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Povzetek
Timsko delo postaja vse bolj pomemben dejavnik učinkovitega dela posameznih institucij. Da
posamezniki lahko v timu dobro delujejo, morajo biti vešči določenih spretnosti in znanja.
Razumeti morajo, da mora tim za uspešno delovanje iti skozi določene faze razvoja, v katerih
posamezniki zavzemajo različne vloge. Socialni pedagogi se aktivno vključujejo v vse tri
etape timskega dela.
Raziskati razsežnosti in vrste timskega dela socialnih pedagogov, zaposlenih v osnovni šoli, je
bil osrednji cilj tega diplomskega dela. S pomočjo dvainštiridesetih izpolnjenih anketnih
vprašalnikov, ki so bili razposlani po Sloveniji, sem dobila informativni vpogled v to
tematiko. Ugotovljeno je bilo, da so anketirane socialne pedagoginje aktivne v najrazličnejših
timih z različnimi poklicnimi profili in institucijami. Najbolj dejavne so na področju timskega
dela z učitelji. V tem timu prevzemajo veliko nalog, vzroki za njihovo prevzemanje so
različni. Pogosto se timsko delo odvija z zunanjimi institucijami, kjer se anketiranke največ
povezujejo s šolskimi svetovalnimi delavci iz drugih šol, zelo pogosto je tudi timsko delo s
strokovnjaki iz centrov za otroke, mladostnike in starše ter s strokovnjaki iz centrov za
socialno delo. S pomočjo supervizije in intervizije bi se socialne pedagoginje lažje
spoprijemale s težavami in konflikti, ki se v timu pojavljajo. Z njuno pomočjo bi vsak
posameznik tima osebnostno rasel, s čimer bi postajal bolj fleksibilen, na ta način pa bi
prihajalo tudi do lažjega premagovanja organizacijskih ovir. Timsko delo socialnih
pedagoginj vodstva šol v veliki meri podpirajo in spodbujajo, kar se kaže s tem, da jim
zagotavljajo različne podporne dejavnike za uspešno delo. Glede na to, da se k timskemu
delu spodbuja in se ga v veliki meri izvaja, ugotovitev, da se socialni pedagogi, zaposleni v
osnovni šoli, za opravljanje timskega dela počutijo izjemno sposobne in kompetentne, ne
preseneča.

Ključne besede: timsko delo, vrste timskega dela, socialni pedagog, osnovna šola, timi z
učitelji, strokovnjaki iz zunanjih institucij, kompetentnost
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Abstract
Teamwork is becoming an important factor in efficient work of individual institutions.
Individuals require certain skills and knowledge so they can work well in a team. It is needed
to understand that a team has to go through specific phases of development in which
individuals adopt different roles in order for the team to function successfully. Social
pedagogues are actively involved in all three stages of teamwork.
The main objective of this diploma thesis was to research different dimensions and types of
teamwork regarding social pedagogues that are employed in elementary schools. I have
obtained a deeper insight in this topic by sending out forty-two questionnaires all over
Slovenia. Through these questionnaires it has been established that social pedagogues are
active in a wide variety of teams with different professional profiles and institutions.
Moreover, social pedagogues are the most active when it comes to teamwork with teachers
where they take over numerous tasks for which reasons can vary. Teamwork often takes place
with outside institutions where respondents connect themselves with counselors from other
schools. More often than not teamwork is carried out with the help of professionals that are
employed at Centres that work with children, adolescents and parents, as well as professionals
that work in Social Services. With the help of supervision and intervision social pedagogues
could deal with problems and conflicts that appear when it comes to working in a team a lot
easier. Every individual that works in a team would have the opportunity to blossom on a
personal level and become more flexible with the help of the aforementioned. Consequently,
this personal development would benefit the team to become more sufficient in overcoming
potential organizational obstacles. Teamwork of social pedagogues that work at school boards
receive great support and encouragement which is reflected in ensuring social pedagogues a
variety of supportive factors in order to successfully work in a team. It is not surprising that
social pedagogues who are employed in elementary schools feel immensely competent and
capable to work in a team, given the fact that it is greatly encouraged and implemented to a
large extent.

Key words: teamwork, types of teamwork, social pedagogue, elementary school, teams with
teacher, professionals from outside institutions, competence.
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1 UVOD
Timsko delo postaja vse bolj aktualna in priljubljena tudi na področju delovanja socialnih
pedagogov. Že med študijem smo pri različnih predmetih obravnavali pomembnost
obvladovanja spretnosti timskega dela, saj bomo kot socialni pedagogi morali pogosto
delovati v različnih timih.
Sama sem se usmerila na raziskovanje timskega dela socialnih pedagogov, ki so zaposleni v
osnovni šoli. Za poglobljeno raziskovanje te teme sem se odločila, ker me je zanimalo, kakšen
obseg ima timsko delo socialnih pedagogov v osnovni šoli, prav tako me je zanimalo kaj vse
prinaša tovrstno delo v primeru, da se bom kdaj zaposlila v osnovni šoli kot svetovalna
delavka ali učiteljica dodatne strokovne pomoči.
Dandanes socialni pedagogi sodelujejo v najrazličnejših timih, ki zahtevajo od njih
pripravljenost za timsko delo, različne pristope k reševanju problemov in različne načine
timskega izvajanja oblik pomoči in timskih sestankov. Vse to so znanja in kompetence, ki bi
jih socialni pedagog moral posedovati. Zavedati se morajo prednosti timskega dela in
sporočiti vodstvu šole, da je timsko delo izjemnega pomena za dobro šolsko klimo, za dobre
medsebojne odnose, za ugled in poslanstvo šole kot učeče se organizacije. Pri tej obliki dela
morajo socialni pedagogi prevzeti nekatere naloge, ne glede na to, koliko se za določeno
nalogo sami počutijo kompetentne. S tem, ko prevzemajo določene naloge, pridobivajo
izkušnje, s katerimi izpopolnjujejo svoje vrzeli v znanju in spretnostih timskega dela. Seveda
pa pri tem lahko pričakujejo, da bodo naleteli na določene ovire in težave, s katerimi se bodo
morali znati soočiti in jih reševati sproti, če želijo, da pride do sprememb, ki so v kritičnih
časih tima nujno potrebne. Ko se pokaže potreba, morajo znati timsko delovati tudi z
določenimi strokovnjaki iz zunanjih institucij.
Katere so razsežnosti timskega dela, ki ga opravljajo socialni pedagogi v osnovni šoli, bom
predstavila v nadaljevanju svojega diplomskega dela.
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TEORETIČNI DEL
2 TIMSKO DELO
2.1 OPREDELITEV TIMA IN TIMSKEGA DELA
Kaj je pravzaprav tim in kaj je timsko delo? Spodaj so navedene opredelitve, ki jih je v
literaturi mogoče največkrat zaslediti.
Slovar slovenskega knjižnega jezika (1993, str. 1397) podaja najbolj enostavno definicijo
tima, razlaga v njem je preprosta in jedrnata. Beseda tim je razložena s sledečimi besedami:
»tim je skupina ljudi, ki opravlja skupno delo«. Vendar pa ta definicija ni popolnoma
natančna, saj pozablja na to, da je potrebno razlikovati timsko delo in delo v skupini, saj delo
v skupini oz. skupno delo še ne pomeni, da se opravlja timsko delo.
Rozman (1993) in Bečaj (2001) menita, da o timu lahko govorimo, ko je določeno število
ljudi in njihovo delovanje usmerjeno na določen cilj, člani pa sodelujejo z namenom, da se ta
cilj dosežejo, saj s samostojnim delom posameznik tega cilja ne more doseči. Brajšev opis
tima (1996, str. 113) je zelo zanimiv, saj pravi, da je »tim živ medosebni organizem« in da je
» hkrati tudi oseba, sestavljena iz posameznikov«. Mayer (2001, str. 5) je zapisal, da je »tim
jedro organizacije, kjer so vsi procesi usmerjeni v oblikovanje dosežkov, njegove osnovne
značilnosti pa so nadseštevnost, vzajemni učinki, velika prožnost, napovedana moč in hitrost
učenja ter večja verjetnost nastanka ustvarjalnih dosežkov. Tim se mora razvijati v smeri
kolegialnega prijateljstva, ustvarjalnega zanosa in notranje kulture, vse to pa mora temeljiti na
vrednotah, obnašanju, etiki in estetiki.«
Lipičnik (1996) opozarja na razlikovanje med skupinskim delom in timskim delom, saj vsako
skupinsko delo še ne predstavlja tima. Tako je za timsko delo potreben čas, v katerem se
oblikujejo neformalne vloge, postavijo se cilji, izbere se način vodenja, vzpostavi se
medsebojna komunikacija. Ko so vse te povezave med seboj vzpostavljene, lahko začnemo
govoriti o timu, katerega Kobolt (2012, str. 6) opredeljuje kot »posebno delovno skupino,
katera je opredeljena z različnimi organizacijskimi oblikami, pogostostjo srečevanja, dolžino
trajanja, okoliščinami, v katerih je nastal in z nalogami, ki jih morajo opraviti«.
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»Timsko delo se začne z razvijanjem videti, slišati, upoštevati in spoštovati drug drugega«
(Tancig, 2005, str. 50). Pedagoška enciklopedija (1989, str. 446) opredeljuje timsko delo kot
obliko aktivnosti, ki jo opravlja skupina enakovrednih strokovnjakov, ki je potrebna, ko
posamezen strokovnjak ni sposoben sam rešiti problema, ampak potrebuje pomoč drugih
strok.
Pri opredelitvi timskega dela je pomembno, da se poudari, da je za to delo potrebno
sodelovalno načrtovanje, nenehno sodelovanje, tesna povezanost, neovirana komunikacija in
iskrena izmenjava mnenj (Dean in Witherspoon, 1962, po Buckley, 2000, str. 5).
A. Polak (1998) govori o timskem delu, ko se skupina oblikuje na strokovnih temeljih in ima
pred seboj jasne cilje, katere je mogoče doseči s pozitivno soodvisno dejavnostjo njenih
članov. Bell (2002) poudarja, da je za timsko delo potrebna skupina ljudi, ki dela skupaj na
podlagi skupnih percepcij, skupnega namena, dogovorjenih postopkov, zavezi, sodelovanju in
reševanju nestrinjanj z odprto debato. Pri tej obliki dela je pomembno podpirati močne točke
posameznika in ustvarjati zaupanje v skupini. Namen tega način dela je, da so strokovnjaki na
ta način bolj uspešni, kot če bi vsak član reševal težavo sam zase.
Praperjeva (2001) teza o timskem delu je, da je timsko delo skupinsko delo samostojnih
članov, kjer ima vsak specifično znanje in odgovarja za svoje odločitve, katere pa so
podrejene skupnemu cilju. Nihče ni nikomur podrejen, vse udeležence pa obvezuje delovna
naloga. Pravi tim ima horizontalno vzpostavljene odnose, ki temeljijo na osebni in strokovni
identiteti vsakega člana, hkrati pa razume tudi drugačnost vseh ostalih. Za delo v timu je
nujno, da se ohrani in uporabi specifično znanje članov.
Timsko delo na osnovni šoli vsebuje različne oblike sodelovanja med strokovnimi delavci,
katere druži skupno delo in to, da so si v medsebojno oporo. Oblike takega dela se kažejo kot
svetovanje učitelju, kadar učitelji potrebujejo pomoč v razredu, sodelovalno poučevanje,
katero omogoča partnerstvo v procesu, pomoč v razredu ter neformalno reševanje težav
(Kavkler, 2008).
Po sintezi vseh opredelitev tima in timskega dela lahko ugotovimo skupno rdečo nit vseh
definicij. Povzamemo lahko značilnosti, ki so potrebne, da lahko govorimo o timu in o
timskem delu. Te značilnosti so, da vsak tim sestavlja večje število posameznikov, katerim pa
mora biti pomemben le en, skupen, cilj. Na koncu sodelovanja je ta cilj tisti, ki definira
uspešnost oz. neuspešnost nekega tima.
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2.2 VRSTE TIMOV
Obstaja nekaj različnih opredelitev o vrstah timov, saj jih različni avtorji delijo na različne
načine. Praper (2001) jih deli glede na organizacijsko obliko, nekateri drugi avtorji jih delijo
na stil vodenja (npr. Lippit, 1940, po Brajša 1996; Rot, 1983; Buckley, 2000; Praper, 2001).
V osnovni šoli se timsko delo izvaja z različnimi izvajalci. Tako lahko timsko delo izvajajo
skupine učiteljev, skupine strokovnih delavcev, lahko vključuje vodstvo šole ali pa celo
strokovnjake iz zunanjih ustanov. Polak (2007) razvršča time v tri glavne skupine, in sicer v:
 delovne time, od katerih vsakodnevno delo temelji na timskem pristopu, člani so iz
istih oddelkov, kjer skupaj samo delajo, nimajo pa skupne vizije in ciljev, člani so
medsebojno neodvisni, povezuje jih samo delovni proces, oblikovani so iz
organizacijskih razlogov, na vsebinski ravni in na ravni socialne interakcije pa ne gre
za tim v pravem pomenu besede;
 k nalogi oz. problemu usmerjene time – organizirani so do opravljene naloge, delo pa
temelji na načelih pravega timskega pristopa, saj se ukvarjajo s specifičnimi nalogami,
povezujejo jih skupni cilji in pozitivna soodvisnost. Oblikujejo se zato, da pridejo do
največ možnih idej, pri čemer je pomemben proces usklajevanja različnih idej in
mnenj;
 vodstvene time – strokovnjaki na vodstvenih položajih, kjer je cilj članov povezan s
cilji celotne delovne organizacije. Na področju šolstva te time običajno sestavljajo
ravnatelj, pomočnik ravnatelja ali pedagoški vodja ter šolski svetovalni delavci, ob
posebnih problemih pa lahko ta tim vključuje še druge člane. Cilj tega tima je
uresničevanje dveh etap timskega dela, in sicer timskega načrtovanja in timskega
evalviranja. Izredno pomembno pa je tudi dajanje osebnostne in strokovne podpore
drugim timom na šoli pri izvajanju timskega dela.
Praper (2001) poimenuje vrste timov glede na organizacijsko obliko. Tako time razdeli na
multidisciplinaren, interdisciplinaren in transdisciplinaren tim.
Za multidisciplinaren tim je značilno, da se združujejo posamezniki z različnih poklicnih
področij, pri čemer izvajajo obširno in zapleteno nalogo. Vsak ima jasno opredeljeno vlogo in
dolžnost, vendar pa člani med seboj zares ne sodelujejo, saj je to le delovna skupina, ki je
vodena od zgoraj, vsak pa mora izpeljati le svoj del naloge, saj je pozitivna soodvisnost
vezana le na opravljeno nalogo, člani pa med seboj ne vzpostavijo odnosov. Konflikti tako
ostanejo neopaženi in neizgovorjeni. Pri interdisciplinarnem timu člani med seboj sodelujejo,
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pride do neposredne povezanosti večih strok na ravni spoznavanja in ravnanja. Komunikacija
ima svoj jezik, ki presega jezik posamezne stroke in omogoča dogovore. Vsak opravi svoj del
naloge, ocene in mnenja pa soočijo med seboj v timu, na koncu pa oblikujejo skupaj oceno ter
se skupaj odločijo za nadaljnji potek. Tim ohranja svojo delovno disciplino, hkrati pa
spodbuja razvoj in ustvarjalnost. Ta tim se uči in razvija. Transdisciplinaren tim bi naj bil
izjemno redek. V takem timu bi se naj ohranila visoka raven specifičnih razlik posameznikov,
skupaj z njo pa se ohranja visoka stopnja notranje povezanosti. Medosebna povezanost vodi
tako daleč, da je član sposoben rešiti problem celostno, ne le na osnovi svoje stroke.
Avtorji Lippiton (1940, po Brajša, 1996), Rot (1983) in tudi Praper (2001) delijo time glede
na stil vodenja. Po njihovi delitvi obstajajo avtoritarno voden tim, demokratičen tim in
laissez-fair oz. liberalni tim.
Vsi zgoraj našteti avtorji menijo, da je pri avtoritarno vodenem timu težko govoriti o timskem
delu, saj vodja sam načrtuje aktivnosti, sam se odloča, članom razdeli kratkotrajne naloge,
hvale in graje so podeljene brez kakršnekoli obrazložitve, člani pa ne vedo niti kaj jih v tem
timu v prihodnosti čaka. Vendar pa ni vsega kriv vodja, saj so v takem timu člani običajno
taki, da bi se radi izognili odgovornosti. V tem timu pride do začaranega kroga, saj vodja
uporablja svojo moč, člani se izogibajo odgovornosti, posledično so manj iniciativni.
V demokratično vodenem timu so člani enakopravno povezani z vodjo, ki načrtuje in odloča
po posvetu s timom. Članom nudi alternative za dejavnosti, objektivno vrednoti učinke dela,
na temelju objektivnih meril hvali in graja. Strokovnjaki so medsebojno povezani, imajo
dialog, so uspešni in ustvarjalni, saj razmišljajo skupaj in povezano. Na sestanku rešitve
sestavljajo v celoto. Člani se med seboj poslušajo in tudi komunicirajo o svoji komunikaciji
(Lippiton, 1940, po Brajša, 1996; Praper, 2001; Rot, 1983).
Pri liberalnem timu vodja ne obstaja, člani so nepovezani strokovnjaki, dinamike ni, vsak je v
svojem individualnem svetu, povezuje jih le formalna organizacija tima. Vodja je
neustvarjalen opazovalec (Lippiton, 1940, po Brajša, 1996; Praper, 2001; Rot, 1983).
Brajša (1996) se je odločil za rahlo drugačno opredelitev timov. Njegovo poimenovanje timov
opredeljuje naravnanost timov. Timi so naravnani individualno, linearno in cirkularno, pri
čemer se lahko individualno naravnan tim primerja z liberalno vodenim timom, saj so zanj
v veliki meri značilne karakteristike, ki so opredeljene pri liberalno vodenem timu.

Ta tip

tima dopolnjuje s karakteristikami, da je njihovo sodelovanje togo in usmerjeno egoistično,
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saj vsak misli le na svoj razvoj in ne na razvoj tima. Sodelovanje v timu se izkorišča za
osebno napredovanje. Medsebojni odnosi so rivalski, saj se člani vedejo kot nasprotniki, člani
ne premorejo pristnih odnosov in stikov. Komunikacija je za njih zaprt sistem, ki poteka le
enosmerno. Taki timi so naravnani na posameznikovo osebnost, vsi člani pa energijo
porabljajo za skrivanje svoje čustvene resničnosti. V takem timu je onemogočen razvoj
ustvarjalnosti in sinteze, ne premorejo niti trohice timskega duha, saj menijo, da je dovolj, da
so strokovnjaki zbrani, pozabijo pa na timsko sodelovanje. Linearno naravnani tim ustreza
avtokratično vodenemu timu, saj prevladuje linearni pritisk, kjer obstaja le ena glava, ki misli
za vse. Strokovnjaki so med seboj linearno povezani, vodja dirigira medsebojnim stikom,
katere tudi organizira. V tem timu ni ne pobude, ne izvirnosti in ne samoorganiziranosti
strokovnjakov, saj so omejeni s strani vodje. Hierarhija je natančno določena, ve se, kdo je
bolj strokoven in pameten, kdo lahko kaj predlaga in čigavi predlogi bodo sprejeti. V
komunikaciji ima predvsem vodja svoj monolog, metakomunikacija pa je prepovedana. Člani
tima lahko le konformistično pritrjujejo. Cirkularno naravnani tim

predstavljajo

strokovnjaki, ki so med seboj povezani v krog, v katerem se strokovnjaki lahko maksimalno
razvijejo. Pri njih prevladuje živahna dinamika, vodja ima le vlogo usklajevalca. Ti timi so
prilagodljivi in spodbujevalni. Njihova naravnanost stremi k celotnemu problemu, ne le na
posamezen del. Pristopi in vloge se spreminjajo in dopolnjujejo z namenom, da bi se timsko
delo spodbujalo, razvijalo in napredovalo. Medosebni odnosi so prilagodljivi, udobni,
pravični, trdni in zadovoljujoči. Pogovarjanje in dogovarjanje je pogoj resnične timske
pravičnosti. Trdnost odnosov pa temelji na skupnih prispevkih. Komunikacija je jasna, dialog
je krožen, tak tim premore, kot tudi demokratično vodeni tim, metakomunikacijo in
komunikacijsko konfrontacijo. Vsak ima pravico govoriti, poslušati, vsak lahko pojasnjuje,
daje in sprejema komunikacijske povratne informacije. Pomembna je usklajenost, iskrenost,
ustreznost besednega in nebesednega, vsebinskega in osebnega medsebojnega komuniciranja.
Tim se razvija kot celota, sestavljena iz posameznikov.
Potrebno je poudariti, da je vrste timov mogoče opredeliti le na grobo, saj nikoli ne bo noben
tim ustrezal popolni definiciji ene zvrsti. Vendar pri vsakem timu izstopajo določene
značilnosti, po katerih je potem lažje razvrstiti in opredeliti zvrst, v katero tim spada.
Za timsko delo na osnovni šoli najbližje »idealnemu« tipu tima pride cirkularno naravnani oz.
demokratično vodeni tim, saj vsebuje veliko večino tistih elementov, kateri so potrebni, da je
delo tima zares uspešno. Opredeljene značilnosti tega tipa ustrezajo karakteristikam in
kompetencam, katere navajata Dekleva in Kobolt (2006), npr. kompetence komuniciranja,
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kompetence vodenja, interdisciplinarno povezovanje, ki bi jih naj socialni pedagog posedoval,
obvladoval in spodbujal tudi pri drugih.
2.3 PRIMERNA VELIKOST TIMA
Uspešnost tima je v veliki meri odvisna tudi od velikosti tima. Potrebno je najti ravno
pravšnje število članov, da se mnenja lažje usklajujejo in ne prihaja do nesoglasij. Polak
(2007) omenja, da je velikost tima odvisna od zadanih ciljev, tim pa ne sme imeti ne premalo
in ne preveč članov.
Aranda, Aranda in Conlon (1998, prav tam) menijo, da je primerna velikost tima od štiri do
šest članov, Lipičnikovo (1996) mnenje o številu je, da je maksimalno število oseb v timu
sedem. Hare (po Možina, 1994) ugotavlja, da je primerno število članov med šest in deset
oseb. Programske smernice za svetovalno službo v osnovni šoli (2008), menijo, da je
primerna velikost za delo od štiri do deset oseb, za te namene pa mora šola zagotoviti stalni
ustrezni prostor. Koehlerjeva (po Lipičnik, 1991) raziskava je pokazala, da v timu z več kot
dvanajstimi člani, vsak član deluje za deset odstotkov manj produktivno kot bi deloval v
manjšem. Krech, Crutchfield in Ballachey (prav tam) so prišli do podobnih zaključkov, saj so
njihove raziskave pokazale, da:
 z večanjem števila članov pada občutek pripadnosti timu,
 v pet-članskem timu prej dosežejo soglasje kot v dvanajst-članskem,
 se tudi sami člani bolje počutijo v manjših timih,
 se komunikacija v večjih timih usmeri k enemu človeku,
 število idej z velikostjo tima narašča, vendar to število ne narašča sorazmerno s
številčnostjo članov,
 je v večjih timih večja težnja po avtokratskem vodenju.
Možina (2002) opozarja še na nekatere probleme, ki se pojavijo, če je tim prevelik. V
prevelikem timu mora vodja posvečati več časa različnim dejavnostim in usklajevanju dela,
kar terja od vodje večji psihični napor, na ta način pa se vodja oddalji od članov, norme in
postopki postanejo formalizirani, s čimer člani niso zadovoljnim, pojavi pa se tudi težava, da
ozračje v timu oslabi, ukrepi niso osebni, s čimer nastanejo podtimi, ki se lahko oblikujejo v
klike.
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Številčnost članov je torej zelo pomemben dejavnik pri timskem delu, saj ima velik vpliv na
to, kako se posameznik v timu počuti, prav tako pa ima vpliv tudi na to, koliko se posameznik
čuti pomembnega, da je prispeval k doseženim ciljem.

