredeljujejo različne organizacijske oblike,
raznolikost v pogostosti srečevanj, različna dolgost trajanja delovanja, raznovrstnost okoliščin
njihovega nastanka in nalog, ki jih opravljajo« (Kobolt, 2012: 6), k temu pa dodamo še
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osnovne značilnosti ustvarjalnega tima, ki jih poudarja Mayer (2001: 6): nadseštevnost,
vzajemni učinki, velika prožnost, napovedna moč in hitrost učenja ter večja verjetnost
nastajanja ustvarjalnih dosežkov.
Leta 2001 je Trstenjak opozarjal, da pred desetletji še nismo poznali skupinskega dela,
medtem ko je v tedanjem času že stopalo v ospredje. V svojem prispevku je polemiziral o
prednostih in slabostih skupinskega dela, gotov je bil pri enem dejstvu: »če naj skupina kot
skupina res uspešno dela, morajo biti vsi njeni člani približno enako iniciativni, izvirni in
ustvarjalni; če naj bi bil ustvarjalen samo en član, so – strogo vzeto – vsi drugi nekoristni in
njihov prispevek je nepomemben« (Trstenjak, 2001:11).
Povzamemo lahko z besedami, da je tim vrsta delovne skupine, vsaka delovna skupina pa
sama po sebi ni tim, če v njenem delu ne najdemo elementov, ki po Rozmanu (Kobolt, 2012)
določajo tim:


Problemi, ki jih člani tima skupaj rešujejo, so osnova za opredelitev nalog tima, le-te
pa so oblikovane za uresničitev cilja.



Tim dosega cilje z dobrim medsebojnim sodelovanjem članov tima, čigar velikost je
odvisna od kompleksnosti naloge.



Eden pomembnih elementov timskega dela je prav gotovo usmerjajoči vodja tima, v
manjših in utečenih timih, ki so že utečeni pa delo usmerja koordinator. Od njegovih
osebnostnih značilnosti in njegove strokovnosti je v marsičem odvisno delovanje tima.



Zadnji, a zato nikakor najmanj pomembni element timskega dela so po Rozmanu
medosebni odnosi med člani in morebitne izmenjave, saj je uspešno timsko delo
ključno povezano s kakovostjo medosebnih odnosov (Kobolt, 2012: 6).

V nadaljevanju bomo podrobno obravnavali naštete značilnosti tima.
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1.1 RAZLIKE MED TIMOM IN SKUPINO
V praksi velikokrat zasledimo enačenje pojmov skupina/tim. Da bi omogočili boljše
razumevanje teh dveh podobnih, po svojih značilnostih pa različnih pojmov, bomo v
nadaljevanju bolj podrobno obravnavali elemente skupinskega in timskega dela.
Možina (Ivanko in Stare, 2007) poudarja, da mora biti skupina kot socialna enota
prepoznavna in določljiva po članih, ki jo sestavljajo, in po zunanjih opazovalcih, da bi jo
lahko imenovali skupina. Imeti mora socialno strukturo, kar pomeni, da ima vsak član v njej
položaj in vlogo, ki sta določena v odnosu do položajev in vlog drugih. Ko člani prenehajo
igrati svoje vloge, skupina preneha obstajati. Za skupino so bistvenega pomena recipročni
odnosi, ki med člani zagotavljajo stike in komunikacijo. Vsaka skupina ima norme o vedenju,
ki vplivajo na način igranja vlog, zato je nujno, da član, ki pride v skupino, prične oblikovati
svoje vedenje po njenem vzorcu. Avtor meni, da imajo člani skupine skupne interese in
vrednote, vendar ni nujno, da so natančno definirani. Delovanje skupine mora biti usmerjeno
k delovnemu ali socialnemu cilju, saj cilj pove, s kakšnim namenom skupina obstaja. Delovna
skupina je torej »določljiva, strukturirana, relativno trajna povezanost ljudi, ki imajo
recipročne vloge v skladu s socialnimi normami, interesi in vrednotami pri doseganju skupnih
ciljev organizacije« (prav tam). Ivanko in Stare (2007: 38) razlikujeta skupine po njihovih
skupinskih značilnostih, ki so v manjših skupinah dobro razvite, s povečevanjem števila
članov pa medsebojni odnosi in skupinski procesi vse bolj bledijo. Do pojemanja skupinskih
procesov pride pri večjih skupinah predvsem zato, ker se ljudje med seboj ne poznajo in
zaradi velikega števila članov nimajo možnosti, da bi imel vsak stik z vsemi.
Različni avtorji (Praper, 2001; Lipičnik, 1997; Ivanko in Stare, 2007) se v glavnem strinjajo,
da moramo skupine ločiti od timov. Ivanko in Stare (2007: 38) podata zelo slikovito
prispodobo skupine in tima; skupina ljudi, ki se pogovarja pred igriščem, še ni skupina. To
postane šele takrat, ko si posamezniki razdelijo delo pri pripravi terena za igranje. Če pa bi
sestavili moštvo in začeli igrati, pa že lahko govorimo, da predstavljajo tim. Tudi Praper meni
(2001: 28), da »je potrebno tim iz delovne skupine šele razviti,«. Delo neke delovne skupine
še ne pomeni timskega dela, timsko delo je skupinsko delo samostojnih članov, ki deluje po
načelih osebne svobode in odgovornosti. Vsak član tima ima specifično znanje in odgovarja
za svoje odločitve, ki pa so podrejene skupnemu cilju v okviru določene delovne naloge. V
pravem timu so po mnenju Praperja vzpostavljeni horizontalni odnosi, ki temeljijo na jasni
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osebni in strokovni identiteti posameznega člana, hkrati pa na razumevanju različnosti
vsakega od njih (prav tam). Lipičnik opozarja, da je vsako timsko delo tudi skupinsko, ker tim
sestavlja večje število ljudi, pri tem pa poudari, da ne moremo trditi, da je vsako skupinsko
delo že timsko, ker mora tim šele nastati (Lipičnik, 1997: 213).
»Tim, ki je najprej skupina, mora šele nastati, za kar potrebuje čas,« meni tudi Lipičnik (1997:
220) in razlaga, da je potreben čas, da si člani razdelijo vloge, postavijo cilje, izberejo način
vodenja, vzpostavijo medsebojne komunikacije, itd. Ko so vzpostavljene vse te povezave,
lahko govorimo o skupini, ki je tudi neformalno pripravljena za delo pri skupni nalogi, in šele
tedaj govorimo o timu (prav tam).

Podobno meni A. Kobolt (2012), ki poudarja, da se s skupnim delom vzpostavljajo v timih,
kjer druži člane soodvisnost, drugačni odnosi, kakor v drugih delovnih skupinah. Če je
skupina z delovanjem vseh članov usmerjena na določen cilj in če člani med seboj sodelujejo,
da bi cilj dosegli, potem lahko takšno skupino imenujemo tim. V timu so upoštevani različni
vidiki posameznih strok ali članov iste stroke (prav tam).
A. Kobolt (2012) navaja ločevanje T. Lamovec med običajno delovno skupino in timom, ki
izpostavi dva ključna elementa: zavest o skupnem cilju ter jasno in razvidno komunikacijo s
skupnim ravnanjem. Zavest o skupnem cilju prinaša tudi skupno odgovornost članov tima, kar
spodbuja sodelovanje in medsebojno razumevanje med člani, za uresničitev zastavljenega
cilja pa se med seboj podpirajo. Z jasno in razvidno komunikacijo ter skupnim ravnanjem
člani tima sproti razrešujejo morebitne spore, konflikte, nesporazume. Za odpiranje in vodenje
diskusije o svojih različnih mnenjih, nasprotujočih si pogledih, za sposobnost pogajanja in
iskanja skupnih rešitev morajo člani tima razviti potrebne sposobnosti in spretnosti (prav
tam).
V nadaljevanju predstavljamo Madduxovo (Lipičnik, 1996: 52) razlikovanje delovne skupine
in tima.
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Tabela št. 1: Razlike med delovno skupino in timom po Madduxu (Lipičnik, 1996: 52)
SKUPINE
Člani menijo, da so organizirani v
skupine
iz
administrativnih
razlogov.
Posamezniki
delajo
neodvisno; le včasih, če so cilji
skupni, pa v povezavi z drugimi.
Ker člani niso dovolj vključeni v
načrtovanje ciljev skupine, skušajo
vso pozornost usmeriti nase. Delo
jemljejo preprosto kot najemni
delavci.
Članom prej naložijo, kaj morajo
delati, kot pa da bi jih spraševali,
kakšen bi bil najboljši način.
Predlogov ne spodbujajo.
Člani ne zaupajo ciljem svojih
sodelavcev, ker ne razumejo
njihove vloge v skupini. Izražanje
lastnega mnenja ali nestrinjanja se
obravnava kot nezaželeno, kar ne
podpira, temveč deli enotnost
skupine.
Člani so zelo previdni pri tem, kaj
povedo, tako da je resnično
razumevanje v skupini nemogoče.
Lahko se pojavi namišljeno igranje
vlog, postavljajo se pasti v
komuniciranju, v katere se lahko
ujamejo vsi, ki niso dovolj previdni.
Člani so za delo lahko dobro
usposobljeni, vendar jih šef ali
drugi sodelavci ovirajo, da bi
znanje lahko uporabili.
Člani se znajdejo v konfliktnih
situacijah, za katere ne vedo, kako
bi jih rešili. Njihov šef lahko odlaga
posredovanje, dokler ni povzročena
že resna škoda.
Člani lahko sodelujejo (ali pa tudi
ne) pri odločitvah, pomembnih za
skupino. Skladnost z mnenjem šefa
je pogosto pomembnejša kot
uspešni delovni dosežki skupine.

TIMI
Člani spoznavajo svojo medsebojno odvisnost in vedo, da je
osebne in timske cilje najlaže doseči z vzajemno pomočjo. Ne
izgubljajo časa s prepiri okrog tega, kam spada določeno
»specializirano« delo, niti se ne poskušajo osebno okoristiti na
račun drugih.
Člani sprejmejo delo za svojo »last« in združijo svoje moči,
ker so zavezani istemu cilju, ki so ga sami pomagali postaviti.

Člani prispevajo k uspešnosti podjetja z izvirnostjo, talentom
in znanjem, kar omogoči boljše doseganje ciljev tima.

Člani delajo v ozračju zaupanja, drug drugega spodbujajo, da
prosto izrazijo svoje mnenje, predloge, občutke ali nesoglasja.
Vprašanja so dobrodošla.

Člani si prizadevajo za odprto in pošteno komunikacijo.
Trudijo se, da bi razumeli stališče vsakega izmed njih.

Člane spodbujajo, da razvijejo svojo usposobljenost in da, kar
so se naučili, uporabljajo tudi pri delu. Tim jih pri tem povsem
podpira.
Člani priznajo konflikt za normalen pojav v medčloveških
odnosih. V takšnih primerih vidijo priložnost za nove rešitve in
kreativnost. Trudijo se, da konflikt rešijo hitro in
konstruktivno.
Člani sodelujejo pri odločitvah, pomembnih za tim. Razumejo,
da mora vodja sam sprejeti končno odločitev, ko se tim ne
more odločiti ali ko je treba hitro ukrepati. Cilj je vedno le
uspešnost tima in nikoli skladnost z mnenjem šefa.

Timsko delo se torej bistveno razlikuje od skupinskega in individualnega, pa čeprav ga ljudje
opravljajo v istem prostoru. Lipičnik razlaga, da pri timskem delu ne gre za seštevek
individualnih načinov reševanja problemov, pač pa za bistveno drugačno kakovost dela.
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Timsko delo vključuje večje ali manjše število ljudi, ki morajo med sabo komunicirati in zato
nastopa proces, ki ga pri individualnem ali skupinskem delu ni (Lipičnik, 1997: 219).

1.2 ZNAČILNOSTI USPEŠNEGA TIMA
Da bi se izognili neuspehu, ki ga pogojujejo dejanja in vedenje članov tima, je smiselno
teoretično opredeliti, katere lastnosti naredijo tim učinkovit.
Brajša (1996: 105-106) loči med neuspešnimi, povprečnimi in uspešnimi timi. Neuspešni ali
subsumativni timi stojijo za dosežki, slabšimi od seštevka znanja sposobnosti in strokovnosti
posameznih članov; sodelavci delajo skupaj slabše, kot pa bi delali vsak zase.
Povprečni so po avtorjevem mnenju tisti timi, katerih dosežki ustrezajo seštevku znanja,
sposobnosti in strokovnosti posameznih članov. Skupaj ne delajo ne bolje ne uspešnejše in ne
razvijajo timske ustvarjalnosti (prav tam).
Uspešni ali supersumativni so po Brajši tisti timi, katerih dosežki presegajo seštevek znanja,
sposobnosti in strokovnosti posameznih članov. Člani takih timov delajo skupaj bolje in
uspešnejše, dvigajo se nad raven svojih posamičnih znanj, sposobnosti in strokovnosti. Skupaj
prihajajo do novih, drugačnih, boljših in uspešnejših rešitev (prav tam).
Avtorja Everard in Morris (1996: 195) menita, da je lahko strokovno znanje članov tima
drugotnega pomena in je najbolj bistveno to, kako se med seboj ujemajo. Navajata Belbinove
raziskave, v katerih je avtor raziskoval, zakaj so nekateri timi bolj uspešni kot drugi. Ovrgel je
dolgoletno prepričanje, da naj bi najbolj uspešen tim sestavljali ljudje, ki po svojem
strokovnem znanju združujejo tehnično vrednost in strokovnost (npr.: najboljši računovodja,
razvojnik, človek iz proizvodnje, prodaje in drugih oddelkov pod vodstvom zanesljivega in
sposobnega vodje). Belbin pa je odkril, da v mnogih primerih v timu uspešneje delujejo manj
odlični zastopniki stroke. Kadar združimo izjemno bistre ljudi, trpijo zaradi »paralize
analize«. Vsako idejo kolegi namreč presekajo in ne da se doseči nobenega napredka. Kadar
pa v timu prevladujejo enako misleči ljudje, nas lahko upravičeno skrbi, da tim ne bo
pretirano učinkovit. Vzdušje v timu bo sicer prijetno, a malo manj učinkovito.
A. Polak (2007: 82-86) navaja dognanja več različnih avtorjev, ki konkretneje opredeljujejo
lastnosti in delovanje učinkovitih – uspešnih in neuspešnih timov. Značilnosti enih in drugih
sem strnila v preglednici.
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Tabela št. 2: Značilnosti uspešnega tima (oblikovala S. Jelen, po A. Polak, 2007: 82-86 in
Lipičniku, 1997: 223)
ZNAČILNOSTI USPEŠNEGA TIMA


















Oblikovani so z zavedanjem, da so s sodelovanjem uspešnejši,
člani se zavedajo pozitivne soodvisnosti in večje specializacije,
člani se z delovnimi nalogami osebno identificirajo,
člani so aktivno vključeni v oblikovanje nalog in ciljev, ki so jasni, pozitivno naravnani in
operacionalizirani,
člani prispevajo izvirne ideje, predloge in znanje,
člani združijo moči, znanje in talente v zavezanosti skupnim ciljem,
člani spodbujajo drug drugega, odkrito izražajo mnenja, predloge, občutke, vprašanja in
nesoglasja,
v timu je močno izraženo zaupanje v sodelavce,
v timu so razdeljene pristne in jasne vloge, izoblikovani so načini in postopki za spodbujanje
učinkovitega dela,
v timu prevladuje odprta in sproščena komunikacija, vprašanja so dobrodošla,
člani si prizadevajo za medsebojno razumevanje, čustvena varnost in ustvarjalnost,
poznavanje vlog drugih v timu poglablja zaupanje v njihov prispevek in motiviranost vseh
članov tima,
spodbuja se uporaba in razvoj spretnosti in sposobnosti članov,
soočanje z drugačnim mnenjem še ne pomeni konflikta,
konflikt v timu je naraven pojav, izziv in priložnost za učenje,
člani sodelujejo pri timskih odločitvah z zavedanjem, da jih bo ob problemih usmerjal vodja,
v timu je pomembno je doseganje ciljev, ne pa skladnost z mnenjem vodje.

Tabela št. 3: Značilnosti neuspešnega tima (oblikovala S. Jelen, po A. Polak, 2007: 82-86
in Lipičniku, 1997: 223)
NAJPOGOSTEJŠE ZNAČILNOSTI NEUSPEŠNEGA TIMA


















Vizija tima je neizoblikovana ali nejasna,
v timu prevladuje kultura, ki je nenaklonjena timskemu delu,
cilji in nameni so nejasni,
v timu so spregledane potrebe, interesi in pričakovanja članov tima,
vloge članov so nejasne,
prisotno je pomanjkanje potrebnih in povratnih informacij,
odločanje v timu je neprimerno,
pravila in postopki dela so neprimerni,
pogosto so prisotni medsebojni konflikti med člani tima,
vodenje tima je slabo,
prisotno pomanjkanje zaupanja,
pri spreminjanju člani tima ne odkrivajo ovir in blokad,
primerna oprema in pripomočki niso zagotovljeni,
sistema individualnega in timskega nagrajevanja ni oblikovan,
tim ni sposoben izkoristiti razlik v mišljenjih in konflikti ustavijo celo skupino,
člani so v komunikaciji previdni, zadržani ali povsem zavrti,
tim se izogiba razpravi o svoji funkcionalnosti, se ima za nezmotljivega.
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Sklenemo lahko, da učinkovit tim odlikuje zavedanje o pozitivni soodvisnosti, odprta in
sproščena komunikacija, ki doprinese k boljšemu medsebojnemu razumevanju članov tima,
poznavanju vlog drugih, večjemu zaupanju med člani, kar zagotovo spodbuja učenje članov
tako o drugih kot o sebi. Skupna in jasna vizija povezuje člane tima, vse to pa jim pomaga pri
kakovostnejšem doseganju načrtovanih skupnih ciljev.

1.3 VELIKOST TIMA
Na učinkovitost tima posredno vpliva tudi njegova velikost, število članov pa je praviloma
odvisno od kompleksnosti naloge, ki si jo je zadal tim.
»Velikost tima močno vpliva na spremembe v vedenju njegovih članov«, meni A. Polak
(2007: 60) in pojasni, da v strokovni literaturi najdemo različna mnenja o najprimernejši
velikosti tima. Tim naj ne bi bil ne prevelik in ne premajhen, če želimo, da bo učinkovit,
njegova velikost pa je odvisna tudi od predvidenih nalog in ciljev, h katerim tim stremi.
Avtorica navaja mnenja različnih strokovnjakov s področja timskega dela, ki predlagajo od
štiri do šest ali pa od pet do deset članov (prav tam).
Lipičnik (1997: 214) meni, da na uspešnost tima neposredno ne vpliva njegova velikost, pač
pa narava naloge, skupaj s fizikalnimi vplivi okolja. Avtor se sklicuje na proučevanja drugih
avtorjev, ki dajejo o velikosti skupin nekaj zelo pomembnih ugotovitev:
-

občutek pripadnosti k skupini upada z naraščanjem števila članov,

-

skupine, sestavljene iz petih članov, so dosegale znatno višjo stopnjo soglasnosti pri
izboru rešitev, kot pa skupine, sestavljene iz dvajsetih članov,

-

člani osebno menijo, da so srečnejši v manjših skupinah,

-

komunikacija v večjih skupinah teži k temu, da se usmeri na enega človeka
(neformalnega vodjo),

-

skupno število idej z velikostjo skupine narašča, vendar ne sorazmerno s številčno
velikostjo članstva,

-

v večjih skupinah lahko izražajo svoje mnenje samo energični posamezniki, v
manjših skupinah pa ima vsak posameznik dovolj prostora in širine za izražanje
svojih mnenj,

-

stopnja avtokratskega vodenja narašča z večanjem skupine,
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-

ustvarjalne skupine, sestavljene iz treh članov, so hitrejše in enako učinkovite pri
reševanju konkretnih problemov kot skupine, sestavljene iz šestih članov. Slednje so
hitrejše pri reševanju abstraktnih problemov.

Avtor povzame (prav tam), naj bo skupina čim manjša, vendar ne premajhna, njeni člani pa
naj bodo strokovnjaki za reševanje problemov oziroma nalog. Skupina naj torej šteje od tri do
šest oziroma od tri do sedem članov.
Možina (1996: 107) postavlja dokaj višjo zgornjo »dovoljeno številčno velikost« tima, in sicer
od pet do dvanajst članov. Če je članov več, se lahko pojavijo težave v njihovi medsebojni
komunikaciji:
-

vodja mora posvečati več časa različnim dejavnostim in usklajevanju dela. To
terja od njega večji psihični napor, sam pa se od članov nekako oddalji;

-

timsko odločanje postane bolj centralizirano, s čimer je poudarjena vloga vodje,

-

vzdušje v timu slabi, ukrepi so čedalje manj osebni, nastanejo podtimi, ki se lahko
sprevržejo v klike,

-

norme in postopki postajajo čedalje bolj formalizirani, s takšno situacijo pa člani
tima niso zadovoljni (prav tam).

Iz navedenih ugotovitev lahko sklepamo, da velikost tima posredno vpliva na kakovost
njegovega delovanja. Velikost tima tako vpliva ne samo na dinamiko dela v timu in način
komunikacije med člani, ampak tudi na način vodenja tima ter na vzdušje, v katerem tim
deluje.

1.4 RAZVOJ TIMA
Lipičnik (1997: 213) meni, da je odločitev za timsko delo, oziroma za način dela sploh,
odvisna predvsem od narave naloge, stopnje njene težavnosti, časa reševanja. Pri enostavnih
nalogah, kjer je vse znano ali dogovorjeno, problem pa je videti že rešen, je individualno delo
ne le najprimernejše, ampak tudi edino možno, ne glede na to, koliko delavcev ga opravlja in
skupni rezultat je v takšnem primeru seštevek individualnih rezultatov. Kadar pa pot
reševanja, število rešitev, rešitev sama in način reševanja niso znani, je nepogrešljiv timski
način dela. Vodenje organizacije je kompleksna naloga, ki zahteva timsko delo.
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Po mnenju M. Košir je najboljši (2001: 113) tisti tim, v katerem delajo najboljši in najbolj
zadovoljni ljudje. Avtorica pojasni, da s tem misli na tiste ljudi, ki razmeroma dobro poznajo
in razumejo sebe, zato zmorejo razumeti druge. To so ljudje, ki vedo, da smo si različni zaradi
osebnih izkušenj, kulturnega izročila, izobrazbe, ekonomskega razmerja in imamo zato
različne poglede na življenje in

na svet. Avtorica poudarja, da mora vsak posameznik

ozavestiti najprej sebe, se nato ozreti v drugega in drugemu dovoliti biti on sam, nato pa
poiskati »presečno množico«, ki bo skupni svet dveh, v katerem se bosta lahko pogovorila in
dogovorila (prav tam).
Tudi sama menim, da je sprejemanje sebe ključnega pomena za samo-spoznavanje, da je
poglabljanje vase in »delo na sebi« prvi korak na poti dobre komunikacije z drugimi.
Vzpostavljanje odnosa s seboj in do sebe vodi v razumevanje odnosov z drugimi. Predvsem
pa menim, da se moramo zavedati, da se učimo vedno in povsod iz različnih situacij, odnosov,
napak in tako od ljudi, kot tudi z ljudmi, s katerimi delamo, živimo ali pa jih samo srečamo na
življenjski poti.
Možina meni, da sta za sestavo in razvoj uspešnega tima pomembni dve komponenti: izbira
članov in usposabljanje tima. Usposabljanje se nanaša na inštrukcije in navodila, kako naj
člani sodelujejo in učinkovito delajo v okviru vlog, ki so jim dodeljene (Možina, 1996: 103).
A. Polak pripisuje procesu oblikovanja in razvoja tima, ki se prične s prvim srečanjem tima in
se z vsakim nadaljnjim le še izpopolnjuje, ključni pomen. Omenja več različnih modelov
oblikovanja in razvijanja tima, ki imajo skupno predpostavko, da je v oblikovanju in
razvijanju tima možno prepoznati več obdobij, ki jih različni avtorji različno poimenujejo:
npr. stopnje, stadiji, faze, ravni, koraki idr. (Polak, 2007: 69). Avtorica se sklicuje na
Tuckmana (Polak, 2007: 70), ki pravi, da morajo vsi timi nujno skozi štiri stopnje razvoja, da
bi dosegli stopnjo zrelosti in bi bili kot tim uspešni in povzame osnovne značilnosti stadijev
Tuckmanovega modela.
Tabela št. 4: Štirje stadiji v razvoju tima po Tuckmanu (Polak, 2007: 70)
OSNOVNE ZNAČILNOSTI DOGAJANJA

STOPNJE (STADIJI) V RAZVOJU TIMA

OBLIKOVANJE (angl. forming)
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oblikovanje skupine ljudi v tim
odkrivanje temeljnih odnosov z drugimi
medsebojno spoznavanje članov
učenje, kako delati skupaj in kako ravnati
drug z drugim



pojav podskupin
problemov

in

s

tem

povezanih

NASPROTOVANJE (angl. storming)



naporna in konfliktna soočenja in pogajanja
glede razlik znotraj tima

SPREJEMANJE PRAVIL (angl. norming)




sprejemanje in utrjevanje vlog v timu
utrjevanje pravil o primernem vedenju in delu
v timu
razvijanje sodelovalnega duha
zavedanje dogajanja in doživljanja v timu
prosto izmenjavanje informacij








IZVAJANJE (angl. performing)



odpravljanje konfliktov
usmerjanje energije v nalogo
tim je visoko učinkovit: opravlja kakovostno
delo, sprejema dobre odločitve
med člani tima je pozitivna soodvisnost

Po Praperju (2001: 29) je tim v začetku svojega nastajanja na ravni odvisnosti. Pri članih se na
tej ravni pojavijo čustva tesnobe, strah pred neznanimi pričakovanji drugih, strah pri
posamezniku pred tem, ali ga bodo drugi člani sprejeli. Pojavi se težnja po avtoritativnem
vodji, ki bo zmanjšal to negotovost, po načelu moči pa uravnava tudi odnose. Na tak način si
skupina zapre pot na višje razvojne ravni, ker vodja uporablja moč predvsem za vzdrževanje
na doseženem položaju. Razvoj tima se nadaljuje na naslednji ravni, tedaj ko je dana
priložnost, da se tudi drugi lahko potegujejo za kak položaj v skupini. Osnovna značilnost
druge razvojne stopnje je merjenje moči med člani skupine tako po horizontali kot po
vertikali. Kadar ni dovolj skupnih interesov, je skupina ranljiva in lahko razpade. Tretja raven
je oblikovanje skupine kot celote. Meje med člani izginjajo, imajo občutek enakosti, vedno
manjši pa je prostor za različnost. Tipično vodilo je: če nisi z nami, si proti nam. Na tej ravni
je skupina konzervativna, ker ne dovoljuje sprememb, zato se lahko zgodi, da jo v tej fazi
zapustijo najbolj sposobni in ustvarjalni člani. Če skupina preživi to fazo, lahko preide na
četrto raven, ko skupina preraste individualne interese in začne premišljeno izrabljati
različnosti članov za doseganje ciljev. Preseže raven osnovnih postavk, preneha biti čustvena
in postane razumska. To doseže le tista skupina, kjer člani spoštujejo in podpirajo razlike med
seboj in vidijo prednost v funkcionalni povezavi različnosti (Praper, 2001: 31).

A. Polak (Polak, 2007: 75) omenja tudi razvojni model oblikovanja tima, ki so ga razvili
Aranda, Aranda in Conlon. Model temelji na spiralnem stopnjevanju učinkovitosti delovanja
in obsega tri osnovne stopnje, ki ga avtorji imenujejo faze. Med posameznimi fazami so t.i.
kritične točke, ki pa jih mora tim preiti in prestopiti na višjo, z vidika delovanja zahtevnejšo
stopnjo. Ko tim preseže tretjo prelomno točko, je pripravljen vstopiti v nov spiralni krog, kjer
se vsi omenjeni procesi ponovijo (prav tam).
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1. STOPNJA:
OBLIKOVANJE
(formation)

2. STOPNJA:
RAZVIJANJE
(development)

3. STOPNJA:
PRENAVLJANJE
(renewal)
Slika št. 1: Grafični prikaz razvojnega modela tima po Aranda, Aranda in Conlan (Polak,
2007: 75-76)

A. Polak pojasnjuje, da na prvi stopnji (OBLIKOVANJE = angl. formation) tim pričenja z
delom, se odloča o osnovnih nalogah in pravilih delovanja, člani opredelijo skupne cilje in
način, kako jih bodo dosegli. Prvo kritično točko prepoznamo kot neravnovesje med
samodisciplino in konfliktnostjo med člani tima, ki se lahko kaže v destruktivnih oblikah
vedenja v timu. Tim lahko preseže to kritično točko, tako da si člani postavljajo kratkoročne
cilje, poudarjajo začetni uspeh, vzpostavijo jasna pravila timskega dela in na ta način uspešno
izpeljejo obdobje prilagajanja, kar pa pomeni uspešni prehod na višjo razvojno raven
delovanja tima (Polak, 2007: 75).
Na drugi stopnji (RAZVIJANJE = angl. development) tim intenzivneje napreduje na področju
izpolnjevanja nalog, medsebojnega spoznavanja in delovanja (prav tam). Na tej stopnji so
člani tima med seboj povezani, pri doseganju ciljev se vzajemno podpirajo, v timu
zagotavljajo sodelovalno vzdušje in dobro počutje. Ključnega pomena je okrepitev, ki jo
lahko opazimo v večjem zaupanju med člani tima, timska srečanja so bolj učinkovita, člani pa
se upirajo vsakim odklonom od skupne ciljne naravnanosti tima. Druga kritična točka se

15

pokaže v težnji tima po izolaciji in v porabi energije članov tima za vzdrževanje procesov
znotraj tima, ki zagotavljajo ugodno vzdušje, zmanjkuje pa je za iskanje novih izzivov, ki bi
tim postavil v ustvarjalno neravnovesje. Da bi tim presegel to točko, morajo člani kritično
ovrednotiti preteklo in zdajšnje delo tima in se soočiti z novimi cilji, nalogami, ki prihajajo od
»zunaj«.
Za tretjo stopnjo (PRENAVLJANJE = angl. renewal) sta značilna intenzivno učenje in proces
preoblikovanja. Člani tima usmerjajo vse razpoložljive informacije in medsebojno povezanost
v inovativno delo in v ustvarjalno reševanje problemov. Timu je tako omogočeno, da zori in
deluje vedno bolj kompleksno v okviru iste naloge ali pa v novih izzivih. Tu se pokaže tretja
prelomna točka, kjer obstaja nevarnost, da se tim prične dolgočasiti in rešuje probleme vedno
bolj rutinsko. A. Polak meni, da »jo tim lahko preraste le z zrelim soočanjem z okoljem zunaj
sebe ter s sprejemanjem preoblikovanih namenov, ciljev in procesov, ki jih porajajo
spremenjene razmere v okolju« (Polak, 2007: 77).
Če razumemo razvoj kot spremembo, potem je razumljivo tudi dejstvo, da se v procesu
razvoja tima spreminja in razvija tudi vsak posamezni član tima, ob tem pa se gotovo
izpostavi »človekova naravna potreba zrcaliti samega sebe v zaznavah in opažanjih o drugih
ter opazovati in presojati samega sebe v interakcijah z drugimi« (Polak, 2010: 435). V članih
tima se sproži proces samoocenjevanja, samoevalvacije ali refleksije, ki usmeri posameznika
v analitično sistematično razmišljanje o različnih vidikih izkušenj, ki jih lahko doživlja ob
timskem delu. Na ta način se posameznik vedno znova uči o drugih in predvsem o sebi in se
spreminja. Musek Lešnik in K. Bergant (2001: 9) opredelita samoevalvacijo kot strokovni
postopek samoocenjevanja, s katerim vzgojno-izobraževalne organizacije same načrtno in
sistematično pridobijo podatke o kakovosti svojega dela. Namen samoevalvacije je izboljšanja
kakovosti dela organizacije »od znotraj«.
Refleksija je po A. Polak »v bistvu poseben način samoevalvacije pedagoških delavcev, za
katero je značilna osebna vpletenost, subjektivnost, (samo)kritičnost in izražanje na osebni
ravni doživljanja« (Polak, 2010: 438).
Pri prehodu kritičnih točk pri svojem razvoju lahko uporabi tim kot obliko samoevalvacije
refleksijo po čebulnem modelu, ki se postopoma poglablja od ravni do ravni. Člani tima tako
na prvi ravni razmišljajo o okolju, ki jih obdaja in s katerim se srečujejo. Na drugi ravni
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reflektirajo svoje vedenje in ravnanje v delovni situaciji, na tretji ravni analizirajo lastne
kompetence, analizirajo torej, kaj znajo in zmorejo. Na četrti ravni razmišljajo o svojih
prepričanjih, stališčih, v katera verjamejo, in jih zastopajo. Na peti ravni refleksije se člani
tima soočijo z analizo o tem, kakšna je njihova profesionalna in osebna identiteta. Na najbolj
poglobljeni, šesti ravni refleksije pa analizirajo svoje osebno poslanstvo, kaj jih navdihuje in s
čim se povezujejo (Polak, 2010: 438-439).
Kritične točke med razvojnimi fazami tima so lahko za člane tima zelo neprijetne, proces
spreminjanja, ki poteka ob tako poglobljeni refleksiji, lahko zbudi negativne občutke in
povzroči konflikte. Ker je komunikacija v vzdrževanju dobrih medsebojnih odnosov med
člani tima ključnega pomena, je nujno upoštevati osnovna pravila ti. strokovne vljudnosti pri
timskem delu, ki jih izpostavlja Lipičnik (1997).
1. Če želimo delati v skupini, se moramo med seboj miselno povezati.
2. K timskemu delu ne sodi razkazovanje posameznikove domnevne premoči.
3. V sogovornikovih besedah je smiselno iskati pozitivna nagnjenja in jih usmerjati v
vnaprej določen cilj. V besedišče timskih sodelavcev ne sodijo fraze, kot so: ne gre,
nesmisel, niste naredili, popolnoma narobe itd.
4. Če želimo sogovornika resnično slišati, ga moramo dobro poslušati, tako kot si sami
želimo, da bi drugi poslušali nas.
5. Svoje ideje preoblikujemo v korist skupne rešitve, za dosego skupnega cilja.
6. Od člana z višjim hierarhičnim položajem se pričakuje le večja obveznost za
predlaganje konstruktivnih predlogov.
7. Svoja vprašanja in ideje po možnosti utemeljimo, saj jih bodo tako drugi laže sprejeli.
8. Trmoglavost ne sodi k delu v skupini, saj ne vpliva ugodno ne na vzdušje ne na
dosežke skupine.
9. Zavedati se moramo, da ni ene same resnice, kakor tudi ni ene same rešitve. (Lipičnik,
1997: 221)
Ugotovimo torej lahko, da so si različni avtorji enotni v dognanju, da morajo vsi timi skozi
različne stopnje razvoja, da bi dosegli stopnjo zrelosti in bi bili kot tim uspešni. Prehodi med
fazami so različno zahtevni, velikokrat pospremljeni s konflikti, tedaj pa postane posebej
pomembna jasna in odprta komunikacija, izražanje mnenj, oblikovanje vprašanj, pomembnih
za člana in skupino (Kobolt in Žižak, 2010). Supervizija je metoda, s pomočjo katere se lahko
strokovni delavci preko refleksije lastnih delovnih izkušenj v varnem okolju skupine kolegov
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in supervizorja učijo novih vzorcev profesionalnega ravnanja. Glede na to, da integrirajo
praktične izkušnje s teoretičnim znanjem in se razbremenijo napetosti in stresov ter da
kontinuirano izgrajujejo svojo strokovno identiteto (Kobolt in Žorga, 2000: 18), je lahko le-ta
pri premagovanju kritičnih točk med razvojnimi stadiji tima v veliko podporo. Zaradi vseh
navedenih prednosti bomo v naslednjem poglavju kritično analizirali pojem supervizije in
timske supervizije.

Tim torej mora, da bi se izoblikoval, dozorel in kakovostno deloval, ne glede na model, po
katerem obravnavamo njegov razvoj, skozi nekaj razvojnih stadijev. Eden od načinov za lažje
prehajaje med razvojnimi stadiji tima pa je tudi supervizija.

1.4.1 Vloga supervizije pri razvoju tima

Ob zavedanju, da se učimo vedno in povsod iz različnih situacij, odnosov, napak in tako od
ljudi, kot tudi z ljudmi, s katerimi delamo, živimo ali pa jih samo srečamo na življenjski poti,
se potrdijo rezultati raziskave avtorjev Singh in Shifflette (Kobolt in Žorga, 2000: 120). Ti
dokazujejo, da je za profesionalen razvoj potreben prožen pristop, v katerem imajo strokovni
delavci priložnost učiti se z vlaganjem lastnega truda, zlasti, če je pri tem omogočeno
sodelovanje s kolegi pri skupnem reševanju problemov in refleksiji lastne prakse. Eden takih
pristopov je tudi supervizija.

T. Rupnik Vec (2005) definira supervizijo kot metodo poklicne refleksije, ki predstavlja
priložnost za profesionalno rast in razvoj vsem strokovnim delavcem (tudi) na področju
vzgoje in izobraževanja (Rupnik Vec, 2005: 75). Termin supervizija je večpomenski. V
vsakdanjem govoru pomeni nadziranje (izvorni pomen je nadzor; super = nad, videre = zreti),
običajno v povezavi z močjo nadrejenega in bolj strokovnega nad delom podrejenega, manj
izkušenega delavca z nižjo odgovornostjo. Lahko pa besedo »nadzirati« razumemo tudi v
smislu pogleda (zrenja) in tako dobi termin supervizija nov pomen: pogled z razdalje na svoje
delo, kar nam omogoča drugačno zaznavanje in razumevanje dogodkov (Kobolt in Žorga,
2000: 15-16).

A. Kobolt in S. Žorga (2000) supervizijo opredelita kot posameznikovo

refleksijo o tem, kar poklicno vidi, misli in čuti in dela z namenom, da se zave lastnih
miselnih in vedenjskih strategij, pridobi nove vidike, da vidi svoj delovni prostor obogaten z

18

drugačnimi alternativami in da se zmore zavestno odločati za spremembe pri svojem delu.
Supervizijo bi lahko tudi opisno opredelili kot »pogled od zunaj«, »poklicna refleksija« ali
»proces razmišljanja o tem, kako opravljamo poklic, ki je vezan na delo z ljudmi« (Kobolt in
Žorga, 2000: 16-17).
Tudi v tujih virih je supervizija opredeljena kot osnovni način evalvacije in usmerjanja
strokovnega dela ter kot metoda, ki zagotavlja strokovnim delavcem primerno podporo tako
pri samem strokovnem delu kot tudi pri profesionalnem razvoju (CWD Council, 2012), kar je
zelo pomembno tudi pri timskem delu.
S. Poljak (2003: 73) meni, da supervizija z ozaveščanjem svojega dela povečuje zaupanje v
delo posameznika, strokovno stabilnost in zmanjšuje strahove zaradi nekompetentnosti. Z
integracijo izkušenj postaja strokovnjak vedno bolj samostojen v reflektiranju le-teh in iskanju
najboljših strokovnih rešitev.
A. Kobolt in S. Žorga (2000: 121) menita, da se lahko v njej strokovni delavci preko refleksije
lastnih delovnih izkušenj v varnem okolju skupine kolegov in supervizorja učijo novih
vzorcev profesionalnega ravnanja, kar pa gotovo olajša tudi prehode med razvojnimi
stopnjami tima, zato bomo v tem delu pojasnili, kakšno vlogo ima lahko supervizija pri
razvoju tima.

A. Pak (2012) izpostavi, da je supervizija vrsta profesionalnega, interpersonalnega odnosa,
lahko jo vidimo tudi kot usposabljanje, vendar na način izkustvenega učenja. V njem se
srečujeta dva strokovnjaka – supervizor in superviziranec. Superviziranec, oz. supervizant je
strokovni delavec z delovnim problemom in potrebo po pomoči s strani supervizorja, ki se v
supervizijskem procesu ob podpori supervizorja uči s pomočjo svojih delovnih izkušenj in
drugih supervizantov ter razvija osebno in strokovno kompetentnost. Supervizor je prav tako
strokovnjak, ob tem pa je usposobljen tudi v supervizijskih veščinah, specializiran je za
vodenje, komentiranje in usmerjanje diskusije. Copeland (2006: 2) doda, da je supervizor
pogosto zunanji sodelavec in s podjetjem nima stikov, razen posredno preko superviziranca.
Pri superviziji gre za skupno razmišljanje in sodelovanje pri skupnem iskanju rešitev in ne le
za inštrukcije in navodila.
A. Kobolt in A. Žižak (2010) povzameta, da lahko člani in članice različnih delovnih skupin
in timov poiščejo različne oblike pomoči ali podpore, kadar začutijo, da v njihovih odnosih in
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načinih dela ni vse tako, kot so načrtovali, želeli ali se dogovorili. Do takšne situacije lahko
pride, ko je tim na kritičnih razvojnih točkah med različnimi stadiji svojega razvoja in jih ne
zmore preseči sam. Eden izmed modelov skupinskega reševanja zapletov ali zgolj procesa
negovanja skupinskih odnosov in skrbi za kakovost skupinskega dela je tudi supervizija
delovnih skupin in/ali timov (Kobolt in Žižak, 2010: 151).

1.4.1.1

Cilji in funkcije supervizije z vidika timskega dela

Cilji supervizije so mnogostranski, zajamemo pa jih lahko v izrazih kot so: refleksija
opravljanja poklica, širjenje in poglabljanje poklicne kompetence, izboljševanje kakovosti
poklicnega delovanja (Kobolt in Žorga, 2000: 149):
(1) POKLICNO UČENJE poteka skozi supervizantovo refleksijo ravnanja v konkretnih
poklicnih situacijah. Supervizant raziskuje raznovrstne možnosti, se opredeli do svojega
ravnanja in se odloča za spremembe oz. o tem, »kaj in če sploh, se bo novega v zvezi z
opravljanjem svojega dela na-učil, od-učil.« Če izhajamo iz prej omenjenega mnenja M. Košir
o »najboljših« timih, ki jih tvorijo zadovoljni ljudje - ljudje, ki razmeroma dobro poznajo in
razumejo sebe in zato zmorejo razumeti druge, potem ne moremo mimo prvega koraka, ki ga
ponazarja ravno prvi cilj supervizije.
(2) KONSTRUKCIJA NOVE RESNIČNOSTI
Supervizant se v supervizijskem procesu ukvarja s svojo percepcijo in percepcijo drugih,
sooča se torej z drugačnimi možnimi videnji situacije, z drugačnimi zornimi koti in se ob tem
ne ukvarja le s komunikacijo, temveč v tem procesu razvija metakognicijo in
metakomunikacijo. V razvojnem procesu tima je ta moment lahko ključnega pomena, saj se z
ozaveščanjem možnosti različnega dojemanja poklicne realnosti izognemo pretiranemu
čustvenemu, subjektivnemu reševanju konfliktnih situacij, ki lahko nastanejo na prehodnih
kritičnih točkah med razvojnimi stadiji tima.
(3) IZGRADNJA SISTEMSKEGA POGLEDA NA SVET
Supervizant skozi analizo konkretne izkušnje izgrajuje pojmovanje sveta kot sistema
elementov, ki so medsebojno povezani, prepleteni in vzajemno vplivajoči. V sistemih in
podsistemih, v katerih deluje, analizira odnose, izgrajuje razumevanje lastne vloge v njih,
raziskuje in spoznava raznosmernost vplivov ter kompleksno, nelinearno in multiplo
vzročnost posameznih dogodkov. Ker smatram, da je razumevanje in analiza svoje vloge v
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nekem odnosu ključnega pomena za pričetek kakršnega koli spreminjanja in s tem
izboljševanja odnosov, je tudi ta cilj supervizije za razvoj tima nepogrešljiv.
(4) UČENJE KROŽNEGA RAZUMEVANJA
Supervizant se uči razumevati, da med pojavi ni zgolj linearne povezanosti, ampak gre za
krožno soodvisnost v polju medčloveških odnosov, v kateri ni mogoče dogodkov razumeti le
vzročno-posledično. Vedenje enega partnerja ne moremo videti le kot posledico vedenja
drugega, pač pa oba hkrati in vzajemno vplivata drug na drugega. Člani tima lahko z
ozaveščanjem teh dejstev oz. z doseganjem tega cilja supervizije hitreje in bolj kakovostno
presežejo kritične, konfliktne točke v razvoju tima, saj odpira tovrstno razumevanje drugačne
in širše poglede tako na vzrok kot na morebitne rešitve konflikta.
(5) KREATIVNO REŠEVANJE POKLICNIH VPRAŠANJ
V superviziji supervizant raziskuje tako utrjeno in poznano kot polje izven tega. Išče različne
možnosti za vnašanje novosti v delo in razmišlja o tem, kakšne so pričakovane ovire, odpori.
»Kreativno delovati, pomeni postavljati nove hipoteze o poklicni resničnosti in o tem, kako bi
jo bilo mogoče prestrukturirati« (Kobolt in Žorga, 2000: 152), kar v timskem delu vidim kot
doseganje spoznanja, kako dragoceno je ustvarjalno mišljenje slehernega člana tima. Da bi
dosegli takšno stopnjo ustvarjalnosti in možnost nevihte idej v timu, pa je potrebno najprej
vzpostaviti pozitivno delovno klimo in občutek varnosti med člani tima. (Kobolt in Žorga,
2000: 149-152; Rupnik Vec, 2004).
Različni strokovnjaki različno pojmujejo in tudi izvajajo supervizijo, mnogi (Kadushin, 1985;
Proctor in Inskipp, 1988; Hawkins in Shohet, 1992; v Kobolt in Žorga, 2000) pa se strinjajo,
da ima supervizija naslednje tri splošne funkcije:

EDUKATIVNA OZ. FORMATIVNA FUNKCIJA SUPERVIZIJE
A. Kobolt in S. Žorga (2000: 154) razlagata, da supervizant v procesu supervizije razvija
spretnosti, sposobnosti in razumevanje dogodkov, procesov in odnosov preko proučevanja
njegovega dela s klienti. Supervizor mu pri tem pomaga in ga usmerja v: boljše razumevanje
klienta, ozaveščanje lastnih reakcij v odnosu do klienta, razumevanje dinamike v odnosu s
klientom, refleksijo intervencij ter raziskovanje drugih možnih poti ravnanja (prav tam).
V superviziji na področju timskega dela spodbuja supervizor – v kontekstu edukativne
funkcije supervizije – supervizanta k boljšemu razumevanju razmišljanja, doživljanja in
ravnanja posameznih članov tima; k boljšemu razumevanju sebe, svojega razmišljanja,
doživljanja in čustvovanja ob konkretnih dogodkih; k vpogledu v interakcije in medosebno
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dinamiko v timu, ozaveščanju lastnih reakcij v odnosu do ostalih članov tima; k spoznavanju
lastnih šibkih in močnih področij oz. veščin in sposobnosti, ki jih zahteva poklicna vloga; k
vpogledu v dinamiko v vseh teh odnosih; k razmisleku o ravnanju v teh odnosih ter
intervencijah v povezavi s tem; raziskovanje drugih, novih možnosti (Rupnik Vec, 2004).

PODPORNA OZ. RESTORATIVNA FUNKCIJA SUPERVIZIJE
Pri podporni funkciji supervizije gre za prepoznavanje in ozaveščanje čustev, ki se pojavijo
ob delu s klientom. Tako se naučimo vzpostavljati distanco, analizirati in evalvirati svoje
delovanje in se na ta način zaščitimo pred »izgorevanjem« (burn-out sindromom) (Kobolt in
Žorga, 2000: 156).
Podporna funkcija supervizije je pomembna sestavina supervizijskih srečanj tako članov tima,
ki delujejo z namenom uvajanja sprememb ali inovacij v sistemu, v katerem delujejo, kot tudi
timov, ki se oblikujejo le z namenom, da dosežejo nek cilj, da opravijo neko nalogo.
Supervizija lahko strokovnemu delavcu predstavlja element socialne mreže, ki mu nudi
podporo ob soočanju s konflikti in problemi pri delu. Nudi mu prostor za izgradnjo
razumevanja vpliva izgorelosti na njegove interakcije z vpletenimi, ozaveščanje tovrstnih
vplivov, ki se jih do tega trenutka ni zavedal (Rupnik Vec, 2004).

VODSTVENA OZ. NORMATIVNA FUNKCIJA SUPERVIZIJE
Supervizija v vodstveni oz. normativni funkciji predstavlja nadzor kakovosti dela z ljudmi. V
ospredju je nadziranje usmerjanje, vrednotenje dela strokovnih delavcev v okviru določene
organizacije. Supervizor, še posebej, če je delavcu tudi nadrejen, pogosto prevzema del
odgovornosti tudi za to, kako supervizirani dela s svojimi klienti, predvsem v smislu
strokovno ustrezno opravljanega dela.
Ti trije elementi supervizije so del istega procesa, od vsakokratnega konteksta, v katerem se
supervizija odvija, pa je odvisno, kateri od elementov je bolj v ospredju (Kobolt in Žorga,
2000: 157).

1.4.2 Timska supervizija
Supervizija tima je posebna oblika skupinske supervizije, zato bomo najprej opredelili pojem
SKUPINSKA SUPERVIZIJA.
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A. Kobolt in S. Žorga skupinsko supervizijo opredelita (po Raguse, 1991; v Kobolt in Žorga,
2000: 226) »kot proces poklicne refleksije, pri katerem poleg usmerjevalca (supervizorja)
supervizijskega procesa sodeluje več oseb, ki se izmenjujejo v vlogi superviziranega«, pri
čemer so tako posameznik kot člani skupine osredotočeni na delovni kontekst in ne na
skupinsko dogajanje. Z drugimi besedami: posameznik vnese v skupino svoj »problem«,
primer, skupina pa nato išče ustvarjalno rešitev tega poklicnega vprašanja.
Prednosti skupinske supervizije so različne, sama pa bi izpostavila, da je prednost gotovo v
tem, da se v skupinski dinamiki učnega procesa člani skupine lahko učijo drug od drugega,
osvetlijo še kakšen nov pomen in pogled na problem. Kot posledico skupinskega delovanja pa
A. Kobolt in S. Žorga (Kobolt in Žorga, 2000: 227) omenjata tudi pomembnost paralelnih
procesov, ki se ustvarijo v skupini mnogo hitreje kot pri individualni superviziji, saj se na
posameznikovo gradivo ne odzove le supervizor, pač pa tudi drugi člani skupine, ki vidijo
problem z različnih zornih kotov. Ko avtorici (prav tam) opredeljujeta pomanjkljivosti
skupinske supervizije, razlagata o zmanjšani priložnosti posameznega člana skupine, da
izpostavi in analizira svoj poklicni problem, navajata tudi možnost tekmovalnega vedenja
med člani skupine ter o možnosti, da člani ob tem izgubijo občutek varnosti v skupini in težje
razpravljajo o vsebinah, ki se dotikajo globljih plasti profesionalne realnosti ali identitete
(strahov, bojazni). Vse naštete pomanjkljivosti so skoraj identične problemom, ki nastopijo v
različnih razvojnih stadijih, ko se skupina razvija v tim (Praper, 2001: 29; Tuckman v Polak,
2007: 70; Aranda, Aranda in Conlon v Polak, 2007: 75). Iz tega lahko razumemo, da je med
skupinsko in timsko supervizijo razlika predvsem v dimenzijah, ki razločujejo time od
delovnih skupin. Tako, kot se tim razvije iz skupine, tako se timska supervizija razvije iz
skupinske. V strokovni literaturi o timskem delu najdemo modele razvoja tima, ki se pogosto
navezujejo na iste avtorje kot modeli razvoja timske supervizije v strokovni literaturi o
superviziji. Eden takšnih primerov je razvoj tima v štirih stadijih po Tuckmanu (Polak, 2007:
70), ki smo ga že omenili, avtorici A. Kobolt in A. Žižak (2010: 177) pa ga priredita in
vsebinsko dopolnita za razvoj supervizijskega tima. Sledeč te dopolnitve sem preoblikovala
tabelo razvojnih stadijev po Tuckmanu.
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Tabela št. 5: Supervizijski cikel v supervizijski skupini po Tuckmanovem modelu
(oblikovala S. Jelen po A. Polak, 2007: 70; A. Kobolt in A. Žižak, 2010: 177)
OSNOVNE ZNAČILNOSTI DOGAJANJA

STOPNJE (STADIJI) V RAZVOJU TIMA






oblikovanje skupine ljudi v tim
odkrivanje temeljnih odnosov z drugimi
medsebojno spoznavanje članov
učenje, kako delati skupaj in kako ravnati drug z
drugim
*SUPERVIZIJSKE VSEBINE:
- identifikacija pričakovanj članov
- oblikovanje natančnih dogovorov

OBLIKOVANJE (angl. forming)
*OBLIKOVANJE SKUPINE




pojav podskupin in s tem povezanih problemov
naporna in konfliktna soočenja in pogajanja glede
razlik znotraj tima
*SUPERVIZIJSKE VSEBINE:
- jasna in odprta komunikacija
- oblikovanje vprašanj, pomembnih za člana in skupino

NASPROTOVANJE (angl. storming)
*STOPNJA KONFLIKTOV




sprejemanje in utrjevanje vlog v timu
utrjevanje pravil o primernem vedenju in delu v
timu

razvijanje sodelovalnega duha

zavedanje dogajanja in doživljanja v timu

prosto izmenjavanje informacij
*SUPERVIZIJSKE VSEBINE:
- upoštevanje dogovorjenih pravil
- iskanje ravnotežja med pravili in spreminjajočimi se
potrebami članov

SPREJEMANJE PRAVIL (angl. norming)
*STOPNJA NORMIRANJA IN VZPOSTAVLJANJA
SKUPINSKIH PRAVIL





odpravljanje konfliktov
usmerjanje energije v nalogo
tim je visoko učinkovit: opravlja kakovostno delo,
sprejema dobre odločitve

med člani tima je pozitivna soodvisnost
*SUPERVIZIJSKE VSEBINE:
- vmesna evalvacija (preverimo, ali skupina realizira
zastavljene cilje, ali je treba spremeniti kakšno pravilo…)

IZVAJANJE (angl. performing)
*STOPNJA DELOVANJA/AKTIVNOSTI SKUPINE

*stopnjam razvoja skupine prilagojene supervizijske vsebine

Iz podatkov v tabeli št. 5 lahko ugotovimo, da je razvojni proces supervizijskega tima zelo
podoben razvojnemu procesu, kjer se iz delovne skupine razvije tim. Supervizijske vsebine
lahko razumemo tudi kot možne načine za izboljšave, ki jih lahko uvajamo pri prehodih med
razvojnimi fazami.

Vrste timske supervizije
Glede na usmerjenost in cilje supervizijskega procesa opredelita Kersing in Krapol (1994; v
Kobolt ur., 2010: 179-180) tri različne vrste timske supervizije:
(1) SUPERVIZIJA, USMERJENA V ANALIZO POKLICNIH PRIMEROV tematizira
konkretno delo članov tima z njihovimi uporabniki.
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(2) SKUPINSKO-DINAMIČNA IZKUSTVENA TIMSKA SUPERVIZIJA (ang. »TEAM
DEVELOPMENT« - RAZVOJ TIMA) je usmerjena v analizo konkretnih odnosnih
procesov znotraj tima; njen cilj je večja učinkovitost dela in izboljšanje delovne klime.
(3) SUPERVIZIJA ORGANIZACIJE je usmerjena v refleksijo delovanja ustanove, v
odnose med timom in širšim kontekstom, v katerem tim deluje.
Da bi timska supervizija dosegla svoj namen, moramo proces usmeriti na tri ravni:
-

na raven posameznika, ki pojasni njegovo/njeno vlogo v timu in prispeva k razvidnosti
odnosov in zamolčanih konfliktov,

-

na raven procesov, ki pomeni razmislek o tem, kako deluje tim kot celota

-

in na raven nalog, ki vključuje evalvacijo nalog in ciljev tima (prav tam).

A. Kobolt in A. Žižak (2010: 179), menita, da je med člani v timski superviziji tesna
medsebojna povezanost in soodvisnost v procesu opravljanja delovnih nalog in v uspešnosti
dela, člani pa reflektirajo predvsem oblikovanje in analiziranje svojih medsebojnih odnosov,
komunikacijskih ovir ter iskanje neodkritih potencialov. Vse navedeno odpira torej možnosti
za boljšo komunikacijo med člani tima in lažje prehajanje tima skozi razvojne stadije in s tem
povezane konflikte.
Supervizijo lahko v timih uporabljamo kot obliko odprte refleksije o svojem profesionalnem
delovanju in s tem posledično vplivamo na »mehkejše« prehode med kritičnimi točkami v
razvoju tima. Supervizija že s svojimi osnovnimi elementi spodbuja k učinkovitosti in odprti
komunikaciji, kar pomaga članom tima poiskati v sebi nove vire in potenciale, s tem pa tudi
nove poglede na medsebojne odnose.