2.4 FAZE V RAZVOJU TIMA
V času nastajanja in oblikovanja tima se v njem dogajajo nezavedni razvojni procesi. Vsak
tim se razvija na svoj, edinstven način, nekateri avtorji pa so poimenovali in opredelili
določene faze, skozi katere tim gre v času svojega obstoja. Skozi te faze bi naj šel vsak tim.
Trajanje določene faze je odvisen od vsakega tima posebej in od njegovih specifičnih
značilnosti. Različni avtorji so skušali dognati zakonitosti v razvoju tima, vsak od njih je
oblikoval svojo lestvico, katere so si v določeni meri med seboj podobne. Njihova glavna
razlika je, da so nekateri faze razvoja timskega dela opredelili do takrat, ko tim postane
učinkovit, drugi pa vse do zaključka delovanja tima. Skupna točka različnim avtorjem je
začetek nastajanja in oblikovanja tima, čeprav vsak to definira s svojo besedo.
Kobolt (2004) povzema Lewina, ki meni, da so v timu tri faze:
 orientacija - vključevanje članov v tim, pri čemer ima vsak član svoja pričakovanja, ki
se potem med seboj primerjajo;
 sprememba - temeljni kamen te faze je usklajevanje, pri čemer se člani učijo novih
vedenjskih strategij in preverjajo nove informacije;
 stabilizacija - integracija novega z že obstoječim.
Te tri faze so najosnovnejše faze, skozi katere mora iti vsak tim.
Barry Tuckman (1965, po Reynolds, 1994) je opredelil štiri razvojne faze tima:
 oblikovanje (forming) - v tej fazi se člani med seboj spoznavajo in sprejemajo drug
drugega;
 nasprotovanje (storming) - v tej fazi se pojavijo podskupine, zaradi katerih pride do
konfliktov, soočijo se različni pogledi na problem;
 sprejemanje pravil (norming) - utrjujejo se vloge, prav tako se utrjujejo pravila, ki
vplivajo na nadaljnje sodelovanje;
 izvajanje (performing) - v tej, zadnji, fazi so konflikti razrešeni, energija je usmerjena
na nalogo - gre za fazo, ko tim postane učinkovit.
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Tuckmanova opredelitev razvojnih faz je bolj konkretna in podrobna kot Lewinova. Opazimo
lahko, da je vključil elemente, ki se dogajajo v timu, tako na zavedni ravni kot tudi na
nezavedni.
Berstein in Lowy (po Kobolt, 2004) sta oblikovala pet razvojnih faz tima:
 priključitev in orientacija - člani so zaznamovani z neodločnostjo, iskanjem varnosti in
evalvacijo pričakovanj;
 faza oblikovanja statusov - interakcija med člani, iskanje pozicij in oblikovanje prvih
statusov in vlog;
 faza zaupanja in intimnosti - dosežen konsenz o nalogi, sodelovanje in medsebojna
pomoč;
 faza identitete in diferenciacije - krepi občutek pripadnosti timu
 faza zaključevanja - člani se pripravljajo na razhod.
Berstein in Lowy sta pri svoji opredelitvi bila najbolj natančna, saj sta vanjo vključila tudi
fazo zaključevanja. Na to fazo sta preostala dva avtorja pozabila ali pa te faze nista smatrala
kot pomemben del delovanja tima.
Za učinkovito in uspešno delo v timu je pomembno, da tim ve, v kateri fazi razvoja se v
določenem trenutku nahaja, saj se na ta način tim lažje orientira, hkrati pa tudi opravlja svojo
nalogo tako kot se to od njih zahteva. Tacer (2012) poudarja še eno pomembno zakonitost o
razvojnih fazah tima, in sicer opozarja na to, da se tim lahko, zaradi kakršnihkoli vmesnih
težav, npr. različne spremembe in odhodi članov, vrne nazaj v določeno fazo. Dobro
zavedanje in obvladovanje faz je tisto, ki lahko vodji pomaga, da tim varno pripelje skozi vse
viharje, ki jih srečajo na poti, do uspešnega zaključka.
2.5 SPRETNOSTI TIMSKEGA DELA
Znanje in obvladovanje timskega dela ni dano samo po sebi, potrebno se ga je priučiti oz.
naučiti. K. Ashcroft (1992) meni, da se s pridobljenimi spretnostmi timskega dela povečata
timska uspešnost in učinkovitost.
Opredeljeni so trije sklopi spretnosti:
 spretnosti v ožjem smislu - pri čemer ima v mislih spretnosti samostojnosti in
sodelovalnosti, medosebne spretnosti, spretnosti samovrednotenja, komunikacijske
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spretnosti, spretnosti sprejemanja odločitev, spretnosti raziskovanja in spretnosti
uporabe ter izpopolnjevanja;
 spretnost na področju vrednot - pri čemer gre za spoštovanje mnenj in pogledov
drugih, željo po razumevanju mnenj in pogledov drugih, zavezanost človeškim
vrednotam, pripravljenost za soočanje z dolgoročnimi posledicami ravnanj in
pripravljenost za odkrivanje in raziskovanje;
 spretnost na področju razumevanja - za obvladovanje te spretnosti je potrebno
razumeti kulturno raznolikost, soodvisnost človeške družbe, razumeti je treba
probleme,

posameznikove

lastne

zmožnosti,

stališča

in

potrebe

zavedanja

odgovornosti ter zanesljivosti posameznika (prav tam).
Vse naštete spretnosti bi strokovnjaki v timu morali obvladovati, saj so le-te podlaga za
uspešno delo. Kompetence socialnega pedagoga v timu nakazujejo, da bi moral stremeti k
temu, da izkazuje naklonjenost sodelovanju, spoštuje preostale strokovnjake, obvlada
komunikacijo (npr. ne skače v besedo drugim, pusti prostor za izražanje), je empatičen in
sposoben razumeti težave drugih, ne da bi jih pri tem obtoževal nesposobnosti in
neprofesionalnosti.
Aranda, Aranda in Conlon (1998, po Polak, 2012a) poudarjajo nekoliko drugačne spretnosti:
 spretnost sporazumevanja, ki vključuje učinkovite miselne strategije, spretnosti
razpravljanja, spretnosti diskutiranja in spretnost dialoga,
 spretnost aktivnega sodelovanja, ki omogoča prevzem odgovornosti za dogajanje v
timu, njegov razvoj in napredovanje k ciljem, te spretnosti so pa ključne tudi za
oblikovanje in vzdrževanje močnega tima, ki se bo sposoben spopasti z vsemi
težavami,
 spretnosti timskega dela, povezane z dogajanjem v timu in z različnostjo članov tima,
pri čemer je potrebno imeti širok spekter razvitih spretnosti, ki jih člani tima
prispevajo.
Te spretnosti bi morali strokovnjaki pridobiti že tekom študijskih let. Zavedati se je treba, da
je razvoj spretnosti odvisen predvsem od tega, koliko je posameznik sam pripravljen vložiti v
to, da določene spretnosti pridobi in nekoliko manj tudi od podpore v okolju. Z
obvladovanjem teh spretnosti se nihče ne rodi, ampak jih je treba pridobiti in naučiti tekom
let, saj je to edini način, da smo lahko tvorci uspešnega in učinkovitega tima.
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2.6 ZNAČILNOSTI UČINKOVITIH TIMOV
Pomemben dejavnik uspešnega dela tima je ta, da tim deluje učinkovito, kar pomeni, da
strokovnjaki znotraj tima morajo biti pripravljeni tako na osebnostno kot tudi na strokovno
rast.
Za učinkovito delovanje tima je izrednega pomena usklajenost med individualnimi in
timskimi cilji (Polak, 2007, str. 83), prav tako pa je za učinkovit tim pomembno, kakšne
lastnosti imajo posamezni člani tima (Lipičnik, 1996, str. 63).
M. Velikonja (2001, str. 47) meni, da je za učinkovito timsko delo potrebno upoštevati
naslednja načela:
 soodvisnost v timu, kjer vsak član prispeva k uspehu tima; če je uspešen tim, je
uspešen tudi posameznik,
 izmenjava idej, ki omogoča videnje lastnih predlogov tudi z drugih zornih kotov;
posledično ima posameznik boljšo predstavo o svoji ideji,
 odgovornost za svoje delo, hkrati pa pomembnost usklajevanja zamisli, stališč in
dejavnosti,
 razvijanje socialnih spretnosti in
 ocenjevanje dela tima, pri čemer je potrebno delo ves čas presojati in ocenjevati, kaj
bi lahko še storili in izboljšali.
J. Chivers (1995, str. 28-29) k tem načelom še dodaja, da je timsko delo učinkovito, kadar so
cilji jasno in pozitivno naravnani, člani so motivirani za delo , komunikacija poteka odprto in
sproščeno, člani se zavedajo močnih in šibkih točk, probleme znajo odpraviti, prihaja pa tudi
do čustvene varnosti in ustvarjalnosti v timu.
Pri osebnostnih lastnostih posameznih članov je pomembno upoštevati osebnostno
naravnanost, kar pomeni, da so za učinkovito timsko delo pomembna posameznikova
prepričanja, vedenja in čutenja (Polak, 2004).
Lipičnik (1996) je za učinkovite time razglasil tiste, v katerih je razpoloženje konstantno,
poteze in razmišljanja članov pa so dobro premišljene, vsaka beseda pa je povezana z vsebino
naloge. Pri takem timu so navodila jasna od samega začetka, članom pa je tudi jasno, kaj se
od njih tekom trajanja tima pričakuje. Takemu timu je tudi pomembno, da je rešitev
kvalitetna, ne glede na to, koliko časa so vanjo morali vložiti.
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Vsa ta načela se povezujejo s splošnimi kompetencami socialnih pedagogov, ki jih naštevata
Dekleva in Kobolt (2006) v svojem članku Kakovost dela in kompetence. Njuno mnenje je,
da so zgoraj našteta načela osnova za uspešno delo socialnega pedagoga.
Kakšna bo učinkovitost tima je odvisno od mnogih kriterijev, faktorjev in kompetenc
posameznikov v timu, ena izmed pomembnejših značilnosti za učinkovitost je dobra timska
komunikacija.
2.7 KOMUNIKACIJA V TIMU
Osnovna gradbena celica timskega dela je komunikacija (Polak, 2007, str. 51),
komunikacijske spretnosti pa so temeljno orodje učinkovitega timskega dela (Polak, 2006, str.
301). Komunikacija spodbuja medsebojno socialno interakcijo v timu in povezanost tima z
njegovim socialnim okoljem, hkrati pa predstavlja aktivnost in dogajanje v timu ter omogoča
koristno izmenjavo informacij med člani (Polak, 2007, str. 51). Za dosego ciljev mora
komunikacija biti odprta, spontana, prav tako pa je ne sme motiti hierarhična raven
posameznikov (Lipičnik, 1996, str. 68). Na področju timskega dela v šoli je komunikacija
podporni dejavnik v vseh stopnjah oblikovanja in delovanja tima (Polak, 1999, str. 32).
J. Chivers (1995, str. 32) ugotavlja, da bi komunikacija naj obsegala:
 dajanje in sprejemanje informacij v zvezi s konkretnimi nalogami;
 dajanje dodatnih informacij drugim članom tima glede njihovih potreb in želja;
 spraševanje drugih po dodatnih informacijah, ki dajejo boljše razumevanje vsebine;
 sprejemanje različnih informacij, ki niso vezane na naloge tima;
 povpraševanje po povratnih informacijah v zvezi s posameznikovim delom v timu;
 sprejemanje in dajanje povratnih informacij v zvezi s posameznikovim delom in
delom kolegov v timu;
 spodbujanje, izražanje in sprejemanje pohval za dobro delo v timu.
Komunikacija zavzema dve ravni, in sicer verbalno in neverbalno. Rot (1983) je opredelil tri
vsebinske nivoje verbalne komunikacije:
 komunikacijo, povezano z opravljanjem tekočih nalog in zadolžitev,
 komunikacijo, povezano s splošnimi vprašanji dela in organizacije dela ter
 komunikacijo, kot izraz socialno-emocionalnih potreb članov tima.
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Kvaliteta verbalne komunikacije je odvisna od mnogih faktorjev, npr. od velikosti tima,
motenj v komuniciranju, osebnostnih lastnostih tistih, ki med sabo komunicirajo in statusno
hierarhijo v timu, katera pa lahko ovira svobodni tok informacij, zmanjšuje število in ostrino
kritičnih pripomb in vpliva na izražanje želja in idej (prav tam).
Neverbalna komunikacija ima svoj izvor v nagonu. Ta vrsta komunikacije bi naj imela večjo
sporočilno vrednost, saj se z njo kažejo odnosi med osebami, čustva, stališča, lastnosti,
namenih (Vec, 2005, str. 54), lahko pa nasprotuje tudi verbalnemu sporočilu. Rečemo lahko,
da ima neverbalna komunikacija kontrolno funkcijo pri preverjanju verbalne komunikacije.
Dejavniki, ki pokažejo neverbalno komunikacijo so mimika obraza in telesa, način gibanja
telesa, govora in intonacija glasu. Vsi ti dejavnik vplivajo na medosebne odnose ter na
delovno in čustveno vzdušje v timu. Te informacije so bistvene pri prenašanju pedagoških
pobud z enega člana na drugega (Polak, 1994).
Strokovnjaki poudarjajo pomen razvijanja polnopomenskega sporazumevanja v timu, ki bi naj
bila kombinacija sporazumevanja in miselnih spretnosti. Na srečanju si člani tima sporočajo
mnenja, oblikujejo dogovore, uporaba njihovega jezika pa vpliva na kakovost ideje in na
pripravljenost članov, da predstavijo svoje ideje (Polak, 2007).
Robbins in Finley (2000) sta navedla štiri elemente komunikacije v timu. Prvi element je
govorjenje, kjer mi sami povemo lastne ideje, mnenja in predloge. Drugi element je
poslušanje lastnega govorjenja, pri čemer reflektiramo svoje lastno govorjenje. Tretji element
je poslušanje, kjer gre za poslušanje idej, mnenj in predlogov drugih ljudi. Zadnji element pa
je poslušanje lastnega poslušanja, pri čemer reflektiramo lastno poslušanje, zraven pa
razmišljamo, sklepamo, miselno dokončujemo stavke drugih in analiziramo.
Na timskih srečanjih obstajajo komunikacijska načela, katerih bi se bilo potrebno držati (Jay,
po Dunham, 1992, str. 163):
 mnenja in ideje je potrebno izraziti jasno in strnjeno, saj je potrebno zagotoviti
jedrnatost sporočila,
 prekiniti je potrebno tišino, ki ni povezana z aktivnostjo - če je član plah, ga je
potrebno spodbuditi s pogledom ali besedo, če pa je obrambno naravnan, ga je
potrebno spodbuditi k izražanju prikritih čustev,
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 šibkejše člane je potrebno v komunikaciji zaščititi - poudariti je treba njihov
prispevek, razpravo pa usmeriti k njihovim idejam in jih pozitivno izpostaviti z
vprašanji.
T. Rupnik Vec (2008a) in Vec (2005) k naštetim elementom in načelom dodajata
pomembnost sprotnega razjasnjevanja, povzemanje ključnih elementov, izražanja empatije,
interpretiranja, spraševanja za aktivno razmišljanje in delovanje, pospeševanja interakcij med
člani, izzivanja članov v razmišljanju o nekaterih vidikih problema, podpore, diagnosticiranja
in modeliranja.
Vsi ti elementi in načela so omenjeni z razlogom, kateri se glasi, da komunikacija med člani
tima poteka učinkovito in jedrnato, saj bi v primeru, da se jih ne bi držali, lahko nastal
komunikacijski kaos. Šibkejši člani bi ostali neuslišani, nekateri bi zraven »zaspali«, ker ne bi
bili prisiljeni v razmišljanje ipd.
V komunikaciji obstajajo tudi ovire, ki jih je potrebno nujno odstraniti, saj ogrožajo storilnost
tima in njegov obstanek. Te ovire so:
 problem zaupanja - verbalna komunikacija poteka s pomočjo ljudi in med njimi, zato
mora med njimi vladati zaupanje;
 problem ustvarjanja medsebojnih odvisnosti, skupin, ciljev in vrednot - človek lažje
sprejme nasvet od sodelavca kot pa od nadrejenega;
 problem dajanja priznanj –najbolj omejevalna stvar v komunikaciji je občutek, ko
človek ne dobi ustreznega priznanja za dani prispevek;
 problem strukture skupine – sproščena in tekoča komunikacija je mogoče, če obstaja
sprejemljiva in sprejeta porazdelitev vlog (Možina, 1975, po Lipičnik, 1991).
Pomembno je zavedanje, da je dobra komunikacija osnova za učinkovito timsko delo,
odgovornost zanjo pa nosi vsak član tima (Polak, 2001, str. 22).
Za dobro, učinkovito in uspešno komunikacijo v timu so zadolženi popolnoma vsi člani tima,
saj je dobra komunikacija kot igranje šaha – najprej se nanaša na nas same, nato pa še na
druge ljudi (Robbins in Finley, 2000).
Potrebno je še poudariti, da sposobnosti dobre komunikacije spadajo predvsem v domeno
socialnega pedagoga, saj obvladovanje le-te ena izmed osnovnih in splošnih kompetenc
socialnega pedagoga.
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2.8 VLOGE V TIMU
Vloge v timu bi naj bile enakomerno porazdeljene med člane tima, vsak član pa bi naj imel
tisto vlogo, ki mu je najbolj pisana na kožo. Trstenjak (2001, str. 11) opozarja, da morajo
člani biti približno enakomerno iniciativni, izvirni in ustvarjalni, a hkrati morajo biti
medsebojno neodvisni. S preučevanjem vlog v timu se je največ ukvarjal Belbin, ki ga v
poznejših letih povzema velika večina avtorjev (npr. Kobolt, 2004; Tacer, 2012), ki so pisali o
timskih vlogah. Maxwell (2003, str. 32) meni, da ima v vsakem uspešnem timu vsaka oseba
svojo vlogo, ta vloga pa prispeva k celoti tima.
Za oblikovanje posamezne vloge pomembno prispevajo dosedanje izkušnje, osebnostne
značilnosti in socialne veščine ter potrebe (Polak, 2007). Vsak član v timu mora prevzeti dve
osnovni vlogi. Prva vloga se nanaša na profesionalno opravljanje poklicne vloge in zajema
strokovne kompetence, druga vloga pa je timska vloga, na kateri se gradi kombinacija
posameznikovih osebnostnih značilnosti v prepletu z njegovim profesionalnim znanjem in
skupinsko dinamično pozicijo, ki jo v timu zaseda. V timski vlogi so izražene pripadnosti
skupini, zavzetost za delovne naloge in sposobnost realizacije idej (Belbin, 1993, po Kobolt,
2004, str. 147). Na posameznikovo timsko vlogo vpliva šest dejavnikov. Ti dejavniki so
osebnostne značilnosti posameznika,

posameznikove kognitivne sposobnosti, motivacija,

dejavniki neposrednega delovnega okolja, delovne izkušnje in do sedaj naučene socialne
vloge, saj se v timski vlogi na ta način kažejo posameznikova pripadnost skupini, njegova
zavzetost za delovne naloge, sposobnost realizacije idej, načini izražanja mnenj, formalno in
neformalno pridobljeno znanje, kreativnost, moč in spretnosti (Belbin, 1993, po Kobolt, 2012,
str. 9). Obe vlogi se med seboj morata prepletati in dopolnjevati, saj na ta način prihaja do
sinergičnega tima (Belbin, 1993, po Kobolt, 2004, str. 147), h kateremu pomemben prispevek
da tudi to, da posamezniki

prispevajo različne vloge in se konstruktivno dopolnjujejo

(Belbin, 1993, po Kobolt, 2012, str. 9).
Obstaja nekaj različnih opredelitev vlog, saj so nekateri avtorji vloge različno definirali in
različno poimenovali. V literaturi o timskem delu se največkrat zasledijo vloge po Belbinu, ki
jih v nadaljevanju povzemam. Avtor je opredelil devet vlog, pri čemer je razdelil usmerjenost
vlog, za vsako od teh vlog je opredelil tudi njene prednosti in slabosti (Tacer, 2012), Možina
(2002) in Polak (2007, str. 45) pa po njem povzemata opis dela v timu in lastnosti članov, ki
jih predstavljam v Tabeli 1.
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Tabela 1: Vloge v timih in njihove značilnosti