1.5 VLOGE V TIMU
Ivanko in Stare (2007: 51) poudarjata pomembnost vloge vsakega člana in sinergije med člani
tima. Sinergijo opredeli Možina (1996: 100) kot skupno delovanje, sodelovanje, dajanje
pomoči, medsebojno razumevanje in zaupanje pri usklajevanju prispevkov posameznih
članov v neki dejavnosti k postavljenim ciljem, želenim rezultatom. Jasno definicijo o
sinergiji povzame Možina po Orsburnu (prav tam): »tim, ki je poln sinergije, poveča svojo
storilnost, ker globoka medsebojna pre(v)pletenost članov pelje k večji moralni odgovornosti
za uspeh pri delu«, sam pa doda še štiri kriterije, pomembne za uspeh in delovanje takšnega
tima:
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usposobljenost, to je obvladovanje vseh veščin, ki jih zahtevata delo in tehnologija,



delovne navade, ki naj bi bile pri vseh članih primerno razvite, ustrezno skupnim
vrednotam in normam vedenja,



medsebojni komunikacijski stiki, ustrezni svobodnemu izmenjavanju mnenj v timu in
med timi z visoko mero strpnosti,



projektno vodenje, ki pomeni medsebojno usklajenost in pripravljenost delovanja k
skupnim ciljem, dosežkom (prav tam).

Za zmagovalne time so se izkazali timi, v katerih člani prevzamejo eno ali celo več vlog, ki so
nujen pogoj za uspešno izvršitev nalog. Poznamo osem takih vlog, ponekod je nujna še deveta
vloga, vloga specialista (Everard in Morris, 1996: 195). V nadaljevanju je v tabeli št. 6
predstavljena delitev vlog v timu po Belbinu.
Tabela št. 6: Osem vlog po Belbinu (Everard in Morris 1996: 197-198)
Tipične poteze
konzervativen,
vesten, predvidljiv

Pozitivne kvalitete
organizacijske
sposobnosti, praktično
razmišljanje,
samodiscipliniran

2. Usklajevalec

miren, zaupa vase, se
obvlada

3.

Zelo napet,
dinamičen,
umika se

objektiven, brez
predsodkov obravnava
vse, ki bi lahko kaj
prispevali
življenjska energija,
rad se spopade z
nedelavnostjo,
neučinkovitostjo,
samozadovoljnostjo.
nadarjenost,
domišljija,
inteligentnost, znanje.
rad navezuje stike z
ljudmi, iskanje virov
izven skupine, privlači
ga
raziskovanje novosti,
rad se sooča z izzivi.
ocenjevanje, zaupnost,
preudarno razsojanje.

Vloga
1. Garač

Izzivalec

4. Inovator

individualist, resen,
nekonvencionalen

5. Iskalec virov

komunikativen,
zanesenjaški,
ekstrovertiran,
radoveden

6. Ocenjevalec

Preudaren, resen,
hladen
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Dopustne slabosti
pomanjkanje
fleksibilnosti, slabo
se znajde v novih
situacijah,
nedovzetnost za
preizkušene zamisli
ne izstopa po
inteligentnosti ali
ustvarjalnost
nagnjenost k
izzivanju,
razburjanju,
nepotrpežljivosti in
žaljivosti
v oblakih, praktične
podrobnosti in
protokol spregleda
rado se zgodi, da ga
mine navdušenje, ko
je prvi čar mimo

pomanjkanje
navdiha, težave pri
motiviranju drugih

7. Timski delavec

Socialno usmerjen,
dokaj mil, občutljiv

8. Zaključevalec
naloge

vesten, reden,
natančen, nestrpen

goji duh tima, zna se
odzivati ljudem in
situaciji
sposobnost speljati do
konca, perfekcionist

v kriznem trenutku je
neodločen
Skrbijo ga majhne
skrbi. »Bo, kar bo«
se mu upira.

A. Polak (2007: 47) navaja razdelitev vlog v timu tudi po nekaterih drugih avtorjih (Davis,
Millburn, Murpy in Woodhose), sama sem jih povzela v preglednico:
Tabela št. 7: Pet vlog v timu (oblikovala S. Jelen po A. Polak, 2007: 47)
LASTNOSTI ČLANA TIMA

VLOGA V TIMU




Pri odločanju sledi svoji intuiciji, je
dober organizator, navdušen nad
timskim delom, ne zanimajo ga
podrobnosti, temveč končen rezultat.



Z logičnim mišljenjem in s sprotnim
vrednotenjem načrtuje aktivnosti in
seznanja tim z doseženimi cilji, s
postavljanjem
vprašanj
in
pojasnjevanjem skrbi za jasnost,
izogiba se konfliktom.

ČLAN, KI VODI IN USMERJA
DELO V TIMU (angl. driver)



ČLAN, KI NAČRTUJE
TIMA (angl. planner)



ČLAN, KI VZDRŽUJE PRIMERNO
VZDUŠJE (angl. enabler)



Je prepričljiv in prijateljsko naravnan,
sproščen v izražanju in optimističen.



ČLAN,
KI
POTRPEŽLJIVO,
PREMIŠLJENO IN VZTRAJNO
UDEJANJA TISTO, ZA KAR SE
TIM ZAVZEMA (angl. exec)



Je razumevajoč, na ideje
stvarno in konstruktivno.



ČLAN, KI DELO TIMA
SPREMLJA IN NADZIRA (angl.
controller)



Je analitičen, kritičen, natančen.

DELO

gleda

Avtorica opozarja na prisotnost tekmovalnosti v timu, če ima več članov isto ali podobno
vlogo, zato je vloge smiselno analizirati. Analiza vlog lahko daje informacije o možnih
pomanjkljivostih v sestavi tima, o močnih in šibkih področjih posameznih članov tima,
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izboljšuje razumevanje različnih vlog in daje izhodišče za delitev dela v timu (Polak, 2007:
47).
Hemingway (Polak, 2007) predlaga naslednje načine za izboljšanje učinkovitosti tima na
podlagi analize vlog:


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, 2007: 48).

Na osnovi analize različnih vlog lahko sklepamo, da je učinkovitost tima poleg smiselno
izbrane ekipe v veliki meri odvisna tudi od smiselne razdelitve vlog v timu. Člani tima
tako najbolje izrazijo svoja močna področja, naloge v timu pa so v skladu s tem opravljene
hitreje in bolj kakovostno.

1.6 MOTIVACIJA V TIMU
Za kakovostno delovanje tima morajo biti člani tima primerno motivirani. Ker je motivacija
tesno povezana s psihološkimi potrebami, jih bomo v nadaljevanju obravnavali bolj podrobno.
Maslow (Brajša, 1995) je človeške potrebe umestil v piramido človeških potreb, pri čemer
naj bi zadovoljitev nižjih potreb omogočala pojav višjih. Na najnižji stopnji piramide so
osnovne potrebe preživetja, fiziološke potrebe človeka, na drugem mestu je varnost, na
tretjem je potreba po pripadnosti, na četrtem so potrebe jaza in na najvišjem, petem mestu so
potrebe po samouresničitvi. Maslow govori o petih nivojih potreb ljudi, pri čemer ugotavlja,
da ko nekdo zadovolji en nivo, je motiviran in se trudi, da zadovolji naslednjega (slika št. 5).
A. Polak (2009: 81), ki šteje zaupanje za osnovni pogoj uspešnega timskega dela, meni, da leto izhaja iz posameznikove potrebe po varnosti, ki je po Maslowu po hierarhiji razporejena
takoj za osnovnimi - fiziološkimi potrebami. Opozarja tudi, da pomanjkanje zaupanja člani
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tima navadno pripisujejo drugim, redko pa se zavedajo, da gradijo zaupanje v timu predvsem
s svojim lastnim vedenjem – takim, ki kaže, da so sami vredni zaupanja (prav tam).
A. Polak (2007) poleg Maslowa omenja še Bella in poveže osnovne vire motivacije za timsko
delo s psihološkimi potrebami, ki jih posameznik zadovoljuje znotraj tima:


POTREBE PO VARNOSTI – po predvidljivosti socialnega prostora in zaupanju
vanj. Če pri posamezniku te potrebe niso zadovoljene, se počuti ogroženega in
negotovega. Varnost v timu je zagotovljena s spoštovanjem pravil, ki veljajo v
timu.



POTREBE PO SPREJETOSTI – omogočajo »posameznikovo »varno« pristnost.
Gre za to, da lahko posameznik v timu izraža strah ne da bi pri tem občutil strah ali
negotovost pred zasmehovanjem ali odklonilnim vedenjem ostalih članov tima.
Eden od pogojev, ki mora biti izpolnjen, da bi se člani tima počutili sprejete, je
tudi odprta komunikacija. Vodja tima mora poskrbeti, da celoten tim enakovredno
sprejme vse člane tima. Če član tima med ostalimi člani ni sprejet, se bo to lahko
odražalo na stopnji njegove motivacije za sodelovanje in v njegovem slabem
razpoloženju (Stare, 2011).



POTREBE PO POTRDITVI IN PRIZNANJU – tako po spoštovanju samega sebe
kot po cenjenju in spoštovanju s strani drugih ljudi. Stare (2011) poudarja, da se
potreba po ugledu in spoštovanju nanaša tudi na soodločanje.



POTREBA PO SAMOAKTUALIZACIJI – psihološka potreba najvišjega reda,
zaradi katere želi človek postati ali uresničiti tisto, za kar obstajajo možnosti
(Polak, 2007: 22).
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Slika št. 2: Hierarhija potreb po Maslowu (Brajša, 1995:61-62)
Alderfer, ki deli človekove potrebe v tri skupine (eksistencialne, odnosne in potrebe po rasti),
je Maslowovo teorijo nadgradil z ugotovitvijo, da je človek nezadovoljen, če v doglednem
času ne zadovolji potreb višje stopnje. Ta teorija upošteva individualne razlike med ljudmi in
dejstvo, da vpliva na prioriteto zadovoljevanja potreb tudi različno kulturno okolje, izobrazba
posameznika in njegove družinske vezi (Brajša, 1995; Treven in Srića, 2001; Stare, 2011).
Herzberg (v Brajša, 1995: 64) loči dve skupini potreb: higienske faktorje (angl. »dissatifiers«)
in motivatorje (angl. »satifiers«). Med prve prištevamo dohodke, medsebojne odnose,
tehnologijo vodenja, politiko organizacije, delovne pogoje, osebno varnost, položaj.
Neuresničitev teh potreb (primer slika št. 6) se kaže v nemotiviranosti za delo in frustriranosti
pri delu, posledica zadovoljevanja teh potreb pa je kratkoročno zadovoljstvo pri delu (prav
tam). K drugi skupini pa sodijo motivatorji, kamor uvrščamo uspešnost dela, priznavanje dela,
samo delo, odgovornost, napredovanje pri delu in možnost razvoja, smiselno doživljanje dela
ipd.; uresničitev teh potreb vodi do zadovoljstva, do motivacije za delo (primer slika št. 6).
Realizacija teh potreb je dolgoročno zadovoljstvo z delom in pri delu, to so notranji pogoji,
vsebina dela (Brajša, 1995: 64). Lipičnik razloži Herzbergovo teorijo z besedami, da
(Lipičnik, 1996: 24): »higieniki sami ne spodbujajo ljudi k aktivnosti, temveč odstranjujejo
neprijetnosti ali kako drugače ustvarjajo možnosti za motiviranje, motivatorji pa neposredno
spodbujajo ljudi k delu.« Isti avtor tudi meni, da je Herzberg s proučevanjem ugotovil še to
zanimivost, da skoraj ni dejavnika, ki bi bil samo motivator ali samo higienik. Po Herzbergu
imajo faktorji kot so dosežek, pozornost, samostojnost, odgovornost, napredovanje in razvoj
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večinoma motivatorsko vlogo. Faktorji kot so administracija, nadzor, odnos do vodje, delovni
pogoji, plača, odnos do sodelavcev, osebno življenje, odnos do podrejenih, status in varnost,
pa naj bi imeli vlogo satisfaktorjev ali higienikov (prav tam).

HIGIENIKI

NADZOR

MOTIVATORJI
ODGOVORNOST

ODNOS DO VODJE

USPEH

PLAČA

NAPREDOVANJE

DELOVNI POGOJI
STATUS
POLITIKA PODJETJA

SAMOSTOJNOST

VARNOST PRI DELU

POZORNOST

ODNOS DO
SODELAVCEV

RAZVOJ

Slika št. 3: Temeljni elementi Herzbergove dvofaktorske teorije (Treven, 2001: 130)
Stare (2011) poudarja, da je visoka stopnja skladnosti ciljev projekta, s katerim se ukvarja tim,
in osebnih ciljev članov tima eden od ključev motiviranosti. Ljudje se odlikujejo v tistem, kar
jih zanima. Kadar so naloge in cilji v skladu z osebnimi vrednotami, s profesionalnimi in
socialnimi cilji članov tima, je materialna nagrada lahko le sekundarni razlog za vsakodnevno
prisotnost v službi. »Člani tima, ki imajo močno izražene potrebe po dosežkih, lažje
prevzemajo naloge, bolj cenijo svoj trud, potreben za doseganje uspehov, zato jih lahko
nagrajujemo tako, da jim prepuščamo večje odgovornosti, bolj zanimive aktivnosti, več
svobode pri načrtovanju in izpopolnjevanju dela in spreminjanju delovnih razmer, da jim
zagotavljamo več možnosti za izražanje osebnih talentov, znanja in spretnosti ter da jim
omogočimo popoln nadzor nad posameznimi timskimi aktivnostmi,« meni A. Polak (2007:
22). Podobno meni Stare (2011), ki opozarja, da je pomembno zavedanje, da se člani čutijo
pomembnejše, če lahko sodelujejo pri odločanju, kar je tudi motivacijski dejavnik. Še toliko
pomembneje je, da sodelujejo tudi pri planiranju timskega dela s tem, da ocenijo zahtevnost in
trajanje svoje bodoče aktivnosti (teorija določanja ciljev). Če si človek sam določi rok
izvedbe, običajno obstaja večja verjetnost, da se bo tega roka držal, kot če mu ga postavi
nekdo drug (velikokrat se mu bo zdelo, da je tak rok nemogoče doseči).
S. Treven (2001: 124) podaja zanimiv pogled na kulturno raznolikost v motivacijskih sistemih
različnih držav in poudarja, da je glede na globalizacijo organizacij potrebno te sisteme

31

oblikovati tako, da ustrezajo vrednotam delavcev in prednostim, ki so značilne za njihov
sistem vrednot.
Musek (1993: 229) meni, da motivi spravljajo »v tek« vso našo osebnost in vse naše
delovanje; dimenzije in poteze so po Musku stabilni načini za uresničevanje naših ciljev in
motivov. Isti avtor opozarja, da je dejavnikov, ki vplivajo na nas (nas potiskajo, privlačijo in
usmerjajo) zelo veliko, vendar je očitno, da so nekateri motivi močnejši kot drugi. S. Treven
(2001) jih razvrsti v dve temeljni skupini; v pozitivne in negativne. Pozitivni motivi izhajajo
iz privlačnosti ciljev, ki si jih človek prizadeva doseči (zadovoljstvo, veselje, varnost,
zaupanje), drugi pa izhajajo iz občutka nevarnosti, strahu ali ogroženosti človekovih osnovnih
življenjskih potreb (Treven, 2001: 125).
Lipičnik (1996: 23) izpostavlja, da raziskovalci motivacije pogosto poudarjajo, da je rezultat
motivacije izpolnjeno pričakovanje. Zadovoljni smo, če so pričakovanja izpolnjena in
zadovoljstvo je praviloma tem večje, čim pomembnejše je izpolnjeno pričakovanje za tistega,
ki ga doživlja. Motiv je razlog oziroma hotenje, da človek deluje, je središče motivacijskega
procesa ter temelj človekovega delovanja, njegov osnovni namen pa je izpolniti primanjkljaj
(Ivanko in Stare, 2007: 68). Brajša navaja Mayrhoferja (Brajša, 1995: 61), ki meni, da je cilj
motivacije obdržati ali okrepiti obstoječe vedenje ali spremeniti dosedanje vedenje v novo
obliko ali drugačno kakovost. To je sprememba smeri, oblike in stopnje vedenja. Z
motiviranjem neko vedenje usmerjamo, kanaliziramo ali ohranjamo. Brajša govori o
optimalnem motiviranju (prav tam), kadar so potrebe ene in druge strani zadovoljene, v
primeru, ko so zadovoljene samo potrebe ene strani, pa govorimo o manipulaciji. Motivacija
je torej sporočilo, ki spreminja zavest, učenje pa je kombinacija motivacije in informacije, ki
spreminja tudi vedenje (prav tam).
A. Polak (2007) iz omenjenih potreb po Maslowu identificira pet dejavnikov, ki vplivajo na
stopnjo motiviranosti članov tima in predanosti timskim ciljem. Ti so:
 sledenje osnovnim potrebam po preživetju in obstoju: člani tima potrebujejo sredstva
za preživetje, tako je njihova motivacija neposredno odvisna od višine nagrad.
 zadovoljevanje potreb po varnosti: kadar se člani tima ukvarjajo z zadovoljevanjem
potrebe po varnosti (če nimajo zagotovljenega delovnega mesta in s tem osnovne
eksistence), se ne morejo ukvarjati s strokovnim razvojem, samopodobo, statusom.
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Kot protiutež lahko tem dejavniku postavimo Staretovo (2011) trditev, da se potreba po
varnosti nanaša na posameznikovo »poslanstvo« v družbi, da pa redna služba (in plača) lahko
pomeni zagotovljeno varnost in tak posameznik za delo v timu ni nujno toliko motiviran, da
bi vanj vložil več truda kot običajno. Tu nastopi vodja tima v vlogi motivatorja, njegove
naloge na področju motivacije so:
 oblikovanje za tim sprejemljive samopodobe; člani tima želijo postati vredni članstva,
zato se med seboj spodbujajo k samooblikovanju v želeni smeri,
 opravljanje koristnega in smiselnega dela; vodja ima pri tem pomembno vlogo, da
člane tima usmerja pri določanju in razumevanju ciljev tima, če to že ni osebna
potreba članov tima,
 osebnostna rast in razvoj sta pogosto osnovna motiva za članstvo v timu; pomembna
vloga vodje pri tem je ustvarjanje takšnih pogojev v timu, ki spodbujajo osebnostno
rast in razvoj (Polak, 2007: 22).
Stare (2011) meni, da timsko delo in ustrezna klima v timu zagotavljata dobro počutje,
usmerjenost k delu in ustvarjalno vzdušje. Zaradi dobrega sodelovanja člani medsebojno
prenašajo znanje in izkušnje ter nadgrajujejo ideje. Prava delovna klima se ustvarja z ustrezno
komunikacijo. Tudi tekmovalnost je lahko dober motivator, ne glede na to, ali tim tekmuje s
konkurenco ali z drugim timom iz podjetja. Pri slednjem je pomembna zdrava tekmovalnost,
ki motivira člane tima za izvajanje nalog.
Za razumevanje ljudi in njihove motiviranosti za delo pa se je pomembno zavedati še
nekaterih dejavnikov, ki jih obravnavajo sodobnejše teorije. Po teoriji pričakovanja bo
motivacija ljudi visoka, če verjamejo, da bo vložen napor pripeljal do dobro opravljenega
dela, to pa do želenega izida. Na osnovi te teorije (utemeljitelj je Vroom, Lawler in Porter pa
sta teorijo razvijala, po Lipičnik, 1998: 171) se predpostavlja, da so se ljudje sposobni
odločati o tem, kaj želijo in so za dosego svojih ciljev pripravljeni spremeniti svoje vedenje.
Izpostavili bomo še teorijo pravičnosti, ki jo je utemeljil J. Stacey Adams (Treven, 2001: 138)
in poudarja pomen pravičnosti pri delovni motivaciji v organizaciji, ko zaposleni primerjajo
svoje vložke v delovni proces in prejemke z vložki in prejemki drugih, ki so zaposleni v isti
ali kateri drugi organizaciji. Če posameznik ugotovi, da je razmerje njegovih vložkov in
prejemkov enako razmerju drugih, s katerimi se primerja, potem je s primerjavo zadovoljen in
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meni, da je stanje pravično. Ko pa ugotovi, da razmerje ni enako, dojema stanje kot
nepravično.

1.6.1 VLOGA VODJE PRI SPODBUJANJU MOTIVACIJE
Da bi vodja tima uspešno motiviral ostale člane za kakovostno delovanje tima, mora razviti
različne kompetence in spretnosti.
S. Treven (Treven, 2001: 142) meni, da je od vodje tima v veliki meri odvisna delovna klima
v timu, politika plač, delovni pogoji in način upravljanja, potrebe po doseganju vrhunskih
rezultatov,

samostojnost

članov

tima

pri

delu,

priznanja,

občutek

pripadnosti,

samospoštovanje, stalni razvoj in ustvarjalnost. Če navedeno povežemo z Maslowovo teorijo
potreb, lahko ugotovimo, da je vodja odgovoren za vrste potreb, ki so po Maslowu uvrščene v
najvišje ravni njegove piramide. Vodja, ki prepozna potrebe članov tima in jih želi čim bolj
izpolniti, mora v vedenju do sodelavcev upoštevati, da si vsak posameznik zasluži posebno
pozornost in spoštovanje, da je treba odkrito pokazati zanimanje za ljudi, da mora imeti vsak
član tima občutek enake pomembnosti. Vodja tima mora pokazati, da spremlja tok opravljanja
nalog, saj člani tima pričakujejo komentar oz. potrditev o izvedbi svojega dela. Vodja mora
zaznati, kdo potrebuje pomoč pri profesionalnem razvoju in znati usmerjati sodelavce na
ustrezna izobraževanja. Vodja tima mora podpirati podjetnost članov tima, pozorno preučiti
vsak njihov predlog, jih pogosto vprašati za njihovo mnenje in jim dopustiti soodločati.
Preučiti mora motive vsakega posameznega sodelavca, da bi ustrezno razdelil naloge, uspeh
pa praznovati in nagraditi s pohvalo, spodbudo, obveščanjem javnosti. Vodja mora
posameznemu članu omogočiti napredovanje, če si le-ta tega želi, vendar pa je pri vsem nujno
potrebno upoštevati načelo pravičnosti (prav tam).
Srića (2001) izpostavi pomen karizme, ki jo razloži kot »težko opisljivo moč očaranja,
pridobivanja in prepričevanja ljudi, motiviranja, spodbujanja in vodenja« (prav tam: 150) in
meni, da karizmatično osebo odlikuje sposobnost nedvoumnega, enostavnega in prijetnega
komuniciranja s svojimi podrejenimi, ima pa tudi instinkt, da osvoji in pridobi člane tima za
svoje zamisli, kar lahko razumemo tudi kot sposobnost za uspešno motiviranja tima.
Isti avtor (prav tam: 155) poudarja, da je za člane tima kot skupnost s strani vodje najbolje
poskrbljeno takrat, ko se vodja tima pri svojem delu zanaša predvsem na možnosti svojih
sodelavcev. Na ta način bo v timu prisotna sinergija, ki je eden pomembnejših motivacijskih
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dejavnikov, zato vodja, z namenom, da doseže učinek sinergije, vsakodnevno opravlja
naslednje dejavnosti:


ocenjuje značilnosti, nagnjenja, znanje in sposobnosti članov tima,



vsakomur zagotavlja priložnost, da uporabi svoja znanja,



pomaga pri oblikovanju vsakega posameznega delovnega mesta,



strokovno spremlja, nadzira in pomaga pri izvedbi posameznih nalog,



spodbuja, usmerja in dokončuje integracijo tima,



vzpostavlja pogoje za dobro komunikacijo znotraj tima,



razvija timsko kohezijo,



prizadeva si prehiteti neželene konflikte,



omogoča trajno strokovno izpopolnjevanje vsakega člana tima,



ustvarja pogoje za trajno izboljševanje dela in procesov,



obvešča tim,



podpira vzdušje zavezništva, zaupanja in razumevanja,



preučuje mehanizme motivacije in motivira člane tima,



podpira svobodno prikazovanje idej, problemov in občutkov,



zagotavlja spoštovanje skupnih norm, standardov in predpisov.

Vodja tima mora torej razviti takšne kompetence in spretnosti, da zna na tim in njegovo
delovanje gledati širše, izven ožjega okvira nalog tima in njegove učinkovitosti. Sposoben
mora biti empatičnega vživljanja v sodelavce in vnaprej predvidevati možne konflikte ter
ustvarjanja pogojev za ustvarjalno delo.

1.7

KOMUNIKACIJA V TIMU

Pri obravnavanju vloge in nalog vodje tima pri motiviranju v timu smo omenili tudi
vzpostavljanje pogojev za dobro komunikacijo znotraj tima, saj je pri timskem delu
komunikacija osnovno orodje in je ključnega pomena tako za vzdrževanje medsebojnih
odnosov, kot tudi za zagotavljanje dobrih rezultatov tima.
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V strokovni literaturi obstaja več različnih definicij komunikacije. Komunikacija je po
Kretchu, Crutchfieldu, Balacheyu (Vec, 2005: 11) »proces, ki običajno zajema interakcijo
med osebami, ki komunicirajo. V družbeni interakciji človeka vodi njegovo tolmačenje
pomena besed in akcija drugega. Komunikacija je vzajemna izmenjava pomenov med ljudmi poteka pretežno prek jezika, možna pa je le v tolikšni meri, v kolikšni jo določajo skupna
spoznanja, skupne potrebe in stališča«.
McDavid in Harari jo opredelita (prav tam) kot »izmenjavo idej in izkustev med posamezniki.
Pečjak (prav tam) meni, da je »komunikacija

sporočanje drugim osebam informacije o

stvareh in pojavih«.
Dimbleby in Burton (prav tam) definirata komunikacijo kot »izmenjavo pomenov prek
znakov«.
Zvonarević (prav tam) izpostavlja, da je »komunikacija izmenjava sporočil med dvema ali več
osebami«.

Vec (2005: 11-12) razdeli modele komunikacije na dve skupini, na:


zgodnejše, linearne modele komunikacije (ki predpostavljajo, da se da pri
komunikaciji določiti zaporedje poteka komunikacije) in



sodobne modele – modele izmenjave (ki upoštevajo še možnost popačenja sporočila
zaradi šuma ter kodiranje in dekodiranje, kar pomeni proces pretvorbe misli, čustev,
namenov, stališč itd. v takšne znake, za katere predvidevamo, da jih bo drugi pravilno
razbral – dekodiral).

Brajša komunikacijo slikovito primerja z dihanjem (Brajša, 1995: 106): »Za človekovo
biološko preživetje je potrebno dihanje, ki je sestavljeno iz vdiha, premora in izdiha. To je
respiratorni ciklus. Za skupno preživetje partnerjev pa je potrebna konverzacija, ki jo tvorijo
poslušanje, razmišljanje in govorjenje. To je konverzacijski ciklus. Oba, respiratorni in
konverzacijski ciklus, sta individualizirana. Vsak posameznik diha in govori drugače.
Konverzacija je subtilni ples govorjenja in poslušanja, neprekinjeno ritmično približevanje in
oddaljevanje. To je fina koreografija in rafinirana prepletenost avtonomnih individualnih
struktur. To je stalni povratno vzročni pretok misli in čustev sogovornikov.«
J. Lepičnik Vodopivec (2012: 15) opredeli komunikacijo kot sestavino človekove eksistence,
saj človek nenehno komunicira. Nemogoče je, da bi človeka razumeli zunaj njegovih odnosov

36

in zunaj njegovega sistema komunikacij. Komunikacija je najpomembnejši

sestavni del

medsebojnih odnosov, saj je oblika, v kateri se medsebojni odnosi prikazujejo.
Poleg besedne (verbalne) in nebesedne (neverbalne) je v strokovni literaturi omenjeno še
usklajena

(kongruentna)

in

neusklajena

(inkongruentna)

medosebna

komunikacija

(Brajša,1993). V literaturi zasledimo tudi Watzlawickov komunikacijski aksiom »nemogoče
je ne-komunicirati«, ki ga lahko razumemo tako, da med seboj komuniciramo vedno in
povsod, že s samo navzočnostjo v odnosu in ne glede na to, ali je naša komunikacija verbalna
ali neverbalna (Brajša, 1993: 23).
Lipičnik (1996: 68) opredeli medsebojno komunikacijo vseh članov tima kot temeljni pogoj
za timsko delo in meni, da je komunikacija nosilec vseh socialnih dogajanj. Komunikacija je
prenos informacij med oddajnikom in sprejemnikom s kodiranjem. Za potek komunikacije je
pomembno, da obstaja pošiljatelj, ki sproži proces in sprejemnik, ki zaključi zvezo, osnovne
sestavine komunikacijskega procesa so: odpošiljatelj, sporočil in sprejemnik (Lipičnik, 1996:
68). J. Lepičnik Vodopivec (1996: 66-69) meni, da je neverbalna komunikacija primarna in je
skupaj z uporabo besed gonilo medosebne komunikacije. Ob verbalni komunikaciji vedno
poteka tudi neverbalna. Komunikacija se na verbalni ravni lahko pretrga, na neverbalni pa to
ni mogoče, saj govorimo o komunikaciji tudi tedaj, ko človek molči ali komunikacijo
odklanja. Možina (1996: 109) uporabi pojem »medsebojno sporazumevanje« v timu, za
katerega pravi, da ga bolje razumemo, če ga ne obravnavamo le kot sporočanje informacij,
temveč kot dogajanje med ljudmi, ki se obnašajo obrambno ali spodbujevalno in zbere
temeljne značilnosti zadržanega ali spodbudnega ozračja v skupini v naslednji tabeli.
Tabela št. 8: Značilnosti zadržanega in spodbujevalnega ozračja v majhnih skupinah
(Možina, 1996: 110)
ZADRŽANO OZRAČJE V TIMU

SPODBUDNO OZRAČJE V TIMU

ocenjevanje

opisovanje

obvladovanje

usmerjenost v urejanje zadev

taktiziranje

spontanost

nevtralnost, neprizadetost

empatija, vživljanje

superiornost, prevladovanje

enakost

gotovost, dogmatičnost

prilagodljivost, začasnost
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Možina (1996: 110) pojasnjuje, da je nelagodnih občutkov v timu manj, če v sporočanju
prevladuje opisovanje in ne ocenjevanje. Opisovalna so sporočila, ki jih prejemnik dojema kot
naravno iskanje informacij ali kot informacije z nevtralno vsebino, kar je zelo pomembno pri
posredovanju čustev, dogodkov, zaznav ali procesov, kjer bi moral sogovornik spremeniti
svoja stališča ali vedenje.
Naravnanost v urejanje zadev se kaže v tem, da udeleženec sporoča drugim, da želi
sodelovanje pri iskanju prave rešitve in nima že vnaprej pripravljene metode, ki bi jo želel
vsiliti ostalim. Tako ima sodelavec možnost, da si postavi lastne cilje, da sam ocenjuje svoja
stališča ali pa jih deli s sogovornikom.
Spontanost – brez zvijačnosti in taktiziranja – zmanjšuje defenzivnost in odpor v med
sodelavci v timu.
Če sodelavec občuti, da se pošiljatelj ne zavzema za njegove interese, postane defenziven. Pri
tem ima posebno težo neverbalna komunikacija, saj resnično spontane kretnje in mimika
obraza, ki izžareva zaskrbljenost ali empatijo, veljajo pogosto kot učinkovit dokaz globokega
razumevanja.
Član tima, ki noče zadržanosti in želi ustvarjati ozračje enakosti med pošiljateljem in
sprejemniki, posveča le malo pozornosti razlikam v nadrejenosti, sposobnosti, veljavi, videzu
ipd. Zadržanost zaradi dokončnosti zmanjšamo, če smo dovolj prilagodljivi v obnašanju,
ravnanju in stališčih, če iščemo rešitve in se ne držimo v naprej postavljenih trditev in dajemo
odprte možnosti novim, boljšim rešitvam (Možina, 1996: 110-113).
Sklicujoč se na Mehrabianove ugotovitve (v Lepičnik Vodopivec, 1996: 69) lahko iz
razdelitve komunikacijskih sestavin na deleže sklepamo, kakšno moč vplivanja imajo na
kakovost medsebojne komunikacije poleg vsega naštetega tudi njene nejezikovne sestavine.
Z namenom večje preglednosti bomo ugotovitve povzeli v grafu:
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Slika št.4: Delež sestavin komunikacije (Mehrabian, v Lepičnik Vodopivec, 1996: 69)
Verbalna in neverbalna komunikacija sta med seboj tesno povezani, J. Lepičnik Vodopivec
(1996: 75-77) pa navaja štiri glavne razlike in podobnosti med njima:


s pomočjo govora sporočamo značilnosti predmetov in oseb, z neverbalno
komunikacijo pa izražamo emocije, interpersonalna stališča in druge vidike
interpersonalnih odnosov, še posebej takrat, ko ocenimo, da je direktno izražanje
emocij in stališč neprimerno.



Jezikovna komunikacija je zavestna, neverbalna pa mnogokrat nezavedna, nenamerna,
bolj spontana.



Govor se razvije ob aktivnostih določenih delov živčnega sistema, medtem ko je velik
del neverbalne komunikacije odvisen od aktivnosti subkortikalnih centrov.



Govor je sistem, ki deluje na podlagi kombinacije glasov za označevanje stvari,
pojavov, odnosov in idej. Pridobljen je izključno z učenjem in s tradicijo v socialnih
stikih z drugimi ljudmi. Večinoma je zavesten, človeku omogoča veliko svobodo
uporabe, proporcionalnost, avtorefleksivnost in je temelj človekove simbolne
realnosti. Avtorica povzame: »Izgovorjeno sporočilo dobi ob ustrezni neverbalni
spremljavi svoj smisel, pomen, vpliv in moč, kajti moč izgovorjenega sporočila izvira
iz neverbalne spremljave, iz neverbalne komunikacije. Neverbalna sporočila imajo
oblast nad izgovorjeno besedo, lahko jo okrepijo, oslabijo ali celo uničijo (Lepičnik
Vodopivec, 1996: 75-77).

Lipičnik (1996: 69) meni, da so za normalno vzdrževanje komunikacijskega procesa v skupini
potrebne povratne informacije, ki se od sprejemnika vračajo k odpošiljatelju in mu povedo,
kako so bile njegove informacije pri sprejemniku sprejete.
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A. Polak (2007: 65) se sklicuje na Arando, Arando in Conlona in uvršča komunikacijo med
spretnosti sporazumevanja, ki naj bi bile širše od komunikacijskih spretnosti in vključujejo
spretnost debatiranja, spretnost diskutiranja in spretnost dialoga .
Tudi Johnson in Johnson (Lepičnik Vodopivec, 1996: 104) menita, da je za vsak začetni
korak v sodelovanju potrebno obvladovati komunikacijske spretnosti, ki sta jih razdelila na
spretnosti sprejemanja in spretnosti oddajanja. Vsak udeleženec v komunikaciji mora imeti
sposobnost ustreznega oddajanja sporočila, ki predstavlja njegove misli, stališča, občutke,
potrebe, cilje, interese. Prav tako mora biti sposoben sprejemati vsa sporočila, saj jih lahko le
tako razume in reagira nanje. Jasno in enoznačno oblikovanje misli, stališč, idej, občutkov,
ujemanja verbalnih in neverbalnih sporočil, oblikovanje popolnih sporočil ter iskanje
povratnih informacij o tem, kako so drugi razumeli sporočilo, štejeta avtorja (prav tam) za
najpomembnejše spretnosti oddajanja sporočil.
Po njunem mnenju spadajo med spretnosti sprejemanja sporočil: parafraziranje, preverjanje
pravilnosti zaznanega in usklajevanje pomena (Lepičnik Vodopivec, 1996: 104).
Glede na strokovna dognanja lahko sklepamo, da je učinkovita komunikacija, ki je odvisna od
učinkovitega pošiljanja in učinkovitega sprejemanja sporočil, nujen predpogoj za kakovostno
timsko delo. Na ta način se ustvarja pozitivna socialna klima, ki pa zagotavlja možnost, da
lahko člani skupine brez zadrege izražajo svoje zadržke, pomisleke in vsa tista čustva in
občutja, ki bi lahko ogrozila uspešno delo in sodelovanje, če bi ostala potisnjena. Vloga vodje
tima je, da se vživlja v druge ljudi in dobro komunicira ter predvsem posluša.

1.8

KONFLIKTI V TIMU

Pri vsakem delu, kjer sodeluje večje število ljudi in se srečamo z različnimi pogledi tako na
svet kot tudi na stroko, obstaja večja možnost, da se bodo pojavili tudi konflikti.
Lipičnik (1996: 39) meni, da so konflikti neizbežni povsod, kjer se pojavita dve osebi, kar pa
ni pogoj za njihov nastanek, saj se lahko konflikt pojavi že v eni sami osebi. Pogosto nastane
v osebi sami, še večkrat pa med dvema ali več udeleženci, med posamezniki ali skupinami kot
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posledica boja med različnimi hotenji oziroma motivi. A. Polak (2007: 119) označi konflikte
kot probleme, ki se nanašajo na probleme med ljudmi. Meni, da negativni učinki konflikta
uničujejo medsebojne odnose, to pa spremlja psihična bolečina.
Milivojević (1996: 168) poudarja, da je bistvo konflikta v tem, da dve osebi zastopata vsaka
svojo željo, ki se medsebojno izključujeta. Nesoglasje je torej vedno spopad dveh ali več med
seboj izključujočih se želja (koncepcij, idej, pričakovanj, namenov, interesov itd.).
M. Orel (Vrčko et al, 2004: 223-225) opredeli konflikt kot neprijetno čustveno stanje in je
rezultat različnih ciljev in interesov posameznikov ali skupin, lahko pa ga razumemo tudi kot
rezultat nasprotovanja ali oviranja pri doseganju ciljev. Avtorica navaja tri najpogostejše
vzroke za nastajanje konfliktov v podjetju:


RAZLIKE V CILJIH – npr. cilj enega oddelka lahko ovira doseganje ciljev
drugih oddelkov, kar pripelje do konflikta. Pri usklajevanju ciljev sta
pomembni tako čustvena kot razumska komponenta, ki pa sta v ciljih običajno
hkrati prisotni in ju ne moremo z lahkoto razdeliti.



RAZLIČNOST VLOG – mnogo konfliktov v podjetju je povezanih z vlogami,
ki predstavljajo skupek nalog, ki naj bi jih posameznik opravil. Vsak
posameznik si oblikuje različne vloge in pri tem izhaja iz svojih osebnostnih
lastnosti.



ZNAČILNOSTI ORGANIZACIJSKE STRUKTURE – konflikti se pojavljajo
tudi zaradi nekaterih značilnosti organizacijskih struktur. To so pogosto
piramidne strukture, ki povečujejo rivalstvo med posamezniki, hierarhična
razdelitev oblasti kot vzrok večanja odvisnosti in prisotnosti strahu pred
ocenjevanjem, pojav individualne odgovornosti in velikost modernih
organizacijskih struktur, ki povzročajo težave v komuniciranju.

A. Polak (2007) meni, da je bolj kot vsebina konflikta pomembno, kako člani tima zaznavajo
konkreten konflikt in kakšen odnos razvijejo do njega: tradicionalnega, ki pomeni izogibanje
konfliktu ter težnjo po iskanju krivca zanj in hkrati izraža miselnost, da prihajajo v konflikt le
prepirljivi ljudje. Lahko pa dojemajo konflikt po sodobnem principu, ki pravi, da je konflikt
nujen sestavni del vsake spremembe ter v manjšem obsegu celo optimalen način
medsebojnega vedenja (Luthans, 1989; v Polak, 2007: 120).
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Konflikti imajo po Bachu in Goldbergu (Polak, 2007: 121) pomembno vlogo v medsebojnih
odnosih in omogočajo že pozitivno konotacijo :


zagotavljanje optimalne razdalje (Koliko se nekomu približati?);



boj za središčno mesto v odnosu (Kdo je v odnosu pomembnejši?);



boj za varnost v odnosu (kako se v odnosu počutiti varnega?);



boj za osebno integriteto v odnosu (Kako ohraniti občutek lastne vrednosti
in izražati samega sebe v odnosu?);



vključevanje drugih oseb v odnos (Koga povabiti v razširjen odnos?);



razblinjanje iluzij v zvezi z odnosi (Ali je res to tisti, ki sem ga izbral?).

Tudi Lipičnik (1996: 38) poudarja, da konflikt nima le negativnih lastnosti, pač pa našteva kar
sedem pozitivnih, ki bi jih kazalo izkoristiti kot priložnost pri ustvarjanju naše prihodnosti.
Zaradi teh lastnosti bi si lahko konfliktov v določeni meri morda celo želeli (slika 8).

zahteva
rešitve
izhaja iz
različnih
interesov

kaže na
probleme

KONFLIKT
je korenina
za
spremembe

odpravlja
stagnacijo

vodi do
novih
spoznanj

utrjuje
skupino

Slika št. 5: Pozitivne lastnosti konfliktov (po Lipičniku, 1996: 38)
A. Polak (2007) opozarja, da so pozitivni učinki konfliktov odvisni od čustvene bližine in
stopnje intimnosti v odnosu med udeleženci v konfliktu. Ob večji čustveni bližini udeležencev
je konflikt lahko katarzičen, saj omogoča sprostitev nakopičene čustvene napetosti. Avtorica
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meni, da konflikti spodbujajo ustvarjalnost in pretok energije znotraj tima, kar se lahko kaže v
veliko pozitivnih posledicah konflikta na timsko delo:


nestrinjanje posameznih članov s pravili timskega dela lahko sproži proces
preoblikovanja pravil v za vse člane tima sprejemljivejšo obliko;



konfliktna situacija je za tim v bistvu priložnost za izražanje njegovih močnih
področij;



razhajajoča se mnenja v timu pritegnejo k sodelovanju tudi bolj pasivne člane tima;



izražanje in argumentiranje nasprotujočih se mnenj v timu poveže enako misleče člane
tima med seboj;



odkrito soočanje z različnimi mnenji prispeva k večji odkritosti in jasnosti v timu;



konflikt je lahko pobuda za zasnovo novega ustvarjalnega in inovativnega projekta;



ob konfliktu se lahko nepričakovano odpravi kakšen dolgotrajni problem (Chivers, v
Polak, 2007: 122).

Konflikti torej nimajo nujno le negativnih lastnosti, ampak imajo ob primerni čustveni bližini
udeleženih v konfliktu lahko celo katarzične učinke in vodijo k bolj učinkovitemu delu tima.

1.8.1 REŠEVANJE KONFLIKTOV
Konflikte v timu moramo reševati sproti, k temu pa lahko pristopimo na različne načine.
Lipičnik (1996) meni, da sta sprejemljivost in uspešnost reševanja konfliktov tesno povezana
z odnosom med udeleženci v konfliktu. Način reševanja konfliktov uravnavata skrb zase
oziroma za soudeleženca v konfliktu. Avtor meni, da je pristop k reševanju konflikta odvisen
od stopnje zaskrbljenosti zase in za soudeleženca in navaja pet možnosti po različnih
strokovnjakih.
a) Kadar se pojavlja nizka zaskrbljenost zase in za soudeleženca v konfliktu, se
konfliktom poskušamo izogniti.
b) Ob visoko zaskrbljenosti zase in skoraj nikakršni za soudeleženca v konfliktu
poskušamo uveljaviti in vsiliti svojo rešitev kot edino mogočo – pospešujemo rešitev.
c) Napetost skušamo ublažiti, kadar smo nekoliko zaskrbljeni za soudeleženca v
konfliktu, zase pa nič. V tem primeru poskušamo soudeleženca prepričati, da konflikt
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ni tako težak, da bi ga bilo potrebno reševati, da je njegova skrb nepotrebna. Konflikta
nismo pripravljeni reševati in všeč bi nam bilo, če bi miroval tudi soudeleženec –
gradnja pozitivnih učinkov.
d) Če smo vsaj nekoliko zaskrbljeni zase in za soudeležence v konfliktu, smo pripravljeni
sklepati kompromise, da bi se konfliktom izognili – začasna pomiritev.
e) Kadar smo močno zaskrbljeni zase in za soudeležence v konfliktu, smo pripravljeni
konflikte reševati po principu reševanja problemov kot z najbolj civilizirano obliko
reševanja konfliktov – dokončna rešitev.
Vse to kaže, da je reševanje problemov posebna vrsta reševanja konfliktov, kjer sta
dosežena maksimalna skrb zase in za soudeleženca v konfliktu in kjer želimo konflikt
rešiti in ne samo zmagati v boju z nasprotnikom (Lipičnik, 1996: 41). Terpin (1996)
opredeli reševanje problemov kot temeljno področje menedžerjevega dela saj je to
njegova ključna razvojna dejavnost. Problemi so zelo močno motivacijsko sredstvo in
gibalo menedžerjeve aktivnosti, ki ga vodi v uresničevanje zmagovalnega scenarija.
Terpin (1996) meni, da je za uspešno timsko reševanje problemov pomembno sledeče:


opredeliti je potrebno posamezne faze v procesu razreševanja problemov s pomočjo
ustreznih metod, tehnik, veščin in taktik za realizacijo nekega segmenta v procesu
razreševanja problemov;



ustrezno moramo sestaviti tim ali izbrati ustrezno kombinacijo timskih stilov; le-ti so
izbor stilov vodenja iz temeljnih procesnih stilov in stilov v medosebnih odnosih.

Lipičnik in tudi drugi avtorji (Lipičnik, 1996: 41-42) priporočajo naslednje korake pri
reševanju konfliktov:


definiramo problem kot cilj in ne kot potrebo za reševanje.



ko odkrijemo problem, poiščimo rešitev, ki bo pomenila spremembo za obe strani.



svojo pozornost usmerimo na problem in ne na osebne probleme ali na drugo stran.



zaupanje utrjujemo s spreminjanjem in dajanjem ustreznih informacij.



med komuniciranjem izražamo svojo naklonjenost, vživimo se v sogovornika, ga
poslušamo ter zmanjšamo morebitno nejevoljo in grožnje.
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A. Polak (2007) meni, da je treba pri odpravljanju konfliktov v timu upoštevati nekatere
posebnosti timske situacije. Vedno jih moramo reševati v timu ob prisotnosti vseh
udeležencev v konfliktu, saj je v nasprotnem primeru pogled na konflikt preveč pristranski.
Da ne bi ogrozili zaupanja in samorazkrivanja članov tima, se o podrobnostih konflikta brez
privolitve članov ne sme razpravljati zunaj tima.
Ista avtorica (po Chiversovi, 1995; prav tam) povzema naslednje korake pri reševanju
konfliktov:
 razjasnitev konflikta,
 analiza vplivov konflikta na skupno delo in dogajanje v timu,
 analiza prednosti, ki jih bo timu prinesla rešitev konflikta,
 vključitev vseh v konflikt vpletenih ljudi,
 zagotavljanje aktivnega pristopa h konfliktom,
 izražanje razumevanja za različne vzroke konfliktov,
 vključevanje tudi zunanjih ljudi v reševanje konflikta,
 pojasnjevanje učinkov konflikta in pričakovanih sprememb, povezanih z odpravo
konflikta,
 opredelitev prednosti, ki jih bodo spremembe prinesle vsakemu posamezniku, timu,
šoli kot celoti (Polak, 2007: 126-127).
Proces razreševanja konfliktov je v strokovni literaturi opredeljen z različnim številom stopenj
ali faz. V Terpinovem (Terpin, 1996: 334-339) modelu je proces ustvarjalnega razreševanja
problemov razgrajen na devet stopenj, saj temelji na povezavi in sodelovanju stanj zavesti, ki
oblikujejo posamezne menedžerske stile, ki so potrebni za delo v timu. Proces je usklajen s
temeljno procesno logiko, kjer si v zaporedju sledijo faze priprave, izvedbe in zaključevanja s
pripravo povratnih informacij, ki bodo koristne pri reševanju prihodnjih problemov (glej
tabelo št. 9).
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Tabela št. 9: Proces ustvarjalnega reševanja problemov (Terpin, 1996: 334-339)
FAZE USTVARJALNEGA
REŠEVANJA PROBLEMOV

ZNAČILNOSTI

KLJUČNI MENEDŽERSKI STIL

1. ZAZNAVANJE NEUGODJA
PROBLEMSKEGA STANJA

- natančen opis problemskega stanja,
analiza vseh podatkov in informacij,
redefinicija problema, ki večkrat
pripelje do tega, da menedžer
nenadoma “spregleda”, da se mora
lotiti povsem drugega problema

VODJA KOT “STRASTNI
FILOZOF”
(izraža pomisleke o obstoječih načinih
dela, postavlja zahteve po
spremembah, daje pobude za idejne
rešitve, nakazuje možnosti za
pridobitev novih znanj, ki bi
omogočila spremembe)

2. ANALIZA IN REDEFINICIJA
PROBLEMSKEGA STANJA

- vizija želenega stanja ter opredelitev
ciljev za dosego realne vizije

VODJA KOT ”KREATIVNI
OBLIKOVALEC”
(vodja je v tej fazi navdušen za
reševanje obsežnih problemov)

3.OBLIKOVANJE CILJEV ZA
URESNIČITEV VIZIJE NOVEGA
STANJA

- faza razreševanja problema, čim več
različnih idej s strani različnih
posameznikov

VODJA KOT “PODJETNI
VIZIONAR”
(jasno opisuje podobe želenega stanja
ob upoštevanju izhodiščnega, pri tem
pa ocenjuje možnosti za doseganje
novega stanja)

4.OBLIKOVANJE ALTERNATIVNIH
REŠITEV

- urejanje množice alternativnih rešitev
problema, dopolnjevanje in
vrednotenje posameznih zamisli

VODJA KOT “POTRPEŽLJIVI
TOPOGRAF”
(na tej stopnji nastopi »nevihta idej« in
vodja prihaja do alternativnih rešitev)

5.VREDNOTENJE ALTERNATIVNIH
REŠITEV

- odločanje o najustreznejši rešitvi

VODJA KOT “PRODORNI
BOJEVNIK”
(vodja je v tej fazi opremljen z visoko
stopnjo življenjske in delovne energije
in motivacije; včasih je tudi nestrpen
ali razdražljiv)

6.IZBOR – KONČNA ODLOČITEV

- analiza in vrednotenje odločitve

VODJA KOT “ZANESLJIVI
STRATEG”
(vodja sprejme odločitev)

7.OPREDELITEV KRITIČNIH TOČK

- opredelitev kritičnih točk pri
uresničevanju sprejete rešitve,
spremljanje izvajanja in dopuščanje
možnosti za spremembe in dopolnitve
rešitve

VODJA KOT “OBČUTLJIVI
DIRIGENT”
(zaveda se nujne nepopolnosti
odločitve in zahteva povratne
informacije ter korekcije ob možnih
zapletih)

8.ODLOČANJE O KOREKCIJAH
ODLOČITVE

- analiziranje, kritično ocenjevanje
zamisli in korekcije sprejetih rešitev

VODJA KOT “ODLOČNI
PIKOLOVEC”
(na tej stopnji vodja preudarno
spremlja timsko delo, sposobnost za
motiviranje drugih članov tima rahlo
upade)

9.VREDNOTENJE REZULTATOV
ODLOČANJA

- ovrednotenje rezultatov in priprava
povratnih informacij

VODJA KOT “BLISKOVITI
STRELEC”
(vodja mirno in pozorno spremlja
razreševanje problema in se v proces
vključuje s specialističnim znanjem;
pripravlja tudi nujne povrtane
informacije)

Če pogledamo prej navedene faze procesa razreševanja problemov in osebnostno strukturo
članov uspešnega tima, si lahko nazorno predstavljamo takšen tim kot skupino devetih
sodelavcev, od katerih ima vsak svojo vlogo. Lahko rečemo, da je vsakdo od njih v nekem
trenutku “prvi med enakimi”. Le, če delujejo v sinergiji, pridejo v optimalnem času do
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uspešne rešitve (Terpin, 1996: 334). Sklenemo lahko torej z besedami Lipičnika (1996: 47):
“VSAK ČLOVEK IMA PROBLEME – LE SKUPAJ IMAMO REŠITEV.”

2

VODENJE

2.1 PRIMERJAVA MED VODENJEM IN MENEDŽMENTOM
Ravnatelj vrtca ali šole, ki si želi uspešnega delovanja organizacije, ki jo vodi, mora biti tako
vodja kot menedžer, saj zajemajo njegove naloge tako menedžment kot tudi upravno in
pedagoško vodenje.
Vrčko (2004: 15) meni, da pod pojmom menedžment razumemo vsako obliko vodenja. V
slovenski literaturi se beseda menedžer v glavnem prevaja kot vodja, upravljavec in ravnalec,
vsak od teh izrazov pa ima svoj pomen. Menedžerje v podjetjih pri nas v glavnem imenujemo
vodje, vendar pa beseda »vodja« ne odraža v celoti funkcije, ki jo menedžment opravlja.
Avtor omenja še razliko med izrazoma (angl.) »leadership« in (angl.) »menagement«: vodenje
kot »menagement« obstaja za zagotavljanje ciljev organizacije, medtem ko se vodenje kot
(angl.) »leading« uporablja, ko kdo želi vplivati na vedenje posameznika ali skupine.
Zanimiva je avtorjeva misel, da je bistvo menedžmenta v usklajevanju oz. ravnanju že
razdeljenega dela v proizvodnem procesu ali poslovnih funkcijah, tako bi v tem smislu za
menedžerja še najbolj ustrezal izraz ravnatelj (Vrčko, 2004: 15).
Adizes (1996: 18-21) polemizira o tem, da lahko glagola »voditi« in »motivirati« v bistvu
pomenita tudi »manipulirati« - v smislu, da so cilji organizacije že v naprej zastavljeni
(zastavil jih je upravljavec ali menedžer), vprašanje je le, kako pripraviti spremljevalce do
tega, da jih uresničijo. Avtor opozarja, da je »klasična teorija menedžmenta, ki vključuje pet
bistvenih elementov: planiranje, organiziranje, motiviranje ali vodenje in kontroliranje, v
bistvu teorija o tem, kako naj izobražena elita sprejema odločitve za organizacijo, nato pa
poskrbi, da jih ostali člani učinkovito izvajajo. Opozarja na to, da je klasična teorija torej
elitistična in s tem nedemokratična, saj se predpostavlja, da upravljani ne morejo odločati o
tem, kdo bodo njihovi upravljavci (kar pomeni, da so jim upravljavci vsiljeni) ali o tem, kaj
bodo delali (kar pomeni, da so cilji, ki jih morajo doseči, že postavljeni)« (Adizes, 1996: 22).
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Isti avtor podaja teorijo o menedžmentu kot o vseobsežnem sistemu, ki prežema organizacijo
v celoti. Če razumemo, da je menedžment družben, sistemski, proaktiven in participativen
proces, potem je timsko delo v menedžerskem (vodstvenem timu) gotovo najbolj primeren
način dela.
Adizes (prav tam) navaja štiri nujne vloge menedžmenta, ki morajo biti izpolnjene, da bi bila
zagotovljena dolgoročna učinkovitost organizacije: proizvajanje, administriranje, podjetniško
delovanje in integriranje.


MENEDŽER KOT PROIZVAJALEC

Da bi menedžer dosegel rezultate in opravil storitve tako dobro kot konkurenca ali bolje od
nje, kar se od njega tudi pričakuje, mora imeti znanje s svojega področja. Imeti mora pa tudi
sposobnost, da ve, kdaj so doseženi končni cilji.


MENEDŽER KOT ADMINISTRATOR

Menedžer mora imeti več kot le energijo in znanje. V vlogi administratorja menedžerji
planirajo, koordinirajo in kontrolirajo izvajanje, skrbijo torej, da sistem deluje, kot je začrtano.


MENEDŽER KOT PODJETNIK

V vlogi podjetnika menedžer presoja in spreminja cilje in sisteme v spremenljivem okolju, da
bi bili le-ti uresničeni. Podjetniki morajo biti samo-pobudniki, biti dovolj ustvarjalni, da lahko
prepoznajo nov tok akcije in biti pripravljeni tvegati, saj sicer ne bodo mogli izrabiti
priložnosti.


MENEDŽER KOT INTEGRATOR

Integracija pomeni v tem primeru proces, v katerem postane tveganje posameznika tveganje
skupine, cilji posameznika se usklajujejo s cilji skupine in končno, da individualno
podjetništvo preraste v skupinsko podjetništvo (Adizes, 1996: 25-26), kar pa tako A. Polak
(2007) kot Lipičnik (1997) prištevata k lastnostim uspešnih timov.

Glede na strokovna dognanja o tem problemu, lahko trdimo, da mora biti za dober
menedžment ob zahtevi po izpolnjevanju vseh štirih zgoraj omenjenih vlog, v vodstvu več
ljudi. Adizes (Adizes, 1996: 25-26) povzame, da je »za dober menedžment potrebno, da
nekdo zbere ljudi, ki delajo in mislijo različno. Namesto zgodbe o menedžerju, ki planira,
organizira itd., bi morali govoriti o menedžerskem timu, ki opravlja te funkcije. Vloge
proizvajalca, administratorja, podjetnika in integratorja mora opravljati komplementaren tim,
ker nihče ne more biti odgovoren za vse« (prav tam).
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Možina (1996: 91) meni, da se vodenje v ožjem smislu besede razlikuje od menedžmenta, ki
je osredinjen na usklajevanje v organizaciji in vključuje planiranje, organiziranje, kadrovanje,
kontroliranje v skladu z opredeljenimi organizacijskimi cilji. Vodenje pa je sposobnost
vplivanja na sodelavce, jih spodbujati in usmerjati k želenim ciljem. V skladu s tem nekateri
poudarjajo, da vodenje ni enkratno dejanje, ampak je izmenjavanje večjega števila dogodkov,
ki se nanašajo na usmerjanje in spremljanje. Možina izpostavi, da dober vodja ne pomeni
vedno biti dober menedžer in da uspešen vodja sodeluje s člani skupine pri ustvarjanju
ugodnega vzdušja za doseganje organizacijskih ciljev (prav tam). Tudi Brajša opredeli pojem
vodenje podobno kot Možina in meni, da je vodenje vplivanje na enega ali več ljudi z
namenom, da bi spremenili svoja stališča in vedenje (Brajša, 1995: 75).