Vloga
Snovalec

Usmerjenos
t vloge
v
razmišljanje

Glavne
naloge
daje nove
ideje,
predloge,
rešuje težje
probleme

Ocenjevalec v
razmišljanje

opazi vse
možnosti,
natančno
premisli in
presoja,
ocenjevanje,
vrednotenje

Strokovnjak

v
razmišljanje

daje pobude,
posreduje
strokovno
znanje in
posebne
spretnosti,
sledi visokim
normam

Tvorec

v izvedbo

Izvajalec

v izvedbo

Izziva, izvaja
pritisk, išče
načine za
premagovanj
e ovir, uživa
v reševanju
sporov,
izvaja
neprijetne
ukrepe,
obrača tok
dogajanja
deluje
praktično,
udejanja
misli in
tabele,

Lastnosti

Prednosti

Slabosti

ustvarjalnost,
učinkovitost,
domiselnost,
nekonvencional
nost,
introvertiranost,
dojemljivost za
kritiko in
pohvalo,
samostojnost
resnost,
hladnost,
sistematičnost,
preudarnost,
bistrost,
navidezno
prevelika
kritičnost in
trma
delo drugih ga
ne zanima,
usmerjenost k
cilju, predanost,
ponos,
strokovnost,
specializiranost,
vesten

ustvarja
nove
zamisli,
rešuje
probleme na
neobičajen
način

pozabljiv,
prezre
praktične in
protokolarn
e
podrobnosti
, nima stika
z ljudmi

dobro
presoja
različne
možnosti,
predan
strokovnosti
, usmerjen k
cilju

preveč
kritičen, ne
zmore
motivirati
drugih,
primanjkuje
mu navdiha

poglobljeno
znanje s
svojega
področja,
predan
strokovnosti
, usmerjen k
cilju

dinamičnost,
družabnost,
napetost,
motiviranost,
učinkovitost,
želja po uspehu,
razdražljivost,
nepotrpežljivost

dinamičen,
spodbuja
tim k
doseganju
rezultatov,
premaguje
ovire, daje
izzive

zelo ozko
specializira
n-obvlada le
eno
področje,
osredotočen
le na svoj
pogled,
nima časa
za
sodelovanje
energija mu
lahko hitro
poide, pojav
agresije in
nepotrpežlji
vosti

samodisciplinira
nost,
zanesljivost,
konservativnost,
organiziranost,

praktičen,
zanesljiv,
učinkovit,
dobro
organizira
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sistematično
rešuje
probleme,
gara za
dosego ciljev

sistematičnost,
zavezanost,
prizadevnost,
učinkovitost,
vestnost,
predvidljivost
skrbnost,
vestnost,
pravočasnost,
vzdržljivost,
natančnost,
nepopustljivost,
visoka merila in
ideali,
nesproščenost,
zaskrbljenost,
perfekcionist
samozavesten,
miren,
objektiven, zrel,
zaupljiv,
razgledan,
ugleden,
premalo
ambiciozen

delo

Dovršitelj

v izvedbo

opravi vse
podrobnosti,
pozoren na
napake,
manjkajoče
in izpuščene
stvari

zagotavlja
kakovost
dela, dobro
opazi
napake

Koordinator

v ljudi

Iskalec
virov

v ljudi

Sodelavec

v ljudi

vodi delo
usklajuje
tima,
delo, vidi
pojasnjuje
talente
skupne cilje,
članov,
spodbuja
zagotavlja
druge k delu
jasnost
in odločanju,
ciljev
neguje
enakovrednos
t
odkriva,
ekstorvertiran, dober v
raziskuje
radoveden,
iskanju
možnosti,
komunikativen, informacij,
navezuje
navdušen,
išče
stike, išče
sproščen, vitalen priložnosti
sredstva, se
zunaj tima,
pogaja,
zlahka
nadgrajuje
navezuje
ideje drugih
stike
posluša,
družaben,
diplomat,
usmerja,
občutljiv, nežen, ustvarja
preprečuje
pozoren,
dobro klimo
nesporazume,
dojemljiv,
spodbuja
prilagodljiv,
sodelovanje,
priljubljen
poživlja
timsko zavest

nerad
predaja delo
drugim,
preveč
osredotočen
na detajle,
skrbijo ga
majhne
stvari

manipulativ
en, ne
izstopa po
dinamiki in
ustvarjalnos
ti, lahko
neenakomer
no porazdeli
delo
preveč
optimističen
, ne preverja
narejenega
dela, izgubi
zanimanje

izogiba se
soočenju v
kritičnih
situacijah,
neodločnost
, stvari pusti
nedorečene

Včasih se zgodi, da pride do situacije, ko timske vloge niso uravnotežene. Ko pride do tega,
manjkajočo vlogo prevzame član, ki se zaradi osebnostnih lastnosti najlažje postavi v novo
vlogo (Tacer, 2012).
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Lipičnik (1996) meni, da se neformalne timske vloge oblikujejo tekom nastajanja tima,
njihova porazdelitev pa ni bistvenega pomena. Po njegovem mnenju je pomembno, da se
zaradi formalnosti v timu opredelita dve vlogi, in sicer vloga zapisnikarja in vloga
koordinatorja. Koordinator je tisti, ki vodi pogovore, postavlja vprašanja, opozarja na
različnost pogledov, misli na cilje in načrt postopka, ustrezno spodbuja člana, dvigne raven
razmišljanja in da vsakomur priložnost izražanja. Zapisnikar je potreben zaradi potrebe po
zapisovanju idej, na ta način bi se naj lažje prikazale delne in končne rešitve.
Enakopravnost vlog v timu je mogoče zagotoviti na tri načine. Prvi način je ta, da člani ne
čutijo pritiska, da morajo žrtvovati svojo naravno vlogo. Tak tim se kljub medsebojni
različnosti dobro dopolnjuje, kar zagotavlja pristno vedenje. Drugi način je pooblastitev enega
izmed članov, da prevzame določeno odgovornost. Tretji način pa je ustvarjanje praznih
timskih vlog, pri čemer se en član opogumi in prevzame vlogo (Belbin, 1993, po Polak, 2007,
str. 49).
Razporeditev timskih vlog je za timsko delo izjemno pomembnega pomena, saj brez njih tim
ne funkcionira z vso svojo zmogljivostjo. Včasih se zgodi, da so v timu osebe z istimi
težnjami, kar lahko predstavlja težavo, saj se dva dominantna osebka nikakor ne moreta
strinjati. V primeru, da je vlog več kot pa je članov, pa je edina možnost ta, da nekdo
prevzame dve vlogi, kar spet lahko predstavlja težavo, če se v drugi vlogi ne znajde.
Porazdelitev vlog je lahko zelo kočljiva zadeva, ki jo zrel tim mora znati med seboj razrešiti.
Socialni pedagog v timu ima običajno zagotovo formalno vlogo koordinatorja, saj v opis
njegovih delovnih nalog običajno spada, da zbere vse strokovnjake na enem mestu, jih
spodbuja, vodi pogovore, spodbuja člane in spodbuja k temu, da sodelujejo vsi člani. Po
neformalnih vlogah pa bi se socialnemu pedagogu lahko pripisala marsikatera vloga, saj ni
veda tista, ki določa vloge, pač pa osebnostna naravnanost. Socialni pedagogi so si med seboj
popolnoma različni, zato bi bilo zelo težko opredeliti, katera izmed teh devetih vlog je
popolnoma primerna za tega strokovnjaka. Marsikatera vloga je odvisna od posameznikovih
kompetenc, ne le od njegovih osebnostnih značilnosti.
2.9 ETAPE TIMSKEGA DELA
Veliko avtorjev poudarja dobre strani timskega procesa, saj vpliva na osebnostne značilnosti
posameznika in izvajanje timskega dela. Delo v timu, interdisciplinarno planiranje in timsko
izvajanje spodbuja izmenjavo izkušenj, pogledov in mnenj (Polak, 2005a, str. 64). Timsko
načrtovanje pedagoških aktivnosti in individualnih vzgojno-izobraževalnih programov je
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nemogoče brez timskega prijema različnih pedagoških strok. Integracija različnih prijemov
zagotavlja bolj celosten pristop k problemu, zato je pomembno, da se timsko delo ne konča
pri načrtovanju, ampak se nadgrajuje v izvajanje pedagoških aktivnosti (Polak, 1997, str. 7).
Zaradi vseh teh razlogov je pomembno, da se strokovne delavce spodbuja k sistematičnemu
sledenju vseh treh etap (Polak, 2005b, str. 46).
2.9.1 Timsko načrtovanje
Najbolj ključna faza v etapah timskega dela je timsko načrtovanje, saj le-ta vpliva na to kako
bo potekalo timsko izvajanje, od njega pa je odvisna tudi timska evalvacija. Sistematično,
vsebinsko in procesno poglobljeno načrtovanje je osnova vsakega timskega dela (Polak, 2008,
str. 52). Sproščeni odnosi, osebnostna odprtost, fleksibilnost in ustvarjalno vzdušje pa je tisto,
kar spodbuja inovativnost in učinkovitost timskega načrtovanja (Polak, 2007, str. 94).
Načrtovanje timskega dela je opredeljeno z naslednjimi koraki:
 opredelitev najpomembnejših ciljev in učinkov timskega dela,
 identificiranje ciljev,
 spodbujanje ustvarjalnosti,
 analiziranje in upoštevanje različnih dejavnikov, ki vplivajo na delo,
 evalviranje predlaganih strategij in izbira najustreznejše,
 oblikovanje akcijskega načrta,
 načrtovanje evalvacije,
 timsko delo v ožjem pomenu,
 evalviranje timskega dela,
 zagotavljanje povratnih informacij,
 spodbujanje komunikacije med člani tima (Buckley, 2000, str. 21-23).
Pomemben dejavnik timskega načrtovanja je čas, ki je potreben, da se člani tima temeljito
pripravijo na timsko delo. Na zahtevnost in časovno obsežnost timskega načrtovanja vplivajo
vsebinska zahtevnost, načini, metode in oblike dela. Kompleksnejša organizacija in večje
število vključenih članov potrebuje več časa za diskusijo in pripravo (prav tam).
Timsko načrtovanje je torej prva in hkrati tudi najpomembnejša faza pri etapah timskega
dela. Časa za načrtovanje nam nikoli ne sme biti žal. Tej etapi je bolje nameniti preveč časa
kot premalo, saj so dobri temelji, ki se jih tukaj pripravi, izjemno pomembni za vso nadaljnje
timsko delo. Lahko se zgodi, da se kdaj med timskim izvajanjem »izgubimo« in ne vemo več,
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kaj je bil namen tega tima. V tem primeru je priporočljivo, da je načrt dobro zapisan, saj nam
pomaga pri odpravljanju težav in nadaljnjem delu.
V svetovalni službi v osnovni šoli obstajajo tri vrste dejavnosti, ena izmed teh dejavnosti je
dejavnost načrtovanja (Programske smernice, 2008). Če je socialni pedagog član šolske
svetovalne službe, pomeni, da je najpomembnejši član pri načrtovanju, saj v njegov opis
nalog spada prav ta vrsta dejavnosti. Na ta način je torej ravno on tisti, ki nosi križ celotnega
načrtovanja, saj je ena izmed osnovnih kompetenc socialnega pedagoga prav priprava in
načrtovanje (Dekleva in Kobolt, 2006). Čim bolj se mora ravnati po korakih, ki jih je
predvidel Buckley, saj le-ti spadajo med osnove obvladovanja svetovalnega dela v šoli.
2.9.2 Timsko izvajanje
Ta faza je osrednja etapa timskega dela (Polak, 2012a, str. 45), prav tako pa je tudi najbolj
zahtevna oblika timskega dela (Polak, 2008, str. 54).
Delitev in organizacijo dela je mogoče izpeljati na različne načine, z medsebojnim
prepletanjem, izmenjavo aktivnega dialoga (prav tam), kateri pomembno prispeva k temu, da
je delo enakomerno porazdeljeno med vsemi člani. Pri dogovarjanju je potrebno upoštevati
posameznikova šibka in močna področja, spretnosti, sposobnosti, strokovno znanje in
kompetence. Zastavljene cilje je mogoče doseči le z aktivno udeležbo vseh sodelujočih v timu
(Polak, 2012a).
Največjo prednost pri timskem izvajanju ima interdisciplinaren tim, ki povezuje področja in
odpira nove poglede in vprašanja. Pri multidisciplinarnem timu pa v tej fazi pridejo na
površje različni pogledi in ideje, katere pa se med sabo lahko težje uskladijo , prav tako pa
lahko kmalu zaidejo v konflikte (Polak, 2007). Najbolj pomembna stvar pri opravljanju
timskega dela je ta, da si strokovnjaki ves čas izmenjujejo informacije o napredku dela
(Anlikrt, Lietz in Thommen, 2010, str. 44).
Izvajanje timskega dela bi naj vzelo največ časa od vseh treh etap, saj je osrednja etapa, ki za
uspešno delo zahteva svoj davek na čas. Potrebno je poudariti, da čeprav ta etapa običajno
vzame največ časa, to ne pomeni, da je pomembnejša ali produktivnejša kot ostali dve etapi.
2.9.3 Evalvacija timskega dela
Ta del etape mora ovrednotiti celoten proces dosedanjega dela (Polak, 2005a, str. 66), saj gre
za končno etapo timskega dela, ki ima pri pedagoških delavcih dvojni pomen. Pri prvem
pomenu jih zanima napredovanje učencev, potem pa mora slediti zanimanje koliko so oni
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sami napredovali kot tim. V prvem primeru gre za evalvacijo pedagoškega dela z vidika
doseganja vzgojno-izobraževalnih ciljev, v drugem za evalvacijo dogajanja v timu. Pri
evalvaciji pedagoškega dela je potrebno pregledati dosežene vzgojno-izobraževalne cilje,
pristope, s katerimi smo postopali, potrebno je analizirati motivacijo, kakovost in pogostost
stikov, vsebino, izvedbo in učinkovitost celotnega timskega dela (Polak, 2007). Pri tej vrsti
evalvacije lahko sodelujejo tudi učenci, starši ter ostalo pedagoško osebje ali administrativno
osebje, zaposleno na šoli (Polak 2008, str. 54). Problem timske evalvacije pedagoškega dela
je, da ni primernih merskih pripomočkov, ki bi merili vse vidike timskega dela, ne da bi bili
preveč specifični in subjektivni (Buckley, 2000, str. 77-78). Evalvacija dogajanja v timu je
usmerjena k samemu timu in lahko poteka na več različnih načinov, npr. kot pisanje
dnevniških zapisov in refleksij, razgovor ali diskusije. Ti razgovori in diskusije običajno
potekajo kot neformalni pogovor med člani (Polak, 2008, str. 55). Po mnenju Buckleya (2000,
str. 86) evalvacija obsega:
 napredovanje na področju medosebnih odnosov, osebnih vrednot in občutljivosti za
druge,
 izražanje spoštovanja do drugih in njihovih čustev,
 razvijanje kulturnih vrednot in z njimi povezanimi stališči,
 zagotavljanje občutkov izpopolnjenosti, zadovoljstva in uspešnosti,
 spodbujanje aktivnega vključevanja posameznikov v dogajanje in okolje,
 razvijanje občutkov za sodelovanje in skupnost,
 razvijanje spretnosti opazovanja, raziskovanja, analiziranja, sintetiziranja, poslušanja,
konstruktivne kritike in odprte komunikacije.
Evalvacija je nujna etapa vsakega timskega dela, saj pri njem tim ugotovi, kje so bili dobri,
kaj bi lahko storili še bolje, potrebno se je ozreti na celoten proces. Vsak član lahko pri
evalvaciji ugotovi, kaj lahko on sam izboljša v naslednjem timu, v katerem bo sodeloval. Ta
faza ni časovno zahtevna, jo je pa kljub temu nujno potrebno izvesti, saj je posameznik z
njeno pomočjo v prihodnje le še boljši timski delavec, prav tako pa pridobi veliko zase, saj je
to en način grajenja na sebi in pridobivanje novih kompetenc.
2.10 SUPERVIZIJA IN TIMSKO DELO
Ta dejavnost bi naj zajemala različne oblike in metode spremljanja, vodenja in svetovanja
strokovnjakom pri njihovem praktičnem delu. Opredeljena je kot »odprta refleksija o lastnem
poklicnem delovanju, ki temelji na simetrični komunikaciji in se izogiba vrednostnim in
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klišejskim sodbam. Je refleksija posameznika o tem, kar poklicno vidi, čuti, dela, z namenom
ozaveščanja lastnih miselnih in vedenjskih strategij. Ob tem posameznik vidi svoj delovni
prostor, hkrati pa je obogaten z drugačnimi možnostmi in se zmore zavestno odločati o
spremembah pri svojem delu« (Kobolt in Žorga, 1999, str. 13).
Za supervizorja je nekoliko drugače, če ima timske supervizije in ne skupinske. V primeru,
timske supervizije, mora supervizor že predhodno posedovati nekaj znanja o timu in
njegovem značaju, saj mu je to v pomoč pri spoznavanju in analiziranju timske dinamike
(Kobolt in Žižak, 2007).
Kersting in Krapohl (1994, prav tam) opredeljujeta tri različne tipe timske supervizije:
 timska supervizija, usmerjena na analizo primera iz prakse