Praper (2001: 35) vidi vodenje tima kot urejanje delovnih razmer, moderiranje komunikacije
in zagotavljanje vrnitvenega sporočila o učinkih dela, vodenje tima pa je le dodatna naloga.
Vodja mora biti po mnenju avtorja zdrava in celovita osebnost, ki lahko združuje svojo
strokovno vlogo, vlogo člana in koordinatorja tima, ki komunicira hkrati navzven in od zunaj
navznoter. Terpin (1996: 353) meni, da je vodenje poslovnega tima podobno vodenju
športnega tima. Vodja tima je potemtakem učitelj, trener, spodbujevalec in navduševalec,
strateg, direktor-odločevalec, prijatelj, partner idr.

2.2

NAČINI IN STILI VODENJA

Stilov vodenja ne smemo zamenjati z načini ali modeli vodenja (Lipičnik, 1997: 120). Način
vodenja izhaja iz osnovne ideje, kako je mogoče iz ljudi izvabiti čim bolj kakovostno delo,
medtem ko se stil vodenja nanaša na določen vzorec vedenja, ki ga uporablja vodja, ko dela z
ljudmi. Lipičnik (prav tam) omenja različne načine vodenja, za katere pravi, da delujejo in
dajejo pričakovane rezultate le, če so uporabljeni v določeni organizacijski klimi. Z namenom
večje preglednosti smo jih oblikovali v tabelo, ki je predstavljena v nadaljevanju.
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Tabela št. 10: Načini vodenja po Lipičniku (Oblikovala S. Jelen po Lipičniku, 1997: 119120)
NAČINI VODENJA

LASTNOSTI
-

Vodenje z izjemami

-

Vodenje s pravili odločanja

-

-

Vodenje z motiviranjem

Vodenje s soudeležbo

-

vodje naj se ne bi ukvarjali s podrobnostmi, ampak samo
z izjemami, odkloni
vse ostale dejavnosti prenesejo na podrejene
delavec se mora na vsaki ravni sam odločati, kaj bo storil
vodja določa pravila, o pričakovanih, konkretnih
dogodkih, ki jih delavec potrebuje pri odločanju
koncept je uporaben v primeru, ko so znani vsi dogodki,
v zvezi s katerimi se je potrebno odločati
za vpliv na človekovo vedenje izkorišča človekovo željo
po samouresničevanju
med vodji in delavci se pojavi partnerski odnos
odvisen od nujnega sodelovanja sodelavcev pri vseh
odločitvah
ljudje, ki so pri nastajanju ciljev sodelovali, jih bodo
zlahka izpolnjevali
partnerski odnos

Vodenje z delegiranjem

-

bistvo je v delegiranju odgovornosti;
delavci naj bi postali odgovorni za zaokrožena in
samostojna delovna področja

Vodenje s cilji

-

pogosto uporabljen način vodenja
vodenje kot aktivnost, s pomočjo katere določimo cilje v
organizaciji in nato usmerjamo člane organizacije k
uspešnem doseganju ciljev
uspešnost se meri po doseženih ciljih

-

Vodenje dela v timu je po Praperju (2001: 35) lahko v osnovni delitvi avtokratsko ali
demokratično, Brajša (1995: 75-76) dodaja še »Laissez fairre« vodjo. V nadaljevanju si
natančneje poglejmo te oblike vodenja.
AVTOKRATSKO VODENJE
Avtokratični vodja sodelavcem nalaga delo, jih ocenjuje, ta način vodenja pa vzbuja strah,
nezaupanje in neiskrenost, na področju komunikacije pa strateško manipuliranje, izkrivljanje
in prikrivanje, na področju doseganja ciljev manipulacijo, grožnje in prisilo, na področju
organizacije pa formalnost, nadzor in hierarhijo (Brajša, 1995: 75).
Praper (2001: 35) meni, da avtokratsko vodenje izniči možnost timskega dela, saj v
avtokratskih odnosih ni dovolj prostora za različnost mnenj.
DEMOKRATIČNO VODENJE
Demokratični vodja spodbuja skupno razpravljanje in skupne odločitve, uporablja pa
objektivno ocenjevanje in sodelovalni stil vodenja. Tak način vodenja odlikujejo odprtost,
zaupanje in samozavestnost na področju medsebojnih odnosov, spoštovanje, spontanost,
uspešno sporočanje in možnosti pojasnjevanja (Brajša, 1995:76).
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Po Praperju (2001: 35) nudi tudi ta stil vodenja timu premalo ustvarjalnega prostora in
pogosto pripelje do pretirane formalizacije dela in odločanja. Avtor zagovarja stališče
delovanja v timu po principu osebne svobode in odgovornosti, kar pomeni, da vsak član
odgovorno izvede svoj del delovnega procesa, na timskem srečanju pa nato skupaj sestavijo
sestavljanko do celovite rešitve. Tako je vodja tima le še organizator, moderator
komunikacije, tisti, ki opozarja na spoštovanje skupnih dogovorov in ki komunicira s
socialnim okoljem tima.
Tudi Brajša (1995) vidi vodjo v vlogi organizatorja in koordinatorja timskega procesa in dela.
Po njegovem mnenju bi moral vodja tima več poslušati in spodbujati razgovor in manj
govoriti ter odločati.
»LAISSEZ FAIRE« VODENJE
Vodja, ki vodi sodelavce v »laissez faire« stilu, daje sodelavcem popolno svobodo in jih ne
ocenjuje ne pozitivno ne negativno. Takšno vodenje je lahko pozitivno s stališča popolne
svobode, več pa ima lahko negativnih lastnosti, kot so: izkoriščanje in slabo delo nezrelih
delavcev, počasnost odločanja, nered, nedisciplina, neodgovornost vodje, slabe odločitve
sodelavcev in neizkoriščanje voditeljevega znanja (Brajša, 1995: 76).
Lipičnik (1997: 121) meni, da stil vodenja, ki se uporablja v konkretni situaciji, ni odvisen
samo od načina vedenja vodje, ampak tudi od naloge in sprejemljivosti v kolektivu; tako se je
skozi čas izoblikovalo kar nekaj stilov vodenja, avtor pa jih je izpostavil osem: birokratski,
razvijalski, dobrohotni avtokratski, izvrševalski, dezerterski, misijonarski, avtokratski in
kompromisarski stil vodenja.


BIROKRATSKI STIL VODENJA je zvrst zadržanega stila vodenja. Vodja od svojih
sodelavcev zahteva strogo spoštovanje predpisanih pravil in postopkov dela, vse v
skladu s formalno organizacijo. Vodja je ponavadi trden, natančen, se obvlada in je
vljuden. Želi biti vzor vsem svojim sodelavcem.



RAZVIJALSKI STIL VODENJA je stil, ki poskuša v sodelavcih vzbuditi samostojnost
pri delu, zato vodja sodelavce spodbuja, zna poslušati, vzdržuje široke komunikacije,
razume druge in jih podpira, svojim sodelavcem zaupa in tudi oni njemu.



DOBROHOTNI AVTOKRATSKI STIL VODENJA je k nalogam usmerjeni način
vodenja, ki pa ni pretirano strog. Vodja, ki vodi v tem stilu, je odločen, delaven in
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usmerjen k doseganju visokih proizvodnih rezultatov. Enako zahteva tudi od svojih
sodelavcev.


IZVRŠEVALSKI STIL VODENJA poskuša izrabiti vse skupinske človeške zmožnosti,
zato je za vodjo značilno, da uporablja skupinsko delo pri odločanju, da prepričuje
ljudi, naj se sami zavežejo za doseganje določenih ciljev, da spodbuja svoje sodelavce
k večji učinkovitosti, itd.



DEZERTERSKI STIL VODENJA je navadno manj uspešna zvrst stila vodenja. Vodje
skušajo zagotoviti samo minimalne rezultate in čeprav upoštevajo vse predpise, si ne
prizadevajo, da bi dosegli boljše rezultate. Takšen vodja ni ustvarjalen in ne
komunikativen, je ozkosrčen in ovira druge v ustvarjalnosti.



MISIJONARSKI STIL VODENJA je manj ugoden, socialno usmerjeni stil vodenja.
Vodja nastopa kot kakšen misijonar, kar pomeni, da je prijazen, prisrčen, ljubezniv,
izogiba se konfliktov, je bolj ali manj pasiven, ne daje navodil za delo, zato ga tudi
delovni rezultati ne zanimajo preveč.



AVTOKRATSKI STIL VODENJA je tisti, kjer avtokrat odloča o vsem sam in od drugih
zahteva pokorščino. Komunicira le navzdol, s svojimi podrejenimi in od vsake akcije
pričakuje rezultate. Z ljudmi se ne posvetuje, zato se ga ti navadno bojijo.



Tudi

KOMPROMISARSKI

STIL

VODENJA

ni

najbolj

uspešen. Vodjo

–

kompromisarja odlikujejo omahljivost, sprejem nedoločenih kompromisnih odločitev,
dvoličnost ipd. S tem pa pri ljudeh ne vzbuja prevelikega zaupanja (Lipičnik, 1997:
121).

Naj izpostavim še USTVARJALNO VODENJE, ki ga definira Mayer (1994, 137-138):
»ustvarjalno vodenje je ustvarjanje takih delovnih pogojev, medsebojnih odnosov, medosebne
komunikacije, motivacije in uporaba takih vedenjskih vzorcev vodenja, ki spodbujajo in
navdušujejo rojevanje izvirnih zamisli v sebi in pri sodelavcih ter sproža proces spreminjanja
idej v novo kakovost in vrednost. Pri ustvarjalnem vodenju gre za doseganje izvirnih
poslovnih ciljev z relativno trajno skupino ljudi, ki učinkuje nadseštevno in kreativno«.

Everard in Morris (1996) govorita o petih stilih vodenja po Blakeu. Stil vodenja je lahko
oblasten, skrben, motivirajoč/reševalec problemov, pasiven, političen, uradniški.
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Tabela št. 11: Stili vodenja in značilnosti vodje po Blakeu (Everard in Morris 1996: 35-36)
ZNAČILNOSTI VODJE

STIL VODENJA
OBLASTEN







želi narediti stvari po svoje,
raje ukazuje, kot posluša,
čustva in mnenje ljudi ga ne zanimajo,
če je izzvan, postane napadalen,
spodbuja, preverja sodelavce

SKRBEN




skrbi za ljudi, rad je priljubljen,
izogiba se odprtih konfliktov, če je šola »zadovoljna«,
mu to pomeni vse,
hvali dosežke, da je že kar osladen,
prikriva nedelavnost in slabo opravljeno delo, ustanavlja
komisije in odbore, ki mu pomagajo pri vodenju





MOTIVIRAJOČ/REŠEVALEC PROBLEMOV





se dogovarja o ciljih in pričakuje rezultate, načrtno
spremlja ciljno zastavljene naloge, pomaga zaposlenim,
da bi bolje delali,
se preudarno sooča s konflikti,
se dogovarja o akcijskih načrtih in jih spremlja,
vključuje zaposlene v odločitve, ki jih zadevajo, jasno
delegira,
odloča, ko je to potrebno

PASIVNI VODJA






ne naredi nič več, kot od njega zahtevajo,
se upira spremembam,
postane zanikrn, če ga nihče ne kontrolira,
za svoje neuspehe krivi druge ljudi,
»današnjo
mladino«, novosti, vlado ipd, ki ustvarjajo take
nevzdržne pogoje

»POLITIČNI« VODJA





zelo ga skrbi položaj,
hitro kritizira,
usmerja pozornost na napake drugih

URADNIŠKI





dela po predpisih, vzdržuje obstoječi sistem,
je bolj vesten kot ustvarjalen ali inovativen,
ostaja nespremenljiv

Stil in način vodenja v veliki meri odražata osebnost vodje, pogosto pa se spreminjata glede
na naravo konkretnih delovnih nalog, pred katere je vodja postavljen.

2.3

RAVNATELJ VRTCA/ŠOLE KOT VODJA

Glede na različne naloge, ki jih pri svojem delu opravlja ravnatelj vrtca ali šole, bi lahko
njegovo delo opredelili kot šolski menedžment, h kateremu sodi tako upravno kot tudi
pedagoško vodenje.
ZOFVI (ZOFVI, 1999) v 49. členu opredeli naslednje naloge ravnatelja:
»Pedagoški vodja in poslovodni organ javnega vrtca oziroma šole je ravnatelj. Ravnatelj
opravlja naslednje naloge:




organizira, načrtuje in vodi delo vrtca oziroma šole,
pripravlja program razvoja vrtca oziroma šole,
pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
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je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev, vajencev,
dijakov, študentov višje šole in odraslih,
vodi delo vzgojiteljskega, učiteljskega in predavateljskega zbora,
oblikuje predlog nadstandardnih programov,
spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
organizira mentorstvo za pripravnike,
prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja
njihovo delo in jim svetuje,
predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
spremlja delo svetovalne službe,
skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike
sodelovanja),
obvešča starše o delu vrtca oziroma šole in o spremembah pravic in obveznosti
učencev, vajencev in dijakov,
spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev, vajencev oziroma dijakov ter študentov
višje šole,
odloča o vzgojnih ukrepih,
zastopa in predstavlja vrtec oziroma šolo in je odgovoren za zakonitost dela,
določa sistemizacijo delovnih mest,
odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo in
opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

Če se javni vrtec oziroma šola oblikuje kot organizacijska enota, opravlja ravnatelj funkcijo
pedagoškega vodje organizacijske enote. Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz
svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti delavca javnega vrtca
oziroma šole« (ZOFVI, 1999, 49. člen: 22).
Resman (2004: 8) opozarja, da ima ravnatelj danes delno drugačne dolžnosti kot nekoč,
predvsem pa bistveno več decidirano opredeljenih nalog. Več je odgovornosti do države,
bistveno večja je moralna odgovornost do učiteljev, učencev in staršev (tako v šoli kot vrtcu),
zato se je njegova vloga izrazito spremenila. Avtor (prav tam) meni, da bo »čedalje težje
»narediti« dobrega ravnatelja in ga obdržati« in opozarja, da šolski menedžment ne bi smel
pomeniti samo ukvarjanja z upravnim vidikom vodenja, z organizacijo dela in skrbjo za
materialno stanje šole in plače; k šolskemu menedžmentu sodi tudi pedagoško vodenje
(Resman, 2004: 11).
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Erčuljeva (2001) vidi ravnateljevo vlogo kot zagotavljanje vseh pogojev, ki omogočajo in
spodbujajo učenje, kar Leithwood, Jantzi in Steinbach (prav tam, 2001) opisujejo kot
transformacijsko

vodenje.

Povezujejo

ga

z

osmimi

razsežnostmi,

ki

omogočajo

posameznikovo in skupno učenje. V nadaljevanju jih natančneje predstavljamo.
(1) Ravnatelj skupaj s sodelavci oblikuje vizijo šole, ki navdihuje in spodbuja
posameznike in skupine.
(2) Ravnatelj spodbuja sprejemanje skupnih ciljev, pri čemer gre za proces sodelovanja in
soodločanja o dolgoročnih in kratkoročnih ciljih, prednostnih nalogah in strategijah za
njihovo doseganje.
(3) Ravnatelj mora spodbujati svoje sodelavce k ustvarjalnosti, k uvajanju novih,
sodobnih metod in oblik poučevanja, od njih mora zahtevati strokovnost in visoko
kakovost dela –sodobne metode in oblike poučevanja mora poznati tudi sam.
(4) Ravnatelj vodi z zgledom. Izražati mora pozitivne vrednote in obvladati socialne
spretnosti. Poznati mora delo vseh sodelavcev, predvsem pa delo v razredu (oddelku).
Tudi sam se mora nenehno izpopolnjevati, sodelavcem pa omogočiti, da se učijo s
sodelovanjem pri različnih oblikah izobraževanja in usposabljanja, tudi z izmenjavo
izkušenj in s prenašanjem znanj med sodelavce (primeri dobre prakse).
(5) Ravnatelj nudi individualno podporo sodelavcem predvsem pri njihovem strokovnem
razvoju. Sem sodi tako zagotavljanje materialnih pogojev, ustrezen urnik, kot tudi
moralna podpora, kar pomeni, da je ravnatelj vedno navzoč, kadar ga učitelji
(vzgojitelji) potrebujejo, da jim zna prisluhniti, jih pohvaliti in spodbujati, še posebej,
kadar sprejemajo tvegane odločitve.
(6) Ravnatelj zagotavlja intelektualne spodbude, predvsem tako, da spodbuja kritično
razmišljanje o delu in načrtovanje izboljšav (spodbujanje strokovnih diskusij,
timskega dela).
(7) Ravnatelj gradi ustvarjalno kulturo s spodbujanjem strokovnega sodelovanja in z
oblikovanjem takih vrednot in prepričanj, na katerih temelji nenehno izboljševanje
učenja in poučevanja
(8) Ravnatelj oblikuje take organizacijske strukture, ki omogočajo soodločanje. Če
sodelavcem omogoča, da na določenih področjih prevzemajo vloge vodje, jim pripravi
nešteto priložnosti za učenje (Erčulj, 2001).
Če upoštevamo ravnateljevo avtonomnost pri izbiri načina vodenja dela vrtca, potem bi lahko
sklepali, da sme ravnatelj razdeliti odgovornost in naloge med svoje najbližje sodelavce (v
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tem primeru: vodstveni tim), sam pa nosi odgovornost za zakonitost in strokovnost dela
zavoda.
Ravnatelj je torej v vlogi vodje in menedžerja, ob tem mora s predanostjo, strastjo, energijo,
skrbjo, ljubeznijo in zanosom znati ustvarjati spodbudno delovno okolje.

2.4

TIMSKO VODENJE VRTCA

Ravnatelj, ki si želi uspešnega delovanja organizacije in jo želi voditi timsko, mora biti ne
samo vodja in menedžer, pač pa je nujno, da ima še značilnosti, ki jih navaja Adizes (1996:
28), znati mora ustvarjati okolje, v katerem se lahko uči, sprejemati povratne informacije o
sebi, se zavedati svojih prednosti in pomanjkljivosti in podobno. Na tem mestu velja omeniti
tudi lastnosti dobrega vodje, ki jih omenja Peters (Chivers, 1995: 6): predanost, strast,
energijo, skrb, ljubezen in zanos. Izpostaviti pa moramo tudi dejstvo, da mora posameznik, ki
namerava skrbeti za druge ljudi, v prvi vrsti znati poskrbeti zase.
Glede na že predstavljena strokovna dognanja lahko trdimo, da mora biti za dober
menedžment ob zahtevi po izpolnjevanju vseh štirih omenjenih vlog, v vodstvu več ljudi. »Za
dober menedžment je potrebno, da nekdo zbere ljudi, ki delajo in mislijo različno. Namesto
zgodbe o menedžerju, ki planira, organizira itd., bi morali govoriti o menedžerskem timu, ki
opravlja te funkcije. Vloge proizvajalca, administratorja, podjetnika in integratorja mora
opravljati komplementaren tim, ker nihče ne more biti odgovoren za vse« (prav tam).
Adizes (1996: 30) ima bolj celosten pristop k ocenjevanju kakovosti menedžerja in navaja
devet nujnih značilnosti, ki jih mora imeti menedžer, če namerava postati član tima:


sposoben je izpolnjevati vse štiri menedžerske vloge, čeprav se v vseh ne odlikuje.
Odlikuje se v eni vlogi, izpolnjuje pa osnovne zahteve drugih,



zaveda se svojih prednosti in svojih slabosti,



povezan je s svojim družbenim okoljem. Da bi ugotovil, kakšen je, sprejema povratne
informacije o sebi. Meni, da ga njegovo delo označuje,



ima uravnoteženo stališče o samem sebi, o svojih sposobnostih in slabostih,



sprejema tako svoje slabosti kot svojo moč. Nikoli ne poskuša biti nekaj, kar ni,



lahko prepozna izjemne vrline pri drugih, celo v vlogah, ki jih sam ne izpolnjuje dobro,



sprejema mnenja drugih na področjih, kjer je njihova sodba verjetno boljša od njegove,
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lahko rešuje spore, ki nujno nastanejo, če morajo delati skupaj ljudje z različnimi
potrebami in stili, da bi ustvarili uspešno »menedžersko mešanico«,



ustvarja okolje, v katerem se uči (prav tam).

Po Bečaju (2001:17) je za jasnost osnovnih pravil skupine (tima) odgovoren vodja, tako za to,
da jih člani razumsko sprejemajo, kot tudi za nadzor izvajanja le-teh. Za zadovoljevanje
potrebe po sprejetosti je nujen predpogoj dobra komunikacija v skupini (timu). Na ta način se
ustvarja pozitivna socialna klima, ki pa zagotavlja možnost, da lahko člani skupine ali tima
brez zadrege izražajo svoje zadržke, pomisleke in vsa tista čustva in občutja, ki bi lahko
ogrozila uspešno delo in sodelovanje, če bi ostala potisnjena. Vloga vodje je na tem mestu v
vživljanju v druge ljudi in dobrem komuniciranju, predvsem poslušanju. Avtor govori tudi o
potrditvi kot osnovni človekovi potrebi v povezavi s skupinskim (timskim) delom. Poudarja,
da se kaže potešenost teh potreb v dobrem sprejemanju inovacij, v eksperimentiranju, skupina
je pri tem plastična in ustvarjalna, hkrati pa se na tej ravni krepi posameznikova samostojnost
in samoiniciativnost in se mu omogoča strokovno in osebno zorenje. Vodja mora v okviru
zadovoljevanja te osnovne človeške potrebe podpirati vsako osebno spodbudo brez
vnaprejšnjega vrednotenja, saj s tem doseže občutek samozaupanja pri svojih sodelavcih. Za
doseganje cilja, ki si ga je postavil nek strokovni tim pa običajno ni dovolj le zadovoljiti
osnovne psihosocialne potrebe, pač pa morajo biti med seboj usklajeni tudi individualni cilji
in potrebe članov skupine. Tudi Ivanko in Stare (2001: 38) menita, da ima vsaka skupina
svojega vodjo, neko »osrednjo« osebo, ki je lahko uradno imenovana ali pa tudi ne. Menita,
da mora imeti vsaka skupina svoj cilj, ki omogoča članom skupine zadovoljevanje njihovih
potreb. V primeru, da se cilji skupine in potrebe posameznikov razlikujejo, pa avtorja menita,
da je bolje prilagoditi cilje članom skupine, kakor pa poskušati spremeniti njihove potrebe.
Brajša (1996: 58) označi uspešnega menedžerja kot osebnost, ki zaznava okolje, vendar živi
tudi v svojem notranjem svetu, ki natančno opaža, toda tudi intuitivno sklepa, ki racionalno
analizira, toda tudi čustveno reagira in ki aktivno opazuje, toda tudi premišljeno presoja.
Brajša (1996: 77) povzame, da za dobrim menedžmentom stojijo zadovoljene potrebe
sodelavcev, uspešno vplivanje nanje in pozitiven odnos do njih. Uspešen menedžer se zaveda,
da so potrebe sodelavcev prav tako pomembne kot njegove in ima sposobnost vpliva na
sodelavce, da si ti začnejo želeti, kar si želi sam. Avtor poudari, da zna tak menedžer v svojih
sodelavcih odkrivati dobro in pozitivno in s tem tudi povezuje svoje zahteve in priporočila.
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2.5

TEMELJNE SPRETNOSTI DOBREGA VODJE

Tako Možina (1996: 92) kot tudi Vrčko (2004) poudarjata pet različnih sposobnosti in
spretnosti, ki jih že imajo ali pa jih morajo še pridobiti uspešni vodje. To so: sposobnost, da
delijo moč, intuicija, sposobnost za usklajevanje vrednot, dobro poznavanje samega sebe in
sposobnost vizije (Možina, 1996: 92).
Vodja deli moč, vpliv in kontrolo s sodelavci, člani tima, ki s tem dobivajo občutek
pripadnosti organizaciji ter občutek, da obvladujejo situacijo in sami sebe. Na ta način člani
zadovoljujejo osnovne človeške potrebe po dosežkih, njihova samopodoba je višja, s tem pa
postane delo zanje zanimivo in stimulativno. Da bi lahko vodja kakovostno opravljal naloge,
ki jih pred njega postavlja narava njegovega poklica, mora razviti intuicijo, oziroma
sposobnost predvidevanja sprememb, imeti pregled nad položajem, prevzemati odgovornost
za tveganje pri ukrepih, graditi zaupanje. Dobri vodje se hitro odzivajo na zahteve okolice,
potrebe članov, hitro dojemajo, katera dejanja se v danih okoliščinah splačajo in znajo izrabiti
ponujene priložnosti. Pri tem je velikega pomena tudi poznavanje samega sebe v smislu
razvijanja sposobnosti za spoznavanje in ugotavljanje svojih prednosti in pomanjkljivosti.
Dober vodja bo razvil tudi sposobnost vizije, kar lahko razumemo kot sposobnost, da si
znamo predstavljati drugačno, boljše stanje in poti, načine za uresničevanje vizije; lahko je
preprosta, stvarna strategija organizacije, ki uspešno koristi pomembnim skupinam. Dober
vodja je torej sposoben razumeti pomembna organizacijska načela in vrednosti organizacije,
odkrivati pa tudi vrednote zaposlenih in jih združiti v skladno celoto (Možina, 1996: 92-93).

SKLADNOST
VREDNOT

DELITEV
MOČI

VIZIJA
SPOSOBNOSTI
VODENJA

POZNAVANJE
SAMEGA
SEBE

INTUICIJA

Slika št. 6: Temeljne sposobnosti in spretnosti vodenja po Možini (1996: 92)
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Med spretnosti vodenja je vsebinsko smiselno uvrstiti tudi SITUACIJSKO VODENJE, ki sicer
sodi med stile vodenja. Gre namreč za to, da vodja ne izbere le enega stila vodenja, pač pa
razvije veščino, da glede na prednosti in slabosti različnih stilov, izbere tistega, ki je v
določenih okoliščinah najprimernejši (Srića, 2001: 161).

Dobrega vodjo torej odlikuje vrsta prirojenih in tudi pridobljenih spretnosti in sposobnosti, ki
mu pomagajo pri zahtevnih nalogah, ki mu jih nalaga družba in narava njegovega poklica.

2.6

SAMOPODOBA TIMSKEGA VODJE

Če izhajamo iz prej navedenih spretnosti in sposobnosti dobrega vodja, ne moremo zanemariti
dejstva, da je proces vodenja v veliki meri odvisen tudi od osebnosti vodje.
Osebnost predstavlja relativno trajno in edinstveno celoto psihofizičnih lastnosti posameznika
(Musek, 1993: 21). Osebnost zajema po mnenju Terpina (1996: 201) vse vidike človekovega
delovanja, tako zunanje značilne vzorce vedenja kot notranje, doživljajske vidike, po katerih
doživljamo sami sebe kot enkratno, od drugih ločeno individualnost. Avtor izpostavi
samozavedanje in individualno rast kot bistveno, najizvirnejša vidika posameznikove
osebnosti. Doživljanje in pojmovanje samega sebe, svojega jaza in lastne podobe o sebi dajejo
pojmu osebnosti poseben smisel in posebno vrednost (prav tam). Samopodoba je eno izmed
temeljnih področij osebnosti, ki se postopno oblikuje že od otroštva dalje in se spreminja ter
razvija celo življenje (Kobal, 2000: 9). Avtorica doda (prav tam), da je samopodoba kot celota
predstav, stališč, potez, lastnosti, mnenj in drugih psihičnih vsebin, ki jih človek pripisuje
samemu sebi, pomemben del človekove osebnosti v vsakem življenjskem obdobju in v vsaki
situaciji.
Rodimo se z enkratno kombinacijo lastnosti, talentov in sposobnosti ter zmožnostjo, da jih
razvijemo in se oblikujemo v avtonomno in samozavestno osebo. Zgodnje otroške izkušnje
spodbujajo ali pa zavrejo ta razvoj. Lahko ga celo izkrivijo do te mere, da nikdar ne
postanemo tisto, kar bi lahko bili, temveč se neprestano prilagajamo zahtevam okolja in sliki
o nas samih, ki nam je bila vsiljena. Z drugimi besedami: samopodobe ne oblikujemo le v
skladu za lastnimi potenciali, lastnostmi ter izkušnjami, temveč se vidimo tudi skozi oči
drugih, torej je slika o nas taka, kakršno so nam vcepili pomembni odrasli v našem otroštvu.
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D. Kobal pojasni (Kobal, 2000: 154), da avtorji v svetovni literaturi razlagajo vrednostne
vidike samopodobe z različnimi izrazi, sama je za označevanje vrednostnega vidika
samopodobe izbrala izraz samospoštovanje. Rosenberg (1965; v Kobal, 2000) opredeljuje
samospoštovanje kot pozitivno ali negativno stališče posameznika do sebe. Ista avtorica
navaja tudi

Coopersmitha (prav tam), ki pojmuje samospoštovanje kot pozitivno ali

negativno oceno samopodobe, ki se nanaša bodisi na odobravanje bodisi na zavračanje
samega sebe in kaže stopnjo posameznikovega prepričanja v svojo sposobnost, vrednost in
pomembnost.
B. Youngs (2000: 13) povzame, da dosežemo visoko samopodobo s prevzemanjem aktivne in
smiselne vloge v lastnem življenju.
Po do sedaj navedenih značilnosti dobrega, uspešnega menedžerja, lahko ugotovimo, da je
uspešnost v veliki meri odvisna od menedžerjeve osebnosti (uravnoteženosti, »zrelosti«,
samouresničenosti in stabilnosti) ali še bolj natančno od njegove samopodobe.
Adizes (1996: 34), s pojmom »samo-uresničena osebnost« razlaga, da lahko samo-uresničeni
ljudje sebe in druge sprejemajo takšne, kakršni so in se ne izogibajo tistim, ki niso postali, kar
bi »morali« biti. Usmerjeni so v delovanje, niso niti samozadovoljni niti zadovoljni s statusom
quo kar se odraža tudi v načinu vodenja. Isti avtor meni, da so samo-uresničeni ljudje
samozavestni, zato se ne bojijo odkriti svojih čustev drugim. Ti ljudje imajo zelo globoke
odnose z drugimi, vendar so ti odnosi omejeni na manjše število ljudi, kot je to običajno pri
splošni populaciji (Adizes, 1996: 34). Dobro definicijo dobrega odnosa podaja Peklaj (1995, v
Velikonja in sod., 1995: 137) »Dober odnos z drugim je odnos, v katerem partnerja
sprejemata odgovornost za svoje samospoštovanje in za razvoj svojih potencialov in v
katerem spoštujeta drug drugega, ne da bi zanemarjala oz. ne spoštovala sebe.«
Različni avtorji omenjajo t.i. »prtljago«, ki jo nosimo iz otroštva, vzorci v odraščanju, ki so
nas zaznamovali. Zelo pomemben dejavnik je tudi način, ki ga izbiramo za osveščanje
vzorcev iz našega otroštva, ki so vplivali na našo sposobnost odločanja ali izbiranja za nas
primernih odločitev (Kuntzag, 1997, Velikonja in sod. 1995).
Odnos vedno oblikujeta dva posameznika, ki se vsak na svoji strani soočata najprej s sabo in z
različnimi pogledi na svet, imata torej vsak svoj referenčni okvir, nato pa še s prilagajanjem
na potrebe, želje, hotenja drugega. Tako lahko razumemo, da bi bilo idealno, če bi v odnos
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vstopili posamezniki, ki bi že prehodili pot svojega osebnostnega razvoja, kjer bi vsak pri sebi
že opravil samoanalizo, razčistil z neustreznimi vedenjskimi vzorci iz odnosov svojih
primarnih družin, oprostil krivice iz preteklosti in opravil z zamerami ter se odločil oziroma
izbral zase pravi način za zadovoljno življenje, ne da bi ga pri tem ovirala kakršna koli težnja,
ki ždi v njegovem nezavednem mišljenju. Tak posameznik bi bil osebnostno zrel, zadovoljen
s sabo in tako bolj odprt za zadovoljevanje potreb drugega.
Značilnosti samo-uresničenih ljudi, ki jih Adizes (1996: 34) navaja po Maslowu:


stremijo k temu, da pravilno in učinkovito sodijo o ljudeh in stanjih. Zlahka
prepoznajo laž, prevaro in nepoštenost,



na vsakodnevno dogajanje reagirajo s svežim optimizmom, so polni spoštovanja,
zadovoljstva, začudenja in celo navdušenja,



na problem reagirajo naravno, logično,



so polni samozaupanja in sami presojajo stvari, so samosvoji in neodvisni, tako pri
mišljenju kot pri delovanju,



pri odločanju jih vodijo notranja merila in vrednote in ne merila in dejanja drugih,



pripravljeni so poučiti vsakogar, pripravljeni so postavljati vprašanja, ki se jim drugi
izogibajo,



ne bojijo se morebitnih spodrsljajev.

Adizes (1996) navaja tudi Bella, ki je opisal učinkovite menedžerje kot ljudi, ki dosegajo
uspeh, ki se samouresničujejo. Označil jih je kot ljudi z veliko mero samozaupanja in kot
spontane, naravne, samozavestne, usmerjene k cilju in nagnjene k usmerjanju energije na
problem in ne nase. Pravi še, da so ljudje, ki dosegajo uspeh, psihološko zdravi, imajo pristen,
pozitiven občutek o sebi, imajo se radi, zadovoljni so s svojim položajem v življenju in
sprejemajo tako svojo moč kot tudi slabosti (prav tam).
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3 USTVARJALNO VODENJE
3.1

FAZE USTVARJALNEGA PROCESA

Ustvarjalnost lahko opredelimo kot proces, pri katerem učinkovito rešujemo probleme na
izviren in nov način. Po Helmholtzu poteka ustvarjalni proces v štirih stopnjah (Musek, 1993:
205-206, slika št. 7):


PRIPRAVA (preparacija) se začne kot zanimanje za določen problem, postopno nas ta
problem vse bolj pritegne in z njim se začnemo pozorno ukvarjati.



INKUBACIJA označuje fazo, ko problem »obstane«. Do rešitve ne pridemo zlepa in
problem nekako izrinemo iz zavesti in se z njim ukvarjamo na nezavedni ravni.



RAZSVETLITEV (iluminacija) je najbolj odločilna faza, kjer pride do nenadne
predstave o rešitvi problema, pogosto v obliki enega ali več doživetij navdiha.
Iluminacija močno spominja na znani pojav »vpogleda« (»Einsicht« – nem., »insight«
- angl.), o katerem so govorili predstavniki »gestalt« psihologije ali kot »ahadoživetje« kot je ta pojav označil Buhler ali »eureka-izkušnja« kot so ga poimenovali
nekateri drugi. Iluminacija je za ustvarjanje posebno značilna faza, ki je lahko dokaj
kratkotrajna ali pa sestavljena iz več posameznih iluminativnih prebliskov. Navadno jo
spremlja izrazito in prijetno občutje intelektualnega zmagoslavja, ki pomeni vrhunec
čustvene vpletenosti, ki spremlja ves proces.



PREVERJANJE (verifikacija)
V umetniškem ustvarjanju se z navdihom pogosto pojavi končni rezultat, medtem ko
je v znanstvenem nujna še faza preverjanja, v kateri je treba kritično presoditi, ali je
rešitev ustrezna ali ne (Musek, 1993: 205-206).
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Slika št.7 : Helmholtzov model ustvarjalnega procesa (Musek, 1993: 205-206)
Model slovenskega psihologa Vida Pečjaka (Pečjak, 1987: 36-37) pa zajema pet faz, torej eno
več kot Helmholtzov. Te faze so prikazane na sliki št. 8.

SEZNANJANJE S
PROBLEMOM

RAZUMEVANJE IN
POGLABLJANJE
PROBLEMA

ODKRITJE IDEJE ZA
REŠITEV
PROBLEMA

IZDELAVA IN
OBLIKOVANJE
REŠITVE

PREVERJANJE
REŠITVE

Slika št. 8: Model ustvarjalnega procesa po Vidu Pečjaku (Pečjak, 1987: 36-37 )
Ta model predpostavlja, da v različnih fazah ustvarjanja uporabimo ustrezne spominske
vsebine, saj brez teh informacij ne moremo pričakovati rešitve, preverjanje pa deluje kot
povratno vplivanje na ustvarjanje. Če se rešitev ne izkaže za ustrezno, moramo o
problemu misliti na nov način, kar pa pomeni poseganje v zgodnje faze novega
ustvarjalnega ciklusa (Musek, 1993: 207).
Ustvarjalni proces je torej ciklični proces s svojimi značilnimi fazami, velja pa še omeniti,
da je za ustvarjalnost potrebno ustvariti sproščeno ozračje, torej vzdušje, ki spodbuja
ustvarjalne ideje.
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3.2

ZNAČILNOSTI USTVARJALNEGA VODENJA

Če se vrnemo na Mayerjevo (Mayer 1994: 137-138) definicijo ustvarjalnega vodenja, da je
ustvarjalno vodenje ustvarjanje takih delovnih pogojev, medsebojnih odnosov, medosebne
komunikacije, motivacije in uporaba takih vedenjskih vzorcev vodenja, ki spodbujajo in
navdušujejo rojevanje izvirnih zamisli v sebi in pri sodelavcih ter sproža proces spreminjanja
idej v novo kakovost in vrednost, potem lahko sklepamo, da je ustvarjalnost ena
pomembnejših lastnosti uspešnega vodje in posledično uspešnega timskega vodenja, zato
bomo pojem opredelili v tem poglavju.
B. Marentič Požarnik (2003: 90) opredeli ustvarjalno osebo kot osebo, ki prispeva nove,
originalne in po možnosti tudi širše družbeno pomembne izdelke, dosežke, ideje, iznajdbe,
patente. Musek opredeli ustvarjalnost kot sposobnost učinkovitega reševanja problemov na
nov, izviren način (Musek, 1993: 205). B. Marentič Požarnik in Musek omenjata, da je med
prvimi sestavine ustvarjalnega mišljenja – originalnost, fleksibilnost, fluentnost ali tekočnost
– proučeval Guilford, ki je v svojem modelu inteligentnosti med miselnimi operacijami
predvidel tudi t.i. konvergentno mišljenje, usmerjeno k eni optimalni rešitvi, ki jo laže ali teže
najdemo in divergentno mišljenje, ki omogoča velike ustvarjalne dosežke - izvirne, nove,
ustvarjalne rešitve. Konvergentno mišljenje je podlaga inteligentnosti, divergentno mišljenje
pa je podlaga drugi umski sposobnosti, ustvarjalnosti in kreativnosti (Marentič Požarnik,
2003: 90; Musek, 1993: 205).
B. Marentič Požarnik (2003: 91) omenja še nekatere druge značilnosti ustvarjalnega mišljenja,
ki naj bi bila tudi značilnost ustvarjalnega vodenja. Za ustvarjalno mišljenje je torej značilna
USTVARJALNA FANTAZIJA, ki nam pomaga da si predstavljamo še nikoli videno. Pri
ustvarjalnem mišljenju smo za probleme občutljivi, tako da jih tudi ODKRIVAMO in ne zgolj
rešujemo, ko so pred nas že postavljeni. Smeri razmišljanja, ki ni v skladu z ustaljenimi
spoznanji, ne zavržemo takoj, ampak razvijamo TOLERANTNOST DO NEDOLOČENOSTI,
kar pomeni POVEZOVANJE ODDALJENIH POJAVOV IN IDEJ, s čimer širimo možnosti
iskanja ustvarjalnih rešitev. Avtorica (prav tam) navaja še psihologa De Bona, ki je uvedel
pojem LATERALNEGA MIŠLJENJA, ki ni običajno, linearno, zaporedno, pač pa išče
presenetljive obrate, ki nas pripeljejo do novih idej, meni pa tudi, da je humor kraljevska pot
do novih idej.
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Vse zgoraj navedene teoretične opredelitve pojma ustvarjalnosti lahko povežemo z
značilnostmi, ki po Možini (1996) označujejo ustvarjalnega vodjo, da lahko soustvarja
predpogoje za ustvarjalni tim. Te značilnosti so:


ODPRTOST ZA NOVO
Vodje opustijo metodo podrobne kontrole vodenih in jo nadomestijo s skupnimi
vrednotami, ne podcenjujejo kulture drugih ljudi, organizacij, kar pomeni, da
sprejmejo pravilo, da njihova kultura, norme itd. niso nujno boljše kot kultura,
norme drugih.



SISTEMSKO MIŠLJENJE, ki omogoča odkrivanje povezav med dogodki in
podatki s poudarkom na celoti, ne na delih.



USTVARJALNOST, ki se kaže v osebni prilagodljivosti in v pripravljenosti
sprejemanja tveganja.



OSEBNA UČINKOVITOST
Privrženost učenju izhaja iz občutka osebne učinkovitosti. Ljudje s tem občutkom
se zavedajo, da se morajo učiti in da se lahko učijo, so aktivni reševalci
problemov, sposobni pa so tudi predvideti prihodnje probleme organizacije.



EMPATIJA

Empatija se nanaša na občutljivost za odnose do drugih, kar vključuje visoko stopnjo
etičnosti, aktivne pripadnosti organizaciji, pripravljenost priznati pomen drugih, pripravljenost
sprejemati odgovornost za odnose (Možina, 1996: 90) .
Tudi Brajša (1995: 102) navaja lastnosti ustvarjalnega vodje tima. Meni, da le-ta poskuša
zagotoviti temeljne predpogoje za timsko ustvarjalnost, si prizadeva razvijati ustvarjalno
pripadnost k timu, za katero je značilna optimalna povezanost, krožno informiranje in
soorganiziranost članov. Skrbi za ustvarjalno sodelovanje, ki je vzajemno, dogovorjeno in
nadsumativno. Njegova naloga je ohranjati ustvarjalne – fleksibilne, udobne, kontaktibilne in
pravične odnose med člani. Spodbuja ustvarjalno komuniciranje, ki je dvosmerno, razumljivo
in ohranjeno z metakomunikacijo. Ustvarjalni vodja ohranja ustvarjalno prilagajanje, ki je
heterogeno, obojestransko, progresivno in celovito. Omogoča ustvarjalno medsebojno
doživljanje, ki ga člani poskušajo čim bolj realno, objektivno in svobodno ubesediti.
Ustvarjalno vodenje spodbuja nove, originalne dosežke, ideje, ki se ob takšnem načinu
vodenja porajajo, pa spreminja tako vodena organizacija ali tim v novo kakovost in vrednost.
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3.3

ZNAČILNOSTI USTVARJALNEGA SKUPINSKEGA DELA

Po Lipičniku (1996) se ustvarjalno skupinsko delo nekoliko razlikuje od navadnega
skupinskega dela. Pri navadnem skupinskem delu, kot je npr. način dela na sestankih,
seminarjih, so pravila usmerjena v način obnašanja in vsakomur omogočajo, da pove svoje
mnenje. Pri ustvarjalnem skupinskem delu pa ne gre le za izražanje mnenj, temveč tudi za
produciranje idej, rešitev. Pri tem je najbolj pomembno, da vsi udeleženci drug drugemu
asociativno spodbujajo ideje in s tem pomagajo do rešitve. Ker udeleženci ne želijo ovirati
asociativnega sklepanja drugih udeležencev, svojih idej ne razlagajo.
Ustvarjalno vedenje skupine se ne začenja z idejami, temveč s problemi. Težko si
predstavljamo ustvarjalno delo brez problema, zato si ga mora skupina postaviti sama v obliki
raziskovalnega vprašanja oz. raziskovalnega problema.
Da bi spodbudili ustvarjalno timsko delo, se je priporočljivo držati nekaterih pravil, ki jih po
Lipičniku (1996: 79-80) navajam v nadaljevanju:


Vprašanje, na katero se zbirajo ideje kot odgovori, mora biti napisano na vidnem
mestu, da ga vsi udeleženci neprestano gledajo, ko producirajo ideje.



Naloga članov tima je, da dajejo ideje in ne da kritizirajo idejo ali razščiščujejo
vzroke za nastali problem.



Zaželeno je, da pride do neobičajnih predlogov, ker se s tem drugim udeležencem
odpirajo asociacije v nova področja, kjer je mogoča rešitev, vendar vanj po
običajni poti nikoli ne bi prodrli.



Po možnosti je potrebno ideje drugih združevati s svojimi in tako priti do nove
ideje.



Avtorstva nad idejami ni, ker bi s tem ustvarjalci idej svoje ideje raje skrivali, kot
o njih poročali.



Ni pomembna kakovost, temveč količina idej. Lahko pričakujemo, da bo iz obilice
idej mogoče izbrati dobro ali celo najboljše.



Ne razlagamo niti svojih idej, ker bi bili predolgi, niti tujih. Idej ne vrednotimo,
ker bi lahko ustavili njihovo produkcijo.



Dajemo samo osnovne zamisli, brez podrobnosti in v stavkih s čim manj besed.
Če je le mogoče, se zadovoljimo s ključnimi besedami.
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Vse ideje takoj zapišemo in prikažemo vsem udeležencem (prav tam).

Sklenemo lahko z mnenjem Brajše, ki po Quiskeju, Skirlu ter Spiessu (Brajša, 1995:102)
navaja, da morajo biti člani tima odprti do okolja, spretni pri soočanju s konflikti, biti morajo
prožni in originalni v svojem mišljenju, imeti morajo željo po uspehu, biti morajo vztrajni pri
iskanju rešitev in sposobni prilagajanja, da bi bili lahko timsko ustvarjalni. Za doseganje
ustvarjalnih ciljev je v timu potrebno biti samoiniciativen in biti pripravljen kdaj tudi tvegati.

4 AKCIJSKO RAZISKOVANJE
Metoda, s pomočjo katere bomo uvajali spremembe v prakso vodenja organizacije, bo
akcijsko raziskovanje, zato bomo pojem na tem mestu na kratko teoretično opredelili.
Mesec (2009: 125) meni, da je v

razvoju akcijskega raziskovanja zelo grobo možno

razlikovati dve obdobji: akcijsko raziskovanje kot ga je pojmoval in prakticiral njegov
začetnik Kurt Lewin in obdobje po tem, ko se je akcijsko raziskovanje razcepilo na več vej.
Adam (Vogrinc, 2007: 51) meni, da je akcijsko raziskovanje »raziskovalno-metodološka«
strategija, s katero se raziskovalec v sodelovanju s posamezniki ali skupinami, na raziskovalni
podlagi, loteva socialnih sprememb in inovacij, po Wattsu (prav tam: 52) pa akcijsko
raziskovanje spodbuja tudi timsko delo med sodelujočimi. Cilj akcijske raziskave je proučiti
konkretno situacijo oziroma izboljšati konkretne razmere v tej situaciji, zato sledi po
začetnem

preučevanju

obstoječega

stanja

oblikovanje

prožnega

načrta

sprememb

(dopolnjujemo ga skozi ves proces akcijskega raziskovanja), ki ga razdelimo na akcijske
korake, ki so ciljno načrtovani in usmerjeni v akcijo. Vsak korak posebej evalviramo, analiza
akcije pa nam poda nova izhodišča za naslednji akcijski korak. Običajno poteka akcijsko
raziskovanje na eni šoli ali enem oddelku, rezultatov pa ni moč posploševati, pač pa gre za
prenosljivost ugotovitev po analogiji (prav tam).
N. Trunk Širca (2005: 2) meni, da načela akcijskega raziskovanja v organizaciji temeljijo na
vključevanju vseh zaposlenih in na nenehno porajajočih se vprašanjih in dilemah, odgovorih
in rešitvah. Ista avtorica navaja, da lahko opredelimo akcijsko raziskovanje kot način dela,
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ki ga ustvarja praktik;



ki upošteva predvsem delovno mesto;



s katerim si prizadevamo nekaj izboljšati;



katerega izhodišče je natančno določena situacija;



ki uporablja pristop poskusov in napak;



pri katerem sprejemamo, da dokončnih odgovorov ni;



pri katerem dokazujemo trditve z dosledno natančnim utemeljevanjem.

Mesec (2009: 130) pa akcijsko raziskovanje opredeli kot »tisto raziskovanje,


ki ga izvajajo člani organizacije ob pomoči zunanjih svetovalcev; vsi skupaj
sestavljajo

akcijsko raziskovalno skupino;



kjer člani sodelujejo tako pri raziskovanju kot pri akciji;



ki poudarja pomen skupinske dinamike in družbenih sil, ki spodbujajo ali zavirajo
skupinsko delovanje;



katerega namen je spremeniti vedenje; v tem procesu pa si sledijo načrtovanje,
izvajanje in evalvacija.«

N. Trunk Širca (2005: 2) vidi bistveno značilnost akcijskega raziskovanja v »akciji« in meni,
da je akcijsko raziskovanje prineslo novo opredelitev teorije šolstva – od »utemeljiti teorijo« v
»živeti teorijo« izobraževanja. Akcijsko raziskovanje je torej proces preučevanja, ki poteka
dalj časa in intenzivneje kot druge raziskovalne metode. Posledica je, da imajo poročila o
akcijskih raziskavah izrazito pripovedno strukturo, kjer je čutiti izkušnjo vseh sodelujočih.
Če povzamemo, lahko proces akcijskega raziskovanja po njegovi naravi in značilnostih
uvrstimo med oblike timskega dela, zato lahko sklepamo, da se pojavljajo podobne težave kot
pri timskem delu (Polak, 2001: 42): organizacijske ovire, nejasno definirane vloge,
komunikacijske in medosebne ovire, medtem ko različni strokovnjaki (Sagadin, 1991: 342355 ; Vogrinc, 2008: 45-54) kot pomanjkljivost akcijskega raziskovanja navajajo tudi šibko
zasnovo ideje in koncepta raziskovanja, prehitre posplošitve in zanemarjanje nekaterih
pogojev in ciljev raziskovanja.
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4.1

MODELI IN FUNKCIJE AKCIJSKEGA RAZISKOVANJA

Akcijsko raziskovanje nastopa v dvojni funkciji (Mesec, 2009): v spreminjanju prakse (razvoj
dejavnosti ali organizacij) in znanstvenega spoznavanja (oblikovanja teoretičnih modelov).
Mesec (2009: 126) meni, da vsebuje Lewinov metodološki nazor nastavke akcijskoraziskovalnega pristopa: stališče, da ima znanost praktično funkcijo; usmerjenost na
preučevanje celot prepletenih dejavnikov (konstrukt "polja"); spoznanje, da se zaznava
spremeni, če se z akcijo spremeni situacija; težnja predstaviti subjektivno polje posameznikov
("življenjski prostor"); poudarek na eksperimentiranju v naravnih pogojih z ohranitvijo
naravne celote pogojev ipd.

Ugotovimo lahko, da za Lewina akcijsko raziskovanje ni

posebna metoda, ampak posebno vsebinsko področje raziskovanja – raziskovanje družbenega
delovanja.
Lewinovo mnenje, da je akcijsko raziskovanje celo bolj pomembno in več vredno kot čisto
znanstveno raziskovanje, se ni odrazilo v dejanskem družbenem položaju tega novega
pristopa. V njegovi nadaljnji uporabi in razvoju je bil bolj poudarjen njegov svetovalni in
didaktični pomen kot pa znanstvenoraziskovalni. Tako govorimo v tem obdobju o:
-

emancipacijskem akcijskem raziskovanju,

-

akcijskem raziskovanju z udeležbo,

-

skupnem akcijskem raziskovanju (Trunk Širca, 2005: 3).

Avtorica (prav tam) se sklicuje na McNiff in druge avtorje, ki menijo, da je akcijsko
raziskovanje po naravi usmerjeno k izvajalcu na delovnemu mestu. S pomočjo akcijskega
raziskovanja želimo nekaj izboljšati, se učimo na poskusih in napakah ob zavedanju, da
dokončni odgovori ne obstajajo.
Ob koncu šestdesetih let 20. stoletja se je akcijsko raziskovanje močno razširilo tudi v šolstvu
in se utrdilo zlasti v skupnostih, kjer gojijo zaupanje v učenje z refleksijo (prav tam).
Mesec (2009: 128) meni, da »akcijsko raziskovanje ni metoda v ožjem pomenu besede,
ampak bolj način organizacije raziskovanja in praktičnega delovanja, način organizacije
inoviranja in razvoja, ustvarjanja novih spoznanj in spreminjanja praktičnega delovanja.
Osnova akcijskega raziskovanja je poseben funkcionalen odnos med raziskovalci in praktiki,
podoben svetovalnemu odnosu.« Mesec (2009: 131) tudi meni, da je primarni cilj akcijskega
raziskovanja reševanje socialnih in razvojnih problemov skupnosti in organizacij, sekundarni
cilj pa je znanstveno spoznavanje.
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Akcijsko raziskovanje rešuje problem prenašanja znanja v prakso, to je spreminjanja
praktičnega ravnanja pod vplivom novih spoznanj. Vemo, da spreminjanje ravnanja ni ne
samodejen ne lahek proces, temveč se srečuje s številnimi težavami, poskusi spreminjanja pa
so pogosto neuspešni. Akcijsko raziskovanje naj bi omogočalo in olajšalo (Mesec, 2009: 130132):
- vpeljevanje (implementacijo) inovacij, izboljševanje prakse,
- prevladovanje odporov do sprememb,
- prenašanje znanja v prakso, uporaba znanja,
- usmerjanje praktične dejavnosti,
- učenje in usposabljanje za nove načine dela,
- izboljševanje institucionalne klime.
Akcijsko raziskovanje pomeni tako način prenašanja znanja v prakso, spreminjanja
praktičnega ravnanja pod vplivom novih spoznanj, kot tudi proizvajanje novih spoznanj. Ob
implementaciji pride namreč raziskovalec v tesen stik s praktičnim ravnanjem, tako da lahko
podrobno preiskuje okoliščine in pogoje ravnanja ter pride tako do podatkov in spoznanj, ki
mu jih drugi pristopi ne omogočajo. Akcijsko raziskovanje naj bi omogočalo in olajšalo:
- odkrivanje praktičnih problemov in potreb,
- odkrivanje rešitev praktičnih problemov,
- odkrivanje novih, ustreznejših načinov dela,
- izboljšanje relevantnosti spoznanj,
- celostno spoznavanje prakse in okoliščin, v katerih poteka (Mesec, 2009: 130-132).

V preglednici št. 12 je zaradi večje preglednosti strnjena primerjava med empiričnim in
akcijskim raziskovanjem.
Tabela št. 12: Primerjava med običajnim empiričnim in akcijskim raziskovanjem
(Oblikovala S. Jelen po Mesec, 2009: 132)
Običajno raziskovanje

Akcijsko raziskovanje

Ciklus raziskava – uporaba

ni vzpostavljen; prekinjen;

dolgotrajen; posreden

Povratno sporočilo praksi

ga ni; odloženo-prepozno;
nespecifično

takojšnje, specifično

Kritična refleksija prakse

odložena; posplošena, nespecifična,
neažurna

takojšnja, specifična
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Sodelovanje praktikov

so pasivni vir podatkov

vplivajo na izbor problema,
variabel, metodo, interpretacijo

Prenos znanja v prakso

ga ni; posreden: izobraževanje,
mediji

neposreden; usposabljanje ob
delovanju

Vpliv raziskovalca na prakso

ga ni; odložen, posreden

neposreden, specifičen

Po vsem zgoraj navedenem se zdi akcijsko raziskovanje kot edini primeren raziskovalni
pristop v tej študiji primera, saj želimo vpeljati inovacije pri timskem vodenju vrtca, kar
pomeni izboljševanje prakse. Z uporabo akcijskega raziskovanja je mogoče lažje prevladovati
odpore do sprememb v organizaciji, tako strokovnim delavcem kot vodstvenemu timu pa bo
na ta način olajšano prenašanje znanja v prakso in učenje ter usposabljanje za nove načine
dela.
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II. EMPIRIČNI DEL
5 RAZISKOVALNI PROBLEM
V zakonodaji vrtcev timsko vodenje eksplicitno ni opredeljeno; kot oblika timskega dela je
omenjen kolegij, ki se oblikuje za koordinacijo vzgojno-izobraževalnega dela, vodenja in
poslovanja v primeru, ko se v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu za izvajanje programov
za predšolske otroke oziroma posameznega izobraževalnega programa oblikuje organizacijska
enota. Kolegij sestavljajo direktor javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda in ravnatelji, ki
vodijo organizacijske enote (ZOFVI, 1996, 49.–52. člen: 23–24). Kolegij ravnatelja je torej v
vlogi posvetovalnega organa. Pri raziskovanju, ali v slovenskih vrtcih obstaja timsko vodenje,
sem naletela na nekaj vrtcev, ki omenjajo »kolegij ravnatelja«, nikjer pa ni bilo zaslediti pojma
»vodstveni tim«. V vrtcu, ki je primer raziskave pričujočega magistrskega dela, deluje kolegij
ravnateljice, ki je po svoji sestavi bližje vodstvenemu timu kot kolegiju ravnateljice, kot ga
opredeli ZOFVI. V kolegij ravnateljice proučevanega vrtca so vključeni: ravnateljica, njena
pomočnica, svetovalna delavka, organizator prehrane in zdravstveno higienskega režima (v
nadaljevanju: ZHR), poslovna sekretarka, računovodkinja, vodje strokovnih aktivov in vodja
projekta za samoevalvacijo. Z upoštevanjem ključnih značilnosti akcijskega raziskovanja
(Mesec, 2009) smo želeli raziskati, ali ima vodstveni tim proučevanega vrtca značilnosti
timskega in ustvarjalnega vodenja in kako je po mnenju sodelujočih mogoče to vodenje še
izboljšati. Kot ena od članov omenjenega vodstvenega tima sem osebno in strokovno
zainteresirana za proučitev te teme, zato bom ob sodelovanju članov vodstvenega tima v svojem
magistrskem delu obstoječi način vodenja našega vrtca sistematično analizirala, reflektirala in na
ta način oblikovala usmeritve za izboljšanje vodenja.
Kot udeležena bom imela priložnost določene spremembe sproti uvajati in preverjati učinke tega
uvajanja. Zanimalo nas bo, kako zaznavajo obstoječe vodenje člani vodstvenega tima, delavci
vrtca (strokovni in tehnični delavci) in ravnateljica sama. Z analizo elementov timskega vodenja
bomo skušali ugotoviti, ali ima kolegij ravnateljice (obstoječi vodstveni tim) značilnosti
ustvarjalnega in timskega vodenja.
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6 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
V okviru raziskave smo oblikovali tri raziskovalna vprašanja,

1. Katere so zakonitosti timskega vodenja v vrtcu (teoretična analiza strokovne literature).
2. Obstoječe stanje: kateri so elementi timskega vodenja v obstoječem načinu vodenja, kaj je
potrebno izboljšati?
3. S katerimi spremembami izboljšati timsko vodenje v vrtcu?

s katerimi smo želeli doseči naslednje raziskovalne cilje:



analizirati elemente timskega vodenja v proučevanem vrtcu – velikost tima, vloge v

timu, značilnosti uspešnega tima, obravnava obstoječega stanja,


oblikovati prožni načrt sprememb – akcijski načrt in uvajanje sprememb v vodstvenem

timu z z namenom vnašanja elementov timskega vodenja,


razvijati timsko vodenje vrtca z vnašanjem elementov timskega vodenja (npr. preko idej
za izboljšanje komunikacije, delegiranja odločitev, določanje pristnih in jasnih vlog,
oblikovanje načinov in postopkov za spodbujanje učinkovitega dela, spodbujanje k
odprti in sproščeni komunikacija, prizadevanje po medsebojnem razumevanju,
zagotavljanje čustvene varnosti in ustvarjalnosti, motiviranje vseh članov tima,
spodbujanje uporabe in razvoja spretnosti in sposobnosti),



s sistematičnim uvajanjem sprememb (elementov timskega dela) v vodstveni tim vrtca
razvijati odgovornost članov vodstvenega tima za aktivno lastno vlogo pri spodbujanju
razvoja tima,



sprotno in končno evalvacijo vodenja vrtca po uvedenih spremembah.
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7 METODE IN RAZISKOVALNI PRISTOP
7.1

VZOREC

Magistrsko delo je študija primera. Raziskovalni vzorec pri izvajanju ankete o zaznavanju
vodenja je neslučajno priložnosten, saj smo v raziskavo vključili vnaprej določen vrtec. Vzorec
zajema 1 vrtec v mestnem okolju, ki ima 25 oddelkov, 82 zaposlenih in 418 otrok. Pri akcijskem
raziskovanju vodstvenega tima smo torej izbrali namensko vzorčenje (Vogrinc, 2008: 56) in
proučevali izbrano skupino ljudi. Ta vzorec vključuje 11 oseb, od tega 10 oseb ženskega in 1
osebo moškega spola. 6 oseb tega vzorca ima dokončano visoko strokovno izobrazbo, 2 osebi
višjo, 2 osebi univerzitetno izobrazbo in 1 oseba specializacijo stopnje VII/II.
Člani vodstvenega tima so času izvajanja raziskave zasedali naslednja delovna mesta: mesto
ravnateljice, pomočnice ravnateljice, svetovalne delavke, organizatorja prehrane in ZHR,
poslovne sekretarke, računovodkinje, vodij strokovnih aktivov (vzgojiteljice) in vodje projekta
za samoevalvacijo (vzgojiteljica).

7.2

RAZISKOVALNI PRIPOMOČKI

Raziskava je potekala po metodi akcijskega raziskovanja z udeležbo kot študija prereza z dvema
časovnima merjenjema. V empiričnem delu magistrskega dela smo najprej z deskriptivno
metodo analizirali in identificirali prisotne značilnosti timskega vodenja v vodenju proučevanega
vrtca pred začetkom akcijskega raziskovanja in uvajanjem sprememb. V ta namen smo izvedli
intervju z ravnateljico in aplicirali vprašalnike na vseh delavcih vrtca. V obstoječi kolegij
ravnateljice proučevanega vrtca so bili vključeni: ravnateljica, njena pomočnica, svetovalna
delavka, organizator prehrane in ZHR, poslovna sekretarka, računovodkinja, štiri vodje
strokovnih aktivov in vodja projekta za samoevalvacijo. Tim smo preimenovali v
»VODSTVENI TIM« in izdelali akcijski načrt, ki je slonel na Letnem delovnem načrtu vrtca (v
nadaljevanju LDN), kjer smo jasno opredelili vloge in naloge posameznih članov tima in
časovne roke posameznih zadolžitev. V akcijski načrt smo vključili tudi načrt sprememb pri delu
v vodstvenem timu, s katerim bomo sistemsko razvijali timsko delo. Vnašali smo elemente
timskega vodenja (npr. preko idej za izboljšanje komunikacije, delegiranja odločitev, določanje
pristnih in jasnih vlog, oblikovanje načinov in postopkov za spodbujanje učinkovitega dela,
spodbujanje k odprti in sproščeni komunikacija, prizadevanje po medsebojnem razumevanju,
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zagotavljanje čustvene varnosti in ustvarjalnosti, motiviranje vseh članov tima, spodbujanje
uporabe in razvoja spretnosti in sposobnosti). Z opisanimi vprašalniki smo ponovno preverili
zaznavanje vodenja vodje, članov vodstvenega tima in delavcev (strokovnih in tehničnih).

Z upoštevanjem elementov akcijskega raziskovanja smo člani vodstvenega tima po korakih
načrtno uvajali spremembe (elemente timskega dela) in jih sprotno in končno evalvirali.
V raziskavi smo uporabili naslednje raziskovalne pripomočke.


Intervju

V intervjuju z ravnateljico smo pridobili podatke o dosedanjem načinu vodenja vrtca. Za
osrednjo tehniko zbiranja podatkov smo izbrali polstrukturirani, pripovedni intervju. Upoštevali
smo pravila etike. Z intervjujem pridobljeni podatki so bili obdelani na nivoju deskriptivne
statistike.


Vprašalnik za analizo obstoječega stanja

Vprašalnik za analizo obstoječega stanja in stanja po uvedenih spremembah smo oblikovali na
osnovi teoretične analize strokovne literature s tega področja, zlasti del Redje in Pagona
(2002; v Skubic, 2006), ki sta nekatere vprašalnike uporabila za merjenje stilov vodenja v
slovenski policiji, za merjenje ustvarjalnosti vodenja tima pa jih je priredil Skubic (2006).
Vprašalnik smo v skladu s spoštovanjem avtorstva priredili za ciljno skupino strokovnih
delavcev v vrtcu ter jih dopolnili v skladu s cilji raziskave. Objektivnost smo dosegli z
enakimi navodili, enakimi vprašanji in enakimi pogoji izpolnjevanja za vse anketirance,
občutljivost pa z uporabo 5-stopenjske lestvice. Vprašalnik je vključeval Likertov tip
ocenjevalne lestvice, kjer pomenijo ocene: »1« – popolno nestrinjanje, »2« – nestrinjanje, »3«
– delno strinjanje, »4« – strinjanje in »5« – popolno strinjanje. V prvem delu vprašalnika smo
z 18 trditvami ugotavljali, kateri stil vodenja ima vodja: avtoritarni, demokratični in
participativni. V drugem delu vprašalnika je bilo 19 trditev, s katerimi smo ugotavljali
samopodobo vodje (ali je pozitivna ali negativna). Tretji del vprašalnika je vključeval 18
trditev, namenjenih raziskovanju ustvarjalnega vzdušja v timu. Sledita dve skupini trditev, s
katerima ocenjujemo ustvarjalnost rezultatov dela tima in prispevek vodenja k ustvarjalnosti
tima. Tu je lestvica vsebovala naslednje ocene: »a« – rutinsko, »b« – predvsem rutinsko, »c«
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– ustvarjalno, »d« – zelo ustvarjalno in »e« – izvirno ustvarjalno. V zadnjem delu vprašalnika
smo spraševali po treh neodvisnih spremenljivkah: spolu, starosti in izobrazbi anketiranca.


Vprašalnik za člane vodstvenega tima (Vprašalnik za sprotno merjenje zaznavanja
učinkovitosti tima)

Za sprotno merjenje učinkovitosti tima smo na osnovi teoretične analize strokovne literature s
tega področja izdelali Vprašalnik za člane vodstvenega tima (po Arcaro, 1995: 14-15), pri
katerem člani v obliki opazovalne lestvice podajo refleksijo svojega sodelovanja v timu in
navedejo prisotnosti dejavnikov timskega dela (v njem). Z oceno od 1–5 (»1« – popolno
nestrinjanje, »2« – nestrinjanje, »3« – delno strinjanje, »4« – strinjanje in »5« – popolno
strinjanje) ocenijo vsako srečanje vodstvenega tima. Ob koncu šolskega leta smo analizirali
prisotnost dejavnikov timskega dela in s tem učinkovitost tima, ki so jo zaznavali člani tima
po vsakem srečanju skozi celo šolsko leto. Pri analizi vprašalnikov smo uporabili frekvenčno
distribucijo atributivnih spremenljivk in osnovno deskriptivno statistiko numeričnih
spremenljivk. Rezultati raziskave so bili obdelani s statističnim programoma SPSS in Excel
ter predstavljeni tabelarično in grafično.


Vprašalnik za oceno delovanja tima

Ob polletni evalvaciji delovanja vodstvenega tima smo člani vodstvenega tima s pomočjo
Vprašalnika za oceno delovanja tima (izvirnik Maas in Ritschl, 1997, prevedla in delno
priredila A. Kobolt; v Kobolt, 2010: 184-186) med seboj primerjali, kako ocenjujemo
delovanje tima na različnih področjih. Vprašalnik je sestavljen iz 60 trditev (po šestih
področjih: okolje, vedenje, sposobnosti, vrednote, identiteta in smisel dela v timu), na katera je
vsak član tima odgovoril z DA ali NE, nato seštel vse odgovore, na katere je odgovoril z DA,
izračunal svoj rezultat, nato pa je sledila diskusija, v kateri smo ugotavljali podobnosti ali
odstopanja v rezultatih in mnenjih o delovanju in odnosih v timu.


Vprašalnik za končno evalvacijo timskega dela

Končno evalvacijo smo v vodstvenem timu izvedli ob vprašalniku (prirejen po vprašalniku
Intervizija in supervizija-evalvacija; (c) Simona Tancig, PeF, 2011) in diskusiji. Vprašalnik je
sestavljen iz štirih sklopov: učenje in spoznavanje o samem sebi in drugih članih tima,
prispevek tima in posameznih članov v njem, skupinska dinamika in pravila v timu in
postavljanje novih ciljev in načrtovanje njihovega doseganja. V vsakem sklopu so tri
vprašanja, ob katerih so člani zapisali kritično refleksijo svojega doživljanja timskega dela v
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vodstvenem timu. V analizi sem izdelala sintezo vseh odgovorov članov vodstvenega tima in
odgovore deskriptivno analizirala.

7.3

POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV

V tabeli št. 13 navajamo podatke o raziskovalnih pripomočkih in njihovi uporabi v časovnem
obdobju od septembra 2011 do maja 2012. Vse osebe, ki so bile vključene v omenjeno
raziskavo, so s tem soglašale. Pri vseh stopnjah raziskovalnega procesa je bilo poskrbljeno za
etičnost v skladu z etičnimi načeli raziskovanja (Vogrinc, 2008: 70-75).

Tabela št 13: Čas zbiranja podatkov s posameznimi raziskovalnimi pripomočki
ČAS

POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV

SEPTEMBER 2011



Intervju z ravnateljico

NOVEMBER 2011 IN MAJ 2012



izvajanje ankete o zaznavanju vodenja med
vsemi zaposlenimi - Vprašalnik za analizo
obstoječega stanja (izvirnik Redja in Pagon,
2002, v Skubic, 2006)

DECEMBER 2011 – MAJ 2012



sprotno merjenje zaznavanja učinkovitosti
vodstvenega tima – Vprašalnik za sprotno
merjenje zaznavanja učinkovitosti tima
(oblikovala S. Jelen po Arcaro, 1995: 14-15)

MAREC 2012



polletna evalvacija Vprašalnik za oceno
delovanja tima (izvirnik Maas in Ritschl,
1997, prevedla in delno priredila A. Kobolt v
Kobolt, 2010: 184-186)

JUNIJ 2012



končna evalvacija delovanja vodstvenega
tima - Vprašalnik za končno evalvacijo
timskega dela (prirejen po vprašalniku
Intervizija in supervizija-evalvacija; (c)
Simona Tancig, PeF, 2011) in diskusija
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8 REZULTATI Z INTERPRETACIJO
8.1

ANALIZA RAVNATELJIČINEGA VODENJA

Intervju z ravnateljico smo izvedli z namenom, da bi prikazali način vodenja vrtca pred
uvajanjem sprememb v okviru akcijskega raziskovanja. Ravnateljici smo zastavili štiri vprašanja,
s pomočjo katerih smo želeli ugotoviti, kakšen pogled na vodenje vrtca ima ravnateljica, kakšno
vlogo ima pri vodenju vrtca kolegij ravnateljice, ki je bil že oblikovan, po kakšnem kriteriju je
ravnateljica izbrala svoje sodelavce v kolegiju in kje vidi možnosti za izboljšave vodenja v
prihodnosti. Vprašanja v intervjuju so bila naslednja:
1.) V Letnem delovnem načrtu vašega vrtca je naveden kolegij ravnateljice kot
strokovni organ vrtca, opisane naloge kolegija pa nakazujejo na to, da skupaj
načrtujete, izvajate in nadzorujete različne dnevne naloge in projekte v vrtcu.
Vidite kolegij ravnateljice kot vodstveni tim vrtca?
2.) Struktura članov Vašega kolegija je kar pestra. Po kakšnem ključu ste izbrali
ravno te sodelavce?
3.) Kako dolgo vodite vrtec na ta način in kje vidite prednosti takšnega načina
vodenja?
4.) Na katerih področjih bi lahko kolegij deloval še bolje?

V nadaljevanju predstavljamo analizo intervjuja z ravnateljico, v kateri smo njene odgovore
citirali v oklepajih v poševnem tisku, medtem ko so vprašanja intervjuja ravno tako v oklepajih,
vendar označena s krepko tiskano pisavo. Transkripcija intervjuja z ravnateljico je v Prilogi št. 1.

Iz analize intervjuja z ravnateljico je razvidna njena sodelovalna naravnanost, kar je eden od
predpogojev za timsko delo v organizaciji. Iz odgovorov je moč razbrati tudi demokratični stil
vodenja ravnateljice tega vrtca, saj poudarja, da spodbuja skupno razpravljanje in skupne
odločitve, uporablja pa objektivno ocenjevanje in način vodenja, ki ga Lipičnik poimenuje
vodenje s soudeležbo (Lipičnik, 1997: 119-120), kar pomeni, da sodelavci sodelujejo z vodjo
pri odločitvah, z njimi ima vzpostavljen partnerski odnos. Ta stil je dobro viden pri odgovoru
na vprašanje št. 2 (Struktura članov Vašega kolegija je kar pestra. Po kakšnem ključu ste
izbrali ravno te sodelavce?), ko ravnateljica govori o spodbujanju skupnega razpravljanja
(»… je vsak odgovoren za svoje področje; z njimi sem želela deliti odgovornost in v vodenje
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vključujem njihovo aktivno participacijo«). Demokratični način njenega vodenja se kaže v
njeni odprtosti, zaupanju in samozavestnosti na področju medsebojnih odnosov, v
spoštovanju, spontanosti, uspešnem sporočanju in možnosti pojasnjevanja na področju
komunikacije. Ravnateljica vidi prednosti v timskem načinu vodenja, kar se odraža v
odgovoru na vprašanje št. 3 (Kako dolgo vodite vrtec na ta način in kje vidite prednosti
takšnega načina vodenja?), ko govori o sodelovanju pri vodenju (»…Več ljudi več ve in vsak
s svojega vidika prispeva k realizaciji ciljev. Tak način vodenja izboljša klimo in kulturo
organizacije; posamezniki poleg svojega neposrednega dela dobijo vpogled in razumejo cilje
organizacije kot celote…«). Iz tega lahko ugotovimo, da ima njeno vodenje tudi značilnosti
ustvarjalnega vodenja, ki ga Mayer (1994: 137-138) opredeli kot ustvarjanje takih delovnih
pogojev, medsebojnih odnosov, medosebne komunikacije, motivacije in uporaba takih
vedenjskih vzorcev vodenja, ki spodbujajo in navdušujejo rojevanje izvirnih zamisli v sebi in
pri sodelavcih ter sproža proces spreminjanja idej v novo kakovost in vrednost. V istem
odgovoru ravnateljica izpostavlja ravno prej omenjene vzorce vodenja (»…na ta način
vzamejo delavci vrtec »za svojega«; če jim daš možnost sodelovanja in občutek, da so cilji
»njegovi«, so delavci notranje motivirani…«).
V odgovorih ravnateljice so nakazane tudi nekatere od sposobnosti, ki naj bi jih po Možini
(1996: 92-93) in Vrčku (2004) imeli uspešni vodje: sposobnost, da delijo moč, intuicijo,
sposobnost za usklajevanje vrednot, dobro poznajo sami sebe in imajo sposobnost vizije. Iz
ugotovitev, ki smo jih strnili v preglednico (Tabela št. 14), je razvidno, v kakšni meri so v
odgovorih ravnateljice zastopane značilnosti uspešnega vodje.
Tabela št 14: Značilnosti uspešnega vodje – analiza intervjuja z ravnateljico (Oblikovala
S. Jelen po Možini, 1996: 92)
ZNAČILNOSTI

OPAZNO

IZRAZITO

SPOSOBNOST DELITVE MOČI

x

INTUICIJA

x

SPOSOBNOST ZA USKLAJEVANJE
VREDNOT
DOBRO POZNAVANJE SAMEGA SEBE

x
x

SPOSOBNOST VIZIJE

x

Iz odgovora na vprašanje št. 3 (Kako dolgo vodite vrtec na ta način in kje vidite prednosti
takšnega načina vodenja?), kjer govori ravnateljica o delitvi nalog in odgovornosti med
različne time v kolektivu (»Več ljudi več ve« in vsak s svojega vidika prispeva k realizaciji
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ciljev. Tak način vodenja izboljša klimo in kulturo organizacije; posamezniki poleg svojega
neposrednega dela dobijo vpogled in razumejo cilje organizacije kot celote; na ta način se od
spodaj navzgor oblikuje sistem pravil in vrednot (participacija posameznika). Na ta način
vzamejo delavci vrtec »za svojega«; če jim daš možnost sodelovanja in občutek, da so cilji
»njegovi«, so delavci notranje motivirani«), je opazno, da deli moč v skladu s spretnostmi, ki
po Možini (1996) in Vrčku (2004) odlikujejo dobrega vodjo: vodja deli moč, vpliv in kontrolo
s sodelavci, člani tima, ki s tem dobivajo občutek pripadnosti organizaciji ter občutek, da
obvladujejo situacijo in sami sebe. Na ta način člani zadovoljujejo osnovne človeške potrebe
po dosežkih, njihova samopodoba je višja, s tem pa postane delo zanje zanimivo in
stimulativno.
Iz istega odgovora je opazno razvidna tudi ravnateljičina intuicija, ki jo Možina (1996) in
Vrčko (2004) opredelita kot sposobnost predvidevanja sprememb, pregleda nad položajem,
prevzemanja odgovornosti za tveganje pri ukrepih, vzpostavljanja zaupanja. Dobri vodje se,
kot menita avtorja (prav tam), hitro odzivajo na zahteve okolice, potrebe članov, hitro
dojemajo, katera dejanja se v danih okoliščinah splačajo in izrabijo ponujene priložnosti. Iz
istega odgovora je izrazito opazna skladnost vrednot ravnateljice, ki jo ista avtorja (prav tam)
pojasnita kot sposobnost razumevanja pomembnih organizacijskih načel in vrednosti
organizacije ter odkrivanja vrednot zaposlenih in jih združiti v skladno celoto.
V odgovoru na vprašanje št. 2 (Struktura članov Vašega kolegija je kar pestra. Po
kakšnem ključu ste izbrali ravno te sodelavce?), kjer govori ravnateljica o kriterijih, po
katerih je izbrala sodelavce v kolegiju (»Za izbor članov v kolegij sem se odločila po
naslednjih kriterijih: so vodje različnih delovnih enot in tako je vsak odgovoren za svoje
področje; z njimi sem želela deliti odgovornost in v vodenje vključujem njihovo aktivno
participacijo. Ravnatelj ne more biti strokovnjak za vsa področja.)«, je opazna naslednja
sposobnost dobrega vodje, ki jo izpostavljata avtorja (prav tam) – poznavanje samega sebe,
kar pojasnjujeta kot sposobnost spoznavati in ugotavljati svoje prednosti in pomanjkljivosti,
da bi lahko premoščali svoje slabosti.

Na vprašanje št. 4 (Na katerih področjih bi lahko kolegij deloval še bolje?) je v odgovoru
ravnateljice, kjer govori o konkretnih možnostih izboljšave (» Pri oblikovanju izvedbenega
kurikula vrtca – doseči skupno oblikovanje poenotenja vrednot in pravil in enoznačnega
razumevanja vizije, načel in ciljev našega dela; pri oblikovanju razvojnega načrta vrtca za
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približno 3-5 let.«) izrazito vidna sposobnost predstavljati si drugačno, boljše stanje in poti,
načine za njeno uresničevanje ter preprosto, stvarno strategijo organizacije, ki uspešno koristi
pomembnim skupinam – torej vizija, kot jo opredeljujeta Možina (1996) in Vrčko (2004). Iz
istega odgovora lahko sklepamo, da ravnateljica vidi pot timskega vodenja kot proces, ki se
bo v naslednjih letih še razvijal in nadgrajeval.
Iz analize intervjuja z ravnateljico lahko ugotovimo, da so bili v raziskovanem vrtcu že pred
uvajanjem sprememb v okviru akcijskega raziskovanja v vodenju vrtca delno prisotni nekateri
elementi timskega dela, ki predstavljajo predpogoj za timsko vodenje vrtca: močno izraženo
zaupanje v sodelavce, spodbuja se uporaba in razvoj spretnosti in sposobnosti članov, delno
so izoblikovani načini in postopki za spodbujanje učinkovitega dela (Polak, 2007: 82-86;
Lipičnik, 1997: 223). Pri vsem pa ne gre zanemariti zelo pomembnega dejavnika, ki je temelj
timskega dela vsake organizacije in je razviden tudi iz analize intervjuja z ravnateljico: timska
naravnanost ravnateljice. Timsko vodenje vrtca bi bilo verjetno zelo težko izvedljivo (če
sploh) v primeru, če bi imela ravnateljica individualistični pristop k delu in vodenju.

8.2

ANALIZA ZNAČILNOSTI TIMSKEGA DELA V OBSTOJEČEM KOLEGIJU
RAVNATELJICE (REZULTATI OPAZOVANJA Z UDELEŽBO)

Pri analizi značilnosti timskega dela v obstoječem kolegiju ravnateljice smo bili pozorni na
velikost tima (po Možini, 1996; A. Polak, 2007; Lipičniku, 1997) in na značilnosti, ki ločujejo
time od skupin (po Madduxu, Lipičnik, 1996). Ugotovitve temeljijo na teoretični analizi
strokovne literature in na rezultatih opazovanja z udeležbo.
V obstoječi kolegij ravnateljice proučevanega vrtca so bili v času raziskave vključeni:
ravnateljica, njena pomočnica, svetovalna delavka, organizator prehrane in ZHR, poslovna
sekretarka, računovodkinja, štiri vodje strokovnih aktivov in vodja projekta za
samoevalvacijo, šteje torej 11 članov, kar je po Možini (1996: 107), ki postavlja dokaj visoko
zgornjo »dovoljeno številčno vrednost« tima, in sicer od pet do dvanajst članov, medtem ko
navaja Polak (2007: 60) mnenja strokovnjakov s področja timskega dela, ki predlagajo od štiri
do šest ali pa od pet do deset članov dognanja, Lipičnik (1997: 214) pa meni, naj tim šteje od
tri do šest oziroma od tri do sedem članov.
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Kolegij je imel v začetni fazi razvoja (do septembra 2011) večino značilnosti skupine, a tudi
že nekaj značilnosti tima, če ga analiziramo glede na razlike med delovno skupino in timom
po Madduxu (Lipičnik, 1996: 52). Člani kolegija so menili, da so organizirani v skupino iz
administrativnih razlogov. Posamezniki so delali neodvisno; le včasih, če so bili cilji skupni,
tudi v povezavi z drugimi. Člani so bili previdni pri tem, kaj povedo, tako da je bilo resnično
razumevanje v skupini oteženo. Iz komunikacije med delovnim srečanjem skupine je bilo v
tej fazi možno razbrati, da je skladnost z mnenjem šefa pri nekaterih članih pogosto
pomembnejša kot uspešni delovni dosežki skupine, vendar ne pri večini, ki je sodelovala pri
odločitvah, pomembnih za tim. Člani so delali v ozračju zaupanja, drug drugega so
spodbujali, da prosto izrazijo svoje mnenje, predloge, občutke ali nesoglasja in vprašanja so
bila dobrodošla, kar so značilnosti tima, ni pa še bilo popolnoma razjasnjeno, kaj se od njih
pričakuje in katere so njihove vloge. Opazovanje značilnosti kolegija (na prvem srečanju smo
kolegij preimenovali v vodstveni tim) sem strnila v opazovalno lestvico (Tabela št. 15), kjer
so označene že nekatere prisotne značilnosti tima.
Tabela št. 15: Analiza značilnosti vodstvenega tima pred sistematičnim uvajanjem
sprememb (Oblikovala S. Jelen po Madduxu, Lipičnik, 1996: 52)
ZNAČILNOSTI TIMSKEGA DELA
Člani tima spoznavajo
medsebojno odvisnost.

DA

svojo

Člani tima vedo, da je osebne in
timske cilje najlaže doseči z
vzajemno pomočjo.

X
X

Člani sprejmejo delo za svojo
»last« in združijo svoje moči, ker
so zavezani istemu cilju.
Člani prispevajo k uspešnosti
podjetja z izvirnostjo, talentom in
znanjem, kar omogoči boljše
doseganje ciljev tima.

X

X

Člani delajo v ozračju zaupanja,
drug drugega spodbujajo, da
prosto izrazijo svoje mnenje,
predloge, občutke ali nesoglasja.
Člani si prizadevajo za odprto in
pošteno komunikacijo.

NE

X

X

Člane spodbujajo, da razvijejo
svojo usposobljenost in da, kar so
se naučili, uporabljajo tudi pri
delu. Tim jih pri tem povsem
podpira.

X

Člani
priznajo
konflikt
za
normalen pojav v medčloveških
odnosih. V takšnih primerih vidijo
priložnost za nove rešitve in

X
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kreativnost. Trudijo se, da konflikt
rešijo hitro in konstruktivno.
Člani sodelujejo pri odločitvah,
pomembnih za tim. Razumejo, da
mora vodja sam sprejeti končno
odločitev, ko se tim ne more
odločiti ali ko je treba hitro
ukrepati. Cilj je vedno le uspešnost
tima in nikoli skladnost z mnenjem
šefa.

X

Kolegij se je sestajal enkrat v šolskem letu, kar je za učinkovito timsko delo absolutno premalo.
Sama sem bila v kolegij vključena od januarja 2011 in do septembra 2011 se kolegij še ni sestal.
Obstajal je formalno, vendar le kot posvetovalni organ.
Glede na prej opisane rezultate analize značilnosti timskega dela je bilo potrebno v tej fazi v
kolegiju pričeti z uvajanjem elementov timskega dela, da bi tako spodbudili proces razvoja tima.

8.3

UVAJANJE SPREMEMB KOT SISTEMATIČNO RAZVIJANJE TIMSKEGA
DELA

S sistematičnim uvajanjem sprememb (elementov timskega dela) v vodstveni tim vrtca smo
želeli razvijati odgovornost članov vodstvenega tima za aktivno lastno vlogo pri spodbujanju
razvoja od delovne skupine (kakor smo kolegij ravnateljice ocenili pred akcijskim
raziskovanjem) do tima, saj temelji proces spodbujanja in razvijanja timskega dela na
vzporednem spodbujanju refleksivnosti članov tima (Polak, 2001:8). Uvajanje sprememb je
potekalo v okviru načrtovanja, akcije in evalvacije posameznih akcijskih korakov.
V preglednici št. 16 je pregled časovnega in vsebinskega poteka sistematičnega razvijanja
timskega dela v vodstvenem timu z aktivnostmi za razvoj timskega dela, ki smo jih s tremi
akcijskimi koraki uvajali v določenih časovnih obdobjih.
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Tabela št. 16: Časovni in vsebinski potek akcijskega raziskovanja - vodstveni tim
(Oblikovala S. Jelen)
ČAS

AKTIVNOSTI ZA SISTEMATIČNO RAZVIJANJE
TIMSKEGA DELA



SEPTEMBER / 2011
AKCIJSKI KORAK 1




oblikovanje vodstvenega tima





OKTOBER / 2011


NOVEMBER / 2011



AKCIJSKI KORAK 1





akcija: timska evalvacija in refleksija

DECEMBER / 2011



AKCIJSKI KORAK 2





načrtovanje in izvajanje dejavnosti za
spodbujanje refleksije posameznikov


JANUAR / 2012








FEBRUAR / 2012





MAREC / 2012
2 srečanji (polletna evalvacija+redno srečanje



tima)
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intervju z ravnateljico
UVAJANJE SPREMEMBE:
OBLIKOVANJE VODSTVENEGA TIMA
delno oblikovanje akcijskega načrta dela
vodstvenega tima
dogovor o stalnem terminu srečanj tima
(mesečna srečanja)
obravnava in sprejem akcijskega načrta
vodstvenega tima za šolsko leto 2011/12
pregled in evalvacija aktivnosti za preteklo
obdobje (mesec)
izvajanje ankete o zaznavanju vodenja med
vsemi zaposlenimi (vprašalnik)
UVAJANJE SPREMEMBE: TIMSKA
EVALVACIJA IN REFLEKSIJA
pregled realizacije aktivnosti po akcijskem
načrtu dela vodstvenega tima in predlog
novih aktivnosti za naslednje mesece
UVAJANJE SPREMEMBE: SPROTNO
MERJENJE ZAZNAVANJA
UČINKOVITOSTI VODSTVENEGA TIMA
(VPRAŠALNIK)
pregled realizacije aktivnosti po
akcijskem načrtu dela vodstvenega tima in
predlog novih aktivnosti za naslednje mesece
aktualne zadeve (na pobudo članov)
UVAJANJE SPREMEMBE: ZAČETEK
DELITVE ODGOVORNOSTI IN NALOG
(ČLANI VODSTVENEGA TIMA ZAČNEJO
SODELOVATI PRI POMEMBNIH
ORGANIZACIJSKIH VPRAŠANJIH)
SPROTNO MERJENJE ZAZNAVANJA
UČINKOVITOSTI VODSTVENEGA TIMA
(VPRAŠALNIK)
vodstveni tim razpravlja o finančnih,
organizacijskih in pravnih vprašanjih na
ravni vrtca
UVAJANJE SPREMEMBE: SPROTNO
MERJENJE ZAZNAVANJA
UČINKOVITOSTI VODSTVENEGA TIMA
(VPRAŠALNIK), EVALVACIJA,
DISKUSIJA, REFLEKSIJA
vodstveni tim razpravlja o finančnih,
organizacijskih in pravnih vprašanjih na
ravni vrtca
UVAJANJE SPREMEMBE: POLLETNA
EVALVACIJA DELOVANJA

AKCIJSKI KORAK 2


akcija: polletna evalvacija tima; individualna



refleksija z diskusijo; izhodišča za AKCIJSKI
KORAK (3)





VODSTVENEGA TIMA (VPRAŠALNIK Z
DISKUSIJO)
SPROTNO MERJENJE ZAZNAVANJA
UČINKOVITOSTI VODSTVENEGA TIMA
(VPRAŠALNIK)
ANALIZA POLLETNE EVALVACIJE
SPROTNO MERJENJE ZAZNAVANJA
UČINKOVITOSTI VODSTVENEGA TIMA
(VPRAŠALNIK)
DEJAVNOSTI ZA RAZVOJ
VODSTVENEGA TIMA

AKCIJSKI KORAK 3


načrtovanje in priprava dejavnosti za uvajanje
elementov timskega dela


APRIL / 2012



AKCIJSKI KORAK 3


akcija: izvajanje dejavnosti za
razvoj tima/uvajanje elementov


timskega dela





MAJ / 2012
2

srečanji


AKCIJSKI KORAK 3


načrtovanje dejavnosti z namenom
izvedbe končne evalvacije timskega



vodenja




JUNIJ / 2012
AKCIJSKI KORAK 3


refleksija, diskusija, timska
evalvacija; usmeritve za prihodnost
vodstvenega tima
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vodstveni tim razpravlja o finančnih,
organizacijskih in pravnih vprašanjih na
ravni vrtca
UVAJANJE SPREMEMB: RAZDELITEV
VLOG V TIMU, DOGOVOR IN SPREJETJE
PRAVIL V TIMU, PREDLOGI NOVIH
METOD DELA
RAZPRAVA OB ANALIZI DEJAVNOSTI ZA
RAZVOJ TIMA
SPROTNO MERJENJE ZAZNAVANJA
UČINKOVITOSTI VODSTVENEGA TIMA
(VPRAŠALNIK)
vodstveni tim razpravlja o finančnih,
organizacijskih in pravnih vprašanjih na
ravni vrtca
UVAJANJE SPREMEMB: TIMSKO
STRATEŠKO PLANIRANJE (SPIN
ANALIZA)
SPROTNO MERJENJE ZAZNAVANJA
UČINKOVITOSTI VODSTVENEGA TIMA
(VPRAŠALNIK)
IZVAJANJE ANKETE O ZAZNAVANJU
VODENJA MED VSEMI ZAPOSLENIMI
(VPRAŠALNIK)
UVAJANJE SPREMEMB: KONČNA
EVALVACIJA DELOVANJA
VODSTVENEGA TIMA - VPRAŠALNIK (
PRIREJEN PO VPRAŠALNIKU
INTERVIZIJA IN SUPERVIZIJAEVALVACIJA; (C) SIMONA TANCIG, PEF,
2011) IN DISKUSIJA
ANALIZA KONČNE EVALVACIJE

Septembra 2011 se je kolegij v novi sestavi prvič sestal, preimenovali smo ga v Vodstveni tim in
se dogovorili za mesečna srečanja. Izdelali smo akcijski načrt (Priloga št. 12), ki sloni na Letnem
delovnem načrtu vrtca (LDN Vrtca Mavrica Brežice 2011/2012), kjer so jasno opredeljene vloge
in naloge posameznih članov tima in časovne roke posameznih zadolžitev. V akcijski načrt smo
vključili tudi načrt sprememb pri delu v vodstvenem timu.
Ravnateljica kot vodja vodstvenega

tima je na tem sestanku pojasnila osnovni namen

vodstvenega tima, in sicer: timsko sodelovati, načrtovati organizacijo in izvajati dejavnosti v
vrtcu.
Sama sem predstavila akcijski načrt, ki bo nastajal v sodelovanju vseh. Ravnateljica je
spodbudila člane, da vpišejo tudi področja, kjer menijo, da do sedaj ni bilo dovolj možnosti
timskega dela. Dogovorili smo se da bo ena od članic tima pripravila napovednik aktivnosti v
naslednjem mesecu na nivoju vrtca, ga poslala vsem zaposlenim po e-pošti, en izvod pa bo na
oglasni deski v zbornici. Vodstveni tim je bil v tej fazi na prvi razvojni stopnji, kar je razvidno
iz opazovalne lestvice.

Tabela št 17.: Analiza razvoja vodstvenega tima: september 2011 (Oblikovala S. Jelen po
Tuckmanu ( v Polak, 2007: 70)
STOPNJE (STADIJI) V RAZVOJU TIMA
OBLIKOVANJE (angl. forming)
DA

NE

oblikovanje skupine ljudi v tim

X

odkrivanje temeljnih odnosov z drugimi

X

medsebojno spoznavanje članov

X

učenje, kako delati skupaj in kako ravnati drug z drugim

X

NASPROTOVANJE (angl. storming)
DA

NE

pojav podskupin in s tem povezanih problemov

X

naporna in konfliktna soočenja in pogajanja glede razlik znotraj tima

X

SPREJEMANJE PRAVIL (angl. norming)
DA

NE

sprejemanje in utrjevanje vlog v timu

X

utrjevanje pravil o primernem vedenju in delu v timu

X

razvijanje sodelovalnega duha

X

zavedanje dogajanja in doživljanja v timu

X

prosto izmenjavanje informacij

X
IZVAJANJE (angl. performing)
DA
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NE

odpravljanje konfliktov

X

usmerjanje energije v nalogo

X

tim je visoko učinkovit: opravlja kakovostno delo, sprejema dobre odločitve

X

med člani tima je pozitivna soodvisnost

X

Rezultati opazovanja z udeležbo so pokazali, da je, glede na značilnosti stopenj razvoja po
Tuckmanu (Polak, 2007:70), v timu potekalo oblikovanje skupine ljudi v tim, člani so
odkrivali temeljne medsebojne odnose, se med seboj spoznavali in se učili, kako delati in
ravnati drug z drugim. Opazno je bilo tudi prosto izmenjavanje informacij, značilnost, ki sicer
(prav tam) sodi v naprednejšo, tretjo fazo razvoja tima, kar pa lahko pripišemo pozitivni klimi
in sodelovalni naravnanosti vrtca.
Oktobra 2011 smo se sestali drugič in poleg aktualnih zadev smo obravnavali tudi akcijski
načrt vodstvenega tima za šolsko leto 2011/12. Ravnateljica nas je seznanila z nekaterimi
predlogi za akcijski načrt in sklenili smo, da bo le- ta nastajal sproti, vanj bomo vnašali vse
dejavnosti LDN in morebitne nove. Sklenili smo tudi, da bo na vsakem sestanku vodstvenega
tima prva točka Pregled in evalvacija aktivnosti za preteklo obdobje (mesec).
V zapisnik z dne 26. 10. 2011 (Zapisniki Vodstvenega tima Vrtca Mavrica Brežice 2011/12)
smo zapisali: »Vsaka strokovna delavka – vodja aktiva, projekta ali druge obogatitvene
dejavnosti na ravni vrtca naj redno sporoča realizacijo ravnateljici in pomočnici ravnateljice
ter članici tima, ki oblikuje napovednike dejavnosti in njihovo realizacijo, da jih bo v sproti
vnašala v načrt, dopolnila pa bo tudi načrt za mesec oktober.« Vodstveni tim je bil v tej fazi še
vedno na prvi razvojni stopnji, kar je razvidno iz opazovalne lestvice (tabela št. 18).
Tabela št. 18: Analiza razvoja vodstvenega tima: oktober 2011 (Oblikovala S. Jelen po
Tuckmanu (v Polak, 2007: 70)
STOPNJE (STADIJI) V RAZVOJU TIMA
OBLIKOVANJE (angl. forming)
DA

NE

oblikovanje skupine ljudi v tim

X

odkrivanje temeljnih odnosov z drugimi

X

medsebojno spoznavanje članov

X

učenje, kako delati skupaj in kako ravnati drug z drugim

X

NASPROTOVANJE (angl. storming)
DA

NE

pojav podskupin in s tem povezanih problemov

X

naporna in konfliktna soočenja in pogajanja glede razlik znotraj tima

X
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SPREJEMANJE PRAVIL (angl. norming)
DA

NE

sprejemanje in utrjevanje vlog v timu

X

utrjevanje pravil o primernem vedenju in delu v timu

X

razvijanje sodelovalnega duha

X

zavedanje dogajanja in doživljanja v timu

X

prosto izmenjavanje informacij

X
IZVAJANJE (angl. performing)
DA

NE

odpravljanje konfliktov

X

usmerjanje energije v nalogo

X

tim je visoko učinkovit: opravlja kakovostno delo, sprejema dobre odločitve

X

med člani tima je pozitivna soodvisnost

X

Glede na rezultate analize opazovanja z udeležbo lahko opazimo, da proces razvoja tima ni
potekal po vrstnem redu razvojnih faz, kot jih navaja Tuckman (Polak, 2007: 70), pač pa so
bile opazne nekatere značilnosti tretje faze (razvijanje sodelovalnega duha, prosto
izmenjavanje informacij), medtem ko ni bilo opaziti nobene od značilnosti druge faze razvoja
– pojav podskupin in s tem povezanih problemov, naporna in konfliktna soočenja in pogajanja
glede razlik znotraj tima (prav tam). Glede na značaj značilnosti tretje razvojne faze, ki so bile
prisotne, lahko tudi v tem primeru sklepamo, da gre za posledico sodelovalne naravnanosti
vrtca, oboje pa lahko razumemo kot posledico, ravnateljičinega stila vodenja in njene timske
naravnanosti.
Naslednji, tretji sestanek vodstvenega tima je bil v začetku decembra. Pregledali smo
realizacijo aktivnosti po akcijskem načrtu dela vodstvenega tima in zbirali predloge novih
aktivnosti za naslednje mesece, diskutirali smo o izvedbi popisa za leto 2011, izdelali načrt
prodaje voščilnic za sklad vrtca, podali svoja razmišljanja o aktivnostih za prednostno nalogo.
Specialna pedagoginja (članica vodstvenega tima) je dala pobudo za oblikovanje protokola
ravnanj ob daljših odsotnostih osebja v oddelkih, kjer so otroci s posebnimi potrebami.
Dogovorili smo se, da bomo v okviru prednostne naloge letos izvedli posnetek stanja o
stališčih zaposlenih in staršev o pomenu meja.
Sklenili smo, da bo strokovna skupina, ki pripravlja vsebino za izobraževalni sestanek, na
svoja srečanja povabila tudi ravnateljico in pomočnico ravnateljice.
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Tim je v tem obdobju prišel svojem razvoju v fazo nasprotovanja, kar se je začelo kazati v
pojavu podskupin in s tem povezanih problemov ter v napornih in konfliktnih soočenjih in
pogajanjih glede razlik znotraj tima (Tabela št. 19).

Tabela št .19 : Analiza razvoja vodstvenega tima: december 2011 (Oblikovala S. Jelen po
Tuckmanu (v Polak, 2007: 70)
STOPNJE (STADIJI) V RAZVOJU TIMA
OBLIKOVANJE (angl. forming)
DA

NE

oblikovanje skupine ljudi v tim

X

odkrivanje temeljnih odnosov z drugimi

X

medsebojno spoznavanje članov

X

učenje, kako delati skupaj in kako ravnati drug z drugim

X

NASPROTOVANJE (angl. storming)
DA

NE

pojav podskupin in s tem povezanih problemov

X

naporna in konfliktna soočenja in pogajanja glede razlik znotraj tima

X

SPREJEMANJE PRAVIL (angl. norming)
DA

NE

sprejemanje in utrjevanje vlog v timu

X

utrjevanje pravil o primernem vedenju in delu v timu

X

razvijanje sodelovalnega duha

X

zavedanje dogajanja in doživljanja v timu

X

prosto izmenjavanje informacij

X
IZVAJANJE (angl. performing)
DA

NE

odpravljanje konfliktov

X

usmerjanje energije v nalogo

X

tim je visoko učinkovit: opravlja kakovostno delo, sprejema dobre odločitve

X

med člani tima je pozitivna soodvisnost

X

Kot udeležena v opazovanju, lahko dogajanje v vodstvenem orišem s pričevanjem o pojavu
podskupin, s tem povezanih problemov ter konfliktnih soočenj in pogajanj ter v opažanju
pestre dinamike v timu, na katero so vplivale različne spremenljivke (delno narava nalog,
predvsem pa strukturne spremenljivke (Polak, 2001: 18), kot npr. različne sposobnosti,
spretnosti in osebnostne lastnosti članov tima).
Tim se je znova sestal konec januarja z naslednjo vsebino:
(1) Pregled realizacije aktivnosti po akcijskem načrtu dela vodstvenega tima in predlog
novih aktivnosti za naslednje mesece
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(2) Aktualne zadeve (na pobudo članov)
(3) Razno
Dinamika v timu je bila pozitivna, člani so kazali določeno zavedanje dogajanja in doživljanja
v timu, potekalo je prosto izmenjavanje informacij, kar že nakazuje na razvojno fazo
sprejemanja pravil (Tabela št. 20 ).
Tabela št 20.: Analiza razvoja vodstvenega tima: januar-februar 2012 (Oblikovala S.
Jelen po Tuckmanu (v Polak, 2007: 70)
STOPNJE (STADIJI) V RAZVOJU TIMA
OBLIKOVANJE (angl. forming)
DA

NE

oblikovanje skupine ljudi v tim

X

odkrivanje temeljnih odnosov z drugimi

X

medsebojno spoznavanje članov

X

učenje, kako delati skupaj in kako ravnati drug z drugim

X

NASPROTOVANJE (angl. storming)
DA

NE

pojav podskupin in s tem povezanih problemov

X

naporna in konfliktna soočenja in pogajanja glede razlik znotraj tima

X

SPREJEMANJE PRAVIL (angl. norming)
DA

NE

sprejemanje in utrjevanje vlog v timu

X

utrjevanje pravil o primernem vedenju in delu v timu

X

razvijanje sodelovalnega duha

X

zavedanje dogajanja in doživljanja v timu

X

prosto izmenjavanje informacij

X
IZVAJANJE (angl. performing)
DA

NE

odpravljanje konfliktov

X

usmerjanje energije v nalogo

X

tim je visoko učinkovit: opravlja kakovostno delo, sprejema dobre odločitve

X

med člani tima je pozitivna soodvisnost

X

Iz rezultatov analize lahko sklepamo, da je tim uspešno prerasel fazo nasprotovanja in prešel
na višjo stopnjo razvoja. Kot osebno udeležena pri opazovanju razvoja tima menim, da se je v
članih tima sprožil proces samoevalvacije ali refleksije, ki je usmeril posameznika v
analitično sistematično razmišljanje o različnih vidikih osebnih izkušenj z delovanjem
vodstvenega tima. Na ta način so se posamezni člani tima pričeli zavedati pozitivnega vidika
raznolikosti članov vodstvenega tima, zato vsaka različnost v mnenjih ni več povzročala
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konfliktnih situacij. Z razumevanjem in ozaveščanjem, da lahko različni ljudje vidimo isti
problem popolnoma različno, se je izboljšala tudi medsebojna komunikacija v timu.
V mesecu februarju in marcu smo člani vodstvenega tima obravnavali finančno problematiko,
ki je vključevala tudi varčevalne ukrepe. Iz dela zapisnika z dne 25. 2. 2012 (Zapisniki
Vodstvenega tima Vrtca Mavrica Brežice 2011/12)

lahko razberemo, da je v tej fazi

vodstveni tim razpravljal in tudi že skupno odločal o pomembnih organizacijskih in
kadrovskih vprašanjih. Marca, 2012 smo opravili polletno evalvacijo timskega dela v
vodstvenem timu (primer poglavje 8.4). V tem obdobju je bil vodstveni tim že visoko
učinkovit, kar je razvidno tudi iz rezultatov v opazovalni lestvici (Tabela št. 21).
Tabela št.: 21 Analiza razvoja vodstvenega tima: marec-april 2012 (Oblikovala S. Jelen
po Tuckmanu (v Polak, 2007: 70)
STOPNJE (STADIJI) V RAZVOJU TIMA
OBLIKOVANJE (angl. forming)
DA

NE

oblikovanje skupine ljudi v tim

X

odkrivanje temeljnih odnosov z drugimi

X

medsebojno spoznavanje članov

X

učenje, kako delati skupaj in kako ravnati drug z drugim

X

NASPROTOVANJE (angl. storming)
DA

NE

pojav podskupin in s tem povezanih problemov

X

naporna in konfliktna soočenja in pogajanja glede razlik znotraj tima

X

SPREJEMANJE PRAVIL (angl. norming)
DA

NE

sprejemanje in utrjevanje vlog v timu

X

utrjevanje pravil o primernem vedenju in delu v timu

X

razvijanje sodelovalnega duha

X

zavedanje dogajanja in doživljanja v timu

X

prosto izmenjavanje informacij

X
IZVAJANJE (angl. performing)
DA

NE

odpravljanje konfliktov

X

usmerjanje energije v nalogo

X

tim je visoko učinkovit: opravlja kakovostno delo, sprejema dobre odločitve

X

med člani tima je pozitivna soodvisnost

X

Na podlagi rezultatov analize po opazovanju z udeležbo lahko sklepamo, da smo ob polletni
evalvaciji delovanja vodstvenega tima (primer poglavje 8.4) v timu ugotovili, katerih nujnih
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elementov timskega dela nismo upoštevali pri svojem delu. Po analizi evalvacije smo se
dogovorili o pravilih v timu, o razdelitvi vlog in o uvajanju različnih oblik timskega dela.
Tako je verjetno, da so se ravno zato v timu pojavile skoraj vse značilnosti tretje in tudi že
četrte faze razvoja tima po Tuckmanu (Polak, 200: 70): sprejemanje in utrjevanje vlog v timu,
utrjevanje pravil o primernem vedenju in delu v timu, razvijanje sodelovalnega duha, prosto
izmenjavanje informacij, odpravljanje konfliktov, usmerjanje energije v nalogo, tim je visoko
učinkovit – opravlja kakovostno delo, sprejema dobre odločitve.
Na majskem srečanju smo obravnavali ponudbo, ki smo jo dobili od skupine študentk v
zadnjem letniku fakultete, ki bo za nalogo izdelala strateški načrt našega vrtca. Ob tem smo
videli priložnost, da ob oceni stanja tudi sami vidimo, kje smo, saj smo vizijo izdelali
spomladi 2004. Oblikovali smo skupne vsebine strateškega načrta.
Tabela št.: 22 Analiza razvoja vodstvenega tima: maj 2012 (Oblikovala S. Jelen po
Tuckmanu (vPolak, 2007: 70)
STOPNJE (STADIJI) V RAZVOJU TIMA
OBLIKOVANJE (angl. forming)
DA

NE

oblikovanje skupine ljudi v tim

X

odkrivanje temeljnih odnosov z drugimi

X

medsebojno spoznavanje članov

X

učenje, kako delati skupaj in kako ravnati drug z drugim

X

NASPROTOVANJE (angl. storming)
DA

NE

pojav podskupin in s tem povezanih problemov

X

naporna in konfliktna soočenja in pogajanja glede razlik znotraj tima

X

SPREJEMANJE PRAVIL (angl. norming)
DA

NE

sprejemanje in utrjevanje vlog v timu

X

utrjevanje pravil o primernem vedenju in delu v timu

X

razvijanje sodelovalnega duha

X

zavedanje dogajanja in doživljanja v timu

X

prosto izmenjavanje informacij

X
IZVAJANJE (angl. performing)
DA

NE

odpravljanje konfliktov

X

usmerjanje energije v nalogo

X

tim je visoko učinkovit: opravlja kakovostno delo, sprejema dobre odločitve

X

med člani tima je pozitivna soodvisnost

X
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Iz rezultatov je razvidno, da se je vodstveni tim razvil v visoko učinkovit tim, med člani tima
je bila v tem obdobju dosežena tudi zadnja značilnost četrte faze razvoja po Tuckmanu
(Polak, 200: 70), kar pomeni, da je članom uspelo doseči medsebojno pozitivno soodvisnost.

Iz celotnega procesa razvoja vodstvenega tima, ki smo ga spremljali in analizirali, lahko
ugotovimo, da so se v timu pojavljale nekatere težave med kritičnimi točkami, še zlasti v
obdobju, ko se tim oblikuje (Polak, 2001: 42). Izpostavili bomo le tiste, ki so vplivale na
vodstveni tim, ki je primer raziskave. V fazi nasprotovanja so se pojavile medosebne ovire, ki
so izhajale iz različnosti posameznih članov tima. Kot posledica medosebnih ovir so se
poglobile tudi komunikacijske ovire. V analizi polletne evalvacije delovanja tima so člani
jasno izrazili zmedenost zaradi nejasno definiranih vlog, kar po isti avtorici (prav tam)
predstavlja eno od ovir pri timskem delu.
Ob aktivni vlogi vseh članov vodstvenega tima pri sprotni evalvaciji in refleksiji timskega
dela je vodstveni tim uspešno premagoval razvojne faze in se iz delovne skupine razvil v
visoko učinkovit tim.

8.4

ANALIZA POLLETNE EVALVACIJE DELOVANJA VODSTVENEGA TIMA

S pomočjo vprašalnika (izvirnik Maas in Ritschl, 1997, prevedla in delno priredila A. Kobolt;
v Kobolt, 2010: 184-186) smo člani vodstvenega tima med seboj primerjali, kako ocenjujemo
delovanje tima na naslednjih področjih: okolje, vedenje, sposobnosti, vrednote, identiteta in
smisel dela v timu (Priloga št. 5 in Priloga št. 6). Z evalvacijo smo želeli člane vodstvenega
tima spodbuditi k razmišljanju o dosedanjih izkušnjah s timskim vodenjem in kritičnemu
opisu le-teh z namenom nadaljnjega razčlenjevanja in nadgrajevanja timskega dela (Polak,
2001: 12).
Pri ocenjevanju prvega področja - OKOLJE - smo izpostavili sledeče:


želimo si daljša ali pa bolj pogosta srečanja, saj je po dosedanjem načinu preveč
hitenja (ali je preveč vsebine za en sestanek ali pa premalo časa),



pri skupnem delu se ne poslužujemo različnih metod, pač pa potekajo sestanki
večinoma na en način – želimo si različnih metod,



izpostavljeno je bilo tudi preveliko število članov v timu (težje diskutiramo),



nekateri menijo, da so srečanja prepogosto in je včasih prisoten občutek, kot da je
srečanje zgolj zaradi srečanja samega in ne z namenom ali nekimi konkretnimi cilji.
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Kot osebno udeležena v opazovanju, sem ugotovila, da smo postali člani vodstvenega tima ob
evalvaciji prvega področja bolj pozorni do kontekstualnih spremenljivk, ki jih A. Polak
(2001: 18) po Thomasu opredeli kot fizično okolje in položaj tima v širšem socialnem
kontekstu. Člani tima so ob diskusiji izpostavljali vprašanje pomena vodstvenega tima v
smislu umestitve v širši socialni kontekst v odnosu do sodelavcev. Diskutirali smo o nekaterih
elementih timskega dela (velikost tima), v ospredju pa so bile tudi spremenljivke naloge, ki so
skupaj s kontekstualnimi spremenljivkami narekovale tedanjo dinamiko v timu. Ugotavljali
smo, da so bile metode dela v vodstvenem timu odvisne od narave in težavnosti posamezne
naloge.
Pri ocenjevanju drugega področja - VEDENJE - smo diskutirali o tem, kaj pojem
vizualizacija pravzaprav pomeni (ali svoja mnenja vizualiziramo skozi skupinsko delo?).


Skupno smo ugotovili, da nismo posebej določili pravil delovanja tima (nekateri
menijo, da so pravila samoumevna in določena že na ravni vrtca in jih ni potrebno
posebej poudarjati).

Na podlagi rezultatov polletne evalvacije lahko ugotovimo, da so člani vodstvenega tima iz
izkušenj ugotovili, da so za uspešno in učinkovito delo tima potrebna določena pravila, kar
poudarja tudi A. Polak (2001: 27). Kljub izraženim strukturnim spremenljivkam (različnost
članov tima), na osnovi katerih so verjetno imeli člani tima različne potrebe po oblikovanju
pravil, lahko sklepamo, da je bilo oblikovanje pravil v vodstvenem timu potrebno.
Pri ocenjevanju tretjega področja - SPOSOBNOST I- smo ugotavljali:


v treh trditvah se v največjem številu ujemamo z negativnim odgovorom (skušamo
ugotoviti, katera prepričanja ovirajo naše delo; vsak v skupini ve, kako gre drugim
članom; razvili smo strategije kreativnega dela),



nekateri člani vidijo veliko kreativnosti v našem dosedanjem delu (npr. v skupnem
načrtovanju – akcijski načrt vodstvenega tima, sam način vodenja, ki zakonsko ni
določen ali obvezen),



v timu nimamo jasno razdeljenih vlog,



da bi bilo dobro člane tima menjati na 2 leti in ne vsako leto, saj tim potrebuje čas, da
se razvije,
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smo si na začetku delovanja tima zadali jasen cilj, da se bomo učili timsko voditi vrtec
(nekateri menijo, da morda manjka še kakšen konkreten cilj glede samega delovanja
tima).

Iz rezultatov opazovanja z udeležbo lahko ugotovimo, da se je pri evalvaciji tega področja tim
ukvarjal z vsemi tremi skupinami spremenljivk, ki narekujejo dinamiko v timu (Polak, 2001:
18) – s strukturnimi, kontekstualnimi in s spremenljivkami nalog. Člani tima so izpostavili
pomen delitve vlog in izrazili zmedenost, ker v dotedanjem delu tima vlog nismo določili.
Sklepamo lahko torej, da so člani vodstvenega tima intuitivno začutili potrebo po uvedbi
enega ključnih elementov timskega dela (delitev vlog), s katerim bi na osnovi posameznikove
samoanalize njegovih močnih in šibkih področij opredelili zadolžitve posameznega člana tima
tako na ravni nalog kot na ravni podpornih dejavnosti (Polak, 2001: 29-30).
Pri ocenjevanju četrtega področja - VREDNOTE - so prišla v ospredje bolj osebna videnja in
občutki (v trditvah, pri katerih smo odgovarjali z NE, si nismo bili enotni), tako so nekateri,
na podlagi osebnih izkušenj izpostavili:


da ne poznamo vrednot in prepričanj drug drugega,



da znamo slediti vodji, ne pa tudi voditi,



da se znamo predstaviti drugim, se pa do zdaj nismo predstavljali,



da znamo ohranjati svojo avtonomijo znotraj tima, med seboj pa še nismo zelo
povezani,



da smo si različni in že trditev v vprašalniku lahko gledamo vsak s svojega vidika in
razumevanja, zato so tudi odgovori različni.