- ta supervizija je

usmerjena na konkretno delo članov tima z njihovimi uporabniki;
 dinamično izkustvena supervizija - usmerjena je na osvetlitev in analizo konkretnih
psihodinamičnih procesov znotraj tima, ta proces je usmerjen na temo timskih vlog,
odnosov moči in ozračje v timu, cilj te supervizije pa je večja učinkovitost,
kvalitetnejše delo in boljše ozračje v timu;
 timska supervizija s poudarkom na analizi delovanja ustanove - gre za analizo
posameznih nalog, hierarhično strukturo, socialno moč in pogojenost med
subjektivnim in institucionalnim razumevanjem poklicnih vlog.
Med vsemi temi vrstami ni jasno določene meje, saj je timska supervizija prostor za razvijanje
odnosov tekom timskega dela, na katerega vpliva več faktorjev, npr. uporabniki, ustanova in
strokovni doprinos posameznih članov. Cilji take timske supervizije so izboljšanje odnosov in
ozračja v timu, povečanje pripravljenosti na sodelovanje in povečanje efektivnosti in kvalitete
dela vseh članov (prav tam).
Supervizija je lahko usmerjena na tri različne ravni, z njimi pa se dosega konstantnost
učinkovitosti tima:
 raven posameznega člana tima - ta raven postavlja vprašanja, kako se posameznik
počuti, kako ocenjuje svoj položaj v timu, kako vidi svojo vlogo in doprinos za dosego
skupnega cilja, kako vidi svoje delo in delovanje, kakšen odnos ima do drugih;
 raven procesov v timu - na tej ravni se ugotavlja, kako tim deluje kot celota, ali
dosegajo zastavljene cilje, kakšni procesi se odvijajo v timu, s kakšnimi problemi se
srečujejo kot tim;
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 raven nalog, ki jih tim opravlja - ali so cilji jasno definirani, so cilji tima skladni s
filozofijo ustanove, so cilji skladni s potrebami uporabnika, ali so uporabljeni postopki
smiselni (prav tam).
Preplet vseh teh ravni je v procesu supervizije pomembno in potrebno, saj so cilji timskega
dela na ta način zelo jasno razčlenjeni, člani se tako bolj zavedajo svojih nalog in pri sebi
točno vedo, kaj je njihova osebna naloga, da bo produkt uspešen.
2.11 PREDNOSTI IN PROBLEMI TIMSKEGA DELA
Timsko delo ima svoje prednosti in pomanjkljivosti. Od nas je odvisno, kako jih bomo
sprejeli in z njimi ravnali.
2.11.1 Prednosti timskega dela
Vsaka oseba, ki deluje v timu, se mora zavedati svojih lastnih prednosti, ki jih lahko izpostavi
in da timu. Pogosto prevladuje mnenje, da obstajajo prednosti le za sodelujoče v timu, vendar
temu ni tako. Pozablja se, da ima timsko delo različnih strok v osnovni šoli vpliv tudi na
učence in samo šolo kot institucijo. Buckley (2000) poudarja naslednje prednosti:
Prednosti za pedagoške delavce oz. strokovnjake:
 pridobitev novih idej,
 spoznavanje s strokovnimi novostmi in raziskovalnimi spoznanji,
 večja selekcija idej in kritičnost do izpeljave,
 intenziven proces samoevalvacije in timske evalvacije,
 izkoriščanje lastnih močnih področij,
 medsebojna pomoč pri šibkih področjih,
 večja socialna bližina,
 občutek pripadnosti timu,
 povečana samozavest zaradi sodelovanja pri odločanju,
 strokovni razvoj tima.
Druge prednosti za pedagoške delavce so še zmanjšan občutek izolacije, zmanjšanje treme
pred izpostavljenostjo pred kolegi, razvijanje timske odgovornosti in pozitivna soodvisnost
Polak (2006, str. 290). Skupno reševanje problemov, možnost sprotnega vrednotenja in
spremljanja rezultatov, večja interakcija in delitev odgovornosti so prednosti, ki jih vidi
Hrabarjeva (2010) za pedagoške delavce v timu.
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Vse te prednosti govorijo v prid timskemu delu strokovnjakov. Vsak, ki sodeluje v timu, se
nekaj novega nauči ter pridobi nova znanja in kompetence. Socialni pedagog bi se med
timskim delom moral zavedati svojih kvalitet, ki jih lahko ponudi kot strokovnjak na svojem
področju. Za ta profil je pomembno, da lahko deli pomen obvladovanja samoevalvacije in
timskih evalvacij, da ve izkoristiti svoja in druga močna področja ter da pomaga takrat, ko kak
član naleti na svoja šibka področja.
Prednosti, ki jih ima timsko delo za učence, so bolj celosten pogled na temo oz. problem,
učenci dobijo občutek, da so pomemben del komunikacijske mreže, aktivno razvijajo svoje
komunikacijske spretnosti, njihovo kritično razmišljanje se spodbuja, razvijajo pristnejše
socialne stike, na učencih samih je večja osebna odgovornost za opravljeno delo, nenazadnje
pa timsko delo daje učencem zgled sodelovalne naravnanosti (Buckley, 2000, str. 13-14).
Pomembno je učencem pokazati, da se odrasli trudijo za skupni cilj, saj s tem dobijo nek
zgled za prihodnost, po katerem se je dobro ozirati in imeti za vzor. Ko so učenci sami
vključeni v timsko delo, sami dobijo občutek, da so oni sami v procesu pomembni. Stroka jim
s timskim delom nudi spodbudo za razvoj njihovega intelekta.
Ena izmed prednosti, ki jih ima timsko delo za šolo kot institucijo, je zagotovljena strokovna
supervizija, prav tako bi to naj bil primeren pristop za usposabljanje novih sodelavcev. Zelo
pomembna prednost je kombiniranje močnih področij enega strokovnjaka s šibkimi področji
drugih strokovnjakov. Prednost se kaže tudi v razvijanju zavedanja o pomembnosti
pedagoškega dela in osebne predanosti poklicu, s pomočjo medsebojne podpore se spodbuja
raziskovalno delo v šoli (prav tam).
Vse te prednosti, ki jih šola pridobi s timskim delom, dajo pomemben glas v okolico, da šola
slovi kot odprta za nove priložnosti, kot učeča se ustanova ter kot institucija, v kateri je
prijetno delati. Na ta način se širi dober glas naokrog in taka šola lahko kmalu postane
oblegana s strani strokovnjakov, ki bi v njej želeli delati in staršev, kateri iščejo dobro
vzgojno okolje za svojega otroka.
Bell (2002, str. 121) vidi prednosti timskega dela v:
 skupnih ciljih, ki si ga tim zada,
 deljenju znanja in spretnosti ,
 maksimalni izrabi virov,
 medsebojnem motiviranju, podpori in spodbujanju,
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 spodbujanju za sprejemanje odločitev,
 povečanem sodelovanju,
 tem, da se posameznik zave svojih potencialov,
 povečanju znanja in razumevanja,
 zmanjševanju stresa in anksioznosti in
 izboljšanju komunikacije.
Avtorji (npr. Bell, 2002; Buckley, 2000; Semec Pevec, 2001) so si enotni v tem, da pride do
izboljšave v komunikaciji, da se povečata pripadnost in odgovornost v timu, Semec Pevec
(2001, str. 6) pa k temu še dodaja, da je prednost timskega dela v tem, da posameznika
spodbudi k prilagajanju na nepričakovane situacije ter da predstavitev ugotovitev posameznih
timov k novemu sodelovanju spodbudi tudi druge v kolektivu. Polak (2005a, str. 65) še
navaja, da pozitivna izkušnja zagotovi pozitiven odnos in motivacijo za nadaljnje timsko delo.
Timsko delo ima torej veliko prednosti. Pomembno je, da se strokovnjaki vseh teh prednosti
zavedajo, saj na ta način pripomorejo k uspešnosti tima. Hkrati se morajo zavedati tudi tega,
da njihovo delo ne vpliva le nanje in da ne predstavlja prednosti le za njih, ampak da ima to
njihovo delo, veliko prednosti tako za otroke, ki so udeleženi tega timskega dela, in tudi za
šolo kot institucijo.
Po ugotovitvi, da ima timsko delo veliko prednosti pred individualnim, bi celo lahko
pomislili, da slabosti takega dela pravzaprav niti ne morejo obstajati, toda temu ni tako. V
primeru nepripravljenosti članov tima na sodelovanje ipd. se pokažejo tudi pomanjkljivosti in
ovire.
2.11.2 Problemi, ovire in konflikti
Tako kot ima timsko delo določene prednosti, ki bogatijo njegovo delo, tako se srečamo tudi z
določenimi problemi oz. ovirami.
S. Hrabar (2010), Lipičnik (1996) in A. Polak (2007) govorijo o problemih oz. o ovirah, ki so
med seboj v interakciji. Vsi trije avtorji ugotavljajo, da lahko pride do ovir v organizaciji (npr.
pomanjkanje časa za usklajevanje, razpršenost članov po terenu), težavo lahko predstavljajo
tudi nejasno opredeljene vloge v timu, nastanejo lahko medosebne ovire, npr. ko je kak član
užaljen, da njegova rešitev ni bila izbrana, ipd.
Problemi timskega dela se kažejo kot nesrečne izbire najboljših rešitev, neustrezna
porazdelitev dela, nejasno definirane aktivnosti posameznika, pojavi pa se lahko tudi
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zbeganost med člani. Do takih stvari pa prihaja predvsem zaradi pomanjkanja časa,
pomembno vlogo pri tem pa imata tudi različna raven predznanja ter različni pogledi na
problem (Lipičnik, 1996, str. 48-49). Veliko vlogo pri slabostih odigra pomanjkanje izkušenj,
saj le-ta poveča strah pred neuspešnostjo in negotovostjo. Pri tem nastanejo komunikacijske
ovire, ki so objektivne ali subjektivne narave (Hrabar, 2010, str. 60). Pomembno je, da se tim
zaveda, da so ovire splošnejše od problemov da se jih ne da preseči kar naenkrat, k njihovemu
premagovanju pomembno prispeva vodstvo šole s svojim odnosom in podporo do timskega
dela (Polak, 2007, str. 117).
V timu se lahko pokažejo še druge težave, saj problem lahko predstavljajo nesposobni
sodelujoči, ki takemu delu niso naklonjeni, v to delo je potrebno vložiti veliko časa in
energije, saj so skupinske odločitve počasnejše, člane lahko ovira tudi strah pred ponižanjem.
Nekateri se lahko bojijo, da bodo za isto plačo morali delati več. Slabost tega načina dela je
tudi ta, da se najdejo posamezniki, ki niso člani tima, pa vseeno delo tima kritizirajo, saj se
jim zdi, da je tim pridobil na občutkih večvrednosti (Buckley, 2000, str. 11). Na odnose med
strokovnjaki vpliva še dvom v kompetence drugega strokovnjaka ali slab uspeh (Anlikrt,
Lietz in Thommen, 2010, str. 44).
Praper (2001) govori o nevarnostih, v katerih se lahko znajde tim. Po njegovem je največja
nevarnost ta, da se pojavi verovanje v magične učinke tima, kjer pa očaranju lahko zelo hitro
sledi razočaranje. Druga nevarnost, ki preži na člane tima je pa ta, da se v timu prenaša
odgovornost ali pa se člani preveč zanašajo drug na drugega. Lahko pa se zgodi, da se
razpravlja o problemski situaciji, medtem ko se pa samega problema ne rešuje. Zaradi teh
nevarnosti, ki se skrivajo v ozadju delovanja tima je potrebno , da člani na sestanek pridejo z
opravljenim delom, ki jim je bilo dodeljeno, paziti pa je potrebno na medosebne odnose,
katere je potrebno negovati. Potrebno je paziti, da se problemi ne prikrivajo, saj na ta način
tim izgubi voljo do produktivnega dela.
Leoncini (2002) je identificiral pet poglavitnih težav, na katere lahko tim naleti. Vse te so
med seboj zelo prepletene, običajno si sledijo v piramidnem vrstnem redu. Na dnu piramide,
ki predstavlja temeljni kamen timskega dela, je odsotnost zaupanja. Ta težava nastane, ko
člani tima med seboj niso odkriti, ne priznavajo lastnih napak in slabosti, nikoli ne prosijo za
pomoč ali konstruktivno povratno informacijo, izogibajo se timskim srečanjem. Druga težava,
ki nadgrajuje odsotnost zaupanja, je strah pred konfliktom oz. umetno vzdrževana harmonija.
Težava se pojavi zaradi pomanjkanja občutka varnosti. Zaradi tega se člani čutijo ogrožene
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pri izražanju svojega mnenja, zato ga raje obdržijo zase, kar pa povzroči ne-konstruktivne
debate. Tretja težava, ki se lahko pojavi v timu, je pomanjkanje zavezanosti timu. Pri tem gre
za to, da ne pride do potrebnih debat, ki so nujne za iskanje najustreznejše rešitve. Vzrok za to
gre pripisati članom, ki pri sebi nimajo ustrezno razporejenih prioritet, na koncu mora vodja
prevzeti odgovornosti za odločitve, katere so lahko tudi napačne. Zaradi pomanjkanja
zavezanosti timu pride do četrte težave, in sicer do izogibanja odgovornosti. Ko se težave
kopičijo, posamezniki niso sposobni prevzeti svojega dela odgovornosti, kar privede do zamer
med člani, ki imajo različne poglede, spodbujanja povprečnosti in zamujanja rokov. Na vrhu
te piramide težav se pojavi nepozornost na rezultate, ki se pojavi, ko člani dajejo lasten ego
pred ego celotnega tima. Tim, ki ne naklanja pozornosti rezultatom, stagnira in izgubi
orientacijo.
Zaradi pomanjkanja pozornosti v timu obravnavanim stvarem, se lahko v tim pojavijo
konflikti, kateri nastanejo zaradi napačnega razumevanja, drugačnega vrednotenja vsebin in
problemov. Vzrok je lahko tudi komunikacijski, kot je npr. to, da govorimo nerazumljivo ali
se pojavi kakšen osebni vzroki, kateri ima izvor v različnih osebnostnih lastnostih (Možina,
2002). Konflikt je torej posledica različnih motivov različnih ljudi, nastane pa tam, kjer imajo
ljudje lastna hotenja (Lipičnik, 1996, str. 35).
Čeprav na prvi pogled zgleda, da problemi, ovire in konflikti vplivajo na člane samo
negativno, ker vodijo v stagnacijo in sterilnost, temu ni tako, saj po drugi strani prispevajo k
temu, da na plan pridejo nove, prej spregledane, dimenzije, ki omogočajo rast tima (Buckley,
2000).
Lipičnik (1996) prav tako poudarja, da imajo konflikti tako negativne kot tudi pozitivne
lastnosti. Razumemo jih kot klic na pomoč, saj pride do zavedanja, da je nekaj korenito
potrebno spremeniti.
2.11.2.1 Reševanje konfliktov

Konflikte je potrebno znati razrešiti, saj z izogibanjem ne rešimo ničesar. Da se konflikt lahko
razreši je potrebno upoštevati dva pogoja. Prvi pogoj je ta, da razumemo nastanek konflikta v
odnosih med različnimi pogoji, drugi pogoj za uspešno razreševanje je ustrezno ozračje, ki
poudarja pozitivne lastnosti konfliktov (Možina, 2002, str. 582).
Za reševanje konfliktov se je potrebno držati nekaterih načel:
 problem se definira kot cilj, ne kot potreba za reševanje;
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 pri odkritju problema se poišče rešitev, ki pomeni spremembo za obe strani;
 pozornost se usmeri na problem, ne na osebne probleme;
 zaupanje se gradi s spreminjanjem in dajanjem ustreznih informacij;
 med komuniciranjem je potrebno izražati svojo naklonjenost, poslušati sogovornika
in zmanjšati svojo nejevoljo ali grožnje (Lipičnik 1996, str. 39).
Pri reševanju konfliktov se je treba zavedati, da bo vsaka rešitev privedla do spremembe v
timu, kar je včasih lahko neugodno. Zaradi tega se običajno ljudje konfliktom izogibajo (prav
tam).
Za razreševanje konfliktov je v timu v osnovni šoli v veliki meri zadolžen svetovalni delavec,
saj je on v timu tisti, ki je opremljen z znanjem kako premagati in preseči konflikte ter kako
ponovno vzpostaviti pogoje za sodelovanje (Programske smernice, 2008), prav tako pa bi naj
bila splošna kompetenca socialnega pedagoga ta, da rešuje probleme.

3 SOCIALNI PEDAGOG V OSNOVNI ŠOLI
Socialni pedagog si mora sam razporediti svoje delovne naloge in obveznosti, kadar se gre za
njegovo delo v osnovni šoli. Čeprav ta veja pedagogike ni več tako nova, je še vedno dokaj
neznana preostalim kadrom na šoli. Tako se še vedno mora dokazovati s svojo iniciativnostjo
in inovativnostjo, da sodi na to delovno mesto. V primeru, da na osnovni šoli najdemo
zaposlenega socialnega pedagoga, je ta v veliki večini primerov član šolske svetovalne službe,
le v izjemno redkih primerih je vodstveni delavec oz. ravnatelj. Ker je socialni pedagog zelo
pomemben član šolske svetovalne službe, je treba ugotoviti, kaj so njegove temeljne
usmeritve, naloge in kompetence, da delo lahko izvaja.
3.1 SOCIALNI PEDAGOG KOT SVETOVALNI DELAVEC
Področje svetovalne dela na šoli zajema zelo širok spekter, ki zahteva pristop različnih
strokovnih profilov (npr. psihologov, specialnih pedagogov, pedagogov), zaradi česar bi bilo
potrebno, da se mesto socialnega pedagoga natančno opredeli in hkrati tudi sistematizira, saj
bo na ta način lahko deloval tako samostojno kot tudi član tima na šoli. Socialni pedagog
mora v šoli delovati strokovno in z jasno opredeljenimi cilji ter strategijami delovanja.
Delovanje mora biti v interesu vseh, ki imajo opravka s šolo kot institucijo - torej z učitelji,
otroki, starši, vodstvom in zunanjimi sodelavci (Šmit, 1997, str. 64-66). Socialni pedagog je
povezovalec in usklajevalec med vsemi temi posamezniki (Jugovac, 1997, str. 78). Kupffer
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(1995, po Kranjčan, 1997, str. 97) vidi socialnega pedagoga kot tistega, ki vsem sodelujočim
na šoli pokaže pomen socialnega učenja.
Temeljna usmeritev delovanja socialnega pedagoga je ta, da prispeva k normalizaciji razmer
na šoli in k humanizaciji odnosov. Njegova vodilna misel mora biti, da dela skupaj s
sodelavci, otroki, starši in ne namesto njih, česar pa se je včasih težko držati. V šolski prostor
vstopa s svojim programom in jasno opredeljenimi cilji delovanja, izogiba se stereotipnim
metodam in postopkom. Pomemben del njegovega dela je tudi to, da spremlja vse dogajanje v
širšem okolju in se na vse dražljaje sproti odziva (Šmit, 1997).
Tudi Buchkremer (1995, po Kranjčan, 1997, str. 97) poudarja pomembno vlogo socialnega
pedagoga pri vključevanju posameznika v širše okolje, vendar opozarja na to, da morajo biti
tudi drugi posamezniki pripravljeni prevzeti določene naloge v širšem okolju, ker naloga
socialnega pedagoga ni ta, da zapolni vse nastale praznine. Grünfeld (1997, str. 17) k vsem
naštetim nalogam dodaja še pomembnost sodelovanja socialnega pedagoga z drugimi
socialnimi pedagogi, saj na način pridobivajo nove izkušnje in znanja iz prakse.
Segel (1980, po Šmit, 1997, str. 67) je osnoval hamburški model socialnopedagoškega
delovanja na področju šolskega svetovalca. Njegova porazdelitev zajema:
 individualno pomoč otrokom in njegovim staršem, katera je nujna, ko se otrok
znajde v težko rešljivih konfliktnih situacijah;
 socialnopedagoško delo s skupinami - sem sodijo različne oblike skupinskega dela,
socialne igre, mladinske delavnice, treningi za pridobivanje komunikacijskih
spretnosti ipd.;
 diskusijske skupine - srečanja in treninge za starše in
 izobraževanje učiteljev s psihosocialnega področja.
Ta model bolj kot timsko delo poudarja samostojnost socialnega pedagoga na šoli vendar se je
potrebno zavedati, da za vsakim uspešnim timskim delom stoji posameznik, ki mora
obvladovati posamezne sekvence samostojnega dela, da tim lahko posledično dobro deluje.
Muhlum (prav tam) deli področja dela socialnega pedagoga na:
 delo z vrstniškimi skupinami,
 preventivo,
 sooblikovanje ekološko psiholoških pogojev za življenje in delo,
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 socialnopedagoške intervencije,
 koordinacijo delo med učitelji, starši in učitelji, med zunanjimi institucijami in
šolo.
Za dobro timsko delo je področje sooblikovanja različnih pogojev za življenje in delo izredno
pomembno, saj zajema delo z vodstvom šole, učitelji in ostalimi svetovalnimi delavci, prav
tako je pomembno tudi usklajevanje med učitelji, starši in učitelji ter med zunanjimi
institucijami in šolo.
Vse bolj je v ospredju potreba po sodelovanju učitelja in svetovalnega delavca, saj so učitelji
premalo podučeni o znanju, ki bi se ukvarjalo s specifičnimi zahtevami posameznega učenca.
Zato se kaže sodelovanje učitelja in socialnega pedagoga kot ugodna rešitev (prav tam).
Močna opora in podpora, ki je je učitelj deležen pri sodelovanju s socialnim pedagogom, je
ena izmed bistvenih nalog socialnega pedagoga. Njegov način dela, strpnost, vztrajnost,
upoštevanje potreb drugih in doslednostjo pripomore k učinkovitejši šoli in učinkovitejšim
rešitvam (Kapus, 1997).
Navedene usmeritve dela kažejo na to, da se socialnega pedagoga na osnovni šoli vidi kot
pomembnega timskega delavca, saj je njegov doprinos delovanja na vseh področjih izjemno
pomemben in skoraj da nenadomestljiv.
3.1.1 Naloge socialnega pedagoga kot svetovalnega delavca v osnovni šoli

Med naloge socialnega pedagoga sodi delo z učenci, delo z učitelji, delo s starši, delo z
vodstvom in delo z zunanjimi ustanovami (Programske smernice, 2008).
Temeljno delo šolske svetovalne službe je opredeljeno s tremi vrstami dejavnosti:
 dejavnosti pomoči - tiste naloge, ki so odgovor na potrebo po pomoči od možnih
udeležencev, obsegajo najrazličnejše neposredne oblike dajanja pomoči posamezniku
ali skupini kot tudi vrsto posrednih strokovnih aktivnosti;
 razvojne in preventivne dejavnosti – obsega vključevanje v razvojno-analitično delo, s
katerim se ugotavlja obstoječe znanje, sodelovanje pri načrtovanju različnih sprememb
in izboljšav v vzgojno-izobraževalnem procesu, vodenje in koordiniranje različnih
projektov;
 dejavnosti načrtovanja in evalvacije, ki se prepletata s nudenjem pomoči in razvojno
dejavnostjo, pomembna pa je za operacionalizacijo, vrednotenje, zagotavljanje
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celostnosti in kontinuiranosti prispevka pri reševanju kompleksnejših problemov šole
(prav tam).
Tuggener (po Šmit, 1997, str. 69-70) obravnava socialnopedagoško delo v svetovalni službi v
treh funkcijah:
 integraciji - kjer socialni pedagog izboljšuje in ustvarja pogoje za boljši razvoj in
integracijo učencev z dajanjem opore, z različnimi pedagoškimi programi in
svetovanjem;
 preventivi - kjer pomaga posameznikom oblikovati bolj učinkovite vedenjske
strategije, z različnimi pedagoškimi posegi pospešuje procese samostojnega odločanja;
 kompenzaciji - kjer odpravlja različne primanjkljaje - od pomoči pri učenju do
svetovanja v urejanju odnosov.
Ta model neposredno ne poudarja pomen timskega dela, vendar če se v njega malo bolj
poglobimo, ugotovimo, da se pri vsaki funkciji v ozadju skriva sodelovanje z drugimi
strokovnjaki in timsko delovanje, saj mora pri integraciji pred posredovanjem imeti določene
informacije o tistih, katere bo skušal opolnomočiti in jim svetovati, pri preventivi mora
sodelovati z učitelji da dosežejo učinkovite rezultate, pri kompenzaciji je timsko delo skoraj
da nujno, če se posamezniku želi pomagati.
Po mnenju T. Grünfeld (1997, str. 17) naj bi bile naloge in delo socialnega pedagoga v veliki
meri usmerjene na delo s posameznimi oddelki. Poudarek daje predvsem sodelovanju z
učitelji, katerim bi naj pomagal pri problematičnih učencih, jim seznanjal z novimi učnimi
metodami in načini dela, pomagal bi naj pri oblikovanju pozitivnega razrednega vzdušja,
nudil pomoč pri vključevanj novincev, odkrival pozitivne lastnosti posameznika in na njih
gradil posameznikovo samopodobo, učitelje in starše bi moral prepričati o vrednosti
posameznika za razred, svetoval staršem, organiziral delavnice, seminarja tako za zaposlene
kot tudi starše in otroke. Socialni pedagog bi naj torej opravljal tiste naloge, za katere preostal
del svetovalne službe nima časa.
Delo svetovalne službe bi obvezno moralo potekati timsko, vsi udeleženci bi si naj med seboj
izmenjevali potrebne podatke in informacije, skupaj bi morali iskati tudi najboljše rešitve
(Grünfeld, 1997).
Če želimo, da bo delo socialnega pedagoga uspešno, mora v veliki meri potekati timsko.
Velika prednost socialno pedagoškega kadra na šoli je prav v tem, da ima kompetence za
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timsko delo in zato dobro sodeluje ter dela timsko z drugimi strokovnjaki oz. povsod, kjer se
pokaže potreba po timskem delu.