Rezultati opazovanja z udeležbo in analize evalvacije kažejo tudi pri tem področju na
prevlado vpliva strukturnih spremenljivk (Polak, 2001: 18) na dinamiko tima. Člani
vodstvenega tima namreč izpostavljajo značilnosti posameznih članov tima in stopnjo
različnosti med njimi. Kot osebno udeležena v opazovanju in samem akcijskem raziskovanju
vodstvenega tima lahko sklepam, da so člani tima na tej točki evalvacije ozavestili spoznanje,
da je dinamika timskega vodenja zaradi različnosti posameznih članov v dojemanju,
razumevanju in pogledu na svet, bogatejša kot bi bila pri individualnem vodenju (Polak, 2001:
21).
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Ugotovitve glede petega področja - IDENTITETA - smo strnili takole:


največ polemike je izzvala trditev, da vsi člani ne čutimo, da nas povezuje »mi«
občutek (izkazalo se je različno dojemanje tega pojma – »mi«),



ugotovili smo, da delovnih nalog v timu nismo razdelili,



iz prejšnje postavke smo izpeljali, da člani v skupini ne poznamo dobro svoje vloge v
vodstvenem timu,



izkazalo se je tudi, da se še ne čutimo popolnoma povezani (ugotovili smo, da je
intenzivnost povezanosti odvisna od stopnje razvoja tima, torej je za vse potreben nek
proces).

Tudi pri evalvaciji petega področja ugotavljamo prevlado vpliva strukturnih spremenljivk
(Polak, 2001: 18) na dinamiko tima in s tem povezanega različnega dojemanja enega
pojma (v tem primeru pojma »mi«). Tudi evalvacija področja identitete je pokazala na
pomembnost pomanjkanja delitve vlog v timu.

Pri šestem področju - SMISEL DELA V TIMU - smo ugotavljali:


da vsi člani ne poznamo vizije tima, oziroma, nekateri menimo, da tim svoje vizije
sploh ni oblikoval,



nekateri so mnenja, da je vizija vrtca v bistvu tudi vizija vodstvenega tima, saj
vodstveni tim stremi k uresničevanju vizije vrtca in njegovo delo je temu primerno
tudi usmerjeno,



ponovno smo preučili vizijo vrtca in se v večini odločili, da bo vizija vrtca tudi vizija
vodstvenega tima.

Rezultati evalvacije področja »smisel dela v timu« kažejo na različne razmišljanja članov tima
o viziji vodstvenega tima. Glede na to, da je neizoblikovana ali nejasna vizija tima pogosta
značilnost neuspešnega tima (Polak, 2007: 82-86; Lipičnik, 1997: 223), smo želeli člani
vodstvenega tima oblikovati vizijo, ki bo predstavljala pomen in cilj našega dela. Ugotovili
smo, da je delo vodstvenega tima pravzaprav usmerjeno k uresničevanju vizije vrtca in smo se
zato odločili, da bo vizija vrtca hkrati tudi vizija vodstvenega tima. Glede na rezultate
samoevalvacijskega vprašalnika in sklepe, do katerih smo prišli na podlagi strokovne
diskusije, sem predlagala, da bolj podrobno teoretično preučimo in izvedemo aktivnosti za
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razvoj vodstvenega tima, ki bodo vključevala področja, na katerih smo člani vodstvenega tima
zaznali primanjkljaj. Usmeritve so zbrane v preglednici (Tabela št. 23 ).
Tabela št. 23: Usmeritve za razvoj vodstvenega tima po polletni evalvaciji delovanja
vodstvenega tima
USMERITVE ZA RAZVOJ VODSTVENEGA TIMA PO POLLETNI
EVALVACIJI DELOVANJA VODSTVENEGA TIMA


Člani vodstvenega tima si bomo razdelili vloge v timu.



Oblikovali bomo pravila timskega dela v vodstvenem timu.



Oblikovali bomo nabor različnih oblik in metod timskega dela.

Rezultati polletne evalvacije so torej pokazali primanjkljaje v prisotnosti ključnih elementov
timskega dela v vodstvenem timu: vloge v timu niso bile razdeljene, tim ni oblikoval svojega
»internega pravilnika timskega dela« (Polak, 2001: 27), oblike in metode timskega dela pa so
bile enolične, ne glede na naravo naloge, s katero se je ukvarjal vodstveni tim. Sklenemo
lahko z mislijo, da je na tej točki tim potreboval uvajanje nekaterih sprememb v obliki
dejavnikov timskega dela z namenom izboljšanja dela vodstvenega tima.
Predlogi za izboljšave timskega dela, ki sem jih pripravila za vodstveni tim po analizi polletne
evalvacije delovanja vodstvenega tima, so v prilogi št. 8.

8.5

ANALIZA DEJAVNOSTI (V VLOGI SPREMEMB) ZA RAZVOJ
VODSTVENEGA TIMA

Glede na rezultate, ki jih je pokazala analiza polletne evalvacije vodstvenega tima, je bilo za
boljše delovanje tima nujno oblikovati in v vodstveni tim uvesti manjkajoče dejavnike, ki
predstavljajo pogoj za timsko delo. Da bi spodbudila razvoj vodstvenega tima, sem na podlagi
rezultatov polletne evalvacije izdelala (po A. Polak, 2001) obrazec (Priloga št. 10), v katerem
sem:


opredelila možnost delitve vlog v timu,



podala nekaj izhodišč za analizo osebne pripravljenosti članov tima za timsko delo,
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pozvala člane vodstvenega tima k podajanju predlogov za oblikovanje pravil v timu



in spodbudila člane vodstvenega tima k razmišljanju o različnih oblikah timskega
dela.

(1) VLOGE V TIMU
Različni avtorji (Možina, 1996; Ivanko in Stare, 2007; Everard in Morris 1996; Polak, 2007)
se strinjajo, da je v timu pomembna tako vloga slehernega člana kot tudi sinergija med člani
tima, ki je v strokovni literaturi opredeljena kot skupno delovanje, sodelovanje, dajanje
pomoči, medsebojno razumevanje in zaupanje pri usklajevanju prispevkov posameznih
članov v neki dejavnosti k postavljenim ciljem, želenim rezultatom. Z delitvijo vlog v
vodstvenem timu smo želeli pridobiti nova spoznanja o vlogah in načelih, na katerih
posamezniki izoblikujejo svoje vloge (Polak, 2001: 31). Pri tem se je samodejno sprožil
proces samoanalize članov tima o lastnih močnih področjih vodenja, kar pa je imelo za
posledico spoznanje, da lahko posameznik ravno s svojimi močnimi področji (prav tam)
bistveno prispeva k doseganju skupnih ciljev vodstvenega tima, šibka področja pa kompenzira
s timskim delom.
Pri izbiri vlog smo imeli na voljo dve izbiri glede na podobnost člana z lastnostmi določene
vloge po Belbinu (Everard in Morris 1996: 197- 198). Nekatere vloge so se pojavljale večkrat,
nekaterih pa ni izbral nihče. Ob razmišljanju, zakaj je prišlo do tako neenakomerne razdelitve,
ugotavljam, da so bile ključne za dokončno izbiro morda dopustne slabosti, ki jih navaja
Belbin (prav tam). Npr.: usklajevalec ima zelo zanimive poteze (miren, zaupa vase, se
obvlada) pozitivne kvalitete (objektiven, brez predsodkov obravnava vse, ki bi lahko kaj
prispevali), dopustne slabosti pa vidim kot ne ravno splošno zaželene lastnosti (ne izstopa po
inteligentnosti ali ustvarjalnosti).
Druga možnost, zakaj smo tako podobno izbirali, pa je lahko tudi ta, da smo si tako zelo
podobni.
Nekatere vloge so se pojavljale večkrat, nekaterih pa ni izbral nihče. To je bil tudi razlog, da
smo si raje kot vloge razdelili naloge. Razpravljali smo o nalogah ravnatelja (ZOFVI, 1996,
49. člen ) in se opredelili do njih v smislu, ali si nalogo lahko delimo kot vodstveni tim ali pa
je naloga izključno v pristojnosti in odgovornosti ravnateljice. Pregledali smo posamezne
naloge, izbrali in razdelili naloge1:

1

Omenjeni posamezniki se osebno strinjajo z navedbo navedenih osebnih podatkov.
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 organizira, načrtuje in vodi delo vrtca oziroma šole (Melita, Karmen, Armando,
Silvija, Sonja);
 pripravlja program razvoja vrtca oziroma šole (Nataša in Marija, Silvija);
 oblikuje predlog nadstandardnih programov (Darja, Silvija, Sonja; koordinira: Darja);
 organizira mentorstvo za začetnike: organizacijski vidik ravnateljica (poiščemo
ustrezne strategije in načine – Darja, Renata, Nataša D.; koordinira: Nataša D.);
 skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike
sodelovanja – vsi člani vodstvenega tima);
 je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo
letnega poročila o samoevalvaciji letnega poročila o delovanju šole ali vrtca: člani
vodstvenega tima: Marija in Nataša K.);
 opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi (člani vodstvenega tima).
Glede na šibka in močna področja posameznikov v vodstvenem timu in tudi glede na naloge
smo si razdelili vloge, kar je razsvetlilo različne dileme in vprašanja nekaterih članov o tem,
zakaj je vodstveni tim v vrtcu sploh potreben. Kot osebno udeležena v diskusiji po delitvi
vlog ugotavljam, da so člani tima ozavestili spoznanje, da timsko delo omogoča skupno in
medsebojno učenje novega znanja in spretnosti in s tem širi posameznikova močna področja
ter odpravlja šibka (Polak, 2001: 31).

(2) PRAVILA V TIMU
Za dobro delovanje vsakega tima je nujno potrebno oblikovati določena pravila timskega dela,
ki morajo biti oblikovana z upoštevanjem vseh specifičnosti posameznega tima (A. Polak,
2001: 27). Pravila timskega dela morajo biti oblikovana s konsenzom vseh članov, biti pri tem
pa morajo biti upoštevane osebnostne, strokovne, situacijske in druge posebnosti konkretnega
tima (prav tam). Tako je s pomočjo obrazca (Priloga št. 10), v katerem sem med ostalim tudi
pozvala člane vodstvenega tima k podajanju predlogov za oblikovanje pravil v timu, vsak član
tima predlagal povprečno pet pravil, ki se mu zdijo pomembna za dobro delovanje tima in bi
morala veljati tudi v našem timu. Dobili smo nabor 40 predlaganih pravil (po vsebini zelo
podobnih), ki smo jih nato zbrali v pet kategorij. V preglednici št. 24 je zapisana stopnja
zastopanosti vsake kategorije pravil v odstotkih glede na skupno število vseh predlogov.
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Tabela št.: 24 Identifikacija predlaganih pravil članov vodstvenega tima
KATEGORIJA/PODROČJE

N

KOMUNIKACIJA V TIMU

40

21

52,5

40

5

12,5

NALOGE, DOGOVORI V TIMU

40

13

32,5

ODLOČANJE V TIMU

40

3

7,5

40

3

7,5

ČAS

CILJI

f

f%

Iz rezultatov v Tabeli št. 24 je razvidno, da smo predlagana pravila kategorizirali glede na
naravo posameznega pravila v naslednjih pet kategorij: komunikacija v timu, čas, naloge,
dogovori v timu, odločanje v timu, cilji. Vseh predlogov je bilo 40, vendar so se nekateri
predlagana pravila nanašala na več kategorij hkrati, zato je frekvenca višja od numerusa. Iz
Tabele št. 24 lahko torej razberemo, da se je najvišji odstotek predlaganih pravil (52,5 %)
nanašal na komunikacijo v timu, drugo najbolj zastopano področje so bile naloge in dogovori
v timu (32,5%), na trejem mestu so pravila, ki se nanašajo na čas opravljanja nalog v timu in
timskih srečanj (12,5%), na zadnjih dveh mestih pa sta kategoriji pravil, ki zadevajo odločanje
v timu in cilje vodstvenega tima (obe 7,5%).
Na podlagi rezultatov analize polletne evalvacije in diskusije v vodstvenem timu smo
tako oblikovali t.i. »interni pravilnik timskega dela« (A. Polak, 2001: 27) vodstvenega
tima, ki zajema 5 najpogosteje omenjenih pravil:
(1) Veljajo vsa pravila etičnega komuniciranja (vsak bo prisluhnil vsakomur, ponudili
bomo možnost za predstavitev določenih problemov ali dobrih predlogov, naj prevlada
moč argumentov in ne argumenti moči, spoštovali bomo razmišljanje in ideje vsakega
člana tima).
(2) Jasen časovni okvir (ne bomo si naložili več dela, kot ga lahko v nekem časovnem roku
opravimo, omejili bomo čas za razpravo, s časom bomo smotrno razpolagali).
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(3) Jasni cilji, naloge, navodila (spoštovali in realizirali bomo skupne dogovore, jasno
bomo povedali, kaj ostane med nami in kaj lahko prenesemo sodelavcem – dogovorili se
bomo, kdaj, kako in kdo bo posredoval informacije drugim zaposlenim, varovali bomo
podatke in informacije).
(4) V timu se bomo odločali s konsenzom in manj pogosto z večinskim glasovanjem
(enakost vseh).
(5) Sledili bomo skupnemu cilju (obravnavali bomo problematiko, ki zadeva vsa področja;
smiselno bomo določili prioritetne naloge oz. jih razvrstili po pomembnosti).
Če sledimo strokovno dognanim dejstvom, da morajo biti pravila timskega dela oblikovana s
konsenzom vseh članov tima ob upoštevanju vseh specifičnosti posameznega tima, potem
lahko iz rezultatov analize dejavnosti za razvoj vodstvenega tima ugotovimo, da je vodstveni
tim raziskovanega vrtca pri oblikovanju svojega »internega pravilnika timskega dela« te
napotke dosledno upošteval. Oblikovana pravila vodstvenega tima so torej v tem primeru
natančen odraz potreb članov tima pri usmerjanju in uravnavanju njihovega dela.

(3) ANALIZA OSEBNE PRIPRAVLJENOSTI ZA TIMSKO DELO
Na uspešno delo vsakega tima vpliva v veliki meri osebna pripravljenost posameznih članov.
Bojazni, dileme, negativna pričakovanja posameznikov so lahko pomemben demotivator pri
timskem delu (A. Polak, 2001: 17), zato smo v aktivnosti za razvoj vodstvenega tima vključili
tudi to področje. S tem smo želeli spodbuditi člane tima k priznanju in ubeseditvi, česa se
bojijo v zvezi s timskim vodenjem. Spodbuditi smo želeli razmišljanje članov tima in
izražanje pričakovanj (prav tam) do kolegov – članov tima in vodstva vrtca v zvezi s timskim
vodenjem vrtca.
Člani tima so tako ob refleksiji razmišljali o svojih bojaznih ter o pričakovanjih do kolegov v
timu in do vodstva v zvezi s timskim delom.
Na vprašanje Česa se bojim v zvezi s timskim delom? so se odgovori članov tima o bojaznih
pri timskem delu v večini primerov ponavljali v smislu neenakega obsega prispevanja
posameznega člana, ponekod je bilo slutiti tudi negotovost (ali bom zmogla dovolj dobro
doprinesti delu tima, ali bom dovolj glasna in zato slišana; da ne bom vedela, kaj je moje
delo, kaj se pričakuje od mene; bojazen, da nimamo dovolj znanja v menedžmentu in je tak
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način vodenja lahko preveč »visokopotezen«), omenjeno je tudi pomanjkanje časa za
kakovostno delo, bojimo se nejasnih vlog in odgovornosti ter časovnih rokov.
Ravnateljica razmišlja o odgovornosti in nalogah, h katerim jo zavezuje 49. člen ZOFVI
(ZOFVI, 1999). Ne želi si, da bi se člani vodstvenega tima (ki kot oblika vodenja ni ravno
pogosta v slovenskih vrtcih) počutili izkoriščane, v smislu, da ravnateljica svoje naloge in
dolžnosti prenaša na druge (v tem primeru na člane vodstvenega tima). Sprašuje se, kaj od
zapisanih nalog v ZOFVI (prav tam) dati v pristojnost vodstvenemu timu.
Na vprašanje Kaj pričakujem od kolegic (-ov) v timu, smo odgovarjali zelo podobno: vsi si
želimo spoštljivega odnosa, odkritosti, argumentirane in konstruktivne kritike, sprejemanja
drugačnih mnenj; medsebojnega dopolnjevanja, zaupanja in pomoči; konstruktivnega
reševanja morebitnih konfliktov; vestno in odgovorno izpolnjevanje svojih nalog v timu;
raznovrstnost v mišljenju; odkritost pri podajanju svojega mnenja in tudi o tem, kaj bomo
obravnavali na teh sestankih in katere odločitve so prepuščene ravnateljici in pomočnici.
Na vprašanje Kaj pričakujemo od vodstva v zvezi s timskim delom smo člani tima opozarjali
na jasno opredeljene cilje, ki vodijo k jasno opredeljenim nalogam in jasnim navodilom;
razumevanje, da imamo člani različne kompetence in znanja; da morajo biti člani vodstva že
po osnovni odgovornosti nosilci nalog; povratne informacije o opravljenih nalogah vseh
članov; organizacijska in vsebinska priprava (slednjo imajo možnost dopolnjevati in
predlagati vsi člani tima); vlogo povezovalca, usmerjevalca k rezultatom; da stoji za našimi
nalogami, podpira naše razmišljanje in se ne boji dati kakšne zadeve v razpravo.
V odgovorih na vprašanji, kaj pričakujejo člani tima od kolegic (-ov) in od vodstva, je skrit
občutek neenakosti med odgovornostjo in nalogami ravnateljice in pomočnice ravnateljice ter
ostalimi člani tima. Vodstveni tim v vrtcu ima to specifiko, da zakonsko še ni opredeljen, zato
se pojavlja vprašanje, ali ima ravnateljeva odgovornost, razdeljena na člane vodstvenega tima,
tudi zakonsko podlago. Če upoštevamo zakonitosti timskega dela, potem ne moremo mimo
dejstva, da so v prvi vrsti vsi člani tima enakopravni, kar pomeni ne samo, da imajo enake
pravice, ampak si enakovredno delijo tudi odgovornost. V vodstvenem timu vrtca pa nosi
osnovno odgovornost in pristojnosti po trenutni slovenski zakonodaji v največji meri ravnatelj
in iz tega lahko razberemo, da vsi člani tima ne morejo biti enakopravni.
Kot osebno vključena v diskusijo ob analizi dejavnosti za razvoj tima, lahko sklenem, da smo
člani vodstvenega tima ob refleksiji o svojih bojaznih in pričakovanjih v zvezi s timskim
vodenjem ter soočenjem z njimi spoznali, da imamo v zvezi s timskim vodenjem vsi podobne
bojazni, ki pa so običajno posledica strahu pred neznanimi situacijami (Polak, 2001: 17).
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Menim da smo ozavestili tudi spoznanje, ki ga ista avtorica (prav tam) izpostavlja: »z lastnim
trudom za izpolnitev pričakovanj v zvezi s timskim delom spodbujamo tudi druge, da jih
izpolnijo.

(4) PREDLAGANE OBLIKE SKUPNEGA DELA VODSTVENEGA TIMA
Glede na rezultate samoevalvacijskega vprašalnika in sklepe, do katerih smo prišli na podlagi
strokovne diskusije ob polletni evalvaciji, da si želimo timsko delati po različnih metodah, je s
pomočjo obrazca (Priloga št. 10) vsak član oblikoval vsaj tri predloge različnih oblik
skupnega dela vodstvenega tima.
Ker smo želeli s konsenzom oblikovati tudi nabor različnih oblik timskega dela, ki bi bile
primerne pri reševanju različnih nalog vodstvenega tima, smo z diskusijo skupno analizirali
predlagane oblike. Po skupni analizi predlaganih možnih oblik timskega dela smo se glede na
pogostost pojavljanja posamezne oblike in glede na uporabnost oblike pri delu vodstvenega
tima odločili za naslednje:


nevihta možganov (brain storming),



delo v manjših skupinah, skupen pregled in oblikovanje zaključkov,



metoda diskusije,



delavnice (razprava 6/6 – odvisno od faze in problema),



frontalna – predstavitev ob IKT,



strokovna razprava,



metoda predavanja, referata/kratkega predavanja, kratkega referata,



metode za spodbujanje komunikacije : metoda razprave/krožnega pogovora, metoda
za in proti (pro et contra),



metode za posredovanje in preverjanje rezultatov: metoda stene z listki, metoda spin
(swot),



za načrtovanje, vrednotenje: metoda šestih klobukov kreativnega razmišljanja,



občasna izvedba iger spoznavanja, sodelovanja, zaupanja, razbremenitvenih igre, ki
pripomorejo k oblikovanju spodbudnega varnega okolja, samopodobi posameznika,
močnejši povezanosti med člani, razvijanju in vzdrževanju dobrih odnosov in ni
vezano izključno na vsebino,



razprava in podaja mnenj, idej,



vodena razprava z oblikovanjem sklepov oziroma zaključkov ( gradivo po e – pošti),
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delo v tandemih ali skupinah – predstavitev zaključkov po skupinah in frontalno
oblikovanje zaključkov,



individualne zadolžitve in predstavitev ostalim članom,



metoda preučevanja primerov.

Dogovorili smo se, da se bomo o uporabi različnih metod dogovarjali sproti glede na naravo
nalog ob določenih srečanjih tima.
Na podlagi osebne udeležbe v diskusiji lahko ugotovimo, da so člani ob uvajanju dejavnikov
za razvoj tima ob obrazcu, ki jih je usmerjal v razmišljanje o svojih močnih in šibkih
področjih v zvezi z vlogami v vodstvenem timu, o pravilih timskega dela, ki bi jih želeli
oblikovati v timu ter o lastni pripravljenosti za timsko delo, opravili poglobljeno refleksijo o
svojih bojaznih in pričakovanjih v zvezi s timskim vodenjem. Menimo, da si je ob tem vsak
posamezni član vodstvenega tima razjasnil, kaj se od njega pri timskem delu pričakuje in ne
nazadnje, tudi to, kaj lahko pričakuje od sebe on sam. Ob diskusiji se je izkazalo, da so člani
tima ob timskem vodenju dodatno ozavestili potrebo po nenehnem osebnostnem in
profesionalnem razvoju, ozavestili pa so tudi dejstvo, da je timsko delo bolj učinkovito, če v
timu prevladuje pozitivno vzdušje (Polak, 2001: 14).

8.6

ANALIZA KONČNE EVALVACIJE DELOVANJA VODSTVENEGA TIMA

S končno evalvacijo timskega dela na zadnjem srečanju v tem šolskem letu smo želeli
ovrednotiti dogajanje in doživljanje v vodstvenem timu (Polak, 2001: 37). Evalvacijo smo
izvedli s pomočjo vprašalnika, prirejenega po vprašalniku (Priloga št. 9) Intervizija in
supervizija-evalvacija; Simona Tancig, PeF, 2011).
Izbrali smo evalvacijski vprašalnik, ki je naravnan refleksivno, saj smo menili, da potrebuje
tim za svoj nadaljnji razvoj boljšo medsebojno povezanost članov tima. Anketiranci (člani
vodstvenega tima) so individualno razmišljali ob vprašalniku in svojo refleksijo dogajanja v
timu zapisali v obliki odgovorov na naslednja vprašanja.
UČENJE IN SPOZNAVANJE O SAMEM SEBI IN DRUGIH ČLANIH TIMA
1.

Kaj sem se naučil-a v procesu timskega dela? Kaj sem pridobil-a osebno, poklicno?

2.

Kako so uresničena pričakovanja in cilji – osebni in tima?

3.

Kaj me ovira pri timskem delu?

104

PRISPEVEK TIMA IN POSAMEZNIH ČLANOV V NJEM
1.

Kakšno vlogo je imel tim pri mojem napredovanju?

2.

Kaj sem se naučil-a o drugih? (*Ker so odgovori označevali osebnostne lastnosti
posameznih članov, jih zaradi varovanja osebnih podatkov nisem vključila v
analizo.)

3.

Kakšen je bil moj prispevek v tej skupini?

SKUPINSKA DINAMIKA IN PRAVILA V TIMU
1.

Kakšno je moje doživljanje tima in posameznih članov v njem?

2.

Ali in koliko tim omogoča učenje?

3.

Kakšna pravila so se oblikovala v timu in kaj lahko spremenimo?

POSTAVLJANJE NOVIH CILJEV IN NAČRTOVANJE NJIHOVEGA DOSEGANJA
1.

Kaj naj storim, da se bo moj učni proces nadaljeval?

2.

Kakšne so moje potrebe, cilji, pričakovanja v prihodnje?

3.

Kaj me ovira pri doseganju postavljenih ciljev?

V analizi, ki sledi, sem izdelala sintezo vseh odgovorov članov vodstvenega tima (Priloga
št.7) in odgovore deskriptivno analizirala. Posamezne odgovore, ki dokazujejo prisotnost
značilnosti uspešnega tima, bom navedla v oklepajih s poševno tiskanimi črkami.
Iz odgovorov anketirancev (Priloga št. 7) je razvidno, da je tim razvil lastnosti, ki so značilne
za uspešne time, kar smo strnili v preglednico (Tabela št.25 ).
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Tabela št. : Analiza prisotnih značilnosti uspešnega tima v vodstvenem timu (oblikovala
S. Jelen, po A. Polak, 2007: 82-86 in Lipičniku, 1997: 223)


















ZNAČILNOSTI USPEŠNEGA TIMA
Oblikovani so z zavedanjem, da so s sodelovanjem uspešnejši,
člani se zavedajo pozitivne soodvisnosti in večje specializacije,
člani se z delovnimi nalogami osebno identificirajo,
člani so aktivno vključeni v oblikovanje nalog in ciljev, ki so jasni, pozitivno
naravnani in operacionalizirani,
člani prispevajo izvirne ideje, predloge in znanje,
člani združijo moči, znanje in talente v zavezanosti skupnim ciljem,
člani spodbujajo drug drugega, odkrito izražajo mnenja, predloge, občutke, vprašanja
in nesoglasja,
v timu je močno izraženo zaupanje v sodelavce,
v timu so razdeljene pristne in jasne vloge, izoblikovani so načini in postopki za
spodbujanje učinkovitega dela,
v timu prevladuje odprta in sproščena komunikacija, vprašanja so dobrodošla,
člani si prizadevajo za medsebojno razumevanje, čustveno varnost in ustvarjalnost,
poznavanje vlog drugih v timu poglablja zaupanje v njihov prispevek in motiviranost
vseh članov tima,
spodbuja se uporaba in razvoj spretnosti in sposobnosti članov,
soočanje z drugačnim mnenjem še ne pomeni konflikta,
konflikt v timu je naraven pojav, izziv in priložnost za učenje,
člani sodelujejo pri timskih odločitvah z zavedanjem, da jih bo ob problemih
usmerjal vodja,
v timu je pomembno je doseganje ciljev, ne pa skladnost z mnenjem vodje.

DA
X
X
X
X

NE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Člani vodstvenega tima se zavedajo, da so s sodelovanjem uspešnejši, zavedajo se tudi
pozitivne soodvisnosti in večje specializacije (»Da smo vsi enakovredni člani s svojo vlogo v
timu in združujejo nas skupni problemi, ki jih rešujemo ter visoka pripadnost pri doseganju
skupnega cilja proti katerem stremimo.«; »Več glav več ve«; »takšna raznolikost je med nami,
super ustvarjalnost, občutek odvisnosti…«; »Menim, da smo se najprej morali znajti, prevzeti
svojo vlogo v timu in v dobri klimi je tim zaživel.«; »Naučila sem se, da več glav več ve, saj
smo ljudje kompetentni na različnih področjih.«)
Iz razmišljanja v odgovorih lahko razberemo, da se člani z delovnimi nalogami osebno
identificirajo in so aktivno vključeni v oblikovanje nalog in ciljev, ki so jasni, pozitivno
naravnani in operacionalizirani (»Vsak v timu prispeva del sebe, svoje znanje, ideje,
razmišljanja.«; »Skupaj oblikujemo veliko boljše rešitve, saj ima vsak član tima svoj pogled;
vsekakor je timsko delo prihodnost, saj omogoča aktivno vlogo posameznika in s tem daje
možnosti za boljše uresničevanje skupnih ciljev oziroma ciljev organizacije.«).
Na vprašanje o lastnem prispevku k delovanju tima so odgovarjali, da sami prispevajo izvirne
ideje, predloge in znanje. Velikokrat je omenjeno zavedanje pomembnosti lastne aktivnosti in
odgovornosti posameznika za boljše delovanje tima. Ob sodelovalni naravnanosti članov
vodstvenega tima je iz odgovorov možno razbrati tudi zavezanost skupnim ciljem in združitvi
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moči, znanja in talentov za doseganje le-teh (»Trudila sem se po svojih močeh, opravila delo,
ki mi je bilo zaupano.«; »Imela sem možnost izraziti svoje mnenje in sodelovati pri nekaterih
odločitvah, ki se tičejo vrtca.«; »Prispevala sem po svojih močeh, s prevzemanjem določenih
nalog, odgovornosti.«; »Da lahko vsak na svojem področju prispeva k skupnim ciljem.«).
Iz odgovorov na drugo vprašanje v drugem sklopu (Kaj sem se naučil –a o drugih?), kjer so
člani razmišljali o tem, kaj so se v procesu timskega dela naučili od svojih kolegov, je bilo
razvidno spodbujanje drug drugega, odkrito izražanje mnenj, predlogov, občutkov, vprašanj
in nesoglasij, močno je bilo izraženo tudi zaupanje v sodelavce.
V nekaj odgovorih (Priloga št. 7) zasledimo, da so imeli nekateri člani v začetku delovanja
tima potrebo po bolj jasni opredelitvi svoje vloge (»Na začetku nisem videla moje vloge v timu
(mojih nalog).«; »Na začetku nisem prav dobro vedela, kakšna je moja vloga v timu. Bolj, ko
smo se sestajali, bolj mi je postajalo jasno, kaj se od mene pričakuje.«), kar smo po vmesni
evalvaciji tudi izvedli. Natančno smo si razdelili vloge ter izoblikovali načine in postopke za
spodbujanje učinkovitega dela. Člani tima so v svojih refleksijah pogosto omenjali odprto in
sproščeno komunikacijo v timu, prizadevali so si za medsebojno razumevanje, čustveno
varnost in ustvarjalnost. Odgovori kažejo tudi na to, da poznavanje vlog drugih poglablja
zaupanje v lasten prispevek (»Dobro timsko delo je zahtevno, dobro moraš poznati člane
tima, vsak član mora prevzeti določeno vlogo in jo odgovorno prevzeti. Za dobro delo tima pa
smo odgovorni vsi člani…«). Vsi člani tima so kazali na lastno motiviranost in željo po
sodelovanju v enaki sestavi še naprej. Iz odgovorov je razvidno, da članom tima soočanje z
drugačnim mnenjem še ne pomeni konflikta, da je konflikt v timu naraven pojav, izziv in
priložnost za učenje (»Všeč mi je, da lahko argumentirano predstavim svoje videnje o
določenem problemu.«; »Razlike med nami so pozitivne za delovanje tima.«).
Iz odgovorov vodje razberemo, da prepozna potrebe članov tima in jih želi čim bolj izpolniti,
da v vedenju do sodelavcev upošteva, da si vsak posameznik zasluži posebno pozornost in
spoštovanje, da se zavzema za to, da odkrito pokaže zanimanje za ljudi in da se zaveda, da
mora imeti vsak član tima občutek enake pomembnosti. Vodja tima s svojimi odgovori
pokaže, da spremlja tok opravljanja nalog, da zazna, kdo potrebuje pomoč pri profesionalnem
razvoju in zna usmerjati sodelavce. Vodja tima podpira podjetnost članov tima, pozorno
preuči vsak njihov predlog, jih pogosto vpraša za njihovo mnenje in jim dopustiti soodločati,
kar avtorica S. Treven (Treven, 2001: 142) povzame, kot odgovornost vodje za vrste potreb
članov tima, ki so po Maslowu uvrščene v najvišje ravni njegove piramide.
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Iz rezultatov analize končne evalvacije in opazovanja z udeležbo ter prisotnosti v diskusiji
ugotovimo, da so člani vodstvenega tima skozi celoletno timsko delo in v procesu razvoja
tima ozavestili prednosti timskega dela, kar vsekakor predstavlja motivacijo za nove izkušnje
s timskim delom (Polak, 2001: 39). Iz vsega navedenega lahko sklepamo, da je razvil
vodstveni tim preučevanega vrtca vse značilnosti uspešnega tima po (Polak, 2007: 82-86;
Lipičnik, 1997: 223) in je visoko motiviran za nadaljnje delo in razvoj.

8.7

SPROTNO MERJENJE ZAZNAVANJA UČINKOVITOSTI VODSTVENEGA
TIMA

Na rednih srečanjih vodstvenega tima med letom je od decembra 2011 do maja 2012
(mesečno) potekala sprotna refleksija vodstvenega tima.
Pri sprotnem merjenju zaznavanja učinkovitosti tima smo z vprašalnikom (oblikovala S. Jelen po
Arcaro, 1995: 14-15) merili deset različnih področij, ki označujejo elemente timskega dela, in
sicer:


PREDANOST (vsi zaposleni podpirajo nalogo tima).



POSLANSTVO (člani tima razumejo, kateri dosežki se od njih pričakujejo).



CILJI (člani tima opravljajo naloge, ki so v skladu z uresničevanjem poslanstva).



ZAUPANJE (člani tima si zaupajo in spoštujejo drug drugega).



UČINKOVITOST TIMSKEGA SREČANJA

(srečanje je bilo učinkovito, vidni so

rezultati).


DELJENA ODGOVORNOST (člani tima prepoznavajo soodvisnost znotraj tima za
doseganje skupnega uspeha).



OBVLADOVANJE KONFLIKTOV (konflikti so prepoznani in odstranjeni, preden
postanejo razdiralni).



VLOGE IN ODGOVORNOSTI (vsak člani tima ve, kaj se od nje (-ga) pričakuje).



SODELOVANJE (vsak član tima sodeluje pri vseh aktivnostih tima).



KOMUNIKACIJA (z informacijami so seznanjeni vsi člani tima, informacije o
dejavnostih tima se prenesejo vsem zaposlenim).

Člani vodstvenega tima so svoja zaznavanja elementov timskega dela ocenili z ocenami od 1 do
5, pri čemer se zaznavanje stopnjuje od ocene 1, ki pomeni: nikakor ne drži do ocene 5, ki
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pomeni: popolnoma drži. Rezultate sem po zadnjem merjenju analizirala in izračunala povprečne
vrednosti ocen vseh članov in jih v programu Excel oblikovala v grafični prikaz.
Slika št. 9 prikazuje povprečne ocene posameznih ocenjevanih področij vseh članov vodstvenega
tima v obdobju šestih mesecev. V rezultatih, ki so razvidni v sliki št. 9 se potrdi domneva, ki smo
jo prikazali že v poglavju 8.3, da je bil v prvih mesecih merjenja (december 2011, januar in
februar 2012) tim v svojem razvoju še vedno na nivoju skupine. To lahko kaže tudi težnjo članov
tima po skladnosti z mnenjem vodje in ima lahko za posledico tako visoke ocene na vseh
področjih. V merjenju, ki je potekalo marca, so rezultati najnižji na vseh merjenih področjih, kar
kaže na razvojno fazo nasprotovanja, ki smo jo dokazali pri opazovanju prisotnosti elementov
timskega dela glede na razvojne faze tima po Tuckmanu (Tabele v poglavju 8.3). V aprilu in
maju 2012, ko so potekale dejavnosti za razvoj tima po polletni evalvaciji, se rezultati
zaznavanja učinkovitosti spet višajo, vendar tokrat v bolj realnih okvirih, kot pa je to bilo v prvih
mesecih merjenja.
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Sprotno merjenje zaznavanja učinkovitosti
vodstvenega tima
maj.12
KOMUNIKACIJA
SODELOVANJE

apr.12

VLOGE IN ODGOVORNOSTI
OBVLADOVANJE KONFLIKTOV

mar.12

DELJENA ODGOVORNOST
UČINKOVITOST TIMSKEGA
SREČANJA

feb.12

ZAUPANJE
CILJI

jan.12

POSLANSTVO
PREDANOST

dec.11

0

1

2

3
Ocena

4
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Slika št. 9: Sprotno merjenje zaznavanja učinkovitosti vodstvenega tima: december 2011-maj
2012

Zaradi boljše preglednosti smo rezultate o tem, kako člani vodstvenega tima zaznavajo
posamezna področja, grafično še natančneje prikazali.
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Slika št. 10: Sprotno merjenje zaznavanja učinkovitosti vodstvenega tima/predanost
Pri ocenjevanju področja predanosti, so člani vodstvenega tima po vsakem timskem srečanju
podali oceno o tem, v kolikšni meri vsi zaposleni podpirajo nalogo tima. Rezultat, ki je razviden
na sliki št. 10, pokaže najvišjo oceno tega področja na začetku ocenjevanja (ocena 5), kar
dokazuje prvo stopnjo razvoja vodstvenega tima, ko so se člani tima med seboj šele spoznavali,
zaupanje med člani tima verjetno še ni bilo na takšni stopnji, da bi učinkovitost tima ocenjevali
popolnoma neobvezujoče. Vrednost krivulje pa se občutno zniža v marcu, ko je bil tim v fazi
nasprotovanja, kar smo dokazali v analizi razvoja vodstvenega tima (Poglavje št. 8.3, Tabela št.
24). Krivulja se v naslednjih mesecih ponovno vzpenja, vendar ne do najvišje ocene, kar kaže na
večjo kritičnost in ozaveščenost članov vodstvenega tima o pojmovanju timskega dela.
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Slika št. 11: Sprotno merjenje zaznavanja učinkovitosti vodstvenega tima/poslanstvo
Pri ocenjevanju poslanstva, pri katerem so člani tima ovrednotili svoje razumevanje o tem, kateri
dosežki se od njih pričakujejo, sovpada ocena z odgovori članov v končni evalvaciji (primer v
Poglavju 8.6), kjer so izražali dvome ob nejasnosti vlog in nalog posameznikov v timu. Tudi na
tem področju je ocena najnižja v marcu (4,2), v aprilu se poveča na 4,6 in se v maju zopet malo
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zniža (4,5), kar bi lahko pomenilo, da člani tima dokaj dobro poznajo svoje naloge v timu (Slika
št. 11).
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Slika št. 12: Sprotno merjenje zaznavanja učinkovitosti vodstvenega tima/cilji
Pri ocenjevanju področja ciljev, pri katerem so člani vodstvenega tima vrednotili opravljanje
tistih nalog v timu, ki so v skladu z uresničevanjem poslanstva, so iz rezultatov na Sliki št. 12
razvidne visoke ocene ob oblikovanju tima. Ob prelomni razvojni fazi, ki se je v vodstvenem
timu zgodila marca 2012, so člani opravljanje teh nalog ocenili z oceno manj, v naslednjih
mesecih pa se mnenje članov o izpolnjevanju teh nalog spet izboljšuje.
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Slika št. 13: Sprotno merjenje zaznavanja učinkovitosti vodstvenega tima/zaupanje
Tudi na področju zaupanja je krivulja ocenjevanja članov vodstvenega tima podobna kot pri
ostalih področjih (Slika št. 13). V fazi oblikovanja tima je ocena skoraj najvišja, medtem ko je
marca znatno nižja (ocena manj), nato pa se vrednotenje nekako stabilizira v okviru realnih
pričakovanj.
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Slika št. 14: Sprotno merjenje zaznavanja učinkovitosti vodstvenega tima/srečanje
Krivulja rezultatov ocenjevanja učinkovitosti timskih srečanj ne niha tako opazno kot krivulje pri
drugih področjih (Slika št. 14), kar nam kaže, da so bili člani z učinkovitostjo timskih srečanj
večinoma zadovoljni. Iz relativno visoke marčevske ocene (v primerjavi z drugimi področji, kjer
je ocena v tem mesecu tudi za dve oceni nižja od ostalih) lahko sklepamo, da so tudi konfliktne
situacije, ki so spremljale burnejše dogajanje v timu v obdobju nasprotovanja (primer v Poglavju
8.3, Tabela št. 24), člani ovrednotili kot koristne za razvoj in delo vodstvenega tima.
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Slika št. 15: Sprotno merjenje zaznavanja učinkovitosti vodstvenega tima/odgovornost
Podobno, kot pri vrednotenju učinkovitosti timskih srečanj (Slika št. 14), so člani ovrednotili
področje deljene odgovornosti (Slika št. 15), kar nam pove, da so člani vodstvenega tima v vseh
obdobjih in dinamiki v timu prepoznavali soodvisnost znotraj tima za doseganje skupnega
uspeha.
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Slika št. 16: Sprotno merjenje zaznavanja učinkovitosti vodstvenega tima/obvladovanje
konfliktov
Področje obvladovanja konfliktov v vodstvenem timu so člani v prvih mesecih delovanja tima
povprečno ocenili z najvišjimi ocenami (med 4,9 in 5). Krivulja na Sliki št. 16 se strmo spušča v
kritičnem obdobju v marcu 2012, kar bi lahko razumeli kot slabo obvladovanje konfliktov v
timu v tem obdobju, kot osebno udeležena v timu pa lahko ugotovim, da ta ocena pomeni nizko
zaznavanje konfliktov v timu oziroma dejstvo, da člani tima nasprotovanja mnenj in razprav niso
prepoznavali kot konflikte. Zato je tudi ocena tega področja v naslednjih mesecih relativno nizka
(v primerjavi z ostalimi področji. Podobne rezultate smo ugotavljali že pri analizi končne
evalvacije (primer v Poglavju 8.6).
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Slika št. 17: Sprotno merjenje zaznavanja učinkovitosti vodstvenega tima/vloge in odgovornosti
Jasnost pričakovanj od posameznika in delitev vlog in nalog v timu je bilo izpostavljeno kot
šibka točka v delovanju vodstvenega tima že v analizi končne evalvacije tima (primer v Poglavju
8.6). Tudi Slika št. 17 kaže nizke ocene članov vodstvenega tima glede prisotnosti tega elementa
timskega dela v njihovem timu. Po polletni evalvaciji, ko smo izpostavili ta problem in izvedli
nekatere dejavnosti za izboljšanje tega področja (ugotovitve opazovanja z udeležbo), se je
vrednotenje tega področja izboljšalo, kar je razvidno tudi iz poteka krivulje na Sliki št. 17.
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Slika št. 18: Sprotno merjenje zaznavanja učinkovitosti vodstvenega tima/sodelovanje
Najnižje je bilo v fazi oblikovanja tima ocenjeno (z oceno 3,9) področje sodelovanja (Slika št.
18). Kot osebno udeležena ugotavljam, da je ocena tako nizka, ker je tedaj delo vodstvenega
tima potekalo večinoma v frontalni obliki, tako da člani tima na srečanjih tima niso imeli
aktivne vloge. Takšno obliko je delno narekovala narava nalog, ki smo jih tedaj obravnavali,
ob samem uvajanju vodstvenega tima kot načina vodenja pa se na tem področju še nismo tako
dobro znašli (rezultati opazovanja z udeležbo). Ob polletni evalvaciji (marec 2012) smo v
refleksijah izpostavili tudi to področje timskega vodenja in se tako ob uvedenih izboljšavah in
predlaganih drugačnih oblikah timskega dela tudi krivulja vrednotenja tega področja v
naslednjih mesecih merjenja vzpenja.
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Slika št. 19: Sprotno merjenje zaznavanja učinkovitosti vodstvenega tima/cilji
V povezavi z interpretacijo nizkih ocen pri vrednotenju sodelovanja v vodstvenem timu (Slika
št. 18) lahko kot osebno udeležena v akcijskem raziskovanju sklepam, da je bila v skladu z
nizko stopnjo sodelovanja v začetnih fazah razvoja vodstvenega tima na nižji ravni tudi
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komunikacija v timu. Ocena prvega merjenja (Slika št. 19) je sicer visoka (4,9), vendar
krivulja takoj v naslednjem mesecu strmo upade. Tudi na tem področju je ocena najnižja v
kritični fazi v marcu 2012, nato pa se bistveno ne zvišuje. Ti rezultati kažejo, da se je
dinamika v timu in s tem komunikacija ob premostitvi kritičnih točk v razvoju tima umirila,
člani pa usmerjajo energijo v nalogo in doseganje skupnega cilja (rezultati opazovanja z
udeležbo).
Sklepne ugotovitve analize rezultatov sprotnega merjenja zaznavanja učinkovitosti
vodstvenega tima lahko združimo pod skupnim imenovalcem razvoja spretnosti timskega dela
pri članih tima. Ugotovitve namreč kažejo na to, da so člani skozi sprotno reflektiranje
zaznavanja učinkovitosti tima analizirali tudi lastne spretnosti timskega dela in je razvoj
spretnosti posameznika potekal vzporedno z razvojem tima. Tim je torej razvil spretnosti, ki
so potrebne za uspešno timsko delo. A. Polak navaja Kruegerja (Polak, 2001: 32), ki meni da
mora tim, da bi deloval učinkovito, razviti KONSTRUKTIVNO KRITIČNOST, kar pomeni
sproščeno, kritično izražanje nestrinjanja, učenje iz napak, odprtost za dobronamerno kritiko,
PODPORO, ki jo opredeli kot spremljanje in spodbujanje dela drugih članov v timu, pomoč
drugim pri izražanju in uresničevanju njihovih idej, SKLEPANJE KOMPROMISOV, kar avtor
razume kot prilagajanje, upoštevanje in uresničevanje skupnih dogovorov, prizadevanje za
sprejemanje odločitev, ki bi bile sprejemljive za vse in LASTNO AKTIVNOST V TIMU, pri
čemer posameznik zastopa svoje osebno mnenje, aktivno spremlja dogajanje in doživljanje v
timu, izraža opažanja, zamisli, predloge, prebira strokovno literaturo o timskem delu in
podobno. Da je temu tako, lahko sklepamo po rezultatih analize končne evalvacije
vodstvenega tima (primer v Poglavju 8.6), analize rezultatov sprotnega merjenja zaznavanja
učinkovitosti vodstvenega tima in opazovanja z udeležbo.

8.7.1 Ocena delovanja vodstvenega tima
Pri primerjavi ocen delovanja vodstvenega tima v novembru 2011 in maju 2012 nas je zanimalo,
kakšne so razlike med mnenjem članov tima in ravnateljice o delovanju vodstvenega tima. Pri
primerjavi ocen smo uporabili rezultate dela vprašalnika, ki povzema elemente timskega dela in
je bil skupen ravnateljici in članom tima. V preglednici (Priloga št. 2) so zbrani rezultati 17
odgovorov na vprašanja tistega dela vprašalnika za merjenje zaznavanja vodenja, ki se nanašajo
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na neposredno delo v vodstvenem timu. Razliko smo merili med povprečnimi ocenami
zaznavanja vodenja članov vodstvenega tima in ocenami ravnateljice v novembru 2011 in maju
2012.
Sledi grafični prikaz primerjave ocen ravnateljice z ocenami članov vodstvenega tima o
delovanju vodstvenega tima, kjer pomenijo ocene: »1« – popolno nestrinjanje, »2« –
nestrinjanje, »3« – delno strinjanje, »4« – strinjanje in »5« – popolno strinjanje.

Delovanje vodstvenega tima november 2011
Ustvarjalnost našega dela se…
Svoje in tuje napake pojmujemo…
V timu si delimo uspehe in…
Konfliktom se raje izogibamo, ker…
Medsebojne konflikte rešujemo…
Medsebojne konflikte rešujemo…
Ne zadržujemo pomembnih…
Ne dajemo zavajajočih informacij.
M članov vodstvenega tima

Različnost mnenj razumemo kot…

ocena ravnateljice

Običajno pohvalimo drug drugega…
V komunikaciji med nami…
V timu vse probleme rešujemo…
V timu je zaželeno dajanje iniciativ,…
Cilji tima so jasno formulirani,…
Medsebojne odnose bogatimo s…
V timu je prisotno ozračje topline,…
Naše sodelovanje temelji na…
0
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4

5

6

Slika št. 20: Ocena delovanja vodstvenega tima - november, 2011
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Tako iz tabele (Priloga št. 2) kot iz Slike št. 20 je razvidno, da gre za večja odstopanja v oceni
vodje in članov tima pri trditvah št. 1, 5, 6, 14 in 15. V prvem primeru (Naše sodelovanje
temelji na medsebojnem zaupanju in pomoči.) se vodja s trditvijo popolnoma strinja, medtem
ko se člani tima v povprečju strinjajo le delno. Pri trditvi št. 5 (V timu je zaželeno dajanje
iniciativ, predlogov in idej.) je vodja mnenja, da to popolnoma drži, medtem ko se člani tima
le strinjajo s povprečno oceno 4. Pri trditvi št. 6 (V timu vse probleme rešujemo vzajemno.) so
člani mnenja, da to drži v povprečni oceni 4,8, medtem ko se vodja s to trditvijo le strinja z
oceno 4. Vodja se le delno strinja s trditvijo št. 14, da se konfliktom raje izogibamo, ker je to
najboljši način za njihovo reševanje, medtem ko se člani s to trditvijo strinjajo. Pri trditvi št.
15 (V timu si delimo uspehe in neuspehe.) vodja meni, da to drži, medtem ko se člani tima s to
trditvijo ne strinjajo. Iz zadnjih dveh omenjenih rezultatov je možno ugotoviti neskladja v
timu, ki bi lahko nakazovala na fazo razvoja nasprotovanja, kar se je pokazalo tudi z nizko
povprečno vrednostjo ocene na področju sodelovanja v analizi vprašalnikov za sprotno
refleksijo in merjenje učinkovitosti tima (trditev št. 9: M=3,9 ; max=5 točk; Slika št. 19 v
poglavju 8.7.1). Nizko oceno pripisujem načinu dela, saj so bili sestanki po svoji obliki dela
naravnani predvsem frontalno – vodja tima je poročala o novostih, ki so se zgodile v
preteklem mesecu, člani tima pa smo se vključevali le takrat, ko se je tema po vsebini ali
zadolžitvah dotikala posameznika.
Kot osebno udeležena v akcijskem raziskovanju, lahko ugotovim, da lahko razlike v ocenah
pripišemo vplivu strukturnih spremenljivk na dinamiko v timu, saj je šlo le za različne
poglede na isto problematiko zaradi različnosti članov tima in ravnateljice. Do razlik v
zaznavanju bi lahko prišlo tudi zaradi različnega vidika posameznikov glede na naravo dela
njihovega tedanjega delovnega mesta. Ne moremo mimo dejstva, da vidi ravnateljica vrtec s
popolnoma drugega vidika kot pa na primer računovodja ali vzgojiteljica. Vsaka omenjena
vloga ima svoj referenčni okvir in prioritete pri opravljanju nalog, kar se lahko izkaže tudi v
različnem zaznavanju vodenja.
V nadaljevanju sledi prikaz primerjave ocen ravnateljice z ocenami članov vodstvenega tima
o delovanju vodstvenega tima v maju 2012 (Slika št. 21).
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Delovanje vodstvenega tima - maj 2012
Ustvarjalnost našega dela se upošteva pri napredovanju članov…
Svoje in tuje napake pojmujemo kot novo izkušnjo.
V timu si delimo uspehe in neuspehe.
Konfliktom se raje izogibamo, ker je to najboljši način za njihovo…
Medsebojne konflikte rešujemo soglasno.

Medsebojne konflikte rešujemo sproti.
Ne zadržujemo pomembnih informacij.
Ne dajemo zavajajočih informacij.
Različnost mnenj razumemo kot možnost bogatitve z…
Običajno pohvalimo drug drugega za dobro opravljeno delo.
V komunikaciji med nami prevladuje sproščen odnos.
V timu vse probleme rešujemo vzajemno.
V timu je zaželeno dajanje iniciativ, predlogov in idej.
Cilji tima so jasno formulirani, privlačni in izzivalni.
Medsebojne odnose bogatimo s humorjem in prijaznostjo.
V timu je prisotno ozračje topline, varnosti in optimizma.
Naše sodelovanje temelji na medsebojnem zaupanju in pomoči.
0

Slika št. 21: Ocena delovanja vodstvenega tima - maj, 2012
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Iz podatkov v tabeli (Priloga št. 2) in na Sliki št. 21 je razvidno, da gre za večja odstopanja v
oceni strinjanja ravnateljice in članov tima s trditvijo št. 5 (V timu je zaželeno dajanje iniciativ,
predlogov in idej.), le da je sedaj ocena vodje nižja od povprečne ocene članov tima. Pri trditvi
14, ki pravi, da se konfliktom raje izogibamo, ker je to najboljši način za njihovo reševanje, je
prav tako sprememba v oceni strinjanja v smeri nižje povprečne ocene članov tima, kar kaže na
manjšo stopnjo strinjanja s to trditvijo, kot pa je bilo to novembra. To bi lahko nakazovalo na
pridobljen večji občutek varnosti za člane tima, ki se konfliktom tako zelo več ne izogibajo. Pri
trditvi št. 15 (V timu si delimo uspehe in neuspehe.) je povprečna ocena strinjanja podobna
novembrskemu, kar nakazuje na to, da člani tima še vedno ne čutijo, da si v timu delimo uspehe
in neuspehe, kar bi lahko pomenilo, da skupni cilj in skupna vizija še nista »posvojena« s strani
vseh članov tima. S trditvama 16 (Svoje in tuje napake pojmujemo kot novo izkušnjo.) in 17
(Ustvarjalnost našega dela se upošteva pri napredovanju članov tima.) se ravnateljica v maju
2012 strinja le delno, člani tima pa se strinjajo s povprečno oceno 4, kar pa je za 0,5 višja ocena,
kot pa je bila v novembru 2012.
Iz dobljenih rezultatov lahko ugotovimo, da so člani tima v povprečju zaznavanje timskega
vodenja v novembru 2012 ocenjevali nižje kot ravnateljica (absolutna razlika = -0,2), medtem
ko je v maju 2012 razmerje ravno obratno in so tako člani ocenjevali zaznavanje timskega
vodenja višje kot ravnateljica (absolutna razlika = +0,2). Višjo oceno članov tima pripisujem
boljši komunikaciji in klimi v vodstvenem timu zaradi višje stopnje razvoja tima in s tem
boljšega počutja članov pri timskem vodenju (ugotovitve so posledica opazovanja z
udeležbo). Ker je razlika tako majhna, lahko sklepamo, da gre za vpliv strukturnih
spremenljivk – različni pogledi na timsko vodenje zaradi različnosti članov tima.
Slika št. 22 prikazuje primerjavo ravnateljičinega zaznavanja timskega vodenja v dveh točkah
merjenja.
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Delovanje vodstvenega tima - ocena ravnateljice
Ustvarjalnost našega dela se upošteva pri napredovanju članov tima.
Svoje in tuje napake pojmujemo kot novo izkušnjo.
V timu si delimo uspehe in neuspehe.
Konfliktom se raje izogibamo, ker je to najboljši način za njihovo…
Medsebojne konflikte rešujemo soglasno.

Medsebojne konflikte rešujemo sproti.
Ne zadržujemo pomembnih informacij.
Ne dajemo zavajajočih informacij.
Različnost mnenj razumemo kot možnost bogatitve z ustvarjalnimi…
Običajno pohvalimo drug drugega za dobro opravljeno delo.

V komunikaciji med nami prevladuje sproščen odnos.
V timu vse probleme rešujemo vzajemno.
V timu je zaželeno dajanje iniciativ, predlogov in idej.
Cilji tima so jasno formulirani, privlačni in izzivalni.
Medsebojne odnose bogatimo s humorjem in prijaznostjo.