4 KOMPETENCE ZA TIMSKO DELO
Socialna pedagogika velja za vejo pedagogike, ki premore širok spekter kompetenc. Za
socialnega pedagoga na osnovni šoli je pomembno, da obvladuje vzgojno-izobraževalne
kompetence, kot so, npr. po Peklaj (2006, po Peklaj s sod. , str. 6) učinkovito poučevanje,
vseživljenjsko učenje, spremljanje napredka učenca in širjenje profesionalnih kompetenc.
Zraven teh pa mora socialni pedagog obvladati še kopico specifičnih kompetenc, ki jih
navajajo Dekleva, Kobolt in Klemenčič (2006, str. 157). Te kompetence so:
(1.) Poznavanje teoretičnih osnov področja socialne pedagogike in njihova uporaba v
praksi.
(2.) Poznavanje in kritično razumevanje različnih odklonskih pojavov.
(3.) Razumevanje procesov stigmatiziranja, marginalizacije, socialnega izključevanja
ter njihovo preprečevanje.
(4.) Razumevanje različnih pojavnih oblik osebnega in socialnega nasilja ter njegovih
vzrokov.
(5.) Poznavanje, razumevanje in upoštevanje posameznika skozi prizmo različnih
teoretskih modelov.
(6.) Razumevanje različnosti kot kvalitete, sprejemanje drugačnosti, odklonskosti in
drugih kultur ter subkultur; sposobnost ne-obsojajočega dela.
(7.) Empatičnost in komunikacijska odprtost.
(8.) Zavedanje in refleksija lastnih prispevkov v delu z ljudmi; sposobnost prevzeti
odgovornost za lasten poklicni razvoj, motiviranost za supervizijske in
intervizijske oblike dela.
(9.) Ocena kakovosti in možnosti v posameznikovih socialnih mrežah.
(10.) Razumevanje institucionalnega delovanja, vpliva institucij na uporabnike,
ozaveščanje lastne institucionalne vpetosti.
(11.) Načrtovanje in oblikovanje individualiziranih programov socialno pedagoškega
dela.
(12.) Razumevanje in obvladovanje različnih oblik socialnopedagoškega dela
(preventivnega,

vzgojnega,

svetovalnega,

integrativnega).
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(13.) Strokovno delo, usmerjeno v življenjsko polje uporabnika; sposobnost dela v
obstoječih socialnih pogojih.
(14.) Sodelovanje in delo s starši, družinami in drugimi pomembnimi socialnimi
skupinami.
(15.) Vzgojno/svetovalno delo s posamezniki in skupinami v okviru institucij.
(16.) Izveninstitucionalno in skupnostno delo.
(17.) Sodelovalno delo v večdisciplinarnih strokovnih, projektnih, analitičnih,
evalvacijskah skupinah.
(18.) Priprava, vodenje in evalvacija posebnih socialnopedagoških projektov.
(19.) Socialno marketinško vodenje.
(20.) Analitično in raziskovalno delo na področju socialne pedagogike za potrebe
razvoja prakse.
Veliko teh kompetenc se navezuje na delo socialnega pedagoga s posameznikom, vendar so
med njimi tudi kompetence, ki so potrebne in pomembne za timsko delo. Kompetence, ki so
pomembne za timsko delo, so predvsem osebnostne in odnosne kompetence, socialne in
komunikacijske, kompetence organizacije in refleksije. S tega vidika so kompetence
poznavanja teoretičnih osnov socialne pedagogike in njihova uporaba, poznavanje in kritično
razumevanje

različnih

odklonskih

pojavov,

razumevanje

procesov

stigmatizacije,

marginalizacije, socialnega izključevanja ter njihovo preprečevanje, razumevanje različnih
oblik osebnega in socialnega nasilja, upoštevanje posameznika skozi prizmo različnih
teoretskih modelov in dojemanje različnosti kot kvalitete šele osnovna podlaga za vso
nadaljnje delo (tako samostojno kot timsko). Kompetence empatije in komunikacijske
odprtosti, refleksije lastnega prispevka, ocenjevanja kakovosti in možnosti posameznikovih
socialnih mrež, razumevanje institucionalnega delovanja, sodelovanje s starši, sodelovanje v
večdisciplinarnih strokovnih, analitičnih in evalvacijskih skupinah in priprava, vodenje in
evalvacija projektov so tiste kompetence, ki izjemno vplivajo na timsko delo. Empatija je
potrebna, da se socialni pedagog lažje vživi tako v posameznika, s katerim dela, kot tudi za to,
da lažje razume, kaj kakšen član tima doživlja, ko mu timsko delo ne gre najbolje od rok.
Dobre komunikacijske spretnosti so osnova za kakršnokoli delo v timu, saj se le z dobro
komunikacijo lahko kaj dogovori. Refleksija je pomembna predvsem pri zadnji etapi timskega
dela, ko gre za evalvacijo uspeha tima kot tudi za evalvacijo samega timskega dela. Potrebno
je, da je v tej fazi timskega dela posameznik sposoben reflektirati svoja doživljanja in občutja,
ki so se dogajala skozi celoten proces. Sposobnost ocenjevanja kakovosti in možnosti
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posameznikovih socialnih mrež je pomembna predvsem pri timskem delu, ko se tim ukvarja s
kakšnim težavnejšim učencem. V tem primeru je potrebno, da se razume, kje imajo njegove
težave svoj izvir, kompetenca razumevanja institucionalnega delovanja in vpliva institucij na
uporabnike pa je pomembna, da socialni pedagog v primernih trenutkih poveže različne
institucije. Sodelovanje z družinami poudarja pomembnost sodelovanja socialnega pedagoga
in staršev učenca, kateri so lahko tudi vpleteni v delo tima. V poglavju o vrstah tima je bilo
napisano v kakšne time se socialni pedagog vključuje, sposobnost sodelovanja v
večdisciplinarnih, strokovnih, analitičnih, evalvacijskih timih je tista, ki poudarja vpetost v
vse te različne time, v katerih socialni pedagog sodeluje. Kompetenca priprave, vodenja in
evalvacije pravzaprav govori o projektih, vendar jo lahko preusmerimo tudi v timsko delo, saj
so pri tej kompetenci zajete vse tri etape timskega dela, ki jih izvaja socialni pedagog z
drugimi strokovnjaki.
Socialni pedagog mora obvladovati veliko različnih kompetenc, da lahko na svojem področju
uspešno deluje, še več jih mora imeti, če želi biti učinkovit v različnih timih, v katerih
sodeluje. Nekatere kompetence, kot so npr. empatija, fleksibilnost, odprtost do ljudi, so že del
osebnosti, veliko drugih kompetenc je potrebno pridobiti tekom let. Koliko in na kakšen način
bo strokovnjak te kompetence pridobil, pa je odvisno od vsakega posameznika posebej in
njegove volje ter želje po novem znanju in obvladovanju določenih sposobnosti.
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EMPIRIČNI DEL
5 OPREDELITEV PROBLEMA
V današnjem času je timsko delo ena izmed temeljnih oblik dela na osnovnih šolah. Izvajali
naj bi ga prav vsi zaposleni, ne le pedagoški kader. Za vse sodelujoče je pomembno, da
stremijo k skupnemu cilju, ki mora biti opredeljen na začetku delovanja tima. V timu so lahko
zbrani različni strokovni kadri, ki imajo pred seboj skupen cilj, ki ga je potrebno doseči.
Dekleva in Kobolt (2006) menita, da je prav socialni pedagog tisti, ki bi moral obvladovati
delo v najrazličnejših timih, bodisi v šolskih razvojnih timih, bodisi v multidisciplinarnih
timih ali katerem koli drugem timu.
Osnova uspešnega tima je občutek pripadnosti timu, medsebojno sodelovanje članov,
pripravljenost za sprejemanje in dajanje, odkriti pogovori o medsebojnem doživljanju,
reševanje konfliktov, pogovori o različnih stališčih, doseganje sporazuma pri pomembnih
stvareh, oblikovanje vlog in prizadevanje za kakovostno komunikacijo (Lipičnik, 1996). Za
uspešno timsko

delo

se je potrebno zavedati

pomena različnih

psihosocialnih,

komunikacijskih in pedagoških razsežnosti, ki vplivajo na tim. Z različnimi vrstami timov se
razširjajo možnosti in načini timskega dela. V šolah obstaja mnogo različnih timov, saj tim
lahko sestavljajo npr. učitelji in vzgojitelji, učitelji razrednega pouka in učitelji podaljšanega
bivanja, učitelji skupnih oddelkov, učitelji razrednega pouka in učitelji vzgojnih predmetov,
predmetni učitelji istih šolskih predmetov ter tim učiteljev in drugih strokovnih delavcev
(Polak, 2007). Med slednje spada tudi profil socialnega pedagoga, kateri je član različnih
timov, saj njegovo delo zavzema širši spekter. Njegovo področje delovanja ni omejeno le na
ozki spekter dela kot bi to lahko pripisali npr. učiteljem istih šolskih predmetov.
Za dobro delovanje tima je potrebno zagotoviti nekaj minimalnih pogojev za uspeh.
Zagotoviti je treba vsaj prostorske in materialne pogoje, prav tako je pomembno, da je
velikost tima primerna in da se tim umesti v šolski sistem (Kavkler, 2010, str. 9). Vprašanje,
ki se pri tem postavlja, je ali imajo različni timi, v katerih sodeluje socialni pedagog, vse to
zagotovljeno.
V vseh timih prihaja do težav, problemov in konfliktov, ne glede na to, kakšen poklic v timu
deluje. Zavedanje, da problemi in konflikti ne prinesejo v tim le negativnih vplivov, pač pa na
tim delujejo tudi pozitivno, ima veliko vrednost. Po eni strani lahko naletimo na najrazličnejše
ovire, kot so npr. organizacijske ovire, neopredeljene vloge v timu, komunikacijske,
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medosebne in osebne ovire, po drugi strani si

člani tima na ta način pomagajo pri

spoznavanju problema in iskanju rešitve, preprečujejo stagnacijo in gradijo zaupanje, ki
poglablja odnos (Polak, 2007, str. 121). V timu se pri tej temi odpira vprašanje ali je socialni
pedagog tisti, ki bi moral obvladovati, nadzorovati in reševati probleme in konflikte. Le-to bi
naj bila ena izmed najsplošnejših kompetenc socialnega pedagoga, saj je ravno on tisti, ki ima
veliko razumevanja za druge, empatičnost ter je zmožen medsebojnega povezovanja tako
posameznikov kot tudi strok (Dekleva in Kobolt, 2006).

6 CILJI
Ugotoviti želim oblike in pogostost timskega dela socialnega pedagoga, zaposlenega na
osnovni šoli. Zanima me, v katerih timih socialni pedagog v osnovni šoli sploh deluje, kakšne
naloge v timu opravlja, s kakšnimi težavami se srečuje, katerih sprememb si v timu želi ter
kakšne so njegove kompetence za timsko delo.

7 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
RV1: V katerih timih sodeluje socialni pedagog v osnovni šoli?
RV2: Ali vodstvo šole zagotavlja ustrezne pogoje za timsko delo?
RV3: Katere naloge prevzema socialni pedagog pri timskem delu z učitelji?
RV4: S katerimi zunanjimi strokovnjaki socialni pedagog v osnovni šoli timsko sodeluje?
RV5: S kakšnimi težavami se socialni pedagogi srečujejo pri timskem delu?
RV6: Kaj bi socialni pedagogi spremenili pri svojem timskem delu?
RV7: Kako socialni pedagogi ocenjujejo svojo kompetentnost za delo v timu?

8 RAZISKOVALNA METODA
8.1 VZOREC
Anketni vprašalnik je bil poslan sedeminosemdesetim socialnim pedagoginjam, ki so
zaposlene na enainosemdesetih osnovnih šolah po Sloveniji. Vzrok, da prihaja do razlik med
številom poslanih vprašalnikov in med številom osnovnih šol, na katere so vprašalniki bili
poslani, je ta, da imajo nekatere šole zaposlene dve ali celo tri socialne pedagoginje. V
register javnih osnovnih šol sem prišla preko spletne strani Ministrstva za izobraževanje,
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znanost, kulturo in šport, kjer je objavljen seznam vseh osnovnih šol v Sloveniji. Po pregledu
spletnih strani osnovnih šol, sem ugotovila, da so od 450 osnovnih šol socialne pedagoginje
zaposlene na enainosemdesetih osnovnih šolah. Od sedeminosemdesetih poslanih
vprašalnikov

sem

dobila

izpolnjenih

dvainštirideset

(48,28

%)

vprašalnikov

iz

devetintridesetih osnovnih šol. Vzorec sestavljajo le osebe ženskega spola, saj na delovnem
mestu socialnega pedagoga ni bilo moč zaslediti nobenega moškega. Vzorec je namenski, saj
sem iskala le socialne pedagoginje, zaposlene v osnovni šoli.
Tabela 2: Delovno mesto socialnih pedagoginj

Število odgovorov (f)

Odstotek ( %)

Svetovalna delavka

24

57,14

Drugo

12

28,57

Kombinacija svetovalnega dela in

6

14,29

42

100

Odgovori

drugo
Skupaj:

Slabi dve tretjini socialnih pedagoginj, zaposlenih v osnovnih šolah v Sloveniji, dela na
delovnem mestu svetovalne delavke, dobra šestina jih opravlja kombinirano delovno mesto,
kar pomeni, da so na šoli zaposlene kot svetovalne delavke, hkrati so pa tudi izvajalke
dodatne učne pomoči. Ena izmed njih je tudi pomočnica ravnateljice. Slaba tretjina
anketiranih je v vlogi učiteljice dodatne strokovne pomoči. Ena anketiranka je pod odgovor
druge zaposlitve poleg dodatne strokovne pomoči še zapisala, da je učiteljica v podaljšanem
bivanju, ena je navedla, da poleg dodatne strokovne pomoči in podaljšanega bivanja dela še v
jutranjem varstvu, ena je navedla, da je zaposlena kot druga vzgojiteljica v prvem razredu, ena
pa poleg dodatne strokovne pomoči dela kot učiteljica za nadarjene in tudi kot učiteljica za
učence Rome.
Šole, ki so bile vključene v raziskavo, so imele v povprečju sedemdeset zaposlenih, najmanjša
šola je imela enaindvajset zaposlenih, največja pa sto petnajst.
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Tabela 3: Vrsta šole, na katerih so socialne pedagoginje zaposlene

Vrsta šole

Število odgovorov (f)

Odstotki ( %)

Na podeželju

20

47,62

V mestu

21

50,00

Manjkajoči odgovor

1

2,38

Skupaj

42

100

V raziskavi je sodelovalo dvajset (47,62 %) socialnih pedagoginj, zaposlenih v šolah na
podeželju ter enaindvajset (50 %) socialnih pedagoginj, zaposlenih v mestnih osnovnih šolah.
Ena izmed anketiranih na to vprašanje ni odgovorila.
Tabela 4: Število let pedagoške izkušenosti

Število odgovorov (f)

Odstotek ( %)

5 let ali manj

11

26,20

6-10 let

9

21,40

11-20 let

15

35,70

21 let ali več

5

11,90

Manjkajoči odgovor

2

4,80

Skupaj:

42

100

Odgovori

Socialne pedagoginje, ki so izpolnile anketni vprašalnik, imajo različno število let
pedagoškega dela. Malo manj kot polovica anketiranih ima deset let ali manj delovnih
izkušenj, skoraj 40 % anketirank deluje med enajst do dvajset let, več kot dvajset let
pedagoške izkušenosti pa ima dobra desetina anketirank. Glavni dejavnik tega, da ima tako
malo anketirank tako veliko let delovne dobe, je ta, da se je pred približno dvajsetimi leti ta
študij v Sloveniji šele ustanovil. Predvidevam, da so socialne pedagoginje z več kot
dvajsetimi leti delovne dobe, naredile dokvalifikacijo za to stroko.

8.2 OPIS MERSKEGA INSTRUMENTA
Anketni vprašalnik je vseboval petnajst vprašanj, nekatera izmed vprašanj so vsebovala še
podvprašanja, pri čemer je največkrat šlo za utemeljevanje odgovora. Vprašalnik je vseboval
štiri vprašanja odprtega tipa ter enajst vprašanj zaprtega oz. kombiniranega tipa. Sestavljen je
bil na podlagi raziskovalnih vprašanj in spoznanj iz strokovne literature. Vseboval je različne
sklope vprašanj. Prvi sklop je zajemal neodvisne spremenljivke - število let pedagoškega dela,
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vrste in velikost šole, drugi sklop je zajemal sodelovanje v različnih timih, tretji sklop
vprašanj se je nanašal na podporo vodstva šole timskemu delu, četrti sklop je vseboval timsko
delo z učitelji in zunanjimi ustanovami, peti del je bil namenjen raziskovanju težav, s katerimi
se srečujejo v timu, šesti del je zajemal potrebo po spremembah, zadnji del vprašalnika se je
nanašal na kompetence socialnega pedagoga v timu.

8.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV
Anketni vprašalniki so bili poslani na osnovne šole po pošti aprila 2013. V uvodnem delu
vprašalnika je bilo zapisano, da naj anketiranke vrnejo vprašalnike do 6. maja 2013,
upoštevala pa sem vse anketne vprašalnike, ki so bili vrnjeni do 13. maja. V pisemskih
ovojnicah je zraven ankete bila priložena tudi kuverta z znamko, ki je vsebovala naslov, na
katerega se naj vprašalniki vrnejo.

8.4 OBDELAVA PODATKOV
Podatke sem najprej vnesla v Excel, nato sem te podatke uvozila v statistični program SPSS,
pri katerem sem se v največji meri posluževala frekvenčne porazdelitve, med seboj pa sem
primerjala tudi aritmetične sredine in standardni odklon. Odprta vprašanja sem obdelala
kvalitativno. Grafe sem oblikovala s pomočjo programov Microsoft Word in Excel.
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9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
9.1 TIMI, V KATERIH SODELUJEJO SOCIALNI PEDAGOGI V OSNOVNI ŠOLI
Pri prvem raziskovalnem vprašanju sem želela dobiti vpogled, v katerih timih socialni
pedagog na osnovni šoli sploh deluje. V anketnem vprašalniku je bilo navedenih pet možnih
odgovorov, anketiranke so imele tudi možnost odgovora drugo, pri čemer jim je bilo
omogočeno, da navedejo še druge time, v katerih delujejo. Pri vprašanju je bilo mogoče
obkrožiti več odgovorov, zato je število odgovorov večje od števila anketirank.
Tabela 5: Vrste timov, v katerih socialne pedagoginje sodelujejo

Število odgovorov (f)

Odstotek ( %)

Šolski razvojni timi

16

39,02

Vodstveni timi

20

48,78

Timi z učitelji

40

97,56

36

87,80

Timi z zunanjimi ustanovami

28

68,29

Drugo

6

14,63

Vrsta tima

Timi

z

drugimi

svetovalnimi

delavci na šoli

Iz Tabele 5 je razvidno, da socialni pedagogi v največji meri delajo v timu z učitelji, saj se je
kar 97,56 % anketirank odločilo za ta odgovor. Rezultati kažejo, da socialne pedagoginje
najmanj (39,02 %) delujejo na področju šolskih razvojnih timov. V vodstvenih timih sodeluje
slaba polovica anketirank, time z drugimi svetovalnimi delavci na šoli soustvarja 87,8 %
anketiranih socialnih pedagoginj, z zunanjimi ustanovami pa socialne pedagoginje delujejo
timsko v 68,29 %. Pri odgovoru drugo (14,63 %) so anketiranke naštele še time za dodatno
strokovno pomoč, kjer delajo timsko hkrati skupaj s starši, drugimi strokovnjaki in učitelji.
Dve anketiranki sta navedli, da sodelujeta tudi v timih z drugimi svetovalnimi delavci v
okrožju.
Pri tem vprašanju je bilo postavljeno tudi podvprašanje, s katerim sem želela ugotoviti, kako
pogosto sodelujejo v omenjenih timih. Vprašanje je bilo odprtega tipa. Kategorije o pogostosti
timskega sodelovanja so bile oblikovane po izvedeni anketi, saj so se odgovori v vprašalnikih
ponavljali.
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9.1.1 Timsko delo socialnih pedagogov v šolskih razvojnih timih
Šolski razvojni timi so pomembno gibalo razvoja in strokovna podpora vsem zaposlenim na
šoli, hkrati so pa tudi gonilo vsega dogajanja na šoli, saj bi brez teh timov delo bilo veliko
manj načrtno in uspešno (Rupar, 2011).
V anketi je šestnajst socialnih pedagoginj (39,02 %) potrdilo, da sodelujejo v šolskem
razvojnem timu. Graf 1 prikazuje pogostost sodelovanja tistih socialnih pedagoginj, ki so
dejale, da soustvarjajo šolski razvojni tim.
Sodelovanje socialnih pedagogov v šolskih razvojnih timih
14
12
Odstotki

10
8
6
4
2
1-krat na
teden

1-krat na 2
tedna

1-krat na
1-krat na 3 1-krat na 6 1-krat na leto po potrebi
mesec
mesece
mesecev
Pogostost sodelovanja

Graf 1: Pogostost sodelovanja v šolskih razvojnih timih

Iz Grafa 1 je razvidno, da v tem timu največ (12,2 %) socialnih pedagoginj sodeluje enkrat na
tri mesece. Zanimiv podatek, ki se pokaže, je ta, da nekatere v teh timih sodelujejo enkrat na
teden (2,4 %), enak odstotek anketiranih v teh timih sodeluje enkrat na dva tedna, prav tako
pa se isti odstotek pojavi za sodelovanje le enkrat letno. Okrog 7 % jih v tem timu sodeluje
enkrat na mesec, spet enak odstotek pa v tem timu sodeluje enkrat na šest mesecev. Nekaj (4,8
%) je bilo takih, ki so navedle, da v teh timih sodelujejo po potrebi.
V primeru, ko ugotovimo, da se ta tim dobiva le enkrat letno, bi se bilo dobro vprašati po
kakovosti te šole, saj je temeljna vloga tega tima, po besedah T. Rupnik Vec (2008b), vodenje
in usmerjanje procesov vpeljevanja sprememb na šoli in ustvarjanje pogojev za spremembo z
usmerjanjem kolektiva v analizo stanja, identifikacijo prednosti in pomanjkljivosti, določitev
prioritet v procesih spreminjanja, odzivanja na ovire in sprejem odločitev za vpeljavo
sprememb. Da tim vse te cilje uspešno doseže, mora vsebovati pet kriterijev, in sicer osebno
obvladovanje, skupno vizijo, mentalne modele, učenje v timu in sistemsko mišljenje.
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Šola bi naj bila učeča se organizacija, kar pomeni, da bi morala biti usmerjena na kontinuirano
izboljševanje procesov in dovzetna za nenehne spremembe za dosego strateških ciljev (Urh,
2003). Spremembe so danes hitre, zato je tesno sodelovanje šolskega razvojnega tima, ki je
nastal ravno zaradi potreb po nenehnem izboljševanju procesov v šoli, nujno. Zaradi hitrega
tempa sprememb, ki se dogajajo v današnjem času, bi se višji odstotek teh timov moral
srečevati bolj pogosto, kot le enkrat na pol leta ali celo samo enkrat na leto.
Pri sodelovanju v razvojnem timu je potrebno izbrati člane, ki so najbolj pripravljeni na
vpeljevanje sprememb – torej inovatorje in vpeljevalce sprememb. Pri izboru članov je treba
biti pozoren, da bo član v tem timu odprt za novosti in pripravljen na samorefleksijo,
raziskovanje ter prilagajanje lastne prakse. Ena izmed pomembnejših vlog v tem timu je
vodenje skupin, zato je potrebno pri izbiri upoštevati kriterij kooperativnosti, komunikacijskih
veščin in vodenja (Rupnik Vec, 2008a). Vse te vloge, ki so v šolskem razvojnem timu
zaželene, bi naj bile ene izmed osnovnih značilnosti in kompetence socialnih pedagogov, zato
je presenetljivo dejstvo, da v omenjenih timih sodeluje le slabih 40 % socialnih pedagoginj.
B. Rupar (2011) omenja raziskavo, ki jo je opravila med leti 2003-2006 pri ravnateljih šol, pri
čemer je želela ugotoviti ali se je način vodenja šole kaj spremenil z vpeljavo te vrste tima.
Ugotovljeno je bilo, da ti timi zelo pozitivno vplivajo na vodstvo šole, prav tako pa tudi na
vse preostale zaposlene strokovne delavce šole.
K uspehu razvojnih timov pa zagotovo pomemben delež prispevajo socialni pedagogi, saj so
oni tisti člani tega tima, ki svetujejo vsem članom institucije , skušajo vpeljevati spremembe
na čim bolj eleganten način in časovno koordinirajo celoten proces.
9.1.2 Timsko delo socialnih pedagogov v vodstvenih timih
Vodenje šole je postalo prezahtevno delo, da bi ga ravnatelj zmogel sam, zato se mora
povezovati s strokovnimi delavci šol (Koren, 2007). B. Rupar (2011) k temu dodaja, da je
vedno bolj pomembna pedagoška vloga ravnatelja, zato le-ta vse bolj postaja usmerjevalec in
koordinator, naloge pa se razdelijo skupnosti, pri čemer je vsak odgovoren za svoj del. Tak
stil vodenja se imenuje razpršeno vodenje. To razpršeno vodenje pa pomeni vzpostavljanje
vodstvenega tima, kateri mu pomaga pri vključevanju in vodenju. A. Polak (2007) navaja, da
ta tim sestavljajo ravnatelj, pomočnik ravnatelja ali pedagoški vodja ter šolski svetovalni
delavci.
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Prvi cilj tega tima je običajno timsko načrtovanje, drugi cilj pa je timska evalvacija.
Programske smernice (2008) poudarjajo, da je v tem timu v fazi načrtovanja pomembna
predvsem priprava razvojnega načrta šole in načrtovanje strokovnega izpopolnjevanje, pri
timski evalvaciji pa je le-to potrebno spremljati in jo zagotavljati. A. Polak (2007) še meni, da
je ena izmed glavnih nalog tega tima nudenje osebnostne in strokovne podpore drugim timom
na šoli pri izvedbi timskega dela.
Sodelovanje socialnih pedagogov v vodstvenih timih
30

Odstotki

25
20
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10
5

1-krat na teden

1-krat na 2 tedna
1-krat na mesec
Pogostost sodelovanja

1-krat na 3 mesece

Graf 2: Pogostost sodelovanja v vodstvenih timih

V vodstvenih timih sodeluje skoraj polovica (48,78 %) vseh anketiranih socialnih pedagoginj.
Nekatere (4,9 %) izmed anketirank v tem timu sodelujejo enkrat na tri mesece, nekatere (17,1
%) sodelujejo enkrat na mesec, zelo majhen odstotek (2,4 %) pa jih v tem timu sodeluje
enkrat na dva tedna. Največ (24,4 %) jih v vodstvenem timu sodeluje enkrat tedensko. T.
Rupnik Vec (2008a) meni, da so redni tedenski sestanki pomemben dejavnik timskega dela,
saj se na ta način vzpostavlja medsebojno zaupanje. Pomemben dejavnik je tudi vnaprej
dogovorjen in smiselno odmerjen čas, saj vpliva na rednost sestajanja tima in njegov
skupinski proces. Glede na to, da kar polovica sodelujočih v vodstvenem timu sodeluje v tem
timu vsaj enkrat tedensko, lahko trdimo, da nekatere šole skrbijo za redna srečanja ter tudi za
to, da so sestanki umeščeni v šolski urnik. V primeru, da se ti sestanki ne bi umestili v urnik,
bi redna tedenska srečanja lahko bila neizvedljiva, saj bi člani tima bili zasedeni z drugimi
aktivnostmi in obveznostmi.
V teh timih sodelujejo strokovnjaki, ki skrbijo za vodenje šole in njen napredek, zato je
pomembno, da njihovi sestanki potekajo čim bolj redno. Redna srečanja teh timov so dokaz,
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da se šola trudi za doseganje višje kakovosti. Za to si prizadeva velika večina anketiranih šol,
saj se kar 90 % vodstvenih timov, v katerih sodelujejo socialne pedagoginje, sestaja vsaj
enkrat mesečno ali celo pogosteje.
9.1.3 Timsko delo socialnih pedagogov z učitelji
Timsko delo z učitelji v današnjih časih predstavlja enega večjih izzivov za šolsko svetovalno
službo (Hederih, 2001). Prav tako pa je to tudi tim, v katerem socialne pedagoginje sodelujejo
največ. Vsa delovna mesta, na katerih so socialne pedagoginje v osnovni šoli zaposlene,
zahtevajo timsko delo z učitelji. Pri tem vprašanju si bomo ogledali pogostost njihovega
sodelovanja, pozneje pa se bomo timskemu delu socialnih pedagoginj z učitelji posvetili še
bolj podrobno.

Odstotki
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Graf 3: Pogostost sodelovanja v timih z učitelji

Kar 97,56 % anketiranih socialnih pedagoginj je dejalo, da ustvarjajo tim skupaj z učitelji.
Slabih 5 % anketirank jih v tem timu sodeluje vsak dan, prav tako enak odstotek anketiranih
sodeluje v teh timih enkrat na dva tedna. Dobri dve petini jih v takem timu vsaj enkrat na
teden, ena petina pa enkrat na mesec. Slabih 15 %v teh timih deluje enkrat na tri mesece, ena
anketiranka sodeluje z učitelji enkrat na šest mesecev, 7,3 % anketiranih pa v teh timih
sodeluje po potrebi.
Glede na vrsto delovnega mesta, na katerem je socialni pedagog v osnovni šoli zaposlen, je
bilo pričakovano, da bo 100 % anketirank dejalo, da sodelujejo v timu z učitelji. Zanimivost,
ki se je pri tem vprašanju pojavila, je ta, da je ena izmed anketirank dejala, da v tovrstnem
timu sploh ne sodeluje. Ta anketiranka opravlja delovno mesto učiteljice za dodatno
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strokovno pomoč. Nudenje dodatne strokovne pomoči je delo, kjer je timsko sodelovanje
učitelja in socialnega pedagoga nujno, saj le na ta način lahko učenec ustrezno napreduje.
Ugotovitev, da omenjena socialna pedagoginja v tem timu sploh ne sodeluje, je zaskrbljujoča,
saj se postavlja vprašanje, kako lahko sploh uspešno opravlja to delo.
Timsko delo socialnega pedagoga in učitelja je v praksi vse pomembnejše, saj imajo učitelji
premalo znanja o specifičnih potrebah posameznega učenca. Zaradi tega se njuno sodelovanje
zdi ugodna rešitev (Šmit, 1997). Učitelj je pri timskem delu s socialnim pedagogom deležen
močne strokovne opore in podpore, kar je bistvena naloga socialnega pedagoga. Strpnost,
vztrajnost, upoštevanje potreb in doslednost so tisti segmenti socialno pedagoškega dela, ki
so potrebni, da učitelj in socialni pedagog skupaj najdeta učinkovito rešitev (Kapus, 1997).
Tudi T. Grünfeld (1997) izpostavlja pomembnost timskega dela socialnega pedagoga in
učitelja, saj socialni pedagog nudi pomoč učitelju pri delu z učenci, ki imajo učne, vedenjske
in čustvene težave, seznanja jih z novimi metodami dela in spodbuja pozitivno naravnanost. V
Programskih smernicah (2008) je zapisano, da je delo svetovalne službe pri timu z učitelji
izboljšanje učiteljeve učinkovitosti z novimi pristopi, ta tim pa zajema tudi raznovrstna
posvetovanja, npr. posvetovanja o vzgojno-izobraževalnih ravnanjih, o zagotavljanju osnovne
varnosti in spodbudnega okolja in podobno. Socialni pedagog se mora pri skupnem delu z
učitelji držati načela interdisciplinarnosti, načela celostnega pristopa in načela sodelovanja v
svetovalnem odnosu.
Timsko delo učitelja in socialnega pedagoga ima veliko prednosti, vendar je za ta uspeh
potrebno vložiti veliko truda. Pri rednem sestajanju tovrstnega tima člani aktivno razpravljajo
o možnih rešitvah, skupaj oblikujejo potrebne smernice, njihovo delo pa ima velik učinek ne
samo na socialnega pedagoga in učitelja, ampak tudi na učence.
9.1.4 Timsko delo socialnih pedagogov z drugimi svetovalnimi delavci v šoli
Na veliko šolah imajo zaposlenih več vrst profilov svetovalnih delavcev. Velika večina šol
ima poleg socialnega pedagoga zaposlenega še vsaj specialnega pedagoga. V svetovalni
službi zasledimo še druge poklicne profile, kot so npr. psiholog, pedagog, socialni delavec,
srečamo pa tudi politologe. Da je njihovo delo uspešno, morajo vsi ti profili med seboj timsko
delovati.
Graf 4 prikazuje pogostost timskega dela socialnih pedagoginj z drugimi svetovalnimi delavci
v šoli.
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Graf 4: Pogostost timskega sodelovanja z drugimi svetovalnimi delavci v šoli

Kar 87,80 % socialnih pedagoginj je dejalo, da v opis njihovega dela sodi tudi timsko delo z
drugimi svetovalnimi delavci na šoli. 61,12 % anketirank je dejalo, da tovrstno delo
opravljajo minimalno enkrat na dva tedna, od tega več kot polovica vsaj enkrat tedensko.
Trdimo lahko, da je tovrstno timsko delo običajna praksa svetovalnih služb v osnovni šoli. Ni
nujno, da je ta tim sestavljen samo iz svetovalnih delavcev, saj nekatere socialne pedagoginje,
ki sodelujejo v timu z drugimi svetovalnimi delavci, delujejo kot učiteljice dodatne strokovne
pomoči ali učiteljice podaljšanega bivanja.
V timskem delu se lahko ti različni poklicni profili dobro strokovno dopolnjujejo, saj ima
vsak svoja močna področja, ki nadgradijo šibka področja drugih strok. To poudarja A. Polak
(2007), ki je v projektu Drugače v drugačno šolo zaznala, da v takih timih prihaja do
medsebojnega dopolnjevanja v znanju, sposobnostih, spretnostih, osebnostnih lastnostih in
temperamentu. V primeru, da ta tim skupaj timsko načrtuje, pridobijo več idej, načrtovanje je
na ta način lažje in časovno bolj racionalno, strokovnjaki tudi laže oblikujejo svojo poklicno
identiteto. V takem timu se morajo člani držati predvsem načela interdisciplinarnosti.
9.1.5 Timsko delo socialnih pedagogov s strokovnjaki iz zunanjih ustanov
Graf 5 prikazuje pogostost timskega sodelovanja socialnih pedagogov s strokovnjaki iz
zunanjih ustanov.
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Graf 5: Pogostost sodelovanja s strokovnjaki iz zunanjih ustanov

68,29 % anketiranih socialnih pedagoginj timsko sodeluje s strokovnjaki iz zunanjih ustanov.
Anketiranke, ki so del teh timov, z njimi sodelujejo različno pogosto. Najbolj pogost odgovor
(24,4 %) pri tem vprašanju je bil, da v teh timih sodelujejo enkrat na tri mesece. Nekatere
(14,4 %) so dejale, da z zunanjimi ustanovami timsko sodelujejo po potrebi, enak odstotek pa
jih je dejalo, da z njimi sodelujejo enkrat na mesec. Enkrat na šest mesecev v teh timih
sodeluje le 7,3 % anketiranih, medtem ko 2,4 % anketiranih v teh timih sodeluje vsak dan,
enkrat na dva tedna ali pa enkrat na leto.
Nekatere anketiranke, ki so dejale, da timsko sodelujejo s strokovnjaki iz zunanjih ustanov, to
počnejo po potrebi. Same od sebe so opredelile, da je to sodelovanje odvisno od posebnosti
vsakega primera ter da do tega tima pride zaradi njihove lastne iniciative.
V Programskih smernicah (2008) je navedeno, da so zunanje ustanove lahko vrtci, druge
osnovne in srednje šole, svetovalni centri, zdravstveni domovi, centri za socialno delo,
družinski centri, vzgojni zavodi in različna društva. Zanimivo je, da pri vsem tem širokem
spektru, ki zajema opredelitev zunanjih ustanov, socialni pedagogi v največji meri timsko
sodelujejo samo enkrat na tri mesece.
Omenjeni odgovori so me presenetili, saj menim, da je tovrstno timsko delo zelo pomembno
za učence. Glede na raznolikost zunanjih ustanov, sem pričakovala, da bodo anketiranke z
zunanjimi ustanovami timsko sodelovale v večji meri. Redkost timskega dela anketiranih
socialnih pedagoginj s strokovnjaki iz zunanjih ustanov bi lahko pripisali tudi naravi
primerov, ki so znotraj obvladljivih okvirjev strokovnih delavk v šoli.
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9.1.6 Timsko sodelovanje socialnih pedagogov z drugimi vrstami timov
Vprašanje, v katerih timih sodelujejo, so anketiranke lahko še same dopolnile. Le šest (14,29
%) socialnih pedagoginj je naštelo še druge time, v katerih timsko sodelujejo. Pogostost
timskega sodelovanja z drugimi timi prikazuje Graf 6.
Sodelovanje socialnih pedagogov v drugih timih
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Graf 6: Pogostost sodelovanja v drugih timih

Štiri anketiranke so dejale, da sodelujejo v timih za dodatno strokovno pomoč, dve pa sta
dejali, da opravljata timsko delo z drugimi svetovalnimi delavkami v okrožju. Tiste, ki so
dejavne v timih za dodatno strokovno pomoč, so dejale, da se s tem timom v povprečju
sestanejo trikrat do štirikrat na leto, tiste, ki pa sodelujejo z drugimi svetovalnimi delavkami v
okrožju, pa se sestajajo enkrat na tri mesece.
Menim, da je sodelovanja v takih timih s strani socialnih pedagogov še več, vendar to ni bilo
posebej opredeljeno v anketnih vprašalnikih. Morda so na to pozabile, ker tega sodelovanja
zavestno ne opredeljujejo kot del timskega dela, ampak ga vseeno opravljajo, ali pa so tako
delo uvrstile v prej naštete time.
Opazimo lahko, da so socialni pedagogi v osnovnih šolah zelo dejavni v različnih timih..
Največ jih timsko sodeluje z učitelji, kar je bilo pričakovano. Njihovo delo je zelo prepleteno
z delom učitelja, saj določene stvari skupaj načrtujeta in izvajata. Zaradi tega sem
predpostavljala, da je pogostost sodelovanja v tovrstnem timu najbolj intenzivno. Zanimivo
je, da več socialnih pedagoginj sodeluje v vodstvenih timih kot pa v šolskih razvojnih timih.
Prav tako je zanimivo, da se velika večina vodstvenih timov sestaja vsaj enkrat na mesec ali
celo pogosteje, medtem ko se šolski razvojni timi v povprečju sestajajo enkrat na tri mesece.
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Res je, da so v praksi socialni pedagogi nepogrešljivi del vodstvenega tima, vendar sem
predvsem pričakovala, da bo več socialnih pedagogov sodelovalo v šolskih razvojnih timih,
saj so za uspešno delovanje tega tima zaželene kompetence, ki naj bi jih v največji meri
posedoval prav socialni pedagog. Predpostavljala sem tudi, da anketiranke v veliki meri
sodelujejo z drugimi svetovalnimi delavkami na šoli, saj je delo šolske svetovalne službe
naravnano tako, da se pričakuje sodelovanje vseh zaposlenih v svetovalnem aktivu. V veliki
meri so poklicni profili, ki so zaposleni v šolski svetovalni službi med seboj različni, kar
pomeni različno opremljenost z različnim znanjem in spretnostmi. Za učinkovitost šolske
svetovalne službe je torej pomembno, da se ta različna znanja in kompetence združijo ter
ustvarijo dobre rezultate. Tudi glede timskega dela s strokovnjaki iz zunanjih ustanov sem
pričakovala, da bo z njimi sodelovalo več socialnih pedagoginj ter tudi, da bo to sodelovanje
bolj pogosto. To sem pričakovala predvsem zaradi kompetence širšega pogleda na problem,
ki bi naj bila ena izmed pomembnejših kompetenc socialnega pedagoga za delo v timu.