V timu je prisotno ozračje topline, varnosti in optimizma.
Naše sodelovanje temelji na medsebojnem zaupanju in pomoči.
0

Slika št. 22: Ocena delovanja vodstvenega tima; ocena ravnateljice: november 2011- maj 2012
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Iz rezultatov na Sliki št. 23 je razvidno, da so bile ravnateljičine ocene zaznavanja timskega vodenja v
novembru 2011 višje kot v maju 2012 (v povprečju za 0,4). Ravnateljica je nižje ocenila naslednje
trditve: Naše sodelovanje temelji na medsebojnem zaupanju in pomoči.; V timu je prisotno ozračje
topline, varnosti in optimizma.; V timu je zaželeno dajanje iniciativ, predlogov in idej.; V timu vse
probleme rešujemo vzajemno.; Konfliktom se raje izogibamo, ker je to najboljši način za njihovo
reševanje.; Svoje in tuje napake pojmujemo kot novo izkušnjo.; Ustvarjalnost našega dela se upošteva
pri napredovanju članov tima.
Povprečna ocena vseh trditev je v povprečju nižja za manj kot polovico ocene kar pomeni, da se
ravnateljica s trditvami še vedno strinja. Sklepamo lahko, da so ocene zaznavanja nižje zaradi boljšega
poznavanja elementov timskega vodenja in je ravnateljičin pogled na timsko vodenje bolj kritičen kot
je bil ob samem začetku (oblikovanju vodstvenega tima).
Na naslednji sliki (Slika št. 23) je prikaz primerjave zaznavanja timskega vodenja članov tima v dveh
točkah merjenja.
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Slika št. 23: Ocena delovanja vodstvenega tima; ocena članov vodstvenega tima: november 2011- maj 2012
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Pri razlikah med zaznavanjem timskega vodenja članov vodstvenega tima (Slika št. 23), bi
izpostavila odstopanja le pri nekaterih trditvah. Trditev »V timu si delimo uspehe in
neuspehe.« so člani vodstvenega tima v maju 2012 ocenili kar za dve oceni višje kot v
novembru 2011, kar lahko povežemo z razvojem spretnosti timskega dela ob razvoju tima in s
tem ozaveščanjem prednosti timskega vodenja pri članih tima. Tudi trditev »V timu je
zaželeno dajanje iniciativ, predlogov in idej.« so člani tima ocenili v maju 2012 višje kot v
novembru 2011, in sicer za 1 oceno, kar ravno tako nakazuje na boljše počutje v timu in na
občutek sprejetosti vsakega posameznika. Trditev »Konfliktom se raje izogibamo, ker je to
najboljši način za njihovo reševanje.« so člani tima v maju 2012 ocenili z 1,5 ocene nižje, kar
potrjuje dokaze iz analize sprotnega merjenja zaznavanja učinkovitosti tima (primer v
poglavju 8.7, Slika št. 16), da vsako nasprotovanje v timu za člane tima še ne pomeni
konflikta.
Tudi po rezultatih analize primerjave zaznavanja timskega vodenja članov vodstvenega tima
lahko opazimo napredek v razvoju tima, ki se kažejo v boje razvitih spretnostih in zato
spremenjenih pogledih na timsko vodenje, tako pri ravnateljici kot vodji vodstvenega tima kot
tudi pri članih istega tima.

8.7.2 Mnenja anketirancev o vodenju vrtca
Mnenja ravnateljice, članov vodstvenega tima in ostalih sodelavcev v vrtcu v zvezi z
vodenjem proučevanega vrtca smo pridobili s pomočjo vprašalnika za analizo obstoječega
stanja in stanja po uvedenih spremembah, ki smo ga oblikovali na osnovi teoretične analize
strokovne literature s tega področja, zlasti del Redje in Pagona (2002; v Skubic, 2006).
Anketiranci so se na podlagi Likertovega tipa ocenjevalne lestvice (kjer pomenijo ocene: »1«
– popolno nestrinjanje, »2« – nestrinjanje, »3« – delno strinjanje, »4« – strinjanje in »5« –
popolno strinjanje) opredelili, v kolikšni meri se strinjajo z navedenimi trditvami v zvezi z
vodenjem vrtca v dveh točkah merjenja (novembra 2011 in maja 2012).
Rezultati so bili obdelani s statističnim programom SPSS, nato smo jih oblikovali še
tabelarično (tabele predstavljamo v nadaljevanju). Ocene prvega in drugega merjenja sem
nato primerjala ob uporabi T-preizkusa za neodvisne vzorce in po deskriptivni metodi. Že po
prvem merjenju 70% anketiranih ni odgovorilo na vprašanja o spolu, starosti in izobrazbi. Po
prvem merjenju sem anketirance vprašala, zakaj so se izognili odgovorom na ta vprašanja, in
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dobila odgovor, da bi bila s tem lahko razkrita njihova identiteta. Ker sem spoštovala njihovo
željo po anonimnosti, pri drugem merjenju nisem izrecno zahtevala, da podajo odgovore na ta
vprašanja.
V nadaljevanju bomo torej predstavili primerjave rezultatov anketnega vprašalnika, ki smo ga
aplicirali na ravnateljico, člane vodstvenega tima in ostale delavce v vrtcu (strokovne in
druge) v dveh časovnih točkah: novembra 2011 in maja 2012.

(1) VPRAŠALNIK O ZAZNAVANJU VODENJA – samoocena ravnateljice
Namen vprašalnika je bil ugotoviti, kako ravnateljica vodi svoj način vodenja ob začetku
oblikovanja vodstvenega tima in po timskem vodenju v obdobju enega šolskega leta.
Iz prve tabele (Zaznavanje vodenja /pogled ravnateljice) v

Prilogi št. 3 so razvidne

spremembe, ki so se zgodile v ravnateljičinem zaznavanju vodenja po uvajanju sprememb
(elementov timskega dela v vodenje vrtca). Strinjanje ravnateljice se je poglobilo (z ocene 4
na oceno 5, torej iz »strinjam se« v »popolnoma se strinjam«) pri trditvah št.: 1 (Sodelavcem
omogočam svobodo pri delu.), 7 (Zaupam sodelavcem, zato jih ne kontroliram pri delu.), 12
(Konflikte med sodelavci rešujem z dogovarjanjem in pogajanjem.). Iz vsebine teh trditev
lahko ugotovimo, da je ravnateljica poglobila zaupanje v svoje sodelavce (člane vodstvenega
tima), zato jim omogoča tudi več svobode, jim je vedno na voljo za nasvet in pomoč,
spodbuja njihovo inovativnost, konflikte pa rešuje z dogovarjanjem in pogajanjem. Iz
nestrinjanja (ocena 2) v delno strinjanje (ocena 3) ali strinjanje (ocena 4) je ravnateljica
spremenila mnenje pri trditvah št.: 2 (Bistveno zame je dosegati delovne cilje, včasih tudi ne
glede na uporabljena sredstva.), 4 (Sodelavce spodbujam k tekmovanju za večjo uspešnost.) in
13 (Konflikte med sodelavci rešujem skladno s predpisanimi postopki.). Vsebina teh trditev je
povezana z doseganjem ciljev in spodbujanjem tekmovalnosti med člani tima, pa tudi z
reševanjem konfliktov s pomočjo predpisanih postopkov. Oceno strinjanja je z delnega
strinjanja v strinjanje (z ocene 3 na 4) spremenila ravnateljica v drugem merjenju pri trditvah
10 (Odločitve in odgovornost poverjam sodelavcem.) in 36 (Skušam poenostaviti zapletene
okoliščine.), kjer je čutiti večje zaupanje sodelavcem in ozaveščanje reševanja konfliktov z
vpletenimi.
Ker je ocena v povprečju nižja le za 0,06 ocene, lahko sklepamo, da ravnateljica med obema
merjenjema ni zaznavala bistvenih sprememb pri svojem vodenju.
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(2) VPRAŠALNIK O ZAZNAVANJU VODENJA – ocena s strani delavcev
Zanimalo nas je, v kolikšni meri zaznavajo način vodenja vsi ostali delavci vrtca, ki z
vodenjem niso v neposrednem stiku in ali bodo zaznali spremembe po enem šolskem letu. V
tabeli št. 26 je prikaz povprečnih rezultatov primerjave njihovega zaznavanja med obema
merjenjema.
Tabela št. 26 : Zaznavanje vodenja/sodelavci

Vodja nam omogoča svobodo
pri delu.
Vodji je bistveno dosegati
delovne cilje, včasih tudi ne
glede na uporabljena sredstva.
Vodja vsakemu od nas natančno
določi delovne naloge.
Vodja nas spodbuja k
tekmovanju za večjo uspešnost.
Vodja nam jasno pove svoja
stališča in od nas zahteva, da se
jih dosledno držimo.
Vodja med nami ohranja in
krepi prijateljske odnose.
Vodja nam zaupa, zato nas ne
kontrolira pri delu.
Vodja nam ne pojasnjuje svojih
odločitev.
Vodja nam vedno razloži, zakaj
naj upoštevamo predpise in
norme.
Vodja nam poverja odločitve in
odgovornost.
Kadar gre kaj narobe, vodja
uvede močnejši nadzor.
Konflikte med nami vodja rešuje
z dogovarjanjem in pogajanjem.
Konflikte med nami vodja rešuje
skladno s predpisanimi postopki.
Vodja skrbi, da sproti
prejemamo povratne
informacije.
Vodja nas kritizira na način, ki
jih ne žali, marveč jih spodbuja.
Vodja razume naše težave in
probleme pri delu.
Vodja si vzame čas za
razgovore, saj nas tako bolje
spozna.
Vodja nam pomaga pri
uresničevanju naših ustvarjalnih
zamisli.
Vodja daje pri vodenju tima
prednost ustvarjalnosti pred
rutino.
Vodja vse aktivnosti tima
skrbno načrtuje z vidika
količine, obsega in časa.
Vodja je pri vodenju odločen/čna pri izpeljavi nalog in
doseganju postavljenih ciljev.

ZAZNAVANJE VODENJA / SODELAVCI
NOVEMBER 2011
M
M
M
SD
in
a
Mi
x
n
3
5
4,13
,767
3

MAJ 2012
t

p

Ma
x
5

M
4,29

SD
,687

-1,104

,689

1

5

3,05

1,276

1

5

3,03

1,130

,078

,376

1

5

3,08

1,085

1

5

3,40

1,108

-1,452

,643

1

5

3,21

1,174

1

5

3,15

1,157

,252

,848

1

5

3,87

1,174

1

5

3,90

,953

-,147

,129

1

5

3,72

1,099

2

5

4,18

,933

-2,249

,249

2

5

4,00

,946

3

5

4,19

,698

-1,181

,004

1

5

2,92

1,306

1

5

2,92

1,178

,015

,498

2

5

4,38

,815

2

5

4,29

,733

,603

,425

2

5

4,05

,944

2

5

4,16

,706

-,668

,071

1

5

3,69

,893

2

5

3,60

,949

,504

,309

1

5

3,56

1,046

2

5

3,84

,927

-1,379

,262

2

5

4,05

,724

2

5

3,84

,978

1,170

,007

2

5

4,23

,842

2

5

4,11

,812

,700

,579

1

5

3,69

1,104

2

5

3,95

,876

-1,308

,114

1

5

3,77

,959

2

5

4,08

,855

-1,700

,662

1

5

3,64

1,038

1

5

3,87

1,032

-1,088

,679

3

5

4,28

,793

1

5

4,16

,961

,656

,777

2

5

3,69

,731

2

5

3,98

,735

-1,94

,255

1

5

3,90

,912

2

5

4,13

,713

-1,426

,247

3

5

4,28

,686

3

5

4,34

,676

-,408

,900
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Vodja zna iz povprečnih
posameznikov narediti odlično
ekipo.
Vodja zna ustvariti ozračje
pripadnosti timu.
Vodja gradi avtoriteto na
korektnih odnosih s sodelavci.
Vodja gradi avtoriteto na svoji
strokovnosti.
Vodja je do nas prija-zen/zna in
prizanesljiv/-a.
Vodja gradi medsebojne odnose
v duhu iskrenosti in poštenosti.
Vodja v vsakem izmed nas najde
najboljše lastnosti.
Vodja je široko razgledan/-a in
vedno pripravljen/-a sprejemati
nova znanja.
Vodja nam omogoča neprestano
učenje in urjenje veščin.
Vodja spodbuja našo iniciativo
in inovativnost.
Vodja nam je vedno na voljo za
nasvet in pomoč.
Vodja ve, kaj motivira vsakega
izmed nas, zato k temu pristopa
individualno.
Vodja je strpen/-pna pri
nasprotovanju svojim stališčem
in ne vsiljujem svojega mnenja.
Vodja rešuje medsebojne spore
»iz oči v oči« z vpletenimi
sodelavci.
Vodja skuša poenostaviti
zapletene okoliščine.
Vodja daje pri reševanju
problemov prednost novim in
ustvarjalnim idejam.
Prosim, obkrožite številko
trditve, ki najbolje opiše
ustvarjalnost rezultatov dela
vašega tima.
Prosim, obkrožite številko
trditve, ki najbolje opiše
prispevek vodenja vaše/-ga
vodje k ustvarjalnosti tima.

2

5

3,90

,852

2

5

3,97

,809

-,417

,590

1

5

3,97

,903

2

5

4,08

,836
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,998

2

5

4,00

,918

3

5

4,21
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-1,273

,262

-,498

,885

1

5
5

4,00
4,10

,918
,912

1
2

5
5

4,10
4,23

,970
,777

-,725

,683

1

5

4,10

,995

2

5

4,26

,767

-,883

,055

1

5

3,87

,923

2

5

4,02

,820

-,820

,621

2

5

4,28

,826

3

5

4,40

,712

-,783

,382

1

5

4,23

,986

2

5

4,29

,818

-,329

,196

2

5

4,31

,893

2

5

4,37

,730

-,389

,166

2

5

4,10

,821

2

5

4,24

,843

-,817

,498

1

5

3,62

,877

2

5

3,81

,846

-1,089

,880

1

5

3,44

,912

1

5

3,89

,812

-2,592

,138

2

5

4,10

,940

1

5

3,97

,991

,679

,926

2

5

3,72

,759

3

5

4,00

,747

-1,837

,475

1

5

4,10

,940

2

5

4,03

,829

,394

,457

1

5

3,90

,940

2

5

4,08

,929

-,961

,477

1

5

3,97

,843

2

5

4,05

,734

-,466

,791
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Iz tabele št. 26 lahko razberemo, da so delavci vrtca po uvajanju timskega vodenja vrtca ob
drugem merjenju z oceno več ocenili naslednjih 6 trditev: št. 6 (Vodja med nami ohranja in
krepi prijateljske odnose), št. 16 (Vodja razume naše težave in probleme pri delu.), št. 19
(Vodja daje pri vodenju tima prednost ustvarjalnosti pred rutino.),

št. 20 (Vodja vse

aktivnosti tima skrbno načrtuje z vidika obsega, kakovosti in časa.), št. 28 (Vodja v vsakem
izmed nas najde najboljše lastnosti.), št. 36 (Vodja skuša poenostaviti zapletene okoliščine.),
in sicer pri vsaki se je ocena delnega strinjanja spremenila v strinjanje. Iz tega lahko
sklepamo, da so po uvajanju sprememb v vodenju v obliki dejavnikov timskega dela
sodelavci začutili boljšo komunikacijo med vodstvom in zaposlenimi, saj je vsebina vseh
trditev z višjo oceno v povezavi s komunikacijo in odnosi med vodstvom in kolektivom.
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Z oceno 4 je ob drugem merjenju kolektiv ocenil tudi delo vodstvenega tima, kar pomeni, da
vidijo vodstveni tim kot »zelo ustvarjalen, rezultat je dodajanje novih elementov
obstoječemu«, za razliko od začetnega merjenja, ko so vodstveni tim ocenili kot »ustvarjalen,
ker daje koristne predloge«, kar pomeni oceno 3.
Ravno tako je za oceno višje kot pri prvem merjenju ocenjen prispevek vodje k ustvarjalnosti
vodstvenega tima, ki je ocenjen z oceno 4, kar pomeni: »Vodenje je zelo ustvarjalno, vodja
nam omogoča velik vpliv pri sprejemanju odločitev; zagotavlja visoko motiviranost in
sproščenost pri komuniciranju. Velik pomen daje upoštevanju potreb sodelavcev in
oblikovanju prijetnega vzdušja«. Pri prvem merjenju se je večina v kolektivu odločila za
oceno: »Vodenje je ustvarjalno. Največji poudarek daje vodja visoko postavljenim ciljem in
storilnostni usmerjenosti sodelavcev«, kar spet nakazuje na bolj kakovostno komunikacijo
vodstva s kolektivom.
Kot je razvidno iz tabele št. 26 ob upoštevanju predpostavke po homogenosti varianc Tpreizkus za neodvisne vzorce med merjenjem zaznavanja vodenja pri delavcih vrtca v
novembru 2011 in maju 2012 pri večini trditev ni pokazal statistično pomembnih razlik.
Statistično pomembne razlike so se pojavile le pri dveh trditvah.
Pri trditvi »Vodja nam zaupa, zato nas ne kontrolira pri delu.« je ob upoštevanju (F=8,531,
p=0,004) T-preizkus pokazal statistično pomembne razlike med novembrskim in majskim
merjenjem zaznavanja vodenja. V maju 2012 (M=4,19) so anketiranci zaznavali večje
zaupanje ravnateljice kot v novembru 2011 (M=4).
Tudi pri ocenjevanju trditve »Konflikte med nami vodja rešuje skladno s predpisanimi
postopki.« je T-preizkus pokazal ob upoštevanju (F=7,475, p=0,007) pokazal statistično
pomembne razlike med novembrskim in majskim merjenjem zaznavanja vodenja. Pri
problemu reševanja konfliktov skladno s predpisanimi postopki so delavci v novembru 2011
ocenjevali to problematiko z višjo oceno (M=4,05) kot pa maja 2012, ko je bila povprečna
ocena nižja (M=3,4). (Tabela T-preizkus izračuni - sodelavci, Priloga št.3.)
Glede na minimalne spremembe v zaznavanju delavcev vrtca o tem, kakšen način vodenja
ima ravnateljica in glede na rezultate opazovanja z udeležbo, bi lahko sklepali, da v občutku
sodelovalne naravnanosti kolektiva in vodstva ni bilo velikih sprememb, kar zagotovo
pomeni, da je ravnateljica tudi že pred uvajanjem vodstvenega tima vrtec vodila v
sodelovanju z zaposlenimi.
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(3) VPRAŠALNIK O ZAZNAVANJU VODENJA – ocena s strani članov vodstvenega
tima
Pri analizi prisotnosti elementov timskega vodenja v proučevanem vrtcu nas je zanimalo,
kako vodenje vrtca zaznavajo člani vodstvenega tima, ki so v proces timskega vodenja
neposredno vključeni. Rezultate primerjave ocen prvega in drugega merjenja smo združili v
Tabeli št. 27.
Tabela št.:27 Zaznavanje vodenja / člani vodstvenega tima
ZAZNAVANJE VODENJA / ČLANI VODSTVENEGA TIMA
NOVEMBER 2011
Min
Ma
M
SD
Min
x
Vodja nam omogoča svobodo pri
4
5
4,40
,548
4
delu.
Vodji je bistveno dosegati
1
3
1,80
,837
1
delovne cilje, včasih tudi ne
glede na uporabljena sredstva.
Vodja vsakemu od nas natančno
3
4
3,60
,548
3
določi delovne naloge.
Vodja nas spodbuja k
1
4
2,40
1,517
1
tekmovanju za večjo uspešnost.
Vodja nam jasno pove svoja
2
4
2,80
,837
1
stališča in od nas zahteva, da se
jih dosledno držimo.
Vodja med nami ohranja in krepi
2
5
4,00
1,225
2
prijateljske odnose.
Vodja nam zaupa, zato nas ne
3
5
3,80
,837
3
kontrolira pri delu.
Vodja nam ne pojasnjuje svojih
1
4
2,20
1,304
1
odločitev.
Vodja nam vedno razloži, zakaj
3
5
4,00
,707
3
naj upoštevamo predpise in
norme.
Vodja nam poverja odločitve in
3
5
3,80
,837
3
odgovornost.
Kadar gre kaj narobe, vodja
3
4
3,40
,548
1
uvede močnejši nadzor.
Konflikte med nami vodja rešuje
2
5
3,40
1,140
2
z dogovarjanjem in pogajanjem.
Konflikte med nami vodja rešuje
4
5
4,20
,447
3
skladno s predpisanimi postopki.
Vodja skrbi, da sproti prejemamo
4
5
4,20
,447
4
povratne informacije.
Vodja nas kritizira na način, ki jih
4
5
4,60
,548
3
ne žali, marveč jih spodbuja.
Vodja razume naše težave in
3
5
4,20
,837
3
probleme pri delu.
Vodja si vzame čas za razgovore,
3
5
3,80
,837
2
saj nas tako bolje spozna.
Vodja nam pomaga pri
4
5
4,40
,548
3
uresničevanju naših ustvarjalnih
zamisli.
Vodja daje pri vodenju tima
3
4
3,60
,548
3
prednost ustvarjalnosti pred
rutino.
Vodja vse aktivnosti tima skrbno
3
5
4,00
,707
2
načrtuje z vidika količine, obsega
in časa.
Vodja je pri vodenju odločen/4
5
4,40
,548
2
čna pri izpeljavi nalog in
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MAJ 2012
Max
M

SD

t

p

5

4,43

,514

4

2,29

1,069

5

3,71

,726

,425

,272

4

2,50

1,286

,209

,455

5

3,07

1,141

,648

,427

5

4,07

1,072

,179

,981

5

4,36

,745

2,457

,242

5

2,14

1,231

-,124

,666

5

4,21

,699

,845

,419

5

4,21

,802

1,510

,912

4

3,14

,864

,515

,376

5

3,64

1,277

,318

,044

5

4,29

,726

,318

,044

5

4,43

,514

1,270

,079

5

4,50

,650

-,415

,371

5

4,14

,770

-,199

,855

5

3,93

,997

,347

,434

5

4,29

,726

-,425

,272

5

3,86

,663

1,089

,886

5

3,71

,726

-1,107

,442

5

4,14

,770

-,926

,917

,149
1,300

,760
,240

doseganju postavljenih ciljev.
Vodja zna iz povprečnih
posameznikov narediti odlično
ekipo.
Vodja zna ustvariti ozračje
pripadnosti timu.
Vodja gradi avtoriteto na
korektnih odnosih s sodelavci.
Vodja gradi avtoriteto na svoji
strokovnosti.
Vodja je do nas prija-zen/zna in
prizanesljiv/-a.
Vodja gradi medsebojne odnose
v duhu iskrenosti in poštenosti.
Vodja v vsakem izmed nas najde
najboljše lastnosti.
Vodja je široko razgledan/-a in
vedno pripravljen/-a sprejemati
nova znanja.
Vodja nam omogoča neprestano
učenje in urjenje veščin.
Vodja spodbuja našo iniciativo in
inovativnost.
Vodja nam je vedno na voljo za
nasvet in pomoč.
Vodja ve, kaj motivira vsakega
izmed nas, zato k temu pristopa
individualno.
Vodja je strpen/-pna pri
nasprotovanju svojim stališčem
in ne vsiljujem svojega mnenja.
Vodja rešuje medsebojne spore
»iz oči v oči« z vpletenimi
sodelavci.
Vodja skuša poenostaviti
zapletene okoliščine.
Vodja daje pri reševanju
problemov prednost novim in
ustvarjalnim idejam.
V timu prevladujejo dobri
medosebni odnosi.
Naše sodelovanje temelji na
medsebojnem zaupanju in
pomoči.
V timu je prisotno ozračje
topline, varnosti in optimizma.
Medsebojne odnose bogatimo s
humorjem in prijaznostjo.
Cilji tima so jasno formulirani,
privlačni in izzivalni.
V timu je zaželeno dajanje
iniciativ, predlogov in idej.
V timu vse probleme rešujemo
vzajemno.
V komunikaciji med nami
prevladuje sproščen odnos.
Običajno pohvalimo drug
drugega za dobro opravljeno
delo.
Različnost mnenj razumemo kot
možnost bogatitve z
ustvarjalnimi idejami drugih.
Ne dajemo zavajajočih
informacij.
Ne zadržujemo pomembnih
informacij.
Medsebojne konflikte rešujemo
sproti.
Medsebojne konflikte rešujemo
soglasno.

4

5

4,40

,548

3

5

4,29

,611

-,506

,830

3

5

4,40

,894

3

5

4,14

,949

-,742

,408

4

5

4,80

,447

2

5

4,57

,852

-,735

,192

4

5

4,60

,548

3

5

4,50

,650

-,415

,371

4

5

4,40

,548

3

5

4,43

,646

,119

,371

4

5

4,60

,548

3

5

4,57

,646

-,119

,519

4

5

4,40

,548

3

5

4,50

,650

,415

,519

4

5

4,60

,548

4

5

4,71

,469

,665

,273

4

5

4,80

,447

4

5

4,71

,469

-,495

,301

4

5

4,60

,548

3

5

4,57

,646

3

5

4,00

,707

3

5

4,14

,770

3

4

3,60

,548

3

5

4,00

,784

2

5

3,80

1,095

2

5

4,00

,877

4

5

4,40

,548

2

5

4,43

,852

3

5

4,00

,707

3

5

4,14

,770

2

4

3,20

,837

2

5

3,93

,829

3

4

3,40

,548

1

5

3,71

1,069

3

4

3,60

,548

1

5

3,57

1,089

4

4

4,00

,000

1

5

3,71

,994

4

4

4,00

,000

3

5

3,86

,663

3

5

4,00

,707

3

5

3,93

,730

4

5

4,80

,447

3

5

4,64

,633

4

5

4,20

,447

2

5

4,07

,829

4

5

4,40

,548

1

5

4,07

1,072

3

5

4,20

,837

2

5

3,93

1,072

3

4

3,80

,447

1

5

4,07

1,072

4

5

4,40

,548

2

5

4,29

,914

4

5

4,20

,447

3

5

4,36

,633

1

4

3,40

1,342

1

5

3,79

1,311

4

4

4,00

,000

1

5

3,79

1,122

130

-,119
,502
1,487

,621

,090

,502
3,213

,809
-,070

-,790
-,586
-,263
-,677
-,419
-,846
-,692

,692

-,337
,677
,809
-,518

,519
,271
,272

,697

,392

,271
,242

,402
,101

,016
,002
,498
,171
,319
,402
,333

,229

,185
,101
,888
,009

Konfliktom se raje izogibamo,
ker je to najboljši način za
njihovo reševanje.
V timu si delimo uspehe in
neuspehe.
Svoje in tuje napake pojmujemo
kot novo izkušnjo.
Ustvarjalnost našega dela se
upošteva pri napredovanju
članov tima.

1

4

2,40

1,517

1

5

2,36

1,393

4

5

4,20

,447

3

5

4,07

,730

3

4

3,60

,548

2

5

3,86

,864

2

5

3,60

1,140

1

5

3,57

1,089

-,082

-,476
,819
-,070

,673

,180
,575
,867

Iz tabele št. 27 lahko razberemo, da so člani vodstvenega tima vrtca po uvajanju timskega
vodenja vrtca z oceno več (iz 3/ delno se strinjam v 4/se strinjam) ocenili naslednjih 10
trditev: trditve št.: 7 (Vodja nam zaupa, zato nas ne kontrolira pri delu.), 9 (Vodja nam vedno
razloži, zakaj naj upoštevamo predpise in norme.), 10 (Vodja nam poverja odločitve in
odgovornost.), 19 (Vodja daje pri vodenju tima prednost ustvarjalnosti pred rutino.), 33
(Vodja ve, kaj motivira vsakega izmed nas, zato k temu pristopa individualno.), 34 (Vodja je
strpen/-pna pri nasprotovanju svojim stališčem in ne vsiljujem svojega mnenja.), 37 (Vodja
daje pri reševanju problemov prednost novim in ustvarjalnim idejam.), 47 (Različnost mnenj
razumemo kot možnost bogatitve z ustvarjalnimi idejami drugih.), 50 (Medsebojne konflikte
rešujemo sproti.) in 54 (Svoje in tuje napake pojmujemo kot novo izkušnjo.), kar kaže na
zaznavanje bolj kakovostne komunikacije med vodjo in vodstvenim timom, kot je to bilo
zaznati v novembru, v začetnem merjenju. Pri dveh trditvah (št. 5 in 11: Vodja nam jasno
pove svoja stališča in od nas zahteva, da se jih dosledno držimo. Kadar gre kaj narobe, vodja
uvede močnejši nadzor.) se je ocena iz začetnega merjenja, ko se s trditvama večina ni
strinjala, spremenila iz 2 v 3, kar pomeni, da se zdaj z njima večina članov vodstvenega tima
delno strinja.
Kot je razvidno iz tabele št. 27 ob upoštevanju predpostavke po homogenosti varianc Tpreizkus za neodvisne vzorce med merjenjem zaznavanja vodenja pri članih vodstvenega tima
vrtca v novembru 2011 in maju 2012 pri večini trditev ni pokazal statistično pomembnih
razlik. Statistično pomembne razlike so se pojavile le pri dveh trditvah.
Pri trditvi »V timu je prisotno ozračje topline, varnosti in optimizma.« je ob upoštevanju (F=
7,899, p=0,016) T-preizkus pokazal statistično pomembne razlike med novembrskim in
majskim merjenjem zaznavanja vodenja. V maju 2012 (M=3,56) so anketiranci zaznavali
manjšo prisotnost ozračja topline, varnosti in optimizma, kot v novembru 2011 (M=4).
(Tabela T-preizkus izračuni – člani vodstvenega tima, Priloga št.3.)
Tudi pri ocenjevanju trditve »Medsebojne odnose bogatimo s humorjem in prijaznostjo.« je Tpreizkus ob upoštevanju F=14,705, p=0,002) pokazal statistično pomembne razlike med
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novembrskim in majskim merjenjem zaznavanja vodenja. Pri bogatenju medsebojnih odnosov
v timu so člani vodstvenega tima v novembru 2011 ocenjevali z višjo oceno (M=4) kot pa
maja 2012, ko je bila povprečna ocena nižja (M=3,78). (Tabela T-preizkus izračuni – člani
vodstvenega tima, Priloga št.3.)
Na podlagi rezultatov in osebne udeležbe v opazovanju lahko ugotovimo, da je bilo že ob
oblikovanju vodstvenega tima med člani tima prisotnih nekaj dejavnikov, ki predstavljajo
pogoje, da bi bilo timsko vodenje sploh izvedljivo: sodelovalna naravnanost posameznikov,
želja po skupinskem ali timskem delu na poti do skupnega cilja. Nihanja v ocenah lahko
pripišemo zorenju tima in ozaveščanju timskega dela, ki je bolj podrobno analizirano v
poglavju 8.7.

9

ZAKLJUČKI IN USMERITVE

V magistrskem delu smo analizirali zakonitosti timskega vodenja v vrtcu, raziskali elemente
timskega vodenja tega vrtca pred uvajanjem sprememb in nato v obliki akcijskega
raziskovanja postopoma sistematično razvijali timsko delo vodstvenega tima. V ta namen smo
oblikovali prožni časovni in vsebinski akcijski načrt uvajanja sprememb v vodstvenem timu,
ki smo jih sprotno in končno evalvirali.
Glede na to, da ima ravnatelj danes delno drugačne dolžnosti kot nekoč, več formalnih
odgovornosti do države, bistveno večjo moralno odgovornost do učiteljev, učencev in staršev
(tako v šoli kot vrtcu), je nujno izbirati sodobne, širše in bolj ustvarjalne poti vodenja. V
proučevanem vrtcu smo z metodo akcijskega raziskovanja uvajali in spremljali timsko
vodenje vrtca. Ker poteka akcijsko raziskovanje v obliki spirale in po korakih, ki vsebujejo
načrt, izvedbo in evalvacijo, smo tako sproti opazovali in merili, kako se razvija vodstveni
tim. Od samih začetkov, ko je po svojih značilnostih deloval kot delovna skupina, se je razvil
v visoko učinkovit tim. Vodstveni tim se je razvijal po stopnjah razvoja, ki smo ga beležili v
opazovalnih lestvicah, preko kritičnih točk, na katere opozarjajo različni avtorji v strokovni
literaturi. Iz rezultatov zaključne evalvacije tima in iz strokovne diskusije, ki je sledila
refleksijam na zadnjem srečanju tima, je razvidno, da je tim razvil lastnosti, ki so značilne za
uspešne time. Člani se zavedajo pomembnosti lastne aktivnosti in odgovornosti posameznika
za boljše delovanje tima. Ob sodelovalni naravnanosti članov vodstvenega tima je bilo
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razvidno spodbujanje drug drugega, odkrito izražanje mnenj, predlogov, občutkov, vprašanj
in nesoglasij, močno je bilo izraženo tudi zaupanje v sodelavce. Ozaveščenost vedno odprtih
možnosti za spreminjanje pravil in sposobnost odkritega govora o tem kaže na občutek
varnosti in dobre klime v timu, saj člani tima sproščeno povedo svoje mnenje in razmišljanja
le ob pogoju, da je v prvi vrsti zadovoljena potreba po psihološki varnosti. V zaključni
evalvaciji je bila kot prepoznavna prednost pogosto omenjena odprta in sproščena
komunikacija v timu, zavedanje pozitivne soodvisnosti in večje specializacije. Člani
vodstvenega tima so poudarili lastno motiviranost in željo po sodelovanju v enaki sestavi še
naprej. Iz opazovanja z udeležbo lahko ugotovimo, da je ravnateljica prepoznala potrebe
članov tima, v vedenju do sodelavcev pa je upoštevala, da si vsak posameznik zasluži
posebno pozornost in spoštovanje, se zavzemala za to, da je odkrito kazala zanimanje za ljudi,
podpirala podjetnost članov tima, pozorno preučila vsak njihov predlog, jih pogosto vprašala
za njihovo mnenje in jim dopuščala soodločati. Prav tako lahko ugotovimo, da se je
ravnateljica v timskem vodenju vrtca zavedala, da mora imeti vsak član tima občutek enake
pomembnosti..

Iz vsega navedenega lahko sklepamo, da je vodstveni tim proučevanega vrtca kakovostno
opravljal vodstveno funkcijo in je visoko motiviran za nadaljnje delo in razvoj, kljub temu, da
člani tima niso bili posebej nagrajeni za dodatno delo, ki ga je zahtevalo sodelovanje v timu.
Na opravljeno raziskavo pa poglejmo še s kritičnega vidika. Akcijsko raziskovanje bi lahko
potekalo daljši čas, ki bi bil verjetno potreben, da bi vsi delavci v kolektivu zaznali večje
spremembe v vodenju, kot pa so jih lahko v relativno kratkem obdobju enega šolskega leta, v
katero je bilo raziskovanje umeščeno. Večjo objektivnost ocenjevanja stopenj razvoja
vodstvenega tima bi lahko dosegli z zunanjim opazovalcem, ki bi v tim prihajal zgolj v času
ocenjevanja, saj sem sama zaradi lastne vključenosti v tim lahko dokaj subjektivna v svojem
zaznavanju.
Možnost večje stopnje objektivnosti vidim tudi v vodenju refleksivnega dnevnika opazovalca,
v katerega bi zapisoval sprotne refleksije v zvezi z delovanjem tima, kar bi bralcu omogočilo
preverjanje kakovosti izpeljave raziskave.

Rezultati opravljene raziskave lahko predstavljajo pomembne usmeritve pri uvajanju timskega
vodenja vrtcev v našem družbenem okolju.
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Ne glede na to, da v naši državi še ni sistemsko zagotovljene možnosti za timsko vodenje
vrtcev (glede na naloge ravnatelja, kot pedagoškega vodje in poslovodnega organa javnega
vrtca oziroma šole, ki so v ZOFVI (1999: 22) opredeljene pod triindvajsetimi postavkami in
nosi ravnatelj na podlagi tega zakona izključno individualno odgovornost za zakonitost in
strokovnost dela zavoda, ki je ni moč razpršiti med člane tima, kar pa je eden od ključnih
elementov timskega dela), je proučevani vrtec, glede na analizirane elemente timskega dela,
zgled ustvarjalnega timskega vodenja.
Čas in družba, v katerih živimo, stalne spremembe, in s tem potreba po naglih odzivih nanje,
zahtevajo tudi sodobne pristope k vodenju vzgojno-izobraževalnih organizacij, zato je nujna
sprememba sistemske ureditve tega vprašanja, kar prinaša med ostalim tudi dopolnitve
obstoječe zakonodaje na tem področju. Namesto varčevalnih ukrepov na področju
institucionalne predšolske vzgoje bi morali razmišljati o visoki stopnji odgovornosti, ki jo
nosimo vsi, ki se s to problematiko ukvarjamo in so nam zaupane številne generacije, ki jih
so-vzgajamo. Zato bi morali več časa posvečati kakovosti te dejavnosti, ob tem pa spodbujati
sodobne pristope vodenja, sodelovalno kulturo organizacije, razvijati učeče se organizacije v
slovenskem prostoru in jim omogočati nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, s čimer bi
ozaveščali potrebo po vseživljenjskem učenju, ki je ključni element razvoja.
Zaključila bom z izjavo ravnateljice, ki je svoj demokratični način vodenja nadgradila z
vodenjem v vodstvenem timu. Izjava je bila namenjena članom tima na enem od timskih
srečanj.
»Sedaj sem res vse bolj prepričana, da je vodstveni tim prava stvar. Počutim se
razbremenjeno, vrtec pa vseeno kakovostno raste. Čutim, da se počutite varno in sprejeto in
tako peljete zadeve v pravo smer. Žal so časi taki, da tega dela ne morem nagraditi z delovno
uspešnostjo, lahko pohvalim samo z besedo.« (Kupina, A., vodja vodstvenega tima; 7. 3.
2012).
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PRILOGE
Priloga št. 1: Transkripcija intervjuja z ravnateljico
1.) V LDN vašega vrtca je naveden kolegij ravnateljice kot strokovni organ vrtca,
opisane naloge kolegija pa nakazujejo na to, da skupaj načrtujete, izvajate in
nadzorujete različne dnevne naloge in projekte v vrtcu. Vidite kolegij
ravnateljice kot vodstveni tim vrtca?
»Da, kolegij vidim kot vodstveni tim v nastajanju. O nazivu tima nisem razmišljala,
naziv »kolegij« je vzet iz zakonodaje.«

2.) Struktura članov Vašega kolegija je kar pestra. Po kakšnem ključu ste izbrali
ravno te sodelavce?
»Za izbor članov v kolegij sem se odločila po naslednjih kriterijih: so vodje različnih
delovnih enot in tako je vsak odgovoren za svoje področje; z njimi sem želela deliti
odgovornost in v vodenje vključujem njihovo aktivno participacijo. Ravnatelj ne more
biti strokovnjak za vsa področja.«

3.) Kako dolgo vodite vrtec na ta način in kje vidite prednosti takšnega načina
vodenja?
»Vrtec vodim 21. leto, s pomočjo kolegija pa načrtno 3-4 leta. Drugače pa sem se
zmeraj posvetovala in od vsega začetka vključevala elemente timskega vodenja
(intervjuji, vprašalniki, debatne urice za zainteresirane).
»Več ljudi več ve« in vsak s svojega vidika prispeva k realizaciji ciljev. Tak način
vodenja izboljša klimo in kulturo organizacije; posamezniki poleg svojega
neposrednega dela dobijo vpogled in razumejo cilje organizacije kot celote; na ta
način se od spodaj navzgor oblikuje sistem pravil in vrednot (participacija
posameznika). Na ta način vzamejo delavci vrtec »za svojega«; če jim daš možnost
sodelovanja in občutek, da so cilji »njegovi«, so delavci notranje motivirani. Tako smo
uvedli že kar nekaj sprememb:
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-

REKONCEPTUALIZACIJA DELOVNEGA ČASA; strokovni delavci so dalj časa
dnevno na delovnem mestu, tudi vzgojiteljice ostajajo do 15.30,

-

POBUDE ZA SKUPNE PROJEKTE NA NIVOJU VRTCA (oblikovanje projektnih
timov); od tod izhaja spremenjeni izvedbeni kurikulum vrtca na področju sodelovanja
s starši – vključevanje kot partnerjev v vzgoji in izobraževanju otrok,

-

DRUŽINSKI POPOLDNEVI IN VIKENDI V NARAVI (uresničevanje 2. člena
Zakona o vrtcih).

Sodelovanje v timih povezuje kolektiv, omogoča medsebojno učenje in sinergijo.«

4.) Na katerih področjih bi lahko kolegij deloval še bolje?

» Pri oblikovanju izvedbenega kurikula vrtca (doseči skupno oblikovanje poenotenja vrednot
in pravil in enoznačnega razumevanja vizije, načel in ciljev našega dela), kar v bistvu nalaga v
letu 2010 dodana naloga ravnatelju:
»ravnatelj je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo«
(ZOFVI, 1996, 48. člen).
Na področju učinkovite rabe sredstev za vzgojo (katalog pripomočkov za posamezno
starostno obdobje).
Pri oblikovanju razvojnega načrta vrtca za približno 3-5 let.«

Priloga št. 2: Vprašalniki o zaznavanju vodenja
VPRAŠALNIK [I] – RAVNATELJICA
VPRAŠALNIK O ZAZNAVANJU VODENJA – samoocena vodje tima
VODJA
Spremenljivke:
R1.

Sodelavcem omogočam svobodo pri delu.

R2.

Bistveno zame je dosegati delovne cilje, včasih tudi ne glede na uporabljena sredstva.
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R3.

Vsakemu sodelavcu natančno določim delovne naloge.

R4.

Sodelavce spodbujam k tekmovanju za večjo uspešnost.

R5.

Sodelavcem jasno povem svoja stališča in od njih zahtevam, da se jih dosledno držijo.

R6.

Med sodelavci ohranjam in krepim prijateljske odnose.

R7.

Zaupam sodelavcem, zato jih ne kontroliram pri delu.

R8.

Sodelavcem ne pojasnjujem svojih odločitev.

R9.

Sodelavcem vedno razložim, zakaj naj upoštevajo predpise in norme.

R10.

Odločitve in odgovornost poverjam sodelavcem.

R11.

Kadar gre kaj narobe, uvedem močnejši nadzor.

R12.

Konflikte med sodelavci rešujem z dogovarjanjem in pogajanjem.

R13.

Konflikte med sodelavci rešujem skladno s predpisanimi postopki.

R14.

Skrbim, da sodelavci sproti prejemajo povratne informacije.

R15.

Sodelavcem izražam kritiko na način, ki jih ne žali, marveč jih spodbuja.

R16.

Imam razumevanje za težave in probleme sodelavcev pri delu.

R17.

Vzamem si čas za razgovore, saj tako bolje spoznam svoje sodelavce.

R18.

Sodelavcem pomagam pri uresničevanju njihovih ustvarjalnih zamisli.

R19.

Pri vodenju tima dajem prednost ustvarjalnosti pred rutino.

R20.

Vse aktivnosti tima skrbno načrtujem z vidika obsega, kakovosti in časa.

R21.

Pri vodenju sem odločen/-čna pri izpeljavi nalog in doseganju postavljenih ciljev.

R22.

Iz povprečnih posameznikov znam narediti odlično ekipo.

R23.

Znam ustvariti ozračje pripadnosti timu.

R24.

Avtoriteto gradim na korektnih odnosih s sodelavci.

R25.

Avtoriteto gradim na svoji strokovnosti.

R26.

Do sodelavcev sem prija-zen/zna in prizanesljiv/-a.

R27.

Medsebojne odnose gradim v duhu iskrenosti in poštenosti.

R28.

V vsakem sodelavcu najdem najboljše lastnosti.

R29.

Sem široko razgledan/-a in vedno pripravljen/-a sprejemati nova znanja.

R30.

Sodelavcem omogočam neprestano učenje in urjenje veščin.

R31.

Spodbujam iniciativo in inovativnost sodelavcev.

R32.

Sodelavcem sem vedno na voljo za nasvet in pomoč.

R33.

Vem, kaj motivira vsakega izmed sodelavcev, zato k temu pristopam individualno.

R34.

Sem strpen/-pna pri nasprotovanju svojim stališčem in ne vsiljujem svojega mnenja.

R35.

Medsebojne spore rešujem »iz oči v oči« z vpletenimi sodelavci.

R36.

Skušam poenostaviti zapletene okoliščine.
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R37.

Pri reševanju problemov dajem prednost novim in ustvarjalnim idejam.

R38.

V timu prevladujejo dobri medosebni odnosi.

R39.

Naše sodelovanje temelji na medsebojnem zaupanju in pomoči.

R40.

V timu je prisotno ozračje topline, varnosti in optimizma.

R41.

Medsebojne odnose bogatimo s humorjem in prijaznostjo.

R42.

Cilji tima so jasno formulirani, privlačni in izzivalni.

R43.

V timu je zaželeno dajanje iniciativ, predlogov in idej.

R44.

V timu vse probleme rešujemo vzajemno.

R45.

V komunikaciji med nami prevladuje sproščen odnos.

R46.

Običajno pohvalimo drug drugega za dobro opravljeno delo.

R47.

Različnost mnenj razumemo kot možnost bogatitve z ustvarjalnimi idejami drugih.

R48.

Ne dajemo zavajajočih informacij.

R49.

Ne zadržujemo pomembnih informacij.

R50.

Medsebojne konflikte rešujemo sproti in soglasno.

R51.

Medsebojne konflikte rešujemo soglasno.

R52.

Konfliktom se raje izogibamo, ker je to najboljši način za njihovo reševanje.

R53.

V timu si delimo uspehe in neuspehe.

R54.

Svoje in tuje napake pojmujemo kot novo izkušnjo.

R55.

Ustvarjalnost našega dela se upošteva pri napredovanju članov tima.

R56.

Prosim, obkrožite številko trditve, ki najbolje opiše ustvarjalnost rezultatov dela

vodstvenega tima.
R57.

Prosim, obkrožite številko trditve, ki najbolje opiše prispevek Vašega vodenja k

ustvarjalnim rezultatom dela tima.
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Prosim, obkrožite oceno, za katero menite, da za Vaše vodenje tima najbolj velja.
Ocena 1 – sploh se ne strinjam
Ocena 2 – se ne strinjam
Ocena 3 – delno se strinjam
Ocena 4 – se strinjam
Ocena 5 – popolnoma se strinjam

OCENE

1.

Sodelavcem omogočam svobodo pri delu.

1 2 3 4 5

2.

Bistveno zame je dosegati delovne cilje, včasih tudi ne glede na uporabljena sredstva.

1 2 3 4 5

3.

Vsakemu sodelavcu natančno določim delovne naloge.

1 2 3 4 5

4.

Sodelavce spodbujam k tekmovanju za večjo uspešnost.

1 2 3 4 5

5.

Sodelavcem jasno povem svoja stališča in od njih zahtevam, da se jih dosledno držijo.

1 2 3 4 5

6.

Med sodelavci ohranjam in krepim prijateljske odnose.

1 2 3 4 5

7.

Zaupam sodelavcem, zato jih ne kontroliram pri delu.

1 2 3 4 5

8.

Sodelavcem ne pojasnjujem svojih odločitev.

1 2 3 4 5

9.

Sodelavcem vedno razložim, zakaj naj upoštevajo predpise in norme.

1 2 3 4 5

10.

Odločitve in odgovornost poverjam sodelavcem.

1 2 3 4 5

11.

Kadar gre kaj narobe, uvedem močnejši nadzor.

1 2 3 4 5

12.

Konflikte med sodelavci rešujem z dogovarjanjem in pogajanjem.

1 2 3 4 5

13.

Konflikte med sodelavci rešujem skladno s predpisanimi postopki.

1 2 3 4 5

14.

Skrbim, da sodelavci sproti prejemajo povratne informacije.

1 2 3 4 5

15.

Sodelavcem izražam kritiko na način, ki jih ne žali, marveč jih spodbuja.

1 2 3 4 5

16.

Imam razumevanje za težave in probleme sodelavcev pri delu.

1 2 3 4 5

17.

Vzamem si čas za razgovore, saj tako bolje spoznam svoje sodelavce.

1 2 3 4 5

18.

Sodelavcem pomagam pri uresničevanju njihovih ustvarjalnih zamisli.

1 2 3 4 5
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VPRAŠALNIK O ZAZNAVANJU VODENJA – samoocena vodje tima
Prosim, obkrožite oceno, za katero menite, da za Vaše vodenje tima najbolj velja.
Ocena 1 – sploh se ne strinjam
Ocena 2 – se ne strinjam
Ocena 3 – delno se strinjam
Ocena 4 – se strinjam
Ocena 5 – popolnoma se strinjam

OCENE

19.

Pri vodenju tima dajem prednost ustvarjalnosti pred rutino.

1 2 3 4 5

20.

Vse aktivnosti tima skrbno načrtujem z vidika obsega, kakovosti in časa.

1 2 3 4 5

21.

Pri vodenju sem odločen/-čna pri izpeljavi nalog in doseganju postavljenih ciljev.

1 2 3 4 5

22.

Iz povprečnih posameznikov znam narediti odlično ekipo.

1 2 3 4 5

23.

Znam ustvariti ozračje pripadnosti timu.

1 2 3 4 5

24.

Avtoriteto gradim na korektnih odnosih s sodelavci.

1 2 3 4 5

25.

Avtoriteto gradim na svoji strokovnosti.

1 2 3 4 5

26.

Do sodelavcev sem prija-zen/zna in prizanesljiv/-a.

1 2 3 4 5

27.

Medsebojne odnose gradim v duhu iskrenosti in poštenosti.

1 2 3 4 5

28.

V vsakem sodelavcu najdem najboljše lastnosti.

1 2 3 4 5

29.

Sem široko razgledan/-a in vedno pripravljen/-a sprejemati nova znanja.

1 2 3 4 5

30.

Sodelavcem omogočam neprestano učenje in urjenje veščin.

1 2 3 4 5

31.

Spodbujam iniciativo in inovativnost sodelavcev.

1 2 3 4 5

32.

Sodelavcem sem vedno na voljo za nasvet in pomoč.

1 2 3 4 5

33.

Vem, kaj motivira vsakega izmed sodelavcev, zato k temu pristopam individualno.

1 2 3 4 5

34.

Sem strpen/-pna pri nasprotovanju svojim stališčem in ne vsiljujem svojega mnenja.

1 2 3 4 5

35.

Medsebojne spore rešujem »iz oči v oči« z vpletenimi sodelavci.

1 2 3 4 5

36.

Skušam poenostaviti zapletene okoliščine.

1 2 3 4 5

37.

Pri reševanju problemov dajem prednost novim in ustvarjalnim idejam.

1 2 3 4 5
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VPRAŠALNIK O ZAZNAVANJU VODENJA – ocena vodje tima
Prosim, obkrožite oceno, za katero menite, da za Vaše vodenje tima najbolj velja.
Ocena 1 – sploh se ne strinjam
Ocena 2 – se ne strinjam
Ocena 3 – delno se strinjam
Ocena 4 – se strinjam
Ocena 5 – popolnoma se strinjam

OCENE

38.

V timu prevladujejo dobri medosebni odnosi.

1 2 3 4 5

39.

Naše sodelovanje temelji na medsebojnem zaupanju in pomoči.

1 2 3 4 5

40.

V timu je prisotno ozračje topline, varnosti in optimizma.

1 2 3 4 5

41.

Medsebojne odnose bogatimo s humorjem in prijaznostjo.

1 2 3 4 5

42.

Cilji tima so jasno formulirani, privlačni in izzivalni.

1 2 3 4 5

43.

V timu je zaželeno dajanje iniciativ, predlogov in idej.

1 2 3 4 5

44.

V timu vse probleme rešujemo vzajemno.

1 2 3 4 5

45.

V komunikaciji med nami prevladuje sproščen odnos.

1 2 3 4 5

46.

Običajno pohvalimo drug drugega za dobro opravljeno delo.

1 2 3 4 5

47.

Različnost mnenj razumemo kot možnost bogatitve z ustvarjalnimi idejami drugih.

1 2 3 4 5

48.

Ne dajemo zavajajočih informacij.

1 2 3 4 5

49.

Ne zadržujemo pomembnih informacij.

1 2 3 4 5

50.

Medsebojne konflikte rešujemo sproti in soglasno.

1 2 3 4 5

51.

Medsebojne konflikte rešujemo soglasno.

1 2 3 4 5

52.

Konfliktom se raje izogibamo, ker je to najboljši način za njihovo reševanje.

1 2 3 4 5

53.

V timu si delimo uspehe in neuspehe.

1 2 3 4 5

54.

Svoje in tuje napake pojmujemo kot novo izkušnjo.

1 2 3 4 5

55.

Ustvarjalnost našega dela se upošteva pri napredovanju članov tima.

1 2 3 4 5

56.

Prosim, obkrožite številko trditve, ki najbolje opiše ustvarjalnost rezultatov dela
vašega tima.
So izvirno ustvarjalni, pojavljajo se nove ideje, izboljšave in rešitve.

a

So zelo ustvarjalni, rezultat je dodajanje novih elementov obstoječemu.

b

So ustvarjalni, ker dajejo koristne predloge.

c

So predvsem rutinski, le izjemoma ustvarjalni.

d

So povsem rutinski, ponavljajoči, brez pridiha ustvarjalnosti.

e
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57.

Prosim, obkrožite številko trditve, ki najbolje opiše prispevek vašega vodenja k
ustvarjalnosti tima.
Moje vodenje je zgled ustvarjalnega vodenja in izredna spodbuda ustvarjalnosti
celotnega tima z odličnostjo motiviranja, komuniciranja, reševanja problemov,
ustvarjanja predpogojev za ustvarjalno delo tima in izjemne kakovosti medsebojnih
odnosov.
Moje vodenje je zelo ustvarjalno, sodelavcem omogočam velik vpliv pri sprejemanju
odločitev; zagotavljam visoko motiviranost in sproščenost pri komuniciranju. Velik
pomen dajem upoštevanju potreb sodelavcev in oblikovanju prijetnega vzdušja.
Moje vodenje je ustvarjalno. Največji poudarek dajem visoko postavljenim ciljem in
storilnostni usmerjenosti sodelavcev.
Moje vodenje je povsem rutinsko, le izjemoma ustvarjalno. Za predvideni potek dela
določim pisna navodila. Pri izvajanju nalog se je potrebno držati standardnih
postopkov.
Moje vodenje je povsem rutinsko. Poudarjam sistematičnost in nadzorno razsežnost. O
vsem odločam sam/-a, sodelavcem le posredujem odločitve. Motivacija je stvar
sodelavcev, komuniciranje enosmerno, problemom se izogibam.

a

b

c

d

e

V zaključnem delu Vas prosim, da navedete še nekatere podatke o sebi, ki so potrebni za raziskavo in ne
razkrivajo Vaše identitete. (Obkrožite črko pred ustreznim odgovorom oziroma vpišite podatek nad črto.)
Spol: a) moški
b) ženski
Vaša starost v dopolnjenih letih: _____________ let
Vaša izobrazba:
a) dokončana osnovna šola
b) dokončana srednja šola
c) dokončana višja šola
d) dokončana visoka šola

Iskrena hvala za vaš čas

VPRAŠALNIK [II] – sodelavci
VPRAŠALNIK O ZAZNAVANJU VODENJA – ocena s strani delavcev
SODELAVCI
Spremenljivke:
R1.
Vodja nam omogoča svobodo pri delu.
R2.

Vodji je bistveno dosegati delovne cilje, včasih tudi ne glede na uporabljena sredstva.

R3.

Vodja vsakemu od nas natančno določi delovne naloge.

R4.

Vodja nas spodbuja k tekmovanju za večjo uspešnost.

R5.

Vodja nam jasno pove svoja stališča in od nas zahteva, da se jih dosledno držimo.

R6.

Vodja med nami ohranja in krepi prijateljske odnose.

R7.

Vodja nam zaupa, zato nas ne kontrolira pri delu.

R8.

Vodja nam ne pojasnjuje svojih odločitev.

R9.

Vodja nam vedno razloži, zakaj naj upoštevamo predpise in norme.

R10.

Vodja nam poverja odločitve in odgovornost.
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R11.

Kadar gre kaj narobe, vodja uvede močnejši nadzor.

R12.

Konflikte med nami vodja rešuje z dogovarjanjem in pogajanjem.

R13.

Konflikte med nami vodja rešuje skladno s predpisanimi postopki.

R14.

Vodja skrbi, da sproti prejemamo povratne informacije.

R15.

Vodja nas kritizira na način, ki jih ne žali, marveč jih spodbuja.

R16.

Vodja razume naše težave in probleme pri delu.

R17.

Vodja si vzame čas za razgovore, saj nas tako bolje spozna.

R18.

Vodja nam pomaga pri uresničevanju naših ustvarjalnih zamisli.

R19.

Vodja daje pri vodenju tima prednost ustvarjalnosti pred rutino.

R20.

Vodja vse aktivnosti tima skrbno načrtuje z vidika obsega, kakovosti in časa.

R21.

Vodja je pri vodenju odločen/-čna pri izpeljavi nalog in doseganju postavljenih ciljev.

R22.

Vodja zna iz povprečnih posameznikov narediti odlično ekipo.

R23.

Vodja zna ustvariti ozračje pripadnosti timu.

R24.

Vodja gradi avtoriteto na korektnih odnosih s sodelavci.

R25.

Vodja gradi avtoriteto na svoji strokovnosti.

R26.

Vodja je do nas prija-zen/zna in prizanesljiv/-a.

R27.

Vodja gradi medsebojne odnose v duhu iskrenosti in poštenosti.

R28.

Vodja v vsakem izmed nas najde najboljše lastnosti.

R29.

Vodja je široko razgledan/-a in vedno pripravljen/-a sprejemati nova znanja.

R30.

Vodja nam omogoča neprestano učenje in urjenje veščin.

R31.

Vodja spodbuja našo iniciativo in inovativnost.

R32.

Vodja nam je vedno na voljo za nasvet in pomoč.

R33.

Vodja ve, kaj motivira vsakega izmed nas, zato k temu pristopa individualno.

R34.

Vodja je strpen/-pna pri nasprotovanju svojim stališčem in ne vsiljujem svojega

mnenja.
R35.

Vodja rešuje medsebojne spore »iz oči v oči« z vpletenimi sodelavci.

R36.

Vodja skuša poenostaviti zapletene okoliščine.

R37.

Vodja daje pri reševanju problemov prednost novim in ustvarjalnim idejam.

R38.

Prosim, obkrožite številko trditve, ki najbolje opiše ustvarjalnost rezultatov dela

vodstvenega tima.
R39.

Prosim, obkrožite številko trditve, ki najbolje opiše prispevek vodenja vaše/-ga vodje k

ustvarjalnim rezultatom dela vrtca.
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Prosim, obkrožite oceno, za katero menite, da za vodenje vrtca najbolj velja.
Ocena 1 – sploh se ne strinjam
Ocena 2 – se ne strinjam
Ocena 3 – delno se strinjam
Ocena 4 – se strinjam
Ocena 5 – popolnoma se strinjam

OCENE

1.

Vodja nam omogoča svobodo pri delu.

1 2 3 4 5

2.

Vodji je bistveno dosegati delovne cilje, včasih tudi ne glede na uporabljena sredstva.