9.2 ZAGOTAVLJANJE USTREZNIH POGOJEV ZA TIMSKO DELO S STRANI
VODSTVA ŠOLE
Resman (2005) meni, da se z razvijanjem timske kulture razvija tudi »skupinska miselnost«,
katera se veča, ko se ravnatelji odzivajo na potrebe pedagoškega kadra ter jih podpirajo pri
njihovem delu in ko pedagoški kader ugotavlja, da je ravnateljem mar zanje.
Torej bi ravnatelj moral spodbujati svoje zaposlene tudi k timskemu delu. Vendar navidezna
spodbuda ni dovolj. Da bi bilo timsko delo učinkovito, je potrebno zagotoviti tudi nekatere
pogoje. Z drugim raziskovalnim vprašanjem sem želela ugotoviti naklonjenost vodstva
timskemu delu. Zanimalo me je, ali vodstvo šole zagotavlja socialnim pedagoginjam ustrezne
pogoje za učinkovito timsko delo, saj so le-ti ključen dejavnik za uspeh.
Najprej me je najprej zanimalo, ali vodstvo šole sploh podpira delo v timih. Rezultati tega
vprašanja so v Tabeli 6.
Tabela 6: Podpora timskemu delu s strani vodstva

Število odgovorov (f)

Odstotek ( %)

Da

40

95,24

Ne

2

4,76

Skupaj:

42

100

Podpora vodstva
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Iz tabele je jasno razvidno, da dobrih 95 % vodstev šol podpira timsko delo na šoli, saj sta le
dve anketiranki izmed dvainštiridesetih dejali, da vodstvo tovrstnega dela ne podpira. Pri tem
vprašanju sem pričakovala, da bodo anketiranke potrdile podporo timskemu delu, saj je le-to
vse bolj pomemben dejavnik uspešne šole, vendar vseeno nisem bila prepričana, v kolikšni
meri so vodstva šol v praksi naklonjena timskemu delu. Polak (2007, str. 92) navaja, da je
zakonska podlaga timskemu delu nujna. Vendar pa ni dovolj, da se obveza timskega dela
zapiše v zakon, potrebno je tudi poskrbeti za primerno usposobljene strokovnjake, ki pri
izvajanju timskega dela potrebno nudijo primerno osebno in strokovno podporo. Za to pa
lahko najbolje poskrbi vodstvo šole.
Da vodstvo šol primerno podpira timsko delo, so anketiranke utemeljile z naslednjimi
odgovori: vodstvo šol pokaže, da je pripravljeno na sodelovanje, daje spodbude za timsko
delovanje in timska srečanja, vodstvo šol tudi samo ustanavlja time, pokaže zanimanje za
vsebino in napredek, upošteva predloge in pobude, prav tako pa se udeležujejo različnih
timskih sestankov. Vse to so kazalniki tega, da je velika večina vodstev šol res naklonjeno
timskemu delu.
So pa tudi takšne osnovne šole, kjer ta način dela nima podpore vodstva. Ena izmed
anketirank je dejala, da vodstvo šole ne podpira timskega dela in svoj odgovor podkrepila s
sledečimi besedami: »Vodstvo ne sklicuje sestankov, ravnatelj se ne drži dogovorov in
drugim ne dopušča lastnega mnenja.« Na srečo je to izjema v množici.
Želela sem tudi ugotoviti, na kakšne načine se kaže podpora timskemu delu.
9.2.1 Ustrezno prilagajanje urnika za timsko delo
Eden izmed načinov, ki kaže na to, ali vodstvo šole podpira timsko delo, je prilagajanje urnika
za timsko delo. Graf 7 prikazuje v kolikšni meri vodstva šol anketiranim socialnim
pedagoginjam zagotavljajo ustrezno prilagojen urnik za timsko delo.
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Graf 7: Zagotavljanje prilagojenega urnika za timsko delo

Predvidevam, da je veliki večini vodstva timsko delo pomembno, zato se trudijo vsaj deloma
prilagoditi urnike za timske sestanke. Delno podporo ali podporo v celoti po mnenju socialnih
pedagoginj nudi približno 85 % vodstev, le slabih 15 % anketirank je dejalo, da jim vodstvo
šole ne prilagaja urnika za timsko delo. Glede na dejstvo, da je dobrih 95 % anketirank
navedlo, da vodstvo njihove šole timsko delo podpira, sem menila, da bo odstotek odgovorov
»da« za ustrezno prilagojen urnik višji. Po drugi strani pa je popolno prilagajanje urnika za
vse vrste timskega dela, ki ga anketiranke opravljajo, oteženo zaradi različnih delovnih nalog,
ki jih morajo opravljati. Vendar pa menim, da socialne pedagoginje v vlogi učiteljic za
dodatno strokovno pomoč in svetovalnih delavk, niso v tolikšni meri omejene s strani urnika
kot učitelji, zato si urnike lahko v določeni meri tudi same prilagajajo. V kolikšni meri se
bodo one same prilagodile timskim srečanjem, pa je odvisno tudi od njihovih osebnih
značilnosti – njihovih zmožnosti prilagajanja.
9.2.2 Zagotavljanje ustreznih prostorov s strani vodstva za timska srečanja
V Programskih smernicah (2008) piše, da je dolžnost šole tudi zagotavljanje stalnih in
ustreznih prostorov za timska srečanja. V kolikšni meri vodstva šol zagotavljajo ustrezne
prostore za timska srečanja prikazuje Graf 8.
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Graf 8: Zagotavljanje ustreznih prostorov za timska srečanja s strani vodstva

Pri vprašanju, ali vodstvo zagotavlja ustrezne prostore za timska srečanja, je bil odgovor »da«
zelo pogost. Za ta odgovor se je opredelilo nekaj več kot 80 % anketirank. Dobrih 15 %
anketirank je dejalo, da jim vodstva šol delno zagotavljajo prostore. Le ena socialna
pedagoginja meni, da vodstvo šole teh prostorov ne zagotavlja. Ugotovimo lahko, da so
anketirane socialne pedagoginje deležne velike podpore vodstev šol na tem področju, saj
okrog 97 % anketirank trdi, da jim šola vsaj deloma zagotavlja ustrezne prostore. Nekatere so
tovrstno kazanje podpore navedle že pri utemeljevanju odgovora, kako se kaže podpora
vodstva timskemu delu.
Vodstva šol se torej držijo predpisov iz Programskih smernic (2008). Za učinkovito timsko
delo je izrednega pomena, da imajo timi zagotovljene ustrezne prostore, v katerih se lahko
nemoteno srečujejo in timsko delujejo. Ti prostori morajo biti primerno veliki za različno
število članov v timu, prav tako morajo biti primerno osvetljeni, imeti morajo tudi ustrezno
opremo in pripomočke. Zagotavljanje ustreznih prostorov je minimalen prispevek, s katerim
lahko vodstvo pokaže svojo podporo timskemu delu.
9.2.3 Zagotavljanje ustrezne strokovne podpore s strani vodstva za timsko delo
Naloga vodstev šol je tudi ta, da zagotavljajo ustrezno strokovno podporo za timsko delo, ko
jo socialni pedagogi potrebujejo. V Grafu 9 je prikazano, v kolikšni meri vodstva šol
zagotavljajo strokovno podporo za timsko delo anketiranim socialnim pedagoginjam.
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Zagotavljanje strokovne podpore vodstva pri timskem delu
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Graf 9: Zagotavljanje ustrezne strokovne podpora za timsko delo s strani vodstva

Vodstva osnovnih šol pokažejo veliko podporo timskemu delu tudi z zagotavljanje strokovne
podpore, ko je le-ta potrebna. Dobra polovica anketirank zagotavlja, da dobijo ustrezno
strokovno podporo, nekaj manj anketirank pa trdi, da imajo strokovno podporo vsaj deloma
zagotovljeno. V slabih 90 % vodstva šol torej vsaj deloma, če že ne v celoti, zagotavljajo
strokovno podporo, le 10 % anketirank je dejalo, da njihovo vodstvo šole te podpore ne
zagotavlja. A. Polak (2012b) navaja, da bi to podporo moral nuditi vodstveni tim v šoli, saj to
spada med njegove osnovne naloge.
Vsak strokovnjak je upravičen do osebne in strokovne podpore pri svojem delu, pedagoški
poklic pa je zaradi svoje psihofizične zahtevnosti tej potrebi še bolj izpostavljen. Tisti, ki so te
podpore deležni, so pri svojem delu veliko bolj zadovoljni in uspešnejši. Podpora ne
predstavlja le konkretnega sodelovanja in neposredne pomoči pri pedagoškem delu, ampak se
kaže tudi pri izmenjavi idej, izkušenj, občutkov, ob problemih in uspehih v sproščeni
izmenjavi strokovne ali osebne pomoči (Polak, 2007).
Zagotavljanje strokovne podpore s strani vodstva šole je nujno, če šola želi biti uspešna, če
želijo zagotoviti pozitivno klimo in zadovoljne odnose. Strokovna podpora ima izjemen
pomen za posameznika, saj omogoča pomoč, ko se strokovnjak znajde v dilemi, težavah ali
ko ne ve več nadaljevati z mrtve točke. Socialne pedagoginje bi naj imele zmožnost
samorefleksije, ki pomaga pri ozaveščanju lastnih čustev in doživljanja. Pri ozaveščanju teh
težav pa morajo vedeti, kdaj jih lahko razrešijo same in kdaj morajo poiskati strokovno
pomoč ter podporo pri vodstvu šole.
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9.2.4 Zagotavljanje materialne podpore s strani vodstva za timsko delo
Podpora timskemu delu s strani vodstva se kaže tudi z zagotavljanjem ustrezne materialne
podpore. Graf 10 prikazuje, v kolikšni meri vodstva šol anketiranim socialnim pedagoginjam
zagotavljajo ustrezne materialne pripomočke.
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Graf 10: Zagotavljanje ustreznih materialnih pogojev za timsko delo s strani vodstva

Kar 80 % anketirank je dejalo, da jim vodstvo šole nudi vse ustrezne pisarniške materiale za
potrebe timskega dela. Dobrih 17 % ta sredstva zagotavlja delno, le ena izmed anketirank je
dejala, da nima zagotovljenih teh pripomočkov. Pri tem vprašanju je bil visok delež pozitivnih
odgovorov pričakovan, saj so materialni pripomočki osnova za vso nadaljnje delo. A. Polak
(2012b) je naredila raziskavo o vlogi vodstva šole pri spodbujanju timskega dela. Ugotovila
je, da kar tretjina sodelujočih v njeni raziskavi poudarja pomembnost materialne podpore, saj
jim le-ta zagotavlja ustrezne delovne pogoje za timsko delo.
Polak (2007) navaja, da so največje ovire za timsko delo prostorski in časovni pogoji. Sodeč
po tej raziskavi, se vodstva šol vse bolj trudijo, da socialnim pedagogom zagotovijo čim bolj
nemoteno timsko delo, pri čemer jim pomagajo z zagotavljanjem ustreznih pisarniških
materialov, z ustrezno strokovno podporo, z zagotavljanjem ustreznih prostorov in delnim
prilagajanjem urnika.
Vodstvo šol v veliki meri podpira timsko delo v osnovni šoli. Čeprav je ta oblika dela že
stalna praksa v osnovnih šolah, nisem bila prepričana, koliko je vodstvo tej obliki dela zares
naklonjeno. Nad rezultatom sem prijetno presenečena, saj sem pred izvajanjem anket bila
prepričana, da v praksi timsko delo nima take podpore vodstev šol. V veliki meri je
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naklonjenost timskemu delu odvisna od ravnatelja in njegovega pojmovanja timskega dela. V
veliki večini primerov so ravnatelji že ugotovili, da je timsko delo nujno za kakovostno šolo,
na žalost pa še vedno obstajajo posamezniki, ki takemu delu niso naklonjeni in skušajo
zmanjšati njegov pomen ter kredibilnost.

9.3 KATERE NALOGE PREVZEMA SOCIALNI PEDAGOG PRI TIMSKEM
DELU Z UČITELJI?
Timsko sodelovanje učitelja in socialnega pedagoga je dandanes povsem običajna praksa v
osnovnih šolah. Že na začetku ankete je skoraj 100 % anketirank potrdilo, da v timih z učitelji
redno sodelujejo. Pri tem vprašanju sem se še bolj natančno osredotočila na naloge, ki jih ta
dva profila opravljata skupaj v timu. Tako me je pri tem raziskovalnem vprašanju zanimalo,
katere naloge v timu z učitelji prevzemajo socialne pedagoginje. Anketiranke so imele
podanih sedemnajst nalog, ki sem jih izbrala na podlagi Programskih smernic (2008) in s
pomočjo nekatere druge strokovne literature, ki opredeljuje osnovne naloge socialnega
pedagoga v svetovalni službi. Vprašanje so anketiranke lahko dopolnile z drugimi nalogami,
ki jih v tem tandemu še prevzemajo. Na ocenjevalni lestvici od ena do štiri so lahko izbirale, v
kolikšni meri prevzemajo določeno nalogo. Številka ena pomenila, da te naloge sploh ne
prevzemajo, naslednja možna izbira je bila, da to nalogo prevzemajo delno, tretja izbira je
bila, da to delo prevzemajo v večji meri, številka štiri pa je pomenila, da to nalogo pri
timskem sodelovanju prevzemajo v celoti.
Za večjo nazornost so naloge v Tabeli 7 razporejene padajoče po aritmetični sredini.
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Tabela 7: Prevzemanje nalog v timu z učitelji

Prevzem nalog v timu z učitelji
načrtovanje individualiziranega programa za učence s
posebnimi potrebami
individualna pomoč učencem s posebnimi potrebami
reševanje disciplinskih težav
individualna učna pomoč
reševanje problemov in konfliktov v razredu
evalvacija skupno zastavljenih ciljev
sodelovanje s starši
načrtovanje timskega izvajanja
načrtovanje individualiziranega programa za nadarjene
učence
koordiniranje različnih aktivnosti
pomoč pri vključevanju novincev v nov razred
načrtovanje različnih šolskih aktivnosti
poklicno usmerjanje
seznanjanje učiteljev s sodobnejšimi oblikami poučevanja
načrtovanje različnih obšolskih aktivnosti
pomoč pri vključevanju in navajanju prvošolcev v novo
okolje
timsko izvajanje pouka

M
3,41

Stand. odklon
0,81

3,29
3,12
3,00
2,98
2,85
2,76
2,58
2,56

0,84
0,64
1,04
0,65
0,79
0,70
0,75
1,25

2,53
2,37
2,29
2,20
2,15
2,07
2,07

0,75
0,83
0,90
1,34
0,73
0,91
0,97

1,78

0,82

Socialni pedagogi pri timskem delu z učitelji v največji meri prevzemajo nalogo načrtovanja
individualiziranega programa za učence s posebnimi potrebami, saj je ta srednja vrednost med
naštetimi nalogami največja

(M=3,41). Tej nalogi sledi individualna pomoč učencem s

posebnimi potrebami (M=3,29). V najmanjši meri socialni pedagogi izvajajo timsko
poučevanje (1,78).
Aritmetične sredine se pri posameznih nalogah zelo razlikujejo, prav tako so standardni
odkloni zelo veliki, kar nam pove, da so odgovori anketirank med seboj zelo različni.
Vzrokov za to je lahko več, glavni vzrok pa je najverjetneje delovno mesto, na katerem je
socialni pedagog v osnovni šoli zaposlen. Do precejšnjih razlik lahko prihaja, če je socialni
pedagog zaposlen v šoli kot svetovalni delavec ali kot učitelji za dodatno strokovno pomoč.
Delovni opisi nalog teh dveh delovnih mest se med seboj razlikujejo, zato je temu primeren
tudi standardni odklon.
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Bolj natančen vpogled v timsko opravljanje nalog predstavljata Graf 11 in Graf 12:
Individualna pomoč učencem s
posebnimi potrebami
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Graf 11: Stopnja prevzemanja načrtovanja
individualiziranega programa za učence s posebnimi
potrebami
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Graf 12: Stopnja prevzemanja individualne pomoči
učencem s posebnimi potrebami

Načrtovanja individualiziranega programa za učence s posebnimi potrebami v timskem delu z
učitelji ne prevzema le ena anketirana socialna pedagoginja, medtem ko jih kar slabih 60 % to
nalogo prevzema v celoti, dodatnih 38,1 % pa to nalogo prevzema vsaj deloma ali v večji
meri. Zelo podoben rezultat se pojavi pri izvajanju individualne pomoči tem učencem.
Povsem enak odstotek anketiranih kot pri prejšnji nalogi te naloge ne prevzema, v celoti jo
prevzema 51,2 %, slaba polovica pa to nalogo prevzema deloma ali celo večji meri.
Individualna pomoč učencem s posebnimi potrebami je nadgradnja samega načrtovanja te
dejavnosti, zato ne preseneča, da se ti dve nalogi pojavljata približno enako pogosto. Za
učenca s posebnimi potrebami je izrednega pomena, da se pričakovanja in zahteve različnih
strok in profilov med seboj ne razlikujejo, zato mora obstajati koordinator, ki vse te naloge,
zahteve in tudi pristop do učenca uskladi ter jih sam posreduje učencu. V veliki meri to
nalogo v timu prevzema prav socialni pedagog. Tudi Programske smernice (2008) poudarjajo,
da je pomemben del svetovalne službe soustvarjanje in sodelovanje pri uresničitvi
individualiziranih programov za učence z različnimi vrstami potreb.
Pri načrtovanju individualiziranega programa je treba biti pozoren, da le-ta zajema celoten
vzgojno-izobraževalni proces, kar pomeni, da je potrebno odkrivati, prepoznati, ugotoviti in
oceniti spodbujevalne in zaviralne dejavnike, ki vplivajo na učenca, skrbno načrtovati
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individualizirane vzgojno-izobraževalne cilje, način izvajanja tega programa in evalvacijo
(Pulec Lah, 2004). Naloga učiteljev pri tem timskem sodelovanju je, da pomaga načrtovati
program, ki zajema konkretne načine postopanja ter opredeli pomembne vsebinske in
metodične vidike izvajanja pomoči. Ta program mora biti sočasno usmerjen v učne,
podporne, usmerjevalne, spodbujevalne, kolektivne, odnosne in socialne dimenzije, večkrat se
pa zgodi, da sta zadnji dve dimenziji spregledani (Kobolt, Cimermančič, Rapuš Pavel,
Verbnik Dobnikar, 2010). Da do tega prihaja v čim manjši meri, je sodelovanje socialnega
pedagoga pri načrtovanju in izvajanju individualiziranega programa pri učencih s posebnimi
potrebami zelo zaželeno. Socialni pedagogi naj bi posedovali kompetence, ki spodbujajo
razvoj odnosnih in socialnih dimenzij pri vseh učencih, ne le pri tistih s posebnimi potrebami.
Pri načrtovanju individualiziranih programov za nadarjene učence se pojavi zanimivost, ki jo
bom natančneje opredelila pod grafom, kateri prikazuje, v kolikšni meri socialne pedagoginje
v timu z učitelji prevzemajo načrtovanje individualiziranega programa za nadarjene učence.
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Graf 13: Stopnja prevzemanja naloge načrtovanja
individualiziranega programa za nadarjene učence

Medtem ko je le ena izmed anketirank dejala, da sploh ne prevzema nalog pri načrtovanju in
izvajanju individualnih programov za učence s posebnimi potrebami, je pri načrtovanju
individualiziranega programa za nadarjene učence malo drugače, saj skoraj tretjina socialnih
pedagoginj te naloge sploh ne prevzema, dobra tretjina pa to nalogo opravlja v celoti.
Vprašanje je, zakaj prihaja do takih razlik, saj so to naloge svetovalne službe, ki jih
opredeljujejo Programske smernice (2008) pri timskem sodelovanju z učitelji.
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Raziskave T. Vršnik (2008) so pokazatelj, zakaj bi temu lahko tako bilo. Raziskava ki jo je
avtorica izvedla leta 2004, je pokazala, da se takrat z nadarjenimi učenci sploh ni ukvarjala
slaba tretjina šol, ki so bile zajete v raziskavo, tekom let pa je ta delež upadel. Leta 2008 je še
vedno 17,3 % šol le identificiralo te učence, 2,7 % šol pa takrat še vedno ni imelo obravnave
za nadarjene učence. V nekaj letih se je odstotek obravnave teh učencev torej povečal, vendar
tega programa še vedno ne izvajajo vse šole. Da je rezultat torej drugačen kot pri obravnavi
otrok s posebnimi potrebami, je mogoče kriviti dejstvo, da so v vzorcu bile zajete šole, ki še
vedno te učence le identificirajo, individualno pa jih ne obravnavajo. Moja predpostavka,
zakaj prihaja do razlik, preden sem našla to raziskavo, je bila, da katera izmed šol nima
nobenega nadarjenega učenca, vendar domnevam, da je verjetnost za kaj takega precej
majhna. Druga razlaga je bila ta, da na šolah, kjer je zaposlenih več svetovalnih delavcev, to
nalogo prevzema kateri drugi svetovalni delavec, ki se za izvajanje te nalogo počuti bolj
kompetentnega.
Ko gre za individualno učno pomoč, jo socialne pedagoginje v timu z učitelji opravljajo v
manjši meri kot v primeru, ko gre za individualno pomoč učencem s posebnimi potrebami.
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Graf 14: Stopnja prevzemanja naloge individualne učne
pomoči

Timsko sodelovanje socialnih pedagogov in učiteljev v veliki meri poteka tudi pri
individualni učni pomoči. To nalogo v timu z učitelji prevzema kar 40 % socialnih pedagoginj
v celoti, dobrih 45 % pa jo prevzema delno ali v večji meri. Te vrste pomoči ne opravlja le
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12,5 % anketirank. Pri tej nalogi morata socialni pedagog in učitelj sodelovati, da učenec
lahko pride do svojih optimalnih rezultatov. To nalogo prevzemajo svetovalni delavci
predvsem zaradi znanja, ki ga imajo s tega področja. Svetovalni delavci poznajo pristope, s
katerimi snov približajo učencu, medtem ko so učitelji bolj osredotočeni le na podajanje snovi
v razredu. Dejstvo je, da ima učitelj v razredu tudi po več kot dvajset učencev in ne more
vsakemu posebej prilagajati razlage snovi. Najti mora ustrezno razlago za učno uspešne
učence in tiste, ki so manj uspešni. Nekateri učenci imajo težave že pri razumevanju osnovne
snovi, zato se mora vključiti socialni pedagog, ki bo snov učencu bolj približal. Kobolt in sod.
(2010) so v svoji raziskavi ugotovile, da so predmetni učitelji preveč usmerjeni v svoj
predmet, nimajo pa kompetenc za podajanje snovi na specialnopedagoški način, zato je
sodelovanje s svetovalno službo nuja. To potrjuje tudi moja raziskava, saj več kot 80 %
anketirank vsaj deloma prevzema individualno poučevanje.
Graf 15 in Graf 16 prikazujeta, v kolikšni meri anketirane socialne pedagoginje prevzemajo v
timu z učitelji reševanje problemov, konfliktov in disciplinskih težav, ki se pojavijo v
razredu.
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Graf 15: Stopnja prevzemanje naloge reševanja
problemov in konfliktov v razredu