1 2 3 4 5

3.

Vodja vsakemu od nas natančno določi delovne naloge.

1 2 3 4 5

4.

Vodja nas spodbuja k tekmovanju za večjo uspešnost.

1 2 3 4 5

5.

Vodja nam jasno pove svoja stališča in od nas zahteva, da se jih dosledno držimo.

1 2 3 4 5

6.

Vodja med nami ohranja in krepi prijateljske odnose.

1 2 3 4 5

7.

Vodja nam zaupa, zato nas ne kontrolira pri delu.

1 2 3 4 5

8.

Vodja nam ne pojasnjuje svojih odločitev.

1 2 3 4 5

9.

Vodja nam vedno razloži, zakaj naj upoštevamo predpise in norme.

1 2 3 4 5

10.

Vodja nam poverja odločitve in odgovornost.

1 2 3 4 5

11.

Kadar gre kaj narobe, vodja uvede močnejši nadzor.

1 2 3 4 5

12.

Konflikte med nami vodja rešuje z dogovarjanjem in pogajanjem.

1 2 3 4 5

13.

Konflikte med nami vodja rešuje skladno s predpisanimi postopki.

1 2 3 4 5

14.

Vodja skrbi, da sproti prejemamo povratne informacije.

1 2 3 4 5

15.

Vodja nas kritizira na način, ki jih ne žali, marveč jih spodbuja.

1 2 3 4 5

16.

Vodja razume naše težave in probleme pri delu.

1 2 3 4 5

17.

Vodja si vzame čas za razgovore, saj nas tako bolje spozna.

1 2 3 4 5

18.

Vodja nam pomaga pri uresničevanju naših ustvarjalnih zamisli.

1 2 3 4 5
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Prosim, obkrožite oceno, za katero menite, da za vodenje vrtca najbolj velja.
Ocena 1 – sploh se ne strinjam
Ocena 2 – se ne strinjam
Ocena 3 – delno se strinjam
Ocena 4 – se strinjam
Ocena 5 – popolnoma se strinjam

OCENE

19.

Vodja daje pri vodenju tima prednost ustvarjalnosti pred rutino.

1 2 3 4 5

20.

Vodja vse aktivnosti tima skrbno načrtuje z vidika obsega, kakovosti in časa.

1 2 3 4 5

21.

Vodja je pri vodenju odločen/-čna pri izpeljavi nalog in doseganju postavljenih ciljev.

1 2 3 4 5

22.

Vodja zna iz povprečnih posameznikov narediti odlično ekipo.

1 2 3 4 5

23.

Vodja zna ustvariti ozračje pripadnosti timu.

1 2 3 4 5

24.

Vodja gradi avtoriteto na korektnih odnosih s sodelavci.

1 2 3 4 5

25.

Vodja gradi avtoriteto na svoji strokovnosti.

1 2 3 4 5

26.

Vodja je do nas prija-zen/zna in prizanesljiv/-a.

1 2 3 4 5

27.

Vodja gradi medsebojne odnose v duhu iskrenosti in poštenosti.

1 2 3 4 5

28.

Vodja v vsakem izmed nas najde najboljše lastnosti.

1 2 3 4 5

29.

Vodja je široko razgledan/-a in vedno pripravljen/-a sprejemati nova znanja.

1 2 3 4 5

30.

Vodja nam omogoča neprestano učenje in urjenje veščin.

1 2 3 4 5

31.

Vodja spodbuja našo iniciativo in inovativnost.

1 2 3 4 5

32.

Vodja nam je vedno na voljo za nasvet in pomoč.

1 2 3 4 5

33.

Vodja ve, kaj motivira vsakega izmed nas, zato k temu pristopa individualno.

1 2 3 4 5

34.

Vodja je strpen/-pna pri nasprotovanju svojim stališčem in ne vsiljujem svojega
mnenja.

1 2 3 4 5

35.

Vodja rešuje medsebojne spore »iz oči v oči« z vpletenimi sodelavci.

1 2 3 4 5

36.

Vodja skuša poenostaviti zapletene okoliščine.

1 2 3 4 5

37.

Vodja daje pri reševanju problemov prednost novim in ustvarjalnim idejam.

1 2 3 4 5

38.

Prosim, obkrožite številko trditve, ki najbolje opiše ustvarjalnost rezultatov dela
vodstvenega tima.
So izvirno ustvarjalni, pojavljajo se nove ideje, izboljšave in rešitve.

a

So zelo ustvarjalni, rezultat je dodajanje novih elementov obstoječemu.

b

So ustvarjalni, ker dajejo koristne predloge.

c
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39.

So predvsem rutinski, le izjemoma ustvarjalni.

d

So povsem rutinski, ponavljajoči, brez pridiha ustvarjalnosti.

e

Prosim, obkrožite številko trditve, ki najbolje opiše prispevek vodenja vaše/-ga
vodje k ustvarjalnim rezultatom dela vrtca.
Vodenje je zgled ustvarjalnega vodenja in izredna spodbuda ustvarjalnosti celotnega
tima z odličnostjo motiviranja, komuniciranja, reševanja problemov, ustvarjanja
predpogojev za ustvarjalno delo tima in izjemne kakovosti medsebojnih odnosov.
Vodenje je zelo ustvarjalno, vodja nam omogoča velik vpliv pri sprejemanju odločitev;
zagotavlja visoko motiviranost in sproščenost pri komuniciranju. Velik pomen daje
upoštevanju potreb sodelavcev in oblikovanju prijetnega vzdušja.
Vodenje je ustvarjalno. Največji poudarek daje vodja visoko postavljenim ciljem in
storilnostni usmerjenosti sodelavcev.
Vodenje je povsem rutinsko, le izjemoma ustvarjalno. Za predvideni potek dela določi
vodja pisna navodila. Pri izvajanju nalog se je potrebno držati standardnih postopkov.
Vodenje je povsem rutinsko. Vodja poudarja sistematičnost in nadzorno razsežnost. O
vsem odloča sam/-a, nam le posreduje odločitve. Motivacija je stvar sodelavcev,
komuniciranje enosmerno, vodja se problemom izogiba.

a

b

c

d
e

V zaključnem delu Vas prosim, da navedete še nekatere podatke o sebi, ki so potrebni za raziskavo in ne
razkrivajo Vaše identitete. (Obkrožite črko pred ustreznim odgovorom oziroma vpišite podatek nad črto.)
Spol: a) moški
b) ženski
Vaša starost v dopolnjenih letih: _____________ let
Vaša izobrazba:
e) dokončana osnovna šola
f) dokončana srednja šola
g) dokončana višja šola
h) dokončana visoka šola
Iskrena hvala za vaš čas!

VPRAŠALNIK [III] –člani vodstvenega tima
VPRAŠALNIK O ZAZNAVANJU VODENJA – ocena s strani članov vodstvenega tima
Spremenljivke:
R1.
Vodja nam omogoča svobodo pri delu.
R2.

Vodji je bistveno dosegati delovne cilje, včasih tudi ne glede na uporabljena sredstva.

R3.

Vodja vsakemu od nas natančno določi delovne naloge.

R4.

Vodja nas spodbuja k tekmovanju za večjo uspešnost.

R5.

Vodja nam jasno pove svoja stališča in od nas zahteva, da se jih dosledno držimo.

R6.

Vodja med nami ohranja in krepi prijateljske odnose.

R7.

Vodja nam zaupa, zato nas ne kontrolira pri delu.

R8.

Vodja nam ne pojasnjuje svojih odločitev.
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R9.

Vodja nam vedno razloži, zakaj naj upoštevamo predpise in norme.

R10.

Vodja nam poverja odločitve in odgovornost.

R11.

Kadar gre kaj narobe, vodja uvede močnejši nadzor.

R12.

Konflikte med nami vodja rešuje z dogovarjanjem in pogajanjem.

R13.

Konflikte med nami vodja rešuje skladno s predpisanimi postopki.

R14.

Vodja skrbi, da sproti prejemamo povratne informacije.

R15.

Vodja nas kritizira na način, ki jih ne žali, marveč jih spodbuja.

R16.

Vodja razume naše težave in probleme pri delu.

R17.

Vodja si vzame čas za razgovore, saj nas tako bolje spozna.

R18.

Vodja nam pomaga pri uresničevanju naših ustvarjalnih zamisli.

R19.

Vodja daje pri vodenju tima prednost ustvarjalnosti pred rutino.

R20.

Vodja vse aktivnosti tima skrbno načrtuje z vidika obsega, kakovosti in časa.

R21.

Vodja je pri vodenju odločen/-čna pri izpeljavi nalog in doseganju postavljenih ciljev.

R22.

Vodja zna iz povprečnih posameznikov narediti odlično ekipo.

R23.

Vodja zna ustvariti ozračje pripadnosti timu.

R24.

Vodja gradi avtoriteto na korektnih odnosih s sodelavci.

R25.

Vodja gradi avtoriteto na svoji strokovnosti.

R26.

Vodja je do nas prija-zen/zna in prizanesljiv/-a.

R27.

Vodja gradi medsebojne odnose v duhu iskrenosti in poštenosti.

R28.

Vodja v vsakem izmed nas najde najboljše lastnosti.

R29.

Vodja je široko razgledan/-a in vedno pripravljen/-a sprejemati nova znanja.

R30.

Vodja nam omogoča neprestano učenje in urjenje veščin.

R31.

Vodja spodbuja našo iniciativo in inovativnost.

R32.

Vodja nam je vedno na voljo za nasvet in pomoč.

R33.

Vodja ve, kaj motivira vsakega izmed nas, zato k temu pristopa individualno.

R34.

Vodja je strpen/-pna pri nasprotovanju svojim stališčem in ne vsiljujem svojega

mnenja.
R35.

Vodja rešuje medsebojne spore »iz oči v oči« z vpletenimi sodelavci.

R36.

Vodja skuša poenostaviti zapletene okoliščine.

R37.

Vodja daje pri reševanju problemov prednost novim in ustvarjalnim idejam.

R38.

V timu prevladujejo dobri medosebni odnosi.

R39.

Naše sodelovanje temelji na medsebojnem zaupanju in pomoči.

R40.

V timu je prisotno ozračje topline, varnosti in optimizma.

R41.

Medsebojne odnose bogatimo s humorjem in prijaznostjo.
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R42.

Cilji tima so jasno formulirani, privlačni in izzivalni.

R43.

V timu je zaželeno dajanje iniciativ, predlogov in idej.

R44.

V timu vse probleme rešujemo vzajemno.

R45.

V komunikaciji med nami prevladuje sproščen odnos.

R46.

Običajno pohvalimo drug drugega za dobro opravljeno delo.

R47.

Različnost mnenj razumemo kot možnost bogatitve z ustvarjalnimi idejami drugih.

R48.

Ne dajemo zavajajočih informacij.

R49.

Ne zadržujemo pomembnih informacij.

R50.

Medsebojne konflikte rešujemo sproti.

R51.

Medsebojne konflikte rešujemo soglasno.

R52.

Konfliktom se raje izogibamo, ker je to najboljši način za njihovo reševanje.

R53.

V timu si delimo uspehe in neuspehe.

R54.

Svoje in tuje napake pojmujemo kot novo izkušnjo.

R55.

Ustvarjalnost našega dela se upošteva pri napredovanju članov tima.

R56.

Prosim, obkrožite številko trditve, ki najbolje opiše ustvarjalnost rezultatov dela

vodstvenega tima.
R57.

Prosim, obkrožite številko trditve, ki najbolje opiše prispevek vodenja vaše/-ga vodje k

ustvarjalnim rezultatom dela vrtca.
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Prosim, obkrožite oceno, za katero menite, da za vodenje tima najbolj velja.
Ocena 1 – sploh se ne strinjam
Ocena 2 – se ne strinjam
Ocena 3 – delno se strinjam
Ocena 4 – se strinjam
Ocena 5 – popolnoma se strinjam

OCENE

1.

Vodja nam omogoča svobodo pri delu.

1 2 3 4 5

2.

Vodji je bistveno dosegati delovne cilje, včasih tudi ne glede na uporabljena sredstva.

1 2 3 4 5

3.

Vodja vsakemu od nas natančno določi delovne naloge.

1 2 3 4 5

4.

Vodja nas spodbuja k tekmovanju za večjo uspešnost.

1 2 3 4 5

5.

Vodja nam jasno pove svoja stališča in od nas zahteva, da se jih dosledno držimo.

1 2 3 4 5

6.

Vodja med nami ohranja in krepi prijateljske odnose.

1 2 3 4 5

7.

Vodja nam zaupa, zato nas ne kontrolira pri delu.

1 2 3 4 5

8.

Vodja nam ne pojasnjuje svojih odločitev.

1 2 3 4 5

9.

Vodja nam vedno razloži, zakaj naj upoštevamo predpise in norme.

1 2 3 4 5

10.

Vodja nam poverja odločitve in odgovornost.

1 2 3 4 5

11.

Kadar gre kaj narobe, vodja uvede močnejši nadzor.

1 2 3 4 5

12.

Konflikte med nami vodja rešuje z dogovarjanjem in pogajanjem.

1 2 3 4 5

13.

Konflikte med nami vodja rešuje skladno s predpisanimi postopki.

1 2 3 4 5

14.

Vodja skrbi, da sproti prejemamo povratne informacije.

1 2 3 4 5

15.

Vodja nas kritizira na način, ki jih ne žali, marveč jih spodbuja.

1 2 3 4 5

16.

Vodja razume naše težave in probleme pri delu.

1 2 3 4 5

17.

Vodja si vzame čas za razgovore, saj nas tako bolje spozna.

1 2 3 4 5

18.

Vodja nam pomaga pri uresničevanju naših ustvarjalnih zamisli.

1 2 3 4 5
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VPRAŠALNIK O ZAZNAVANJU VODENJA –ocena članov vodstvenega tima
Prosim, obkrožite oceno, za katero menite, da za Vaše vodenje tima najbolj velja.
Ocena 1 – sploh se ne strinjam
Ocena 2 – se ne strinjam
Ocena 3 – delno se strinjam
Ocena 4 – se strinjam
Ocena 5 – popolnoma se strinjam

OCENE

19.

Vodja daje pri vodenju tima prednost ustvarjalnosti pred rutino.

1 2 3 4 5

20.

Vodja vse aktivnosti tima skrbno načrtuje z vidika količine, obsega in časa.

1 2 3 4 5

21.

Vodja je pri vodenju odločen/-čna pri izpeljavi nalog in doseganju postavljenih ciljev.

1 2 3 4 5

22.

Vodja zna iz povprečnih posameznikov narediti odlično ekipo.

1 2 3 4 5

23.

Vodja zna ustvariti ozračje pripadnosti timu.

1 2 3 4 5

24.

Vodja gradi avtoriteto na korektnih odnosih s sodelavci.

1 2 3 4 5

25.

Vodja gradi avtoriteto na svoji strokovnosti.

1 2 3 4 5

26.

Vodja je do nas prija-zen/zna in prizanesljiv/-a.

1 2 3 4 5

27.

Vodja gradi medsebojne odnose v duhu iskrenosti in poštenosti.

1 2 3 4 5

28.

Vodja v vsakem izmed nas najde najboljše lastnosti.

1 2 3 4 5

29.

Vodja je široko razgledan/-a in vedno pripravljen/-a sprejemati nova znanja.

1 2 3 4 5

30.

Vodja nam omogoča neprestano učenje in urjenje veščin.

1 2 3 4 5

31.

Vodja spodbuja našo iniciativo in inovativnost.

1 2 3 4 5

32.

Vodja nam je vedno na voljo za nasvet in pomoč.

1 2 3 4 5

33.

Vodja ve, kaj motivira vsakega izmed nas, zato k temu pristopa individualno.

1 2 3 4 5

34.

Vodja je strpen/-pna pri nasprotovanju svojim stališčem in ne vsiljujem svojega
mnenja.

1 2 3 4 5

35.

Vodja rešuje medsebojne spore »iz oči v oči« z vpletenimi sodelavci.

1 2 3 4 5

36.

Vodja skuša poenostaviti zapletene okoliščine.

1 2 3 4 5

37.

Vodja daje pri reševanju problemov prednost novim in ustvarjalnim idejam.

1 2 3 4 5
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VPRAŠALNIK O ZAZNAVANJU VODENJA – ocena članov vodstvenega tima
Prosim, obkrožite oceno, za katero menite, da za vodenje tima najbolj velja.
Ocena 1 – sploh se ne strinjam
Ocena 2 – se ne strinjam
Ocena 3 – delno se strinjam
Ocena 4 – se strinjam
Ocena 5 – popolnoma se strinjam

OCENE

38.

V timu prevladujejo dobri medosebni odnosi.

1 2 3 4 5

39.

Naše sodelovanje temelji na medsebojnem zaupanju in pomoči.

1 2 3 4 5

40.

V timu je prisotno ozračje topline, varnosti in optimizma.

1 2 3 4 5

41.

Medsebojne odnose bogatimo s humorjem in prijaznostjo.

1 2 3 4 5

42.

Cilji tima so jasno formulirani, privlačni in izzivalni.

1 2 3 4 5

43.

V timu je zaželeno dajanje iniciativ, predlogov in idej.

1 2 3 4 5

44.

V timu vse probleme rešujemo vzajemno.

1 2 3 4 5

45.

V komunikaciji med nami prevladuje sproščen odnos.

1 2 3 4 5

46.

Običajno pohvalimo drug drugega za dobro opravljeno delo.

1 2 3 4 5

47.

Različnost mnenj razumemo kot možnost bogatitve z ustvarjalnimi idejami drugih.

1 2 3 4 5

48.

Ne dajemo zavajajočih informacij.

1 2 3 4 5

49.

Ne zadržujemo pomembnih informacij.

1 2 3 4 5

50.

Medsebojne konflikte rešujemo sproti.

1 2 3 4 5

51.

Medsebojne konflikte rešujemo soglasno.

1 2 3 4 5

52.

Konfliktom se raje izogibamo, ker je to najboljši način za njihovo reševanje.

1 2 3 4 5

53.

V timu si delimo uspehe in neuspehe.

1 2 3 4 5

54.

Svoje in tuje napake pojmujemo kot novo izkušnjo.

1 2 3 4 5

55.

Ustvarjalnost našega dela se upošteva pri napredovanju članov tima.

1 2 3 4 5

56.

Prosim, obkrožite številko trditve, ki najbolje opiše ustvarjalnost rezultatov dela
vašega tima.
So izvirno ustvarjalni, pojavljajo se nove ideje, izboljšave in rešitve.

a

So zelo ustvarjalni, rezultat je dodajanje novih elementov obstoječemu.

b

So ustvarjalni, ker dajejo koristne predloge.

c
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57.

So predvsem rutinski, le izjemoma ustvarjalni.

d

So povsem rutinski, ponavljajoči, brez pridiha ustvarjalnosti.

e

Prosim, obkrožite številko trditve, ki najbolje opiše prispevek vodenja vaše/-ga
vodje k ustvarjalnosti tima.
Vodenje je zgled ustvarjalnega vodenja in izredna spodbuda ustvarjalnosti celotnega
tima z odličnostjo motiviranja, komuniciranja, reševanja problemov, ustvarjanja
predpogojev za ustvarjalno delo tima in izjemne kakovosti medsebojnih odnosov.
Vodenje je zelo ustvarjalno, vodja nam omogoča velik vpliv pri sprejemanju odločitev;
zagotavlja visoko motiviranost in sproščenost pri komuniciranju. Velik pomen daje
upoštevanju potreb sodelavcev in oblikovanju prijetnega vzdušja.
Vodenje je ustvarjalno. Največji poudarek daje vodja visoko postavljenim ciljem in
storilnostni usmerjenosti sodelavcev.
Vodenje je povsem rutinsko, le izjemoma ustvarjalno. Za predvideni potek dela določi
vodja pisna navodila. Pri izvajanju nalog se je potrebno držati standardnih postopkov.
Vodenje je povsem rutinsko. Vodja poudarja sistematičnost in nadzorno razsežnost. O
vsem odloča sam/-a, nam le posreduje odločitve. Motivacija je stvar sodelavcev,
komuniciranje enosmerno, vodja se problemom izogiba.

a

b

c

d
e

V zaključnem delu Vas prosim, da navedete še nekatere podatke o sebi, ki so potrebni za raziskavo in ne
razkrivajo Vaše identitete. (Obkrožite črko pred ustreznim odgovorom oziroma vpišite podatek nad črto.)
Spol: a) moški
b) ženski
Vaša starost v dopolnjenih letih: _____________ let
Vaša izobrazba:
a) dokončana osnovna šola
b) dokončana srednja šola
c) dokončana višja šola
d) dokončana visoka šola
Iskrena hvala za vaš čas!
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Priloga št. 3: Statistična obdelava podatkov/ izračuni v programu SPSS
Zaznavanje vodenja /pogled ravnateljice
ZAZNAVANJE VODENJA / VODJA
NOVEMBER
2011
Sodelavcem omogočam svobodo pri delu.
4
Bistveno zame je dosegati delovne cilje, včasih tudi ne glede na
uporabljena sredstva.
2
Vsakemu sodelavcu natančno določim delovne naloge.
2
Sodelavce spodbujam k tekmovanju za večjo uspešnost.
2
Sodelavcem jasno povem svoja stališča in od njih zahtevam, da se jih
dosledno držijo.
3
Med sodelavci ohranjam in krepim prijateljske odnose.
5
Zaupam sodelavcem, zato jih ne kontroliram pri delu.
4
Sodelavcem ne pojasnjujem svojih odločitev.
2
Sodelavcem vedno razložim, zakaj naj upoštevajo predpise in norme.
4
Odločitve in odgovornost poverjam sodelavcem.
3
Kadar gre kaj narobe, uvedem močnejši nadzor.
4
Konflikte med sodelavci rešujem z dogovarjanjem in pogajanjem.
4
Konflikte med sodelavci rešujem skladno s predpisanimi postopki.
2
Skrbim, da sodelavci sproti prejemajo povratne informacije.
5
Sodelavcem izražam kritiko na način, ki jih ne žali, marveč jih spodbuja.
5
Imam razumevanje za težave in probleme sodelavcev pri delu.
5
Vzamem si čas za razgovore, saj tako bolje spoznam svoje sodelavce.
5
Sodelavcem pomagam pri uresničevanju njihovih ustvarjalnih zamisli.
5
Pri vodenju tima dajem prednost ustvarjalnosti pred rutino.
4
Vse aktivnosti tima skrbno načrtujem z vidika obsega, kakovosti in časa.
4
Pri vodenju sem odločen/-čna pri izpeljavi nalog in doseganju postavljenih
ciljev.
4
Iz povprečnih posameznikov znam narediti odlično ekipo.
4
Znam ustvariti ozračje pripadnosti timu.
4
Avtoriteto gradim na korektnih odnosih s sodelavci.
5
Avtoriteto gradim na svoji strokovnosti.
4
Do sodelavcev sem prija-zen/zna in prizanesljiv/-a.
4
Medsebojne odnose gradim v duhu iskrenosti in poštenosti.
5
V vsakem sodelavcu najdem najboljše lastnosti.
5
Sem široko razgledan/-a in vedno pripravljen/-a sprejemati nova znanja.
5
Sodelavcem omogočam neprestano učenje in urjenje veščin.
5
Spodbujam iniciativo in inovativnost sodelavcev.
4
Sodelavcem sem vedno na voljo za nasvet in pomoč.
4
Vem, kaj motivira vsakega izmed sodelavcev, zato k temu pristopam
individualno.
4
Sem strpen/-pna pri nasprotovanju svojim stališčem in ne vsiljujem svojega
mnenja.
4
Medsebojne spore rešujem »iz oči v oči« z vpletenimi sodelavci.
3
Skušam poenostaviti zapletene okoliščine.
4
Pri reševanju problemov dajem prednost novim in ustvarjalnim idejam.
5
V timu prevladujejo dobri medosebni odnosi.
5
Naše sodelovanje temelji na medsebojnem zaupanju in pomoči.
4
V timu je prisotno ozračje topline, varnosti in optimizma.
4
Medsebojne odnose bogatimo s humorjem in prijaznostjo.
4
Cilji tima so jasno formulirani, privlačni in izzivalni.
5
V timu je zaželeno dajanje iniciativ, predlogov in idej.
4
V timu vse probleme rešujemo vzajemno.
4
V komunikaciji med nami prevladuje sproščen odnos.
4
Običajno pohvalimo drug drugega za dobro opravljeno delo.
4
Različnost mnenj razumemo kot možnost bogatitve z ustvarjalnimi idejami
drugih.
4
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MAJ
2012

SPREMEMBA
5

+1

3
2
3

+1
0
+1

2
2
5
2
4
4
4
5
4
4
5
5
4
4
3
4

-1
-3
+1
0
0
+1
0
+1
+2
-1
0
0
-1
-1
+1
0

4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
5
5

0
0
0
0
0
0
-1
-1
-1
-1
+1
+1

4

0

4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4

0
+1
0
-1
-1
0
0
0
-2
0
0
0
0
0

4

Ne dajemo zavajajočih informacij.
Ne zadržujemo pomembnih informacij.
Medsebojne konflikte rešujemo sproti in soglasno.
Medsebojne konflikte rešujemo soglasno.
Konfliktom se raje izogibamo, ker je to najboljši način za njihovo
reševanje.
V timu si delimo uspehe in neuspehe.
Svoje in tuje napake pojmujemo kot novo izkušnjo.
Ustvarjalnost našega dela se upošteva pri napredovanju članov tima.
Sodelavcem omogočam svobodo pri delu.

4
4
4
3

4
4
4
3

4
4
4
5
4

3
3
3
4
4

0
0
0
0
-1
-1
-1
-1
0

Zaznavanje vodenja /primerjava med pogledom ravnateljice in pogledom članov
vodstvenega tima
PODROČJA OCENJEVANJA

NOVEMBER 2011

1.

Naše sodelovanje temelji na medsebojnem zaupanju in pomoči.

2.

V timu je prisotno ozračje topline, varnosti in optimizma.

3.

Medsebojne odnose bogatimo s humorjem in prijaznostjo.

4.

Cilji tima so jasno formulirani, privlačni in izzivalni.

5.

V timu je zaželeno dajanje iniciativ, predlogov in idej.

6.

V timu vse probleme rešujemo vzajemno.

7.

V komunikaciji med nami prevladuje sproščen odnos.

8.

Običajno pohvalimo drug drugega za dobro opravljeno delo.

9. Različnost mnenj razumemo kot možnost bogatitve z ustvarjalnimi
idejami drugih.
10. Ne dajemo zavajajočih informacij.
11. Ne zadržujemo pomembnih informacij.

ocena
ravnateljice

M vodstv.
tima

razlika

ocena
ravnateljice

M
vodstv.
tima

razlika

5

3,4

-1,6

4

3,89

-0,11

4

3,6

-0,4
0

4

3,56

-0,44

4

4

4

3,56

-0,44

4

4

0

4

3,78

-0,22

5

4

3

3,89

4

4,8

-1
-0,2

4

4,56

+0,89
+0,56

4

4,2

+0,2

4

4

0

4

4,4

+0,4

4

3,89

-0,11

4

4,2

4

3,78

4

3,8

+0,2
-0,2

4

4,22

-0,22
+0,22

4

4,22

4

4,44

4

4

+1
-1,6

3

3,67

3

2,33

4

12. Medsebojne konflikte rešujemo sproti.
13. Medsebojne konflikte rešujemo soglasno.
14. Konfliktom se raje izogibamo, ker je to najboljši način za njihovo
reševanje.
15. V timu si delimo uspehe in neuspehe.

MAJ 2012

4,4

4

4,2

4

3,4

+0,4
+0,2
-0,6

+0,22
+0,44
0

3

4

4

2,4

+0,67
-0,67

4

4,2

+0,2

3

4

+1

4

3,6

-0,4

3

4

+1

16. Svoje in tuje napake pojmujemo kot novo izkušnjo.
17. Ustvarjalnost našega dela se upošteva pri napredovanju članov tima.

159

SODELAVCI-NOVEMBER
Notes
Output Created

24-jun-2012 17:39:39

Comments
Input

Data

C:\Users\Uporabnik\Desktop\Sodelavcinovember.sav

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data File
Missing Value Handling

62

Definition of Missing

User defined missing values are treated as
missing.

Cases Used

All non-missing data are used.

Syntax

DESCRIPTIVES VARIABLES=R1 R2 R3
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23
R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32
R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39
/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.

Resources

Processor Time

00 00:00:00,015

Elapsed Time

00 00:00:00,014

[DataSet1] C:\Users\Uporabnik\Desktop\Sodelavci-november.sav

Descriptive Statistics
N
Vodja nam omogoča

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

39

3

5

4,13

,767

39

1

5

3,05

1,276

39

1

5

3,08

1,085

svobodo pri delu.
Vodji je bistveno dosegati
delovne cilje, včasih tudi ne
glede na uporabljena
sredstva.
Vodja vsakemu od nas
natančno določi delovne
naloge.
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Vodja nas spodbuja k

39

1

5

3,21

1,174

39

1

5

3,87

1,174

39

1

5

3,72

1,099

39

2

5

4,00

,946

39

1

5

2,92

1,306

39

2

5

4,38

,815

39

2

5

4,05

,944

39

1

5

3,69

,893

39

1

5

3,56

1,046

39

2

5

4,05

,724

39

2

5

4,23

,842

39

1

5

3,69

1,104

39

1

5

3,77

,959

39

1

5

3,64

1,038

39

3

5

4,28

,793

39

2

5

3,69

,731

39

1

5

3,90

,912

tekmovanju za večjo
uspešnost.
Vodja nam jasno pove svoja
stališča in od nas zahteva, da
se jih dosledno držimo.
Vodja med nami ohranja in
krepi prijateljske odnose.
Vodja nam zaupa, zato nas
ne kontrolira pri delu.
Vodja nam ne pojasnjuje
svojih odločitev.
Vodja nam vedno razloži,
zakaj naj upoštevamo
predpise in norme.
Vodja nam poverja odločitve
in odgovornost.
Kadar gre kaj narobe, vodja
uvede močnejši nadzor.
Konflikte med nami vodja
rešuje z dogovarjanjem in
pogajanjem.
Konflikte med nami vodja
rešuje skladno s predpisanimi
postopki.
Vodja skrbi, da sproti
prejemamo povratne
informacije.
Vodja nas kritizira na način,
ki jih ne žali, marveč jih
spodbuja.
Vodja razume naše težave in
probleme pri delu.
Vodja si vzame čas za
razgovore, saj nas tako bolje
spozna.
Vodja nam pomaga pri
uresničevanju naših
ustvarjalnih zamisli.
Vodja daje pri vodenju tima
prednost ustvarjalnosti pred
rutino.
Vodja vse aktivnosti tima
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skrbno načrtuje z vidika
količine, obsega in časa.
Vodja je pri vodenju odločen/-

39

3

5

4,28

,686

39

2

5

3,90

,852

39

1

5

3,97

,903

39

2

5

4,00

,918

39

2

5

4,00

,918

39

1

5

4,10

,912

39

1

5

4,10

,995

39

1

5

3,87

,923

39

2

5

4,28

,826

39

1

5

4,23

,986

39

2

5

4,31

,893

39

2

5

4,10

,821

39

1

5

3,62

,877

39

1

5

3,44

,912

39

2

5

4,10

,940

39

2

5

3,72

,759

čna pri izpeljavi nalog in
doseganju postavljenih ciljev.
Vodja zna iz povprečnih
posameznikov narediti
odlično ekipo.
Vodja zna ustvariti ozračje
pripadnosti timu.
Vodja gradi avtoriteto na
korektnih odnosih s
sodelavci.
Vodja gradi avtoriteto na svoji
strokovnosti.
Vodja je do nas prija-zen/zna
in prizanesljiv/-a.
Vodja gradi medsebojne
odnose v duhu iskrenosti in
poštenosti.
Vodja v vsakem izmed nas
najde najboljše lastnosti.
Vodja je široko razgledan/-a
in vedno pripravljen/-a
sprejemati nova znanja.
Vodja nam omogoča
neprestano učenje in urjenje
veščin.
Vodja spodbuja našo
iniciativo in inovativnost.
Vodja nam je vedno na voljo
za nasvet in pomoč.
Vodja ve, kaj motivira
vsakega izmed nas, zato k
temu pristopa individualno.
Vodja je strpen/-pna pri
nasprotovanju svojim
stališčem in ne vsiljujem
svojega mnenja.
Vodja rešuje medsebojne
spore »iz oči v oči« z
vpletenimi sodelavci.
Vodja skuša poenostaviti
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zapletene okoliščine.
Vodja daje pri reševanju

39

1

5

4,10

,940

39

1

5

3,90

,940

39

1

5

3,97

,843

problemov prednost novim in
ustvarjalnim idejam.
Prosim, obkrožite številko
trditve, ki najbolje opiše
ustvarjalnost rezultatov dela
vašega tima.
Prosim, obkrožite številko
trditve, ki najbolje opiše
prispevek vodenja vaše/-ga
vodje k ustvarjalnosti tima.
Valid N (listwise)

39

SODELAVCI-MAJ
Descriptive Statistics
N
Vodja nam omogoča svobodo

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

62

3

5

4,29

,687

62

1

5

3,03

1,130

62

1

5

3,40

1,108

62

1

5

3,15

1,157

62

1

5

3,90

,953

62

2

5

4,18

,933

62

3

5

4,19

,698

62

1

5

2,92

1,178

62

2

5

4,29

,733

pri delu.
Vodji je bistveno dosegati
delovne cilje, včasih tudi ne
glede na uporabljena sredstva.
Vodja vsakemu od nas
natančno določi delovne
naloge.
Vodja nas spodbuja k
tekmovanju za večjo uspešnost.
Vodja nam jasno pove svoja
stališča in od nas zahteva, da
se jih dosledno držimo.
Vodja med nami ohranja in
krepi prijateljske odnose.
Vodja nam zaupa, zato nas ne
kontrolira pri delu.
Vodja nam ne pojasnjuje svojih
odločitev.
Vodja nam vedno razloži, zakaj
naj upoštevamo predpise in
norme.
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Vodja nam poverja odločitve in

62

2

5

4,16

,706

62

2

5

3,60

,949

62

2

5

3,84

,927

62

2

5

3,84

,978

62

2

5

4,11

,812

62

2

5

3,95

,876

62

2

5

4,08

,855

62

1

5

3,87

1,032

62

1

5

4,16

,961

62

2

5

3,98

,735

62

2

5

4,13

,713

62

3

5

4,34

,676

62

2

5

3,97

,809

62

2

5

4,08

,836

62

3

5

4,21

,727

62

1

5

4,10

,970

62

2

5

4,23

,777

odgovornost.
Kadar gre kaj narobe, vodja
uvede močnejši nadzor.
Konflikte med nami vodja rešuje
z dogovarjanjem in pogajanjem.
Konflikte med nami vodja rešuje
skladno s predpisanimi
postopki.
Vodja skrbi, da sproti
prejemamo povratne
informacije.
Vodja nas kritizira na način, ki
jih ne žali, marveč jih spodbuja.
Vodja razume naše težave in
probleme pri delu.
Vodja si vzame čas za
razgovore, saj nas tako bolje
spozna.
Vodja nam pomaga pri
uresničevanju naših ustvarjalnih
zamisli.
Vodja daje pri vodenju tima
prednost ustvarjalnosti pred
rutino.
Vodja vse aktivnosti tima skrbno
načrtuje z vidika količine,
obsega in časa.
Vodja je pri vodenju odločen/čna pri izpeljavi nalog in
doseganju postavljenih ciljev.
Vodja zna iz povprečnih
posameznikov narediti odlično
ekipo.
Vodja zna ustvariti ozračje
pripadnosti timu.
Vodja gradi avtoriteto na
korektnih odnosih s sodelavci.
Vodja gradi avtoriteto na svoji
strokovnosti.
Vodja je do nas prija-zen/zna in
prizanesljiv/-a.
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Vodja gradi medsebojne

62

2

5

4,26

,767

62

2

5

4,02

,820

62

3

5

4,40

,712

62

2

5

4,29

,818

62

2

5

4,37

,730

62

2

5

4,24

,843

62

2

5

3,81

,846

62

1

5

3,89

,812

62

1

5

3,97

,991

62

3

5

4,00

,747

62

2

5

4,03

,829

62

2

5

4,08

,929

62

2

5

4,05

,734

odnose v duhu iskrenosti in
poštenosti.
Vodja v vsakem izmed nas
najde najboljše lastnosti.
Vodja je široko razgledan/-a in
vedno pripravljen/-a sprejemati
nova znanja.
Vodja nam omogoča
neprestano učenje in urjenje
veščin.
Vodja spodbuja našo iniciativo
in inovativnost.
Vodja nam je vedno na voljo za
nasvet in pomoč.
Vodja ve, kaj motivira vsakega
izmed nas, zato k temu pristopa
individualno.
Vodja je strpen/-pna pri
nasprotovanju svojim stališčem
in ne vsiljujem svojega mnenja.
Vodja rešuje medsebojne spore
»iz oči v oči« z vpletenimi
sodelavci.
Vodja skuša poenostaviti
zapletene okoliščine.
Vodja daje pri reševanju
problemov prednost novim in
ustvarjalnim idejam.
Prosim, obkrožite številko
trditve, ki najbolje opiše
ustvarjalnost rezultatov dela
vašega tima.
Prosim, obkrožite številko
trditve, ki najbolje opiše
prispevek vodenja vaše/-ga
vodje k ustvarjalnosti tima.
Valid N (listwise)

62
Descriptive Statistics
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ČLANI VODSTVENEGA TIMA- NOVEMBER
Descriptive Statistics
N
Vodja nam omogoča svobodo

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

14

4

5

4,43

,514

14

1

4

2,29

1,069

14

3

5

3,71

,726

14

1

4

2,50

1,286

14

1

5

3,07

1,141

14

2

5

4,07

1,072

14

3

5

4,36

,745

14

1

5

2,14

1,231

14

3

5

4,21

,699

14

3

5

4,21

,802

14

1

4

3,14

,864

14

2

5

3,64

1,277

14

3

5

4,29

,726

14

4

5

4,43

,514

14

3

5

4,50

,650

14

3

5

4,14

,770

pri delu.
Vodji je bistveno dosegati
delovne cilje, včasih tudi ne
glede na uporabljena sredstva.
Vodja vsakemu od nas
natančno določi delovne
naloge.
Vodja nas spodbuja k
tekmovanju za večjo uspešnost.
Vodja nam jasno pove svoja
stališča in od nas zahteva, da
se jih dosledno držimo.
Vodja med nami ohranja in
krepi prijateljske odnose.
Vodja nam zaupa, zato nas ne
kontrolira pri delu.
Vodja nam ne pojasnjuje svojih
odločitev.
Vodja nam vedno razloži, zakaj
naj upoštevamo predpise in
norme.
Vodja nam poverja odločitve in
odgovornost.
Kadar gre kaj narobe, vodja
uvede močnejši nadzor.
Konflikte med nami vodja rešuje
z dogovarjanjem in pogajanjem.
Konflikte med nami vodja rešuje
skladno s predpisanimi
postopki.
Vodja skrbi, da sproti
prejemamo povratne
informacije.
Vodja nas kritizira na način, ki
jih ne žali, marveč jih spodbuja.
Vodja razume naše težave in
probleme pri delu.
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Vodja si vzame čas za

14

2

5

3,93

,997

14

3

5

4,29

,726

14

3

5

3,86

,663

14

2

5

3,71

,726

14

2

5

4,14

,770

14

3

5

4,29

,611

14

3

5

4,14

,949

14

2

5

4,57

,852

14

3

5

4,50

,650

14

3

5

4,43

,646

14

3

5

4,57

,646

14

3

5

4,50

,650

14

4

5

4,71

,469

14

4

5

4,71

,469

14

3

5

4,57

,646

14

3

5

4,14

,770

razgovore, saj nas tako bolje
spozna.
Vodja nam pomaga pri
uresničevanju naših ustvarjalnih
zamisli.
Vodja daje pri vodenju tima
prednost ustvarjalnosti pred
rutino.
Vodja vse aktivnosti tima skrbno
načrtuje z vidika količine,
obsega in časa.
Vodja je pri vodenju odločen/čna pri izpeljavi nalog in
doseganju postavljenih ciljev.
Vodja zna iz povprečnih
posameznikov narediti odlično
ekipo.
Vodja zna ustvariti ozračje
pripadnosti timu.
Vodja gradi avtoriteto na
korektnih odnosih s sodelavci.
Vodja gradi avtoriteto na svoji
strokovnosti.
Vodja je do nas prija-zen/zna in
prizanesljiv/-a.
Vodja gradi medsebojne
odnose v duhu iskrenosti in
poštenosti.
Vodja v vsakem izmed nas
najde najboljše lastnosti.
Vodja je široko razgledan/-a in
vedno pripravljen/-a sprejemati
nova znanja.
Vodja nam omogoča
neprestano učenje in urjenje
veščin.
Vodja spodbuja našo iniciativo
in inovativnost.
Vodja nam je vedno na voljo za
nasvet in pomoč.
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Vodja ve, kaj motivira vsakega

14

3

5

4,00

,784

14

2

5

4,00

,877

14

2

5

4,43

,852

14

3

5

4,14

,770

14

2

5

3,93

,829

14

1

5

3,71

1,069

14

1

5

3,57

1,089

14

1

5

3,71

,994

14

3

5

3,86

,663

14

3

5

3,93

,730

14

3

5

4,64

,633

14

2

5

4,07

,829

14

1

5

4,07

1,072

14

2

5

3,93

1,072

14

1

5

4,07

1,072

14

2

5

4,29

,914

14

3

5

4,36

,633

14

1

5

3,79

1,311

izmed nas, zato k temu pristopa
individualno.
Vodja je strpen/-pna pri
nasprotovanju svojim stališčem
in ne vsiljujem svojega mnenja.
Vodja rešuje medsebojne spore
»iz oči v oči« z vpletenimi
sodelavci.
Vodja skuša poenostaviti
zapletene okoliščine.
Vodja daje pri reševanju
problemov prednost novim in
ustvarjalnim idejam.
V timu prevladujejo dobri
medosebni odnosi.
Naše sodelovanje temelji na
medsebojnem zaupanju in
pomoči.
V timu je prisotno ozračje
topline, varnosti in optimizma.
Medsebojne odnose bogatimo s
humorjem in prijaznostjo.
Cilji tima so jasno formulirani,
privlačni in izzivalni.
V timu je zaželeno dajanje
iniciativ, predlogov in idej.
V timu vse probleme rešujemo
vzajemno.
V komunikaciji med nami
prevladuje sproščen odnos.
Običajno pohvalimo drug
drugega za dobro opravljeno
delo.
Različnost mnenj razumemo kot
možnost bogatitve z
ustvarjalnimi idejami drugih.
Ne dajemo zavajajočih
informacij.
Ne zadržujemo pomembnih
informacij.
Medsebojne konflikte rešujemo
sproti.
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Medsebojne konflikte rešujemo

14

1

5

3,79

1,122

14

1

5

2,36

1,393

14

3

5

4,07

,730

14

2

5

3,86

,864

14

1

5

3,57

1,089

soglasno.
Konfliktom se raje izogibamo,
ker je to najboljši način za
njihovo reševanje.
V timu si delimo uspehe in
neuspehe.
Svoje in tuje napake pojmujemo
kot novo izkušnjo.
Ustvarjalnost našega dela se
upošteva pri napredovanju
članov tima.
Valid N (listwise)

14

ČLANI VODSTVENEGA TIMA- MAJ
Descriptive Statistics
N
Vodja nam omogoča svobodo

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

14

4

5

4,43

,514

14

1

4

2,29

1,069

14

3

5

3,71

,726

14

1

4

2,50

1,286

14

1

5

3,07

1,141

14

2

5

4,07

1,072

14

3

5

4,36

,745

14

1

5

2,14

1,231

14

3

5

4,21

,699

14

3

5

4,21

,802

pri delu.
Vodji je bistveno dosegati
delovne cilje, včasih tudi ne
glede na uporabljena sredstva.
Vodja vsakemu od nas
natančno določi delovne
naloge.
Vodja nas spodbuja k
tekmovanju za večjo uspešnost.
Vodja nam jasno pove svoja
stališča in od nas zahteva, da
se jih dosledno držimo.
Vodja med nami ohranja in
krepi prijateljske odnose.
Vodja nam zaupa, zato nas ne
kontrolira pri delu.
Vodja nam ne pojasnjuje svojih
odločitev.
Vodja nam vedno razloži, zakaj
naj upoštevamo predpise in
norme.
Vodja nam poverja odločitve in
odgovornost.
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Kadar gre kaj narobe, vodja

14

1

4

3,14

,864

14

2

5

3,64

1,277

14

3

5

4,29

,726

14

4

5

4,43

,514

14

3

5

4,50

,650

14

3

5

4,14

,770

14

2

5

3,93

,997

14

3

5

4,29

,726

14

3

5

3,86

,663

14

2

5

3,71

,726

14

2

5

4,14

,770

14

3

5

4,29

,611

14

3

5

4,14

,949

14

2

5

4,57

,852

14

3

5

4,50

,650

14

3

5

4,43

,646

14

3

5

4,57

,646

uvede močnejši nadzor.
Konflikte med nami vodja rešuje
z dogovarjanjem in pogajanjem.
Konflikte med nami vodja rešuje
skladno s predpisanimi
postopki.
Vodja skrbi, da sproti
prejemamo povratne
informacije.
Vodja nas kritizira na način, ki
jih ne žali, marveč jih spodbuja.
Vodja razume naše težave in
probleme pri delu.
Vodja si vzame čas za
razgovore, saj nas tako bolje
spozna.
Vodja nam pomaga pri
uresničevanju naših ustvarjalnih
zamisli.
Vodja daje pri vodenju tima
prednost ustvarjalnosti pred
rutino.
Vodja vse aktivnosti tima skrbno
načrtuje z vidika količine,
obsega in časa.
Vodja je pri vodenju odločen/čna pri izpeljavi nalog in
doseganju postavljenih ciljev.
Vodja zna iz povprečnih
posameznikov narediti odlično
ekipo.
Vodja zna ustvariti ozračje
pripadnosti timu.
Vodja gradi avtoriteto na
korektnih odnosih s sodelavci.
Vodja gradi avtoriteto na svoji
strokovnosti.
Vodja je do nas prija-zen/zna in
prizanesljiv/-a.
Vodja gradi medsebojne
odnose v duhu iskrenosti in
poštenosti.
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Vodja v vsakem izmed nas

14

3

5

4,50

,650

14

4

5

4,71

,469

14

4

5

4,71

,469

14

3

5

4,57

,646

14

3

5

4,14

,770

14

3

5

4,00

,784

14

2

5

4,00

,877

14

2

5

4,43

,852

14

3

5

4,14

,770

14

2

5

3,93

,829

14

1

5

3,71

1,069

14

1

5

3,57

1,089

14

1

5

3,71

,994

14

3

5

3,86

,663

14

3

5

3,93

,730

14

3

5

4,64

,633

14

2

5

4,07

,829

14

1

5

4,07

1,072

najde najboljše lastnosti.
Vodja je široko razgledan/-a in
vedno pripravljen/-a sprejemati
nova znanja.
Vodja nam omogoča
neprestano učenje in urjenje
veščin.
Vodja spodbuja našo iniciativo
in inovativnost.
Vodja nam je vedno na voljo za
nasvet in pomoč.
Vodja ve, kaj motivira vsakega
izmed nas, zato k temu pristopa
individualno.
Vodja je strpen/-pna pri
nasprotovanju svojim stališčem
in ne vsiljujem svojega mnenja.
Vodja rešuje medsebojne spore
»iz oči v oči« z vpletenimi
sodelavci.
Vodja skuša poenostaviti
zapletene okoliščine.
Vodja daje pri reševanju
problemov prednost novim in
ustvarjalnim idejam.
V timu prevladujejo dobri
medosebni odnosi.
Naše sodelovanje temelji na
medsebojnem zaupanju in
pomoči.
V timu je prisotno ozračje
topline, varnosti in optimizma.
Medsebojne odnose bogatimo s
humorjem in prijaznostjo.
Cilji tima so jasno formulirani,
privlačni in izzivalni.
V timu je zaželeno dajanje
iniciativ, predlogov in idej.
V timu vse probleme rešujemo
vzajemno.
V komunikaciji med nami
prevladuje sproščen odnos.
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Običajno pohvalimo drug

14

2

5

3,93

1,072

14

1

5

4,07

1,072

14

2

5

4,29

,914

14

3

5

4,36

,633

14

1

5

3,79

1,311

14

1

5

3,79

1,122

14

1

5

2,36

1,393

14

3

5

4,07

,730

14

2

5

3,86

,864

14

1

5

3,57

1,089

drugega za dobro opravljeno
delo.
Različnost mnenj razumemo kot
možnost bogatitve z
ustvarjalnimi idejami drugih.
Ne dajemo zavajajočih
informacij.
Ne zadržujemo pomembnih
informacij.
Medsebojne konflikte rešujemo
sproti.
Medsebojne konflikte rešujemo
soglasno.
Konfliktom se raje izogibamo,
ker je to najboljši način za
njihovo reševanje.
V timu si delimo uspehe in
neuspehe.
Svoje in tuje napake pojmujemo
kot novo izkušnjo.
Ustvarjalnost našega dela se
upošteva pri napredovanju
članov tima.
Valid N (listwise)

14
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VODJA NOVEMBER / MAJ
TRDITEV
R1.
R2.
R3.
R4.
R5.
R6.
R7.
R8.
R9.
R10.
R11.
R12.
R13.
R14.
R15.
R16.
R17.
R18.
R19.
R20.
R21.
R22.
R23.
R24.
R25.
R26.
R27.
R28.
R29.
R30.
R31.
R32.
R33.
R34.
R35.
R36.
R37.
R38.
R39.
R40.
R41.
R42.
R43.
R44.
R45.
R46.
R47.
R48.
R49.
R50.
R51.
R52.
R53.
R54.
R55.
R56.
R57.

OCENA - NOVEMBER

OCENA - MAJ
4
2
2
2
3
5
4
2
4
3
4
4
2
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
5
4
4
5
5
4
5
5
5
4
4
4
3
4
5
5
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
5
4

173

5
3
2
3
2
2
5
2
4
4
4
5
4
4
5
5
4
4
3
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
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Priloga št. 4: Vprašalnik za sprotno merjenje zaznavanja učinkovitosti
vodstvenega tima

PREDANOST
vsi zaposleni podpirajo nalogo tima.
POSLANSTVO
člani tima razumejo, kateri dosežki se od njih
pričakujejo.
CILJI
člani tima opravljajo naloge, ki so v skladu z
uresničevanjem poslanstva.
ZAUPANJE:
člani tima si zaupajo in spoštujejo drug drugega.
TIMSKO SREČANJE
srečanje je bilo učinkovito, vidni so rezultati.
DELJENA ODGOVORNOST
člani tima prepoznavajo soodvisnost znotraj tima
za doseganje skupnega uspeha.
OBVLADOVANJE KONFLIKTOV
konflikti so prepoznani in odstranjeni, preden
postanejo razdiralni.
VLOGE IN ODGOVORNOSTI
vsak člani tima ve, kaj se od nje (-ga) pričakuje.
SODELOVANJE
vsak član tima sodeluje pri vseh aktivnostih tima.
KOMUNIKACIJA
z informacijami so seznanjeni vsi člani tima,
informacije o dejavnostih tima se prenesejo vsem
zaposlenim
1: nikakor ne drži - 5: popolnoma drži

1

(vir: Arcaro, 1995: 14, 15)
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Priloga št. 5: Vprašalnik za polletno evalvacijo tima
VPRAŠALNIK: POLLETNA EVALVACIJA TIMA
Tim, ki mu pripadam…
TRDITEV
Je ravno prav velik.
Člani se medsebojno podpiramo.
Vsak lahko reče drugemu kaj je dobro in kaj ga moti.
Poznamo vrednote in prepričanja drug drugega.
Povezuje nas »mi« občutek.
Spodbujamo procese spreminjanja.
Vplivamo tudi na spremembe izven naše skupine.
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DA

NE

Svoja mnenja vizualiziramo skozi skupinsko delo.
Skušamo ugotoviti, katera prepričanja ovirajo naše delo.
Znamo ohranjati avtonomijo, a smo kljub temu med seboj povezani.
Znamo usklajevati osebne in skupne cilje.
Poznamo trenutke harmonije in uravnoteženosti.
Poznamo metode za skupno delo.
V njem je bližina mogoča.
Konflikte skupaj rešujemo.
V odnosu do članov nimamo nobenih globljih starih zamer.
Zavedamo se pomena svojega dela in dela skupine.
Osebne in skupinske vizije se ujemajo.
Zavedamo se svojega pomena v sklopu celotne organizacije/področja.
Pravila našega sodelovanja so jasna.
Znamo biti kreativni.
Povezave med nami so vsem znane in jasne.
Naša skupina omogoča individualnost in osebni razvoj.
Vsi smo prispevali k izoblikovanju vizije.
Zavedamo se kvalitete odnosov z drugimi delovnimi skupinami.
Znamo koordinirati skupno delo/projekte.
Smo odprti do drugih idej.
Znamo se učiti drug od drugega.
Mislim, da smo prav zanimiva skupina.
Prepoznavamo širše sistemske odnose, ki vplivajo na naše delo.
Trenutno stanje sprejemamo kot osnovo za spremembo.
Večkrat se skupaj nasmejemo.
Vsak v skupini ve, kako gre drugim članom.
Vemo, da si v pogovorih delimo mnenja, ne pa resnice.
Znamo razdeliti delovne naloge.
Naša vizija je zanimiva.
Uporabljamo raznovrstne metode prezentacije svojih idej.
Znamo poskrbeti, da lahko koncentrirano delamo.
Razvili smo strategije kreativnega dela.
Znamo slediti vodji in znamo tudi voditi.
Vsak v skupini pozna svojo vlogo in svoj status.
Če bi morali nehati skupaj delati, bi to doživeli kot izgubo za vse.
Pri skupinskih sestankih nismo moteni.
Sposobni smo odprtosti in zaupanja.
Znamo poiskati svoje močne točke.
Spoštujemo različne talente in sposobnosti.
Naša vizija združuje tako naravo kot metode dela.
Delamo v primernem in lepem okolju.
Drug z drugim smo spoštljivi in odkriti.
Zavedamo se, da smo skupaj močnejši.
Prepričanja in vrednote naše ustanove so nam poznani.
Med sabo smo povezani.
Naše delo je širše družbeno koristno.
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Število in trajanje naših srečanj je primerno.
Včasih se znamo tudi medsebojno pohvaliti.
Dobro načrtujemo cilje našega dela.
V problemih znamo videti tudi pozitivne strani.
Razvili smo toleranco do drugačnosti.
Od našega dela imajo korist mnogi izven ustanove/področja dela.
(Vir: izvirnik Maas in Ritschl, prevedla in delno priredila A. Kobolt v Kobolt, 2010: 184186.)

Priloga št. 6: Polletna evalvacija delovanja vodstvenega tima
Pri ocenjevanju prvega področja (okolje) smo izpostavili sledeče:


želimo si daljša ali pa bolj pogosta srečanja, saj je po dosedanjem načinu preveč
hitenja (ali je preveč vsebine za en sestanek ali pa premalo časa),



pri skupnem delu se ne poslužujemo različnih metod, pač pa potekajo sestanki
večinoma na en način - želimo si različnih metod,



izpostavljeno je bilo tudi preveliko število članov v timu (težje diskutiramo),



nekateri menijo, da so srečanja prepogosto in je včasih prisoten občutek, kot da je
srečanje zgolj zaradi srečanja samega in ne z namenom ali nekimi konkretnimi cilji.

Pri ocenjevanju drugega področja (vedenje) smo diskutirali o:


kaj pojem vizualizacija pravzaprav pomeni (ali svoja mnenja vizualiziramo skozi
skupinsko delo?),



skupno smo ugotovili, da nismo posebej določili pravil delovanja tima,



nekateri menijo, da so pravila samoumevna in določena že na ravni vrtca in jih ni
potrebno posebej poudarjati.

Pri ocenjevanju tretjega področja (sposobnosti) smo ugotavljali, da:


je na tem področju najmanj trditev ocenjenih z DA pri več članih tima,



v treh trditvah se v največjem številu ujemamo z negativnim odgovorom (skušamo
ugotoviti, katera prepričanja ovirajo naše delo; vsak v skupini ve, kako gre drugim
članom; razvili smo strategije kreativnega dela),
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nekateri člani vidijo veliko kreativnosti v našem dosedanjem delu (npr. v skupnem
načrtovanju - akcijski načrt vodstvenega tima, sam način vodenja, ki zakonsko ni
določen ali obvezen),



v timu nimamo jasno razdeljenih vlog,



da bi bilo dobro člane tima menjati na 2 leti in ne vsako leto, saj tim potrebuje čas, da
se razvije,



smo si na začetku delovanja tima zadali jasen cilj, da se bomo učili timsko voditi vrtec
(nekateri menijo, da morda manjka še kakšen konkreten cilj glede samega delovanja
tima).

Pri ocenjevanju četrtega področja (vrednote) so prišla v ospredje bolj osebna videnja in
občutki (v trditvah, pri katerih smo odgovarjali z NE, si nismo bili enotni), tako so nekateri,
na podlagi osebnih izkušenj izpostavili:


da ne poznamo vrednot in prepričanj drug drugega (mnenje enega),



znamo slediti vodji, ne pa tudi voditi (mnenje enega),



ali se znamo predstaviti drugim? - ugotovili smo, da se znamo predstaviti drugim, se
pa do zdaj nismo predstavljali,



nekateri čutijo, da znamo ohranjati svojo avtonomijo znotraj tima, med seboj pa še
nismo zelo povezani,



ugotavljamo, da smo si različni in že trditev v vprašalniku lahko gledamo vsak s
svojega vidika in razumevanja, zato so tudi odgovori različni.

Peto področje (identiteta) smo ocenili takole:


največ polemike je izzvala trditev, da vsi člani ne čutimo, da nas povezuje »mi«
občutek (izkazalo se je različno dojemanje tega pojma - »mi«),



ugotovili smo, da delovnih nalog v timu nismo razdelili,



iz prejšnje postavke logično sledi, da člani v skupini ne poznamo svoje vloge,



izkazalo se je tudi, da se še ne čutimo popolnoma povezani (ugotovili smo, da je
intenzivnost povezanosti odvisna od stopnje razvoja tima, torej je za vse potreben nek
proces).

Pri šestem področju (smisel dela v timu) smo ugotavljali:


da vsi člani ne poznamo vizije tima, oziroma, nekateri menimo, da tim vizije sploh ni
zastavil,
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nekateri so mnenja, da je vizija vrtca v bistvu tudi vizija vodstvenega tima, saj
vodstveni tim stremi k uresničevanju vizije vrtca in njegovo delo je temu primerno
tudi usmerjeno,



ponovno smo preučili vizijo vrtca in se v večini odločili, da bo vizija vrtca tudi vizija
vodstvenega tima.

Priloga št. 7: Vsi odgovori članov vodstvenega tima ob analizi dejavnosti
za razvoj vodstvenega tima (delovna verzija)
1. VLOGE V TIMU
Pri izbiri vlog smo imeli na voljo dve izbiri glede na podobnost člana z lastnostmi določene
vloge (po Belbinu). Nekatere vloge so se pojavljale večkrat, nekaterih pa ni izbral nihče. Ob
razmišljanju, zakaj je prišlo do tako neenakomerne razdelitve, ugotavljam, da so bile ključne
za dokončno izbiro morda dopustne slabosti, ki jih navaja Belbin. Npr.: usklajevalec ima zelo
zanimive poteze (miren, zaupa vase, se obvlada) pozitivne kvalitete (objektiven, brez
predsodkov obravnava vse, ki bi lahko kaj prispevali), dopustne slabosti pa vidim kot ne
ravno splošno zaželene lastnosti (ne izstopa po inteligenci ali ustvarjalnosti).
Druga možnost, zakaj smo tako podobno izbirali, pa je lahko tudi ta, da smo si tako zelo
podobni. Glede na rezultate potrebujemo še izzivalca in inovatorja, pri 5., 7. In 8. vlogi pa se
bomo morali še odločiti, kdo bo prevzel katero vlogo (nekatere se bodo zaradi večjega števila
članov kot vlog tudi podvajale).

2. PRAVILA V TIMU
Člani tima smo predlagali 5 pravil, ki se nam zdijo pomembna za dobro delovanje tima in bi
morala veljati tudi v našem timu. Dobili smo nabor pravil (po vsebini zelo podobnih), ki sem
jih nato zbrala v kategorije in tako dobila 5 ključnih pravil, ki smo jih torej sooblikovali vsi
člani tima.

(6) Veljajo vsa pravila etičnega ravnanja in komuniciranja (vsak prisluhne vsakomur,
ponuditi možnost za predstavitev določenih problemov ali dobrih predlogov, naj
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prevlada moč argumentov in ne argumenti moči, usmerjene razprave z vnaprej znano
temo, spoštujemo razmišljanje in ideje vsakega člana tima).
(7) Jasen časovni okvir (ne naložimo si več dela, kot ga lahko v nekem časovnem roku
opravimo, omejitev časa za razpravo, smotrno razpolaganje s časom).
(8) Jasni cilji, naloge, navodila (dosledno izvajanje v praksi, spoštovanje in realiziranje
skupnih dogovorov, jasno se pove, kaj ostane med nami in kaj lahko prenesemo
sodelavkam - dogovorjeno, kdaj, kako in kdo posreduje informacije drugim zaposlenim,
varovanje podatkov in informacij).
(9) V timu odločamo s konsenzom in manj pogosto z večinskim glasovanjem (enakost
vseh).
(10) Sledimo skupnemu cilju (obravnava in reševanje tem oz. problematike, ki zadeva vsa
področja; smiselno določiti prioritetne naloge oz. jih razvrstiti po pomembnosti).


Če želimo sogovornika resnično slišati, ga moramo dobro poslušati, tako kot si sami
želimo, da bi drugi poslušali nas (klepetanje po parih ali manjših skupinah, medtem ko
eden argumentira svoje ideje, ne sodi v timsko delo).



Svoja vprašanja in ideje po možnosti utemeljimo, saj jih bodo tako drugi laže sprejeli.



K timskemu delu ne sodi razkazovanje posameznikove domnevne premoči (svoje
ideje preoblikujemo v korist skupne rešitve, za dosego skupnega cilja).



Spoštujemo razmišljanje in ideje vsakega člana tima (seveda pa se nujno ne strinjamo
z vsem).



Pri diskutiranju v timu upoštevamo pravila strokovne razprave.



Vsak prisluhne vsakemu.



Vsak ima možnost dati svoje predloge in argumente.



Jasno se pove, kaj ostane med nami in kaj lahko prenesemo sodelavkam (oz. jim celo
moramo prenesti).



Jasen časovni okvir, ki se ga držimo. Ne naložimo si več dela, kot ga lahko v nekem
časovnem roku opravimo.



Veljajo vsa pravila etičnega ravnanja in komuniciranja.



Vse o čemer se pogovarjamo ostane znotraj tima razen zadev, za katere se
dogovorimo, da gredo v » Javnost«.



Se poslušamo – pa saj je to zajeto že v točki 1.



Omejitev časa za razpravo.



jasni cilji, naloge, navodila
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splošno znana pravila o sodelovanju in komuniciranju ( lahko jih tudi posebej za tim
opredelimo in zapišemo)



razprave v duhu « jaz poslušam tebe, ti mene« z omejenim časom za razpravo



brez preskakovanja in oddaljevanja od bistva teme



aktivno poslušanje sogovornika



ponuditi možnost za predstavitev določenih problemov ali dobrih predlogov



naj prevlada moč argumentov in ne argumenti moči



spoštovanje in realiziranje skupnih dogovorov



odprtost za konstruktivne predloge in drugačna mnenja



Veliko pravil sodi v okvir: sodelovanje, etika, zadovoljstvo, spoštovanje.



Razprave: usmerjene, tema zaželeno da je znana že prej (npr. dogovori na predhodnem
srečanju ali v dnevnem redu).



Akcije: dogovorjene, vloge in pristojnosti razumljene in sprejete med vsemi člani.



Odločanje: s konsenzom in manj pogosto z večinskim glasovanjem.



Informacije: dogovorjeno, kdaj, kako in kdo jih posreduje drugim zaposlenim.



V skupini vedno govori samo eden.



Sprejemanje novih idej in mišljenja.



Pozorno poslušanje, kaj govorijo drugi člani.



Smotrno razpolaganje s časom.



Medsebojna usklajenost.



Skupno se dogovorimo, kaj od predmeta razprave gre lahko v javnost in kaj ne.



Želim, da se poslušamo in drug drugemu povemo, kaj nas muči, da smo spoštljivi do
drugih, da se čutimo, dajemo dobre replike (o kateri lahko še zvečer razmišljamo).



Mislim, da je dobro, da se na timskem sestanku izpostavijo stvari, o katerih nimamo
enakega mišljenja. Bogati me in mislim, da vse vas, pogovor o takih stvareh. Zadnjič,
ko smo evalvirali delo tima, sem se zavedla, da sem samo kapljica v vedru vode,
ampak ta kapljica je pomembna.



opredeliti jasne cilje in naloge tima



spoštovanje drug drugega



pri razpravi in diskusiji v timu upoštevamo pravila strokovne razprave



na sestanek pridemo pripravljeni (če imamo vnaprej podano vsebino)



učinkovito porabimo čas namenjen sestankom
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3. ANALIZA OSEBNE PRIPRAVLJENOSTI
ODGOVORI ČLANOV TIMA
a) Česa se bojim v zvezi s timskim delom?
Odgovori članov tima o bojaznih pri timskem delu so se v večini primerov ponavljali v smislu
neenakega obsega prispevanja posameznega člana, ponekod je bilo slutiti tudi negotovost (ali
bom zmogla dovolj dobro doprinesti delu tima, ali bom dovolj glasna in zato slišana; da ne
bom vedela, kaj je moje delo, kaj se pričakuje od mene; bojazen, da nimamo dovolj znanja v
menedžmentu in je tak način vodenja lahko preveč »visokopotezen«), omenjeno je tudi
pomanjkanje časa za kakovostno delo, bojimo se nejasnih vlog in odgovornosti ter časovnih
rokov.
Ravnateljica razmišlja o odgovornosti in nalogah, h katerim jo zavezuje 49. člen ZOFVI. Ne
želi si, da bi se člani vodstvenega tima (ki kot oblika vodenja ni ravno pogosta v slovenskih
vrtcih) počutili izkoriščane, v smislu, da ravnateljica svoje naloge in dolžnosti prenaša na
druge (v tem primeru na člane vodstvenega tima). Sprašuje se, kaj od zapisanih nalog v
ZOFVI dati v pristojnost vodstvenemu timu.
b) Kaj pričakujem od kolegic (kolegov) v timu?
Na vprašanje o tem, kaj pričakujemo od kolegic (-ov) v timu, smo odgovarjali zelo podobno:
vsi si želimo spoštljivega odnosa, odkritosti, argumentirane in konstruktivne kritike,
sprejemanja drugačnih mnenj; medsebojnega dopolnjevanja, zaupanja in pomoči;
konstruktivnega reševanja morebitnih konfliktov; vestno in odgovorno izpolnjevanje svojih
nalog v timu; raznovrstnost v mišljenju; odkritost pri podajanju svojega mnenja in tudi o tem,
kaj bomo obravnavali na teh sestankih in katere odločitve so prepuščene ravnateljici in
pomočnici.
c) Kaj pričakujem od vodstva v zvezi s timskim delom?
Od vodstva pričakujemo jasno opredeljene cilje, ki vodijo k jasno opredeljenim nalogam in
jasnim navodilom; razumevanje, da imamo člani različne kompetence in znanja; da morajo
biti člani vodstva že po osnovni odgovornosti nosilci nalog; povratne informacije o
opravljenih nalogah vseh članov; organizacijska in vsebinska priprava (slednjo imajo možnost
dopolnjevati in predlagati vsi člani tima); vlogo povezovalca, usmerjevalca k rezultatom; da
stoji za našimi nalogami, podpira naše razmišljanje in se ne boji dati kakšne zadeve v
razpravo.
V odgovorih na vprašanji, kaj pričakujejo člani tima od kolegic (-ov) in od vodstva, je skrit
občutek neenakosti med odgovornostjo in nalogami ravnateljice in pomočnice ravnateljice ter
ostalimi člani tima. Vodstveni tim v vrtcu ima to specifiko, da zakonsko še ni opredeljen, zato
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se pojavlja vprašanje, ali ima ravnateljeva odgovornost, razdeljena na člane vodstvenega tima,
tudi zakonsko podlago. Če upoštevamo zakonitosti timskega dela, potem ne moremo mimo
dejstva, da so v prvi vrsti vsi člani tima enakopravni, kar pomeni ne samo, da imajo enake
pravice, ampak si enakovredno delijo tudi odgovornost. V vodstvenem timu vrtca pa nosi
osnovno odgovornost in pristojnosti po trenutni slovenski zakonodaji v največji meri ravnatelj
in iz tega lahko razberemo, da vsi člani tima ne morejo biti enakopravni.

4. PREDLAGANE OBLIKE SKUPNEGA DELA VODSTVENEGA TIMA
Glede na rezultate samoevalvacijskega vprašalnika in sklepe, do katerih smo prišli na podlagi
strokovne diskusije ob polletni evalvaciji, je vsak član oblikoval vsaj tri predloge različnih
oblik skupnega dela vodstvenega tima:


delavnica



frontalna predstavitev nekega problema ob ppt



možnost uporabe interaktivne table (Melita nas nauči uporabe)



nevihta idej



delo v manjših skupinah, skupen pregled in oblikovanje zaključkov



metoda diskusije



delavnice (viharjenje možganov,razprava 6/6 – odvisno od faze in problema)



frontalna – kakšna predstavitev ob ikt.



morda kakšen skupen seminar?



skupno delo: utrjevanje smisla skupnega dela, utrjevanje misli, da smo vodstveni tim
in
da dobro dihamo,



delavnice



strokovna razprava



delavnice



uporaba ikt



metode za skupno razmišljanje: viharjenja možganov/burjenja duha (brainstorming).



metode za aktivno posredovanje vsebine : metoda dela v manjših skupinah, parih;
metoda predavanja, referata/kratkega predavanja, kratkega referata.



metode za spodbujanje komunikacije : metoda razprave/krožnega pogovora,
metoda za in proti (pro et contra).
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metode za posredovanje in preverjanje rezultatov: metoda stene z listki, metoda
spin (swot).



za načrtovanje, vrednotenje: metoda šestih klobukov kreativnega razmišljanja.



občasna izvedba iger spoznavanja, sodelovanja, zaupanja, razbremenitvenih igre,
ki pripomorejo k oblikovanju spodbudnega varnega okolja, samopodobi
posameznika, močnejši povezanosti med člani, razvijanju in vzdrževanju dobrih
odnosov in ni vezano izključno na vsebino.



razprava in podaja mnenj, idej



delavnica



uporaba ikt opreme



vodena razprava z oblikovanjem sklepov oziroma zaključkov ( gradivo po e –
pošti)



delo v tandemih ali skupinah – predstavitev zaključkov po skupinah in frontalno
oblikovanje zaključkov



del članov pripravi gradivo, ga pošlje v pregled in na sestanku oblikujemo zaključke,
mnenja.



vodena razprava



delavnice



brainstorming



metoda diskusije



individualne zadolžitve in predstavitev ostalim članom



metoda preučevanja primerov

METODE DELA, ZA KATERE SMO SE ODLOČILI:
1. NEVIHTA IDEJ
2. DELO V MANJŠIH SKUPINAH, SKUPEN PREGLED IN OBLIKOVANJE
ZAKLJUČKOV
3. METODA DISKUSIJE
4. DELAVNICE (VIHARJENJE MOŽGANOV,RAZPRAVA 6/6 – ODVISNO OD FAZE IN
PROBLEMA)
5. FRONTALNA – KAKŠNA PREDSTAVITEV OB IKT.
6. STROKOVNA RAZPRAVA
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7. METODA PREDAVANJA, REFERATA/KRATKEGA PREDAVANJA, KRATKEGA
REFERATA.
8. METODE ZA SPODBUJANJE KOMUNIKACIJE : METODA
RAZPRAVE/KROŽNEGA POGOVORA, METODA ZA IN PROTI (PRO ET CONTRA).
9. METODE ZA POSREDOVANJE IN PREVERJANJE REZULTATOV: METODA
STENE Z LISTKI, METODA SPIN (SWOT).
10. ZA

NAČRTOVANJE,

VREDNOTENJE:

METODA

ŠESTIH

KLOBUKOV

KREATIVNEGA RAZMIŠLJANJA.
11. OBČASNA

IZVEDBA

IGER

RAZBREMENITVENIH
SPODBUDNEGA

IGRE,

VARNEGA

SPOZNAVANJA,
KI

SODELOVANJA,

PRIPOMOREJO

OKOLJA,

ZAUPANJA,

K

OBLIKOVANJU

SAMOPODOBI

POSAMEZNIKA,

MOČNEJŠI POVEZANOSTI MED ČLANI, RAZVIJANJU IN VZDRŽEVANJU
DOBRIH ODNOSOV IN NI VEZANO IZKLJUČNO NA VSEBINO.
12. RAZPRAVA IN PODAJA MNENJ, IDEJ
13. VODENA RAZPRAVA Z OBLIKOVANJEM SKLEPOV OZIROMA ZAKLJUČKOV (
GRADIVO PO E – POŠTI)
14. DELO V TANDEMIH ALI SKUPINAH – PREDSTAVITEV ZAKLJUČKOV PO
SKUPINAH IN FRONTALNO OBLIKOVANJE ZAKLJUČKOV
15. INDIVIDUALNE ZADOLŽITVE IN PREDSTAVITEV OSTALIM ČLANOM
16. METODA PREUČEVANJA PRIMEROV
Na naslednjem srečanju smo se člani vodstvenega tima pogovorili o razdelitvi vlog v timu.
Nekatere vloge so se pojavljale večkrat, nekaterih pa ni izbral nihče. To je bil tudi razlog, da
smo si raje kot vloge razdelili naloge. Razpravljali smo o nalogah ravnatelja (49. člen ZOFVI
) in se opredelimo do njih v smislu, ali si nalogo lahko delimo kot vodstveni tim ali pa je
naloga izključno v pristojnosti in odgovornosti ravnateljice. Pregledali smo posamezne
naloge, izbrali in razdelili naloge:
 organizira, načrtuje in vodi delo vrtca oziroma šole: Melita, Karmen, Armando,
Silvija, Sonja;
 pripravlja program razvoja vrtca oziroma šole: Nataša in Marija, Silvija;
 oblikuje predlog nadstandardnih programov: Darja, Silvija, Sonja; koordinira: Darja;
 organizira mentorstvo za začetnike: (organizacijski vidik ravnateljica, poiščemo
ustrezne strategije in načine): Darja, Renata, Nataša D.; koordinira: Nataša D;

185

 skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike
sodelovanja): vsi člani VT;
 je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo
letnega poročila o samoevalvaciji letnega poročila o delovanju šole ali vrtca: člani VT
: Marija in Nataša;
 opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi: člani VT.
Nove metode (najprej delovne) bomo uvajali sprotno in glede na vsebino.
Na majskem srečanju smo obravnavali ponudbo, ki smo jo dobili od skupine študentk v
zadnjem letniku fakultete, ki bo za nalogo izdelala strateški načrt našega vrtca. Ob tem smo
videli priložnost, da ob oceni stanja tudi sami vidimo, kje smo, saj smo vizijo izdelali
spomladi 2004. Gradivo smo dobili po e pošti, vsak član je imel možnost povedati svoje
videnje in predloge. Oblikovali smo skupne vsebine strateškega načrta.
Ravnateljica je predstavila možnosti volonterskega dela v vrtcu, ki pa ima različna pravila za
tehnične in strokovne delavce. Člani tima bodo svoje mnenje izrazili preko SPIN analize
(gradivo je bilo posredovano na sestanku). Rezultate bo obdelala Sonja in na podlagi tega bo
oblikovano stališče. Rok za zbiranje podatkov je bil določen do konca tedna.

Priloga št. 8: Končna evalvacija delovanja vodstvenega tima (delovna
verzija)
Zadnje srečanje v tem šolskem letu je bilo namenjeno končni evalvaciji delovanja tima, ki
smo jo izvedli s pomočjo vprašalnika, prirejenega po vprašalniku Intervizija in supervizijaevalvacija; (c) Simona Tancig, PeF, 2011).
Izbrala sem evalvacijski vprašalnik, ki je naravnan refleksivno, saj sem menila, da potrebuje
tim za svoj nadaljnji razvoj boljšo medsebojno povezanost članov tima.
V analizi, ki sledi, sem izdelala sintezo vseh odgovorov članov vodstvenega tima in odgovore
deskriptivno analizirala.
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UČENJE IN SPOZNAVANJE O SAMEM SEBI IN DRUGIH ČLANIH TIMA
4.

Kaj sem se naučil-a v procesu timskega dela? Kaj sem pridobil-a osebno, poklicno?


Da smo vsi enakovredni člani s svojo vlogo v timu in združujejo nas skupni
problemi, ki jih rešujemo ter visoka pripadnost pri doseganju skupnega cilja
proti katerim stremimo.



»Več glav več ve«.- takšna raznolikost med nami, super ustvarjalnost, občutek
odvisnosti…



Menim, da smo se najprej morali« znajti«, prevzeti svojo vlogo v timu in v dobri
klimi je tim zaživel.



Naučila sem se, da več glav več ve, saj smo ljudje kompetentni na različnih
področjih.



Skozi timsko delo sem dobila vpogled v širše delovanje vrtca.



Vsak v timu prispeva del sebe, svoje znanje, ideje, razmišljanja.



V timu se naučiš razmišljati tudi drugače, širše.



Stvari je lažje reševati z več različnimi idejami.



Timsko delo je bolj učinkovito, kot seštevek dela posameznikov.



Pridobivanje izkušenj in spoznavanje, razumevanje in sprejemanje svojih
sodelavk, sodelavcev.



S prakso vzgojnega kadra spoznavam še drug vidik delovanja vrtca.



Osebni: premik od občutka, da je moj prispevek le pisanja zapisnika do
vsebinskega prispevka je majhen, a je – čeprav osebno s tem nisem zadovoljna.



Tim se gradi hitro, saj hkrati zasledujemo vsebinske, kot tudi cilje timskega dela.
Menim, da poti še nismo združili.



Skupaj oblikujemo veliko boljše rešitve, saj ima vsak član tima svoj pogled;
vsekakor je timsko delo prihodnost, saj omogoča aktivno vlogo posameznika in
s tem

daje možnosti za boljše uresničevanje skupnih ciljev oziroma ciljev

organizacije.


Dobro timsko delo je zahtevno, dobro moraš poznati člane tima, vsak član mora
prevzeti določeno vlogo in jo odgovorno izpeljati. Za dobro delo tima pa smo
odgovorni vsi člani, zato mislim, da bi se morali vsi bolj izpostaviti, zagovarjati
svoja stališča in ne misliti vedno enako ali le pokimati drugemu.



Poklicno: nadgradila teoretično poznavanje timskega dela.
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Osebno: bolje spoznala nekaj sodelavk.



Da lahko vsak na svojem področju prispeva k skupnim ciljem.



Poglobila timsko delo in dojemam problematiko vrtca bolj celostno.



Imam uvid v stvari , v katere sicer ne bi imela.



Predvsem to, da vsaka skupina še ni tim in da mora vsak tim čez nekaj razvojnih
faz, da postane učinkovit.



Stopam naprej po poti profesionalnega razvoja.



Proces timskega dela je nov koncept, ki smo ga spoznavali v letošnjem šolskem
letu. Postavljeni smo bili v novo vlogo, ki smo se jo vsi skupaj učili in vsekakor
sem odnesel osnove delovanja v timu.

Kako so uresničena pričakovanja in cilji – osebni in tima?

5.


Na začetku nisem videla »moje« vloge v timu (moje naloge…), zadnje čase pa imamo
časovno stisko.



Menim, da smo se komaj začeli učiti, zato tudi pričakovanja niso bila visoka. Se pa vsi
učimo in če se bo tim obdržal, bo vsako leto boljši.



Premalo časa in hitenje pri zasledovanju ciljev timskega dela.



Slabo poznavanje in razumevanje vsebin, o katerih se pogovarjamo in odločamo.



Menim, da smo vsi prispevali po svojih močeh.



Na začetku nisem prav dobro vedela, kakšna je moja vloga v timu. Bolj smo se
sestajali, bolj mi je postajalo jasno, kaj se od mene pričakuje. Mislim, da bomo
naslednje leto lahko dobro delali.



Odvisno od postavljenega cilja, vsak konkretni cilj smo uresničili.



Tovrstnega timskega dela se šele učim (povezovanja vseh strok v vrtcu).



Na začetku sem si predstavljala, da bo bolj enostavno, kot pa se je kasneje pokazalo.



Menim, da je za prvo leto dobro.



Cilji, ne bi rekel letošnji cilji, ker mislim, da je bil cilj, da smo razumeli tim kot tim, in
da je bilo v smislu le tega narejeno veliko.

6.

Kaj me ovira pri timskem delu?


Na začetku nisem videla »moje« vloge v timu (moje naloge…), zadnje čase pa imamo
časovno stisko.
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Pri dotičnem timskem delu – delu vodstvenega tima čutim predvsem primanjkljaj na
področju, ki se tiče vodstva (različni pravilniki, organizacijske zadeve).



Premalo časa in hitenje pri zasledovanju ciljev timskega dela.



Slabo poznavanje in razumevanje vsebin, o katerih se pogovarjamo in odločamo.



Čas in dilema ali odpiramo prave teme – čigava je odgovornost, kaj bomo obravnavali
in kaj ne



Čas, ki ga namenjamo sestankom, ponavadi je ena ura premalo. Ovira me tudi to, da
določenih članov ne poznam dobro in se še »tipamo«.



Sem individualist , vse najraje naredim sama brez razprav in kompromisov.



Včasih se počutim nekompetentno za določeno vrsto odločanja, premalo poznam
materijo.



Sistem vodenja vrtcev in šol v Sloveniji še ni pripravljen za timsko vodenje, saj
ravnatelju nalaga izključne odgovornosti, kar pa ne sovpada z zakonitostmi timskega
dela, kjer moramo stremeti k enakosti vseh članov tima (tudi z vidika odgovornosti).



Nenehno prilagajanje in včasih zaradi večjega števila udeležencev, počasnejša
realizacija.



Določena korektnost mora obstajati med timom in pomembno je, da timski sodelavci
razmišljajo široko in ne osebno prizadeto, prisluhniti je potrebno tudi stvari, ki morda
res ni upravičena, vendar jo je potrebno z argumenti utemeljiti.

PRISPEVEK TIMA IN POSAMEZNIH ČLANOV V NJEM
Kakšno vlogo je imel tim pri mojem napredovanju?

4.


Ugotovitev uspešnost tima s svojo raznolikostjo, izvirnostjo, znanjem, izkušnjami…,
kar je olajšalo pot do cilja, ki bi ga posameznik veliko težje dosegel.



Tim je imel veliko vlogo pri mojem napredovanju, ravno zaradi raznovrstnosti
profilov v timu.



Naučila sem prisluhniti različnim idejam, pogledom. Razmišljati drugače na vrtec kot
organizacijo, ne več zgolj z vidika strokovne delavke.



Ja no – zapisnike sem se že naučila malo bolje pisati .



Spodbudno okolje.



Naučila sem se prepuščati odgovornost za napredek posameznemu članu kolektiva,
naloga ravnatelja je ustvarjati okoliščine…..verjamem, da je vrtec stopil na pot učeče

189

se organizacije in ni poti nazaj. Zadovoljna sem, da smo to storili ob pravem času, da
nismo zamudili trenutka, kajti težko je stvari nadoknaditi.


Mislim, da sem napredovala predvsem na področju razumevanja in spoštovanja
drugačnih idej in pri zagovarjanju svojih idej.



Naučila sem se potrpežljivosti in poslušanja mnenj drugih.



Vsaka nova oblika sodelovanja je priložnost za nove interakcije in nova spoznanja,
učenje.
Kaj sem se naučil-a o drugih? (*Ker so odgovori označevali osebnostne lastnosti

5.

posameznih članov, jih zaradi varovanja osebnih podatkov nisem vključila v
analizo.)
Kakšen je bil moj prispevek v tej skupini?

6.


Trudila sem se po svojih močeh, opravila delo, ki mi je bilo zaupano.



Imela sem možnost izraziti svoje mnenje in sodelovati pri nekaterih odločitvah, ki se
tičejo vrtca.



Prispevala sem po svojih močeh, s prevzemanjem določenih nalog, odgovornosti.



Zapisovanje dogovorov.



Iskanje dodatnih informacij.



Predlogi.



Poskušala sem biti enakopraven član pri odločanju in hkrati usmerjati pogled na
celovitost organizacije



Bojim se, da ne prav velik.



Podala sem svoj vidik gledanja na določeno situacijo.



Poskušala sem se udejstvovati po svojih najboljših močeh, argumentirati svoja videnja
o določeni problematiki.



Vesela sem, da smo uvedli oz. začeli s strokovnimi razpravami na aktivih.



Menim, da sem osvežila teoretično znanje članov na področju timskega dela.



Menim, da je to bolj vprašanje za ostale oz. vodstvo tima.



Želel sem biti konstruktiven, ali sem bil, bo povedal čas ali kolegice.

SKUPINSKA DINAMIKA IN PRAVILA V TIMU
5.) Kakšno je moje doživljanje tima in posameznih članov v njem?
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Ustvarili smo dobro klimo, komunikacija je potekala v vse smeri, bila je spontana in
obsežna, v timu sem se dobro počutila.



Vsi težimo k strokovnosti, izpopolnjevanju.



Razlike med nami so pozitivne za delovanje tima. Vsak od nas na svoj način rešuje
stvari a smo na koncu enotni.



Spoznavanje sodelavk in sodelavca, njihovih močnih področij.



Povezovanje strokovnega in tehničnega dela organizacije.



V timu sem se dobro počutila, spoštujem vsakega člana in sem rada v družbi vseh
članov tima.



Kot veliko družino, ki pride na cilj srečna , da so vsi člani lahko uresničili svoje
predloge, zamisli….



Smo različni, a si podobni v nekaterih razmišljanjih o enaki problematiki



Všeč mi je, da lahko argumentirano predstavim svoje videnje o določenem problemu.



V timu se dobro počutim in mislim, da napredujemo v razvoju, tako da bo naslednje
šolsko leto tim še bolj učinkovit.



Različni smo si in različno to doživljamo. Sama moram priznati, da nisem vajena
delati v timu, sem pa po moje glede tega nekoliko tudi napredovala.

6.) Ali in koliko tim omogoča učenje?


Ja, saj smo že v takšnem poklicu, da upoštevamo vse življenjsko učenje. Všeč
mi je, da ima skoraj vsak član svoje videnje, stališče do določenega problema.
Odpirajo se nam novi pogledi.



Menim, da tim omogoča precej učenja.



Timsko delo omogoča veliko učenja in razvoja vsakega posameznika.



Učenje drug od drugega.



Učenje principov timskega dela.



Širjenje pogleda na delovanje zavoda.



Vsekakor. Zame je vsaka interakcija vedno priložnost za učenje – mantro o
vseživljenjskem učenju sem ponotranjila že v času študija, še vedno se z
veseljem učim…



Dalj, ko smo skupaj, bolj smo povezani, zato sčasoma pridemo tudi do učenja
drug od drugega. Do sedaj pa nekega učenja ni bilo.



Vsako srečanje je priložnost za učenje (drug od drugega, sama tema,…)
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Vsaka nova interakcija predstavlja učenje



Absolutno; vsi se učimo novega, bolj celostnega pogleda na vodenje vrtca in
poglabljamo timski pristop.



Menim, da, je pa to odvisno od posameznika, koliko in na katerih področjih se je
pripravljen učiti.



Vsekakor omogoča učenje dela v timu, vendar to ni proces kratkotrajni, ampak
dolgotrajen, podpiram učenje učimo se celo življenje.

7.) Kakšna pravila so se oblikovala v timu in kaj lahko spremenimo?


Pravila smo določili sami, menim, da so dobra. A tudi spreminjanje že obstoječih
pravil, bi verjetno lahko zamenjali za nova.



V timu se učimo, sprejeli smo pravila, ki se nam trenutno zdijo optimalna, če bo
potrebno jih bomo spremenili.



Pravila so dobra. Omogočajo delo tima, odprtost, razvoj (zato potrebujemo še nekaj
časa, da postanemo pravi tim).



Pravila smo oblikovali in sprejeli, zdaj mora minit nekaj časa, da jih ponotranjimo.
Potem bomo lahko videli, ali so ustrezna ali jih bo potrebno spremeniti.



Dobra. Vedno se lahko načne pogovor o spremembah.



Pravila smo oblikovali in mislim, da jih ni treba spreminjati, le držati se jih moramo.



Pravila, ki smo jih oblikovali skupaj, upoštevamo in če se izkaže potreba po
spremembi le teh sem prepričana, da jih bomo spremenili takoj.



Skupno smo oblikovali pravila v timu, jih upoštevamo.



Če bo potrebno, jih lahko spremenimo, ker smo dovolj odprti za spremembe.



Pravila, ki smo jih oblikovali po polletni evalvaciji še vedno potrebujemo.



Nastala so iz dejanskih potreb, ki smo jih člani začutili med timskim delom.



Kar nekaj pravil se je oblikovalo, se jih bo pa verjetno še več oz. se bodo nekatera
mogoče tudi spremenila, odvisno od razvoja tima.

POSTAVLJANJE NOVIH CILJEV IN NAČRTOVANJE NJIHOVEGA DOSEGANJA
Kaj naj storim, da se bo moj učni proces nadaljeval?

4.


Slediti ciljem, novim izzivom, ki od nas zahtevajo nenehno kreativno reševanje
problemov,

zadovoljevanje

naše

radovednosti.

usposobljenost.
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Razvijati

svojo

strokovno



Nadaljujem delo v timu.



Ohraniti željo po učenju, sodelovati, razmišljati skupaj z drugimi



Razumevanje delovanja vrtca iz različnih služb.



Bolj pogosto vsebini dodati kakovosten pogled, razumevanje s perspektive
svetovalnega dela.



Opazovanje in razumevanje odnosne ravni članov tima.



Ustvarjam razmere in sledim notranjim potrebam.



Bolj aktivno lahko sodelujem v timu.



Motivacija – volja –pot.



Krepiti profesionalno sodelovanje tima



Svoje znanje o timskem delu, ki sem ga pridobila skozi analizo literature na to temo in
skozi akcijsko raziskovanje v praksi, bom združila v magistrski nalogi, ki bo lahko v
pomoč pri spoznavanju in izboljšanju timskega vodenja vrtca.



Vztrajanje pri sodelovanju.



Sodelovati v timu in biti konstruktiven.
Kakšne so moje potrebe, cilji, pričakovanja v prihodnje?

5.


Večja pripadnost timu, več izmenjav izkušenj, z izvirnostjo in znanjem ustvarjalno
omogočati doseganje skupnih ciljev.



Če se bo tim obdržal v takšni obliki in bom ostala članica, pričakujem, da bomo tudi v
prihodnje dobro sodelovali, da bomo ostali odprti v komunikaciji.



Graditi na strokovnosti, samoevalvaciji.



Nadaljevanje začetega, saj smo postavili kakovostne temelje, ki jim bomo dodajali
vsebine.



Da bo vrtec postal učeča se organizacija, kar zame pomeni, da se bo stalno spreminjal
na osnovi procesa samoevalvacije.



Mislim, da bi morali nadaljevati v manjši sestavi, včasih imam namreč občutek, da je
tim prevelik.



Nadaljevanje timskega dela s čim bolj konkretnimi nalogami in cilji.



Sodelovanje na sestankih, ki zadevajo pedagoško problematiko



Na ta način si želim delati še naprej, v isti sestavi, saj mora tim le še čez eno stopničko
(razvojno fazo), da bo zelo učinkovit in bi bilo škoda, da bi morali naslednje leto
razvijati tim spet od začetka
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6.



Obravnavanje nalog, ki se dotikajo tudi mojega področja dela.



Vrtec naj sledi viziji in če le delček pripomorem k tej celoti, pa sem naredil veliko.
Kaj me ovira pri doseganju postavljenih ciljev?


Časovna stiska.



Vzgojiteljice porabimo veliko časa za delo v skupini, tim zahteva dodaten čas.



čas



Natrpan urnik, veliko različnih vsebin in premalo časa za poglabljanje.



Verjetno nas vse omejuje čas. Torej si je potrebno na novo postaviti prioritete.



Nič.



Včasih nepoznavanje naloge, teme, čas…



Čas.



Edina ovira je ta, da se lahko zaradi narave dela spremeni struktura tima pri
vodjah strokovnih aktivov.



Vizija vrtca – je NAŠE poslanstvo, to moramo razumeti vsi zaposleni.

Priloga št. 9: Predlogi za izboljšave po analizi polletne evalvacije
vodstvenega tima
Avtorja Everard in Morris (1996: 195) menita, da je lahko strokovno znanje članov tima
drugotnega pomena in je najbolj bistveno to, kako se med seboj ujemajo. Navajata Belbinove
raziskave, v katerih je avtor raziskoval, zakaj so nekateri timi bolj uspešni kot drugi. Ovrgel je
dolgoletno prepričanje, da naj bi najbolj uspešen tim sestavljali ljudje, ki po svojem
strokovnem znanju združujejo tehnično vrednost in strokovnost (npr.: najboljši računovodja,
razvojnik, človek iz proizvodnje, prodaje in drugih oddelkov pod vodstvom zanesljivega in
sposobnega vodje). Belbin pa je odkril, da v mnogih primerih v timu uspešneje delujejo manj
odlični zastopniki stroke. Kadar združimo izjemno bistre ljudi, trpijo zaradi »paralize
analize«. Vsako idejo kolegi namreč presekajo in se tako ne da doseči nobenega napredka.
Kadar pa v timu prevladujejo enako misleči ljudje, nas lahko upravičeno skrbi, da tim ne bo
pretirano učinkovit. Vzdušje v timu bo sicer prijetno, a malo manj učinkovito.
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Za zmagovalne time so se izkazali timi, v katerih člani prevzamejo eno ali celo več vlog, ki so
nujen pogoj za uspešno izvršitev nalog. Poznamo osem takih vlog, ponekod je nujna še deveta
vloga, vloga specialista (Everard in Morris, 1996: 195).

A. Polak (2007: 47) navaja razdelitev vlog v timu tudi po nekaterih drugih avtorjih (Davis,
Millburn, Murpy in Woodhose), sama sem jih povzela v preglednico:

Tabela: Pet vlog v timu (Davis, Millburn, Murpy in Woodhouse v Polak, 2007: 47)
LASTNOSTI ČLANA TIMA

VLOGA V TIMU




Pri odločanju sledi svoji intuiciji, je dober
organizator, navdušen nad timskim delom, ne
zanimajo ga podrobnosti, temveč končen rezultat.



Z logičnim mišljenjem in s sprotnim vrednotenjem
načrtuje aktivnosti in seznanja tim z doseženimi
cilji, s postavljanjem vprašanj in pojasnjevanjem
skrbi za jasnost, izogiba se konfliktom.

ČLAN, KI VODI IN USMERJA DELO V TIMU
- driver (angl.)



ČLAN, KI NAČRTUJE DELO TIMA - planner
(angl.)



ČLAN, KI VZDRŽUJE PRIMERNO VZDUŠJE
- enabler (angl.)



Je prepričljiv in prijateljsko naravnan, sproščen v
izražanju in optimističen.



ČLAN, KI POTRPEŽLJIVO, PREMIŠLJENO
IN VZTRAJNO UDEJANJA TISTO, ZA KAR
SE TIM ZAVZEMA - exec (angl.)



Je razumevajoč, na ideje gleda stvarno in
konstruktivno.



ČLAN, KI DELO TIMA SPREMLJA IN
NADZIRA - controller (angl.)



Je analitičen, kritičen, natančen.

Avtorica (prav tam) opozarja na prisotnost tekmovalnosti v timu, če ima več članov isto ali
podobno vlogo, zato je vloge smiselno analizirati. Analiza vlog lahko daje informacije o
možnih pomanjkljivostih v sestavi tima, o močnih in šibkih področjih posameznih članov
tima, izboljšuje razumevanje različnih vlog in daje izhodišče za delitev dela v timu (Polak,
2007: 47).
Predlagala sem torej dve možnosti za razdelitev vlog, saj nam rezultati samoevalvacije jasno
kažejo, da je za boljše delovanje našega tima in posledično boljšo klimo v timu, nujno, da to
storimo.
Dodala sem še nekaj pravil, za katera menim, da jih je v večjih intervalih profesionalnega
življenja dobro »prevetriti«.
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Za lažje prehajanje med kritičnimi točkami med razvojnimi fazami tima, ko je komunikacija
ključnega pomena, je med ostalim nujno upoštevati tudi osnovna pravila vljudnosti pri
timskem delu po Lipičniku:
1. Če želimo delati v skupini, pomeni da moramo skupno misliti.
2. K timskemu delu ne sodi razkazovanje posameznikove domnevne premoči.
3. V sogovornikovih besedah je smiselno iskati pozitivna nagnjenja in jih usmerjati v
vnaprej določen cilj. V besedišče timskih sodelavcev ne sodijo fraze, kot so: ne gre,
nesmisel, niste naredili, popolnoma narobe itd.
4. Če želimo sogovornika resnično slišati, ga moramo dobro poslušati, tako kot si sami
želimo, da bi drugi poslušali nas.
5. Svoje ideje preoblikujemo v korist skupne rešitve, za dosego skupnega cilja.
6. Od člana z višjim hierarhičnim položajem se pričakuje le večja obveznost za
predlaganje konstruktivnih predlogov.
7. Svoja vprašanja in ideje po možnosti utemeljimo, saj jih bodo tako drugi laže sprejeli.
8. Trmoglavost ne sodi k delu v skupini, saj ne vpliva ugodno ne na vzdušje ne na
dosežke skupine.
9. Zavedati se moramo, da ni ene same resnice, kakor tudi ni ene same rešitve. (Lipičnik,
1997: 221)

Priloga št. 10: Vprašalnik za končno evalvacijo timskega dela

UČENJE IN SPOZNAVANJE O SAMEM SEBI IN DRUGIH ČLANIH TIMA
7.
Kaj sem se naučil-a v procesu timskega dela? Kaj sem pridobil-a osebno, poklicno?
8.
Kako so uresničena pričakovanja in cilji – osebni in tima?
9.
Kaj me ovira pri timskem delu?
PRISPEVEK TIMA IN POSAMEZNIH ČLANOV V NJEM
7.
Kakšno vlogo je imel tim pri mojem napredovanju?
8.
Kaj sem se naučil-a o drugih (posameznih članov)?
9.
Kakšen je bil moj prispevek v tej skupini?

SKUPINSKA DINAMIKA IN PRAVILA V TIMU
8.) Kakšno je moje doživljanje tima in posameznih članov v njem?
9.) Ali in koliko tim omogoča učenje?
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Kakšna pravila so se oblikovala v timu in kaj lahko spremenimo?

10.)

POSTAVLJANJE NOVIH CILJEV IN NAČRTOVANJE NJIHOVEGA DOSEGANJA
7.
Kaj naj storim, da se bo moj učni proces nadaljeval?
8.
Kakšne so moje potrebe, cilji, pričakovanja v prihodnje?
9.
Kaj me ovira pri doseganju postavljenih ciljev?
(*) Če želite, lahko vprašanja preoblikujete v obliko nedokončanih stavkov, npr. Pri učenju
me ovira … . Moj prispevek v skupini je bil … .
Vir:Prirejeno po: Intervizija in supervizija-evalvacija; (c) Simona Tancig, PeF, 2011

Priloga št. 11: Delovni obrazec: Dejavnosti za razvoj tima
1. V spodnji tabeli označi svojo vlogo v vodstvenem timu (obarvaj prvo rdeče in drugo
možnost zeleno):
Tipične poteze

Vloga

Pozitivne kvalitete

Dopustne slabosti

organizacijske sposobnosti,
praktično
razmišljanje,
samodiscipliniran

pomanjkanje
fleksibilnosti, slabo se
znajde v novih situacijah,
nedovzetnost
za
preizkušene zamisli

objektiven,
brez
predsodkov obravnava vse,
ki bi lahko kaj prispevali

ne izstopa po inteligenci
ali ustvarjalnost

Zelo napet, dinamičen,
umika se

življenjska energija, rad se
spopade z nedelavnostjo,
neučinkovitostjo,
samozadovoljnostjo.

nagnjenost k izzivanju,
razburjanju,
nepotrpežljivosti
in
žaljivosti

Inovator

individualist,
nekonvencionalen

nadarjenost,
domišljija,
inteligentnost, znanje.

v
oblakih,
praktične
podrobnosti in protokol
spregleda

5.

Iskalec virov

komunikativen,
zanesenjaški,
ekstrovertiran, radoveden

rad navezuje stike z ljudmi,
iskanje virov izven skupine,
privlači ga
raziskovanje novosti, rad se
sooča z izzivi.

rado se zgodi, da ga mine
navdušenje, ko je prvi čar
mimo

6.

Ocenjevalec

Preudaren, resen, hladen

ocenjevanje,
zaupnost,
preudarno razsojanje.

pomanjkanje
navdiha,
težave pri motiviranju
drugih

7.

Timski delavec

Socialno usmerjen, dokaj
mil, občutljiv

goji duh tima, zna se
odzivati ljudem in situaciji

v kriznem trenutku je
neodločen

8.

Zaključevalec
naloge

vesten, reden,
nestrpen

sposobnost speljati
konca, perfekcionist

Skrbijo ga majhne skrbi.
»Bo, kar bo« se mu upira.

1.

Garač

konzervativen,
predvidljiv

2.

Usklajevalec

miren, zaupa
obvlada

3.

Izzivalec

4.

vesten,

vase,

se

resen,

natančen,
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do

2. ANALIZA OSEBNE PRIPRAVLJENOSTI
Na kratko odgovori na spodnja tri vprašanja:
a) Česa se bojim v zvezi s timskim delom?
b) Kaj pričakujem od kolegic (kolegov) v timu?
c) Kaj pričakujem od vodstva v zvezi s timskim delom?

3. PRAVILA V TIMU
Predlagaj 5 pravil, ki se ti zdijo pomembna za dobro delovanje tima in bi morala veljati tudi v
našem timu:
1.
2.
3.
4.
5.

4. Predlagaj 3 različne možnosti in metode za skupno delo (načini, oblike dela):
1.
2.
3.

(obrazec oblikovala S. Jelen po A. Polak, 2001).
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oblikovanje vodstvenega tima

Cilj

V šolskem letu 2011/12 bodo naši otroci povečali pogostost
upoštevanja pravil v oddelku.

Oblikovati vodstveni tim.





Samoevalvacija (celo šolsko leto)

Poenotiti naloge in dejavnosti mentorjev.

Zadolžitev

vodstveni tim

Tim za samoevalvacijo

del tima

dogovor o stalnem terminu srečanj
tima (mesečna srečanja)

Vsebine
UVAJANJE SPREMEMBE: OBLIKOVANJE
VODSTVENEGA TIMA

delno oblikovanje akcijskega načrta
dela vodstvenega tima




obravnava in sprejem akcijskega
načrta vodstvenega tima za šolsko leto
2011/12

Uskladiti pobude vseh članov tima in sprejeti akcijski načrt.

pregled in evalvacija aktivnosti za
preteklo obdobje (mesec)





izvajanje ankete o zaznavanju vodenja
med vsemi zaposlenimi (vprašalnik)

Oblikovati prožni načrt sprememb – akcijski načrt in
uvajanje sprememb v vodstvenem timu z namenom
vnašanja elementov timskega vodenja.
Razvijati timsko vodenje vrtca z vnašanjem elementov
timskega vodenja.



UVAJANJE SPREMEMBE:
EVALVACIJA IN REFLEKSIJA



Pridobiti mnenje ravnateljice, članov vodstvenega tima in
ostalih sodelavcev v vrtcu v zvezi z vodenjem vrtca,






analizirati elemente timskega vodenja v proučevanem vrtcu –
velikost tima, vloge v timu, značilnosti uspešnega tima,
obravnava obstoječega stanja,

TIMSKA



sprotna in končna evalvacijo vodenja vrtca po uvedenih
spremembah.



Obravnava akcijskega načrta

AKCIJSKI KORAK (1)


akcija: timska evalvacija in
refleksija



Razvijati timsko vodenje vrtca z vnašanjem elementov

oblikovati usmeritve za mentorstvo
pripravnikom

Priprava akcijskega načrta.



Aktivnost
AKCIJSKI KORAK (1)

Priloga št. 12: Akcijski načrt vodstvenega tima 2011/12

September

Oktober

November
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Termin











Januar

December

Zadolžitev
Vodje aktivov

Svetovalna delavka

Skupina za izdelavo
načrta

skupina za izdelavo
načrta
Vodstvo+zadolženi tim

Diskusija v vodstvenem timu (predvsem vodje aktivov);
kako poiskati načine in vsebine za postopno uvedbo



Zbiranje predlogov za uvedbo
strokovne razprave (vsebinsko,
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priprava dokumentacije



Predlog za državno priznanje
Blaža Kumerdeja

Vse vodje aktivov

Ana Kupina, Melita
Sumrak, Silvija Jelen

Karmen B. Kelher,
Silvija Jelen

Razvijati timsko vodenje vrtca z vnašanjem elementov
timskega vodenja.
S sistematičnim uvajanjem sprememb (elementov timskega
dela) v vodstveni tim vrtca razvijati odgovornost članov
vodstvenega tima za aktivno lastno vlogo pri spodbujanju
razvoja tima.
Sprotna in končna evalvacijo vodenja vrtca po uvedenih
spremembah.

inventura







organizator prehrane.
Obravnava akcijskih načrtov timov.





načrtovanje
in
izvajanje
dejavnosti za spodbujanje
refleksije posameznikov

Načrt sodelovanja med strokovnimi delavkami in



Pripraviti potrebno dokumentacijo in sodelovati z Zavodom
za zaposlovanje Sevnica.



Cilj
Priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno
nastalih bolezenskih znakih.

Pridobiti možnost zaposlitve osebe preko javnih del.





Diskusija (medsebojno sodelovanje, izmenjava informacij o
prehranskih navadah otrok, možnost sooblikovanja
jedilnikov (str. delavke in vodja kuhinje, prehrane)

Diskusija v vodstvenem timu (kot točka dnevnega reda)





Pravilnik o popisu - popis



AKCIJSKI KORAK (2)

Aktivnost
Srečanja strokovnih aktivov

Prijava na razpis za javna dela.

Sodelovanje pri organizaciji
novoletnega srečanja zaposlenih in
upokojencev
Načrt sodelovanja med strokovnimi
delavkami in vodjem prehrane

Načrt integritete

timskega vodenja.







priprava dokumentacije

UVAJANJE SPREMEMBE: SPROTNO
MERJENJE
ZAZNAVANJA
UČINKOVITOSTI VODSTVENEGA TIMA
(VPRAŠALNIK)

pregled realizacije aktivnosti po
akcijskem načrtu dela vodstvenega
tima in predlog novih aktivnosti za
naslednje mesece

Vsebine

25.1.
2011

Termin
15., 16.
In 17. 11.
2011

Obvestijo
iz ZZZ
Sevnica.



















Februar

organizacijsko)

Oblikovanje priročnika (IP)

Oblikovanje strokovne skupine za
izdelavo strategije prenosa
podatkov o otrocih (sodelovanje s
šolo)

Aktivnost
SAMOEVALVACIJA
IZOBRAŽEVALNI RODITELJSKI
SESTANKI
















strokovne razprave.
Predlog in izbor treh ponudb (grafično oblikovanje,
tiskanje).

oblikovanje strategije

IP tim + vodstveni tim

Zadolžitev

Staša K., Nataša K.,
Renata M., Darja P.,
Sonja B.S., Silvija Jelen

Razvijati timsko vodenje vrtca z vnašanjem elementov
timskega vodenja.
Sprotna in končna evalvacijo vodenja vrtca po uvedenih
spremembah.
S sistematičnim uvajanjem sprememb (elementov timskega
dela) v vodstveni tim vrtca razvijati odgovornost članov
vodstvenega tima za aktivno lastno vlogo pri spodbujanju
razvoja tima.
Cilj
Pregled dosedanjih dejavnosti.
Oblikovati skupno temo sestankov, ki bo oblikovana v skladu
s prednostno nalogo vrtca.

Razvijati timsko vodenje vrtca z vnašanjem elementov
timskega vodenja.
Sprotna in končna evalvacijo vodenja vrtca po uvedenih
spremembah.
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UVAJANJE SPREMEMBE:

ZAČETEK DELITVE ODGOVORNOSTI IN
NALOG (ČLANI VODSTVENEGA TIMA
ZAČNEJO
SODELOVATI
PRI
POMEMBNIH
ORGANIZACIJSKIH
VPRAŠANJIH)
SPROTNO MERJENJE ZAZNAVANJA
UČINKOVITOSTI VODSTVENEGA TIMA

Vsebine


vodstveni tim razpravlja o
finančnih, organizacijskih in
pravnih vprašanjih na ravni vrtca
UVAJANJE SPREMEMBE: SPROTNO
MERJENJE ZAZNAVANJA UČINKOVITOSTI
VODSTVENEGA TIMA (VPRAŠALNIK),
EVALVACIJA, DISKUSIJA, REFLEKSIJA

16.1.201
2

Termin

15.2.201
2

1.
polovica
februarja













April

Marec

srečanji

(polletna

polletna

za

uvajanje

priprava

elementov timskega dela

dejavnosti

načrtovanje

in

diskusijo; izhodišča za



akcija: izvajanje dejavnosti za
razvoj
tima/uvajanje
elementov timskega dela

Aktivnost
AKCIJSKI KORAK (3)

Priprava na vpis 2011

Organizacija zaključne ekskurzije



evalvacija

tima; individualna refleksija z

akcija:

AKCIJSKI KORAK (3)



AKCIJSKI KORAK (2)

evalvacija+redno srečanje tima)

2

Razvijati timsko vodenje vrtca z vnašanjem elementov
timskega vodenja.
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Cilj
Razvijati timsko vodenje vrtca z vnašanjem elementov
timskega vodenja.

Sodelovanje z ustanoviteljico Občino Brežice.





Pripraviti potrebno dokumentacijo.



Zadolžitev

Rav., posl.sekretarka,
svet.del.

vodstveni tim

Sprotna in končna evalvacijo vodenja vrtca po uvedenih
spremembah.





Razvijati timsko vodenje vrtca z vnašanjem elementov
timskega vodenja.
S sistematičnim uvajanjem sprememb (elementov timskega
dela) v vodstveni tim vrtca razvijati odgovornost članov
vodstvenega tima za aktivno lastno vlogo pri spodbujanju
razvoja tima.

Sprotna in končna evalvacijo vodenja vrtca po uvedenih
spremembah.





MERJENJE
UČINKOVITOSTI
TIMA

RAZVOJ

MERJENJE
UČINKOVITOSTI
TIMA

DEJAVNOSTI
ZA
VODSTVENEGA TIMA

SPROTNO
ZAZNAVANJA
VODSTVENEGA
(VPRAŠALNIK)

ANALIZA POLLETNE EVALVACIJE

SPROTNO
ZAZNAVANJA
VODSTVENEGA
(VPRAŠALNIK)

Vsebine
UVAJANJE SPREMEMB:

RAZDELITEV VLOG V TIMU, DOGOVOR
IN SPREJETJE PRAVIL V TIMU,
PREDLOGI NOVIH METOD DELA

RAZPRAVA OB ANALIZI DEJAVNOSTI ZA
RAZVOJ TIMA
SPROTNO MERJENJE ZAZNAVANJA
UČINKOVITOSTI VODSTVENEGA TIMA
(VPRAŠALNIK)









UVAJANJE SPREMEMBE: POLLETNA
EVALVACIJA DELOVANJA VODSTVENEGA
TIMA (VPRAŠALNIK Z DISKUSIJO)

Termin








Maj

Junij

Julij, avgust

srečanji

Vpis 2012/12

2
AKCIJSKI KORAK (3)

načrtovanje dejavnosti z
namenom izvedbe končne
evalvacije timskega vodenja

refleksija, diskusija, timska

AKCIJSKI KORAK (3)


evalvacija; usmeritve za prihodnost
vodstvenega tima

Oblikovanje oddelkov 2012/13

Oblikovanje Poročila o
uresničevanju LDN 2011/12









Sprotna in končna evalvacijo vodenja vrtca po uvedenih
spremembah.

Usklajevanje z ustanoviteljico Občino Brežice.

Individualno svetovanje družinam.

Organizirati in izvesti postopek vpisa.



Del
vodstveneg
a tima

Rav., posl.sekretarka,
svet.del.



Pregled nadstandardnih dejavnosti, ki jih ponuja vrtec



Razvijati timsko vodenje vrtca z vnašanjem elementov
timskega vodenja.
S sistematičnim uvajanjem sprememb (elementov timskega
dela) v vodstveni tim vrtca razvijati odgovornost članov
vodstvenega tima za aktivno lastno vlogo pri spodbujanju
razvoja tima.



Oceniti, ali so dejavnosti primerne, še vedno zanimive



analizirati elemente timskega vodenja v proučevanem vrtcu –
velikost tima, vloge v timu, značilnosti uspešnega tima,
obravnava obstoječega stanja/ drugo merjenje,






September, 2012

Razvijati timsko vodenje vrtca z vnašanjem elementov
timskega vodenja.
Razvijati odgovornost članov vodstvenega tima za aktivno
lastno vlogo pri spodbujanju razvoja tima.
Usmeritve za naprej.



Oblikovati oddelke v skladu z možnostmi in glede potrebe
staršev.
Usklajevaje evidence in postopka z ustanoviteljico Občino Brežice.

Obvestiti starše o razporeditvi.
Letno poročilo 2011/12
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vodstveni tim razpravlja o finančnih,
organizacijskih in pravnih vprašanjih
na ravni vrtca
UVAJANJE
SPREMEMB:
TIMSKO
STRATEŠKO
PLANIRANJE
(SPIN
ANALIZA)
SPROTNO MERJENJE ZAZNAVANJA
UČINKOVITOSTI VODSTVENEGA TIMA
(VPRAŠALNIK)
IZVAJANJE ANKETE O ZAZNAVANJU
VODENJA MED VSEMI ZAPOSLENIMI
(VPRAŠALNIK)

UVAJANJE SPREMEMB: KONČNA
EVALVACIJA
DELOVANJA
VODSTVENEGA TIMA - VPRAŠALNIK (
PRIREJEN
PO
VPRAŠALNIKU
INTERVIZIJA
IN
SUPERVIZIJAEVALVACIJA; (C) SIMONA TANCIG, PEF,
2011) IN DISKUSIJA
ANALIZA KONČNE EVALVACIJE

Vodstveni tim, strokovne delavke oddelkov.

Rav., posl.sekretarka, svet.del.

Ana Kupina, Silvija Jelen

