Graf 16: Stopnja prevzemanja naloge reševanja
disciplinskih težav

Iz Grafa 15 in Grafa 16 je razvidno, da socialne pedagoginje v veliki meri sodelujejo z učitelji
pri razreševanju omenjenih težav. Le ena anketiranka je dejala, da ne sodeluje pri reševanju
problemov in konfliktov, pri reševanju disciplinskih težav pa so dejavne popolnoma vse
anketirane socialne pedagoginje. To niti ni presenečenje, saj je ena izmed osnovnih
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kompetenc socialnih pedagoginj obvladovanje problemov in disciplinskih težav. Pri reševanju
problemov in konfliktov to nalogo deloma prevzema skoraj 15 %, malo manj kot 20 %
socialnih pedagoginj to nalogo prevzema v celoti, dobrih 60 % pa to nalogo prevzema večji
meri. Približno enaki odstotki se pojavijo pri razreševanju disciplinskih težav, saj to nalogo
delno prevzema 14,6 % anketiranih, 26,8 % to nalogo prevzema v celoti, 58,5 % pa to nalogo
prevzema v večji meri. Razreševanje problemov, konfliktov in disciplinskih težav v razredu je
lahko zelo občutljiva tema. Primarna naloga socialnega pedagoga v tem primeru je svetovanje
učiteljem za učinkovito delo s tistimi učenci, ki imajo disciplinske težave.
Učitelji bi morali vsaj deloma imeti kompetence za razreševanje konfliktov v razredu, saj
vsak konflikt ni tako hud, da bi zahteval ukrepanje in vmešavanje svetovalnih služb. Pri
hujših konfliktih in pri disciplinskih težavah, je sodelovanje socialnega pedagoga z učitelji
nujno, saj učitelji običajno nimajo dovolj znanja in kompetenc za razreševanje teh težav.
Socialni pedagog lahko v teh situacijah intervenira na individualni ravni ali v skupini. Pri
individualnem ukrepanju gre predvsem za zasebne pogovore s posameznikom, pri
skupinskem razreševanju pa se pogovorijo v skupini, debatirajo na to temo, socialni pedagog
pa lahko pripravi tudi kakšno aktivnost na temo, katero razrešujejo. Pri reševanju teh zadev je
pomembno, da se disciplinsko težavnega učenca primerno obravnava, pri čemer je treba biti
pozoren tudi na dejavnike, ki so vplivali na to, da je neprijetna situacija sploh nastala. Na
nastal problem je potrebno pogledati širše, to pa je tisto, kar socialni pedagog mora
obvladovati. To je eden izmed razlogov, da anketiranke v timih z učitelji te naloge
prevzemajo v tolikšni meri. Drugi razlog je lahko ta, da je nekaterim učiteljem lažje prenesti
svojo odgovornost na druge, ker so prepričani, da je to naloga, ki sodi v opis delovnih nalog
svetovalne službe.
Resman (1997, po Vršnik, 2008) je v svoji raziskavi ugotovil, da velika večina (75,1 %)
učiteljev potrebuje pomoč socialnega pedagoga pri disciplinskih problemih v razredu. T.
Vršnik (2008) je v svoji raziskavi ugotovila, da je reševanje disciplinskih težav na prvem
mestu delovnih nalog svetovalnih služb v tandemu z učitelji, tej nalogi pa posvečajo tudi
največ svojega časa.
Med rezultati moje raziskave in raziskavo T. Vršnik prihaja do razhajanj glede tega, v
kolikšni meri se svetovalna služba ukvarja z reševanjem problemov in disciplinskih težav.
Njena raziskava je pokazala, da je to naloga, ki je trdno zasidrana na prvem mestu med vsemi
nalogami, medtem ko moja raziskava kaže, da se socialne pedagoginje s tem srečujejo v
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manjši meri, saj so anketiranke, sodelujoče v moji raziskavi to nalogo uvrstile na tretje oz.
četrto mesto.
Graf 17 in Graf 18 prikazujeta v kolikšni meri anketiranke v timu z učitelji prevzemajo
načrtovanje šolskih in obšolskih aktivnosti.
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Graf 18: Stopnja prevzemanja naloge načrtovanja
različnih šolskih aktivnosti

Graf 17: Stopnja prevzemanja naloge načrtovanja
obšolskih aktivnosti

Socialne pedagoginje v slabi petini (19,5 %) primerov ne prevzemajo timskega dela, pri
katerem bi skupaj z učiteljem načrtovala šolske aktivnosti. Kar 40,5 % pa je takih, ki to
nalogo prevzemajo deloma, slabih 40 % pa to nalogo prevzemajo v večji meri ali v celoti. Pri
načrtovanju obšolskih dejavnosti to nalogo prevzema dobrih 20 % v večji meri ali v celoti
slabih 50 % to nalogo prevzema deloma, dobrih 25 % pa te naloge sploh ne prevzema. B.
Hederih (2001) meni, da morata socialni pedagog in učitelj sooblikovati načrt dela v razredu,
nato pa ta načrt tudi zapisati, da si učitelj lahko razporedi vsebino delovnega načrta na mesece
in tedne, pred tem pa se morata skupaj posvetovati o prioritetnih nalogah, ki bodo tekom leta
še posebej v ospredju.
Graf 19 in Graf 20 prikazujeta, v kolikšni meri anketirane socialne pedagoginje v timu z
učitelji prevzemajo naloge koordiniranja različnih aktivnosti in seznanjanja učiteljev s
sodobnejšimi tehnikami poučevanja.
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Graf 20: Stopnja prevzemanja naloge koordiniranja
različnih aktivnosti

Graf 19: Stopnja prevzemanje naloge seznanjanja
učiteljev s sodobnejšimi tehnikami poučevanja

Pri timskem delu z učitelji socialne pedagoginje v veliki meri prevzemajo tudi koordiniranje
različnih aktivnosti. Le 7,5 % anketiranih te naloge sploh ne prevzema, enak odstotek pa to
nalogo prevzema v celoti. 40 % anketirank se s tem deloma ukvarja, kar 45 % pa to nalogo
prevzema v večji meri. Koordiniranje sodi med temeljne naloge šolske svetovalne službe, zato
ne preseneča, da to nalogo opravlja vsaj deloma ali celo v večji meri več kot 90 %
anketiranih. Muhlum (po Šmit, 1997) je dejal, da je koordiniranje temeljno področje
delovanja socialnega pedagoga v osnovni šoli.
Prav tako je zanimivo pogledati Graf 19, ki prikazuje, v kolikšni meri socialni pedagogi
seznanjajo učitelje s sodobnejšimi tehnikami poučevanja. Da te naloge ne prevzemajo, je
dejalo šest anketirank, dve izmed anketirank pa to nalogo prevzemata v celoti. Pričakovala
sem, da te naloge ne bo prevzemala v celoti nobena anketiranka, saj v tem primeru gre tudi za
lastno motiviranost učiteljev pri delu ter njihovo osebno zanimanje, prav tako pa je to naloga,
ki bi jo učitelj deloma moral zmoči sam.
T. Grünfeld (1997) meni, da mora socialni pedagog v timu z učiteljem v določeni meri
prevzemati nalogo seznanjanja učiteljev z novimi učnimi metodami in načini dela, prav tako
pa Programske smernice (2008) med osnovna področja dela svetovalne službe uvrščajo
neposredno pomoč in posvetovalno delo pri izboljšanju učinkovitosti poučevanja. Socialne
pedagoginje učiteljem pomagajo pri načrtovanju in uvajanju novih didaktičnih pristopov, npr.
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pri sodelovalnem učenju, pomagajo jim pri oblikovanju programov za dvigovanje motivacije
ipd.
Prav je, da socialne pedagoginje pomagajo učiteljem pri spoznavanju in vpeljevanju novitet,
vendar mora učitelj tudi sam narediti nekaj v tej smeri. Zato se mi zdi pravilno, da socialne
pedagoginje pri tej nalogi v največji meri sodelujejo le delno.
T. Grünfeld (1997) meni, da je nudenje pomoči učiteljem pri vključevanju novincev ena od
osnovnih nalog socialnega pedagoga v osnovni šoli.
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Graf 22: Stopnja prevzemanja naloge pomoči pri
vključevanju in navajanju prvošolcev v novo okolje
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Graf 21: Stopnja prevzemanja naloge pomoči pri
vključevanju novincev v nov razred

35 % anketirank ne prevzema naloge vključevanja in navajanja prvošolcev na novo okolje,
30 % anketirank jo prevzema delno, 27,5 % anketirank jo prevzema v večji meri in le 7,5 %
anketirank prevzema to nalogo v celoti. Glede na to, da je ena izmed osnovnih nalog
svetovalne službe tudi ta, da pomagajo prvošolcem v novem okolju, je zanimiv podatek ta, da
kar dobra tretjina pri tem sploh ne sodeluje, vendar pa je le slabih 15 % takih, ki ne pomagajo
pri vključevanju novincev v nov razred. Ko gre za vključevanje novincev, jih dobrih 40 % pri
tem deloma prevzema, dobrih 35 % v večji meri in dobrih 5 % v celoti. Zakaj jih tako malo
sodeluje pri vključevanju prvošolcev in kako to, da jih precej večji delež sodeluje pri
vključevanju novincev? Moja predpostavka je ta, da vključevanje prvošolcev primarno sodi v
opis nalog učiteljic in vzgojiteljic v prvem razredu, občasno, po potrebi, pa se vključi tudi
svetovalna služba. Vzrok je tudi to, da so v vzorcu anketiranke, ki so zaposlene kot učiteljice
za dodatno strokovno pomoč. Anketiranke na tem delovnem mestu naloge vključevanja
prvošolcev ne izvajajo, medtem ko so lahko malo bolj aktivne pri vključevanju novincev v
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nov razred. Nekateri novinci potrebujejo dodatno strokovno pomoč ali pa jih v razred
pomagajo vključevati tudi tiste, ki so zaposlene v podaljšanem bivanju.
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Graf 24: Stopnja prevzemanja naloge poklicnega
usmerjanja

Graf 23: Stopnja prevzemanja naloge sodelovanja s
starši

Skoraj polovica anketiranih sploh ne prevzema nalog pri poklicnem usmerjanju. 12,2 % jih to
nalogo prevzema deloma, 10 % v večji meri in slabih 30 % jih to nalogo prevzema v celoti.
Pri tej nalogi je pomembno, da učitelj in svetovalni delavec vsaj deloma sodelujeta, zato je
nepričakovan rezultat, da pri tem sploh ne sodeluje skoraj polovica anketiranih. Poklicno
usmerjanje je eno izmed najpomembnejših nalog, ki jih opravljata svetovalni delavec in
učitelj, saj je za učenca to odločitev življenjskega pomena. Pri tej odločitvi mu morata
pomagati tako razrednik kot tudi svetovalni delavec. Razrednik pozna učenca bolj osebno,
svetovalni delavec pa se usmeri na njegove ocene in teste sposobnosti, prav tako pa ne sme
zanemariti učenčevih lastnosti in interesov. Svetovalni delavec je običajno tisti, ki ima vse
pomembne informacije o programih in šolah za srednješolsko izobraževanje ter tudi o
možnostih štipendije (Programske smernice, 2008). Ko se vse te informacije združijo, se
lahko učencu konkretno in učinkovito svetuje, kar je naloga svetovalnega delavca v šoli.
Zaradi obsežnosti in pomembnosti timskega sodelovanja učitelja in socialne pedagoginje je
zanimiv podatek, da pri teh odločitvah skoraj polovica anketiranih sploh ne sodeluje. K temu
je pripomoglo tudi to, da niso vse socialne pedagoginje zaposlene kot svetovalne delavke,
ampak opravljajo tudi druga dela na šoli.
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Ko gre za poklicno usmerjanje, je pomembno tudi sodelovanje s starši, saj le-ti svojega otroka
najbolje poznajo in vedo ali bo izbrana šola primerna za njihovega otroka. Vendar pa to ni
edino sodelovanje pri katerem morata svetovalni delavec in učitelj timsko sodelovati s starši.
Segel (1980, po Šmit, 1997) je osnoval hamburški model socialno pedagoškega delovanja na
področju šolskega svetovanja, pri čemer je med drugim izpostavil tudi sodelovanje s starši v
primerih konfliktnih situacij.
Rezultati ankete so pokazali, da socialni pedagogi v precej veliki meri vsaj deloma
prevzemajo nalogo sodelovanja s starši. Le ena izmed anketirank je dejala, da pri timskem
delu z učitelji niti deloma ne prevzema naloge sodelovanja s starši. Dobra tretjina anketiranih
je dejala, da to nalogo prevzemajo delno, več kot polovica se s to nalogo spopada v večji meri
in le dobra desetina prevzema to delo v celoti. Učitelj in socialni pedagog morata sodelovati s
starši v različnih primerih. Programske smernice (2008) opredeljujejo, da svetovalna služba v
timu z učitelji svetuje staršem nadarjenih učencev, tistim staršem, čigar otroki imajo učne
težave in posebne potrebe. Socialni pedagog skupaj z učiteljem pripravlja in izvaja tudi
predavanja in delavnice na različne teme, npr. na temo učenja, učnih navad in motivacije.
Sodelovanje s starši zajema tudi obveščanje staršev o osnovnih vzgojnih načelih, svetovanje
o zagotavljanju osnovne varnosti in spodbudnega okolja za učenje ter skupno oblikovanje
vzgojnih smernic za posamezne učence. Ta dejavnost pa je potrebna tudi takrat, ko gre za
socialno-ekonomske stiske, pri čemer socialni pedagog v timu z učiteljem prevzema iskanje in
nudenje možnih oblik pomoči in podpore, npr. ena izmed oblik pomoči pri lajšanju finančnih
težav, je subvencioniranje šolskih prehrane in drugih šolskih dejavnosti .
Timsko sodelovanje učitelja in socialnega pedagoga pri sodelovanju s starši je torej tudi del
nalog, ki jih socialne pedagoginje v tem timu prevzemajo. Res je tudi, da to nalogo
prevzemajo precej pogosto. Pri sodelovanju s starši bi ta tim moral prevzemati bolj
enakovredne vloge, saj mora tudi učitelj znati sodelovati s starši, četudi gre za težavnejše
starše. Menila sem, da to nalogo učitelji prevzemajo v večji meri, saj ima učitelj običajno bolj
pogoste stike s starši kot socialni pedagog. Res je, da je nekaj socialnih pedagoginj zaposlenih
na delovnem mestu učiteljice podaljšanega bivanja in druge učiteljice v prvem razredu,
vendar odstotek teh ni tako visok, da bi v taki meri vplival na to, da v tem timu morajo
socialne pedagoginje v tolikšni meri prevzemati nalogo sodelovanja s starši.
Ene izmed najpomembnejših nalog socialnih pedagoginj
izvajanja in evalvacija skupno zastavljenih ciljev.

- 66 -

sta tudi načrtovanje timskega

Ozmec, M. (2013). Timsko delo socialnih pedagogov v osnovni šoli. Diplomsko delo, Ljubljana: PeF.

Načrtovanje timskega izvajanja

Evalvacija skupno zastavljenih
ciljev

60

60

50

Odstotki

Odstotki

50
40
30
20
10

40
30
20
10

ne
prevzema

prevzema prevzema v prevzema v
delno
večji meri
celoti

ne
prevzema

Stopnja prevzemanja nalog
Graf 26: Stopnja prevzemanja naloge načrtovanja
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Graf 25: Stopnja prevzemanja evalvacije skupno
zastavljenih ciljev

Načrtovanja timskega izvajanja v timu z učitelji ne prevzema 7,5 %, deloma to nalogo
prevzema točnih 35 %, v večji meri to nalogo prevzema polovica anketirank. V celoti to
nalogo prevzema enak delež anketiranih kot jih te naloge ne prevzema - 7,5 % anketiranih.
Buckley (2000, str. 21-23) je natančno opredelil korake, ki se jih je treba pri timskem
načrtovanju držati. Predvidel je, da je potrebno natančno opredeliti najpomembnejše cilje
timskega dela, spodbujati ustvarjalnost, analizirati in upoštevati različne dejavnike, ki vplivajo
na timsko delo, oceniti predlagane strategije in izbrati najpomembnejšo, potrebno je
oblikovati akcijski načrti, načrtovati evalvacijo in spodbujati komunikacijo med člani tima.
Timsko načrtovanje je prva in hkrati najpomembnejša faza pri etapah timskega dela.
Programske smernice (2008) menijo, da ta del naloge spada v svetovalno službo. Torej v
primeru, da je socialni pedagog član šolske svetovalne službe, v njegov opis nalog spada ta
dejavnost, saj je ena izmed njegovi osnovnih kompetenc prav priprava in načrtovanje
(Dekleva in Kobolt, 2006).
Evalvacije skupno zastavljenih ciljev v timu z učitelji ne prevzema skoraj 5 % anketiranih,
slabih 25 % to nalogo prevzema delno, dobrih 50 % v večji meri in slabih 20 % v celoti.
Evalvacija omogoča vpogled v uspešnost zastavljenih ciljev, sodelovati pa morajo vsi člani
tima. V primeru, da so del tima predstavljali otrok in njegovi starši, morajo tudi oni sodelovati
pri evalvaciji. Buckley (2000) meni, da je pri evalvaciji potrebno oceniti več stvari, ne le
zastavljenih ciljev. Oceniti je treba tudi napredovanje na področju medosebnih odnosov,
osebnih vrednot in občutljivosti za druge, izražanje spoštovanja do drugih in njihovih čustev,
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zagotavljanje občutkov izpopolnjenosti, zadovoljstva in uspešnosti, razvijanje občutkov za
sodelovanje in skupnost.
Najnižjo vrednost glede prevzemanja nalog je zavzelo timsko izvajanje pouka.
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Graf 27: Stopnja prevzemanja timskega izvajanja pouka

Dobrih 40 % anketirank timskega izvajanja pouka v timu z učitelji ne prakticira. Slabih 45 %
pa to nalogo deloma prevzema, v večji meri ali celoti to nalogo prevzema 15 % socialnih
pedagoginj. Ti rezultati so posledica tega, da so socialne pedagoginje v veliki večini primerov
zaposlene v svetovalni službi ali kot učiteljice dodatne strokovne pomoči. V opis delovnih
nalog teh vrst zaposlitev ne sodi timsko izvajanje pouka, saj so socialne pedagoginje
usmerjene bolj k individualnim uram s posameznikom. Tiste, ki so navedle, da to dejavnost
prevzemajo v večji meri ali v celoti, so zaposlene kot učiteljice podaljšanega bivanja ali kot
druge strokovne delavke v prvem razredu. V tem primeru je precej logično, da te prevzemajo
nalogo v večji meri ali v celoti. Dejstvo pa je, da je socialnih pedagoginj, zaposlenih na takem
delovnem mestu, izjemno malo. Tiste, ki to nalogo prevzemajo delno, pa so verjetno imele v
mislih, da občasno timsko sodelujejo v razredu, ko se izvajajo delavnice na določeno temo ali
kake diskusije. Zelo visok odstotek anketirank je dejal, da te naloge sploh ne prevzemajo. Pri
tem se postavlja vprašanje, ali na teh šolah izvajajo kakšne delavnice in pogovore v času
govorilnih ur, ali ko nastanejo kaki problemi. Ugotovitev, da slabih 45 % anketirank te naloge
sploh ne izvaja, je zaskrbljujoč. Mogoče je tudi, da so anketiranke na te dejavnosti pozabile,
ali da to prevzemajo druge svetovalne delavke na šoli. V najslabšem primeru pa je lahko tudi
možnost, da teh dejavnosti na šoli sploh ne izvajajo.
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V sklopu prevzemanja nalog me je zanimalo tudi, ali sem katero izmed nalog izpustila, zato
sem anketirankam dala možnost, da najprej odgovorijo z »da« ali »ne« na vprašanje ali še
prevzemajo katera druga dela in naloge.
Okrog 80 % anketirank je dejalo, da drugih nalog ne prevzemajo, le slaba petina je vprašanju
pritrdila. Predpostavljam, da se tako visok odstotek negativnih odgovorov pojavlja, ker je bila
velika večina nalog, ki bi jih naj socialni pedagog opravljal skupaj z učitelji, zajetih že v danih
odgovorih, ki so jih anketiranke ocenjevale z ocenjevalno lestvico, saj so te naloge bile
predpostavljene na osnovi strokovne literature. Osem anketirank (19,5 %) je dodalo še
nekatere naloge, ki jih same prevzemajo v timu z učitelji. V celotnem vzorcu se ti odgovori
pojavijo le posamično. Ti odgovori so sklicevanje sestankov, koordiniranje evalvacijskih
sestankov za dodatno strokovno pomoč, koordiniranje predstavitve individualiziranega
programa staršem, pisanje refleksij, evalvacij in poročil, svetovanje učiteljem glede prijemov
v razredu, vodenje aktiva podaljšanega bivanja, vodenje strokovnega aktiva in vodenje
izobraževanj za učitelje in pomoč pri vodenju govorilnih ur v težavnejših razredih.
Socialne pedagoginje so imele možnost, da navedejo dejavnike, zaradi katerih v timu z učitelji
prevzemajo omenjene naloge. Pri tem so bili podani trije možni odgovori, same pa so lahko
tudi dopolnile.
Tabela 8: Razlogi za prevzemanje nalog v timu z učitelji

Število odgovorov (f)

Odstotek ( %)

Sodi v moj opis del in nalog

37

54,40

Učitelji imajo premalo časa za te dejavnosti

6

8,80

Učitelji menijo, da za to niso dovolj

18

26,50

7

10,30

Razlogi

usposobljeni
Drugo

Najpogostejši razlog, da socialne pedagoginje te naloge prevzemajo, je, da to sodi v njihov
opis del in nalog (54,40 %). Pri tem vprašanju je bil to pričakovan odgovor, saj Programske
smernice (2008) v velikem obsegu temeljito in natančno opredeljujejo naloge svetovalne
službe v timu z učitelji. Presenetljiv podatek je ta, da dobra četrtina anketirank meni, da te
naloge prevzemajo, ker se učitelji ne počutijo dovolj usposobljene za samostojno opravljanje
tovrstnih del. Nekatere (8,80 %) ta dela prevzemajo, ker imajo učitelji premalo časa za te
naloge, 10,30 % anketirank pa je še dodalo druge odgovore, kot so npr. da te naloge
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opravljajo, ker učitelji nočejo prevzemati odgovornosti za svoje delo, njihova lastna
motiviranost, da se to pričakuje s strani vodstva ter njihova timsko proaktivna narava.
Timsko sodelovanje učitelja in socialnega pedagoga v osnovni šoli je zelo pomembno in
nujno opravilo, saj drug drugega dopolnjujeta s svojimi močnimi točkami. Hederih (2001)
opozarja na to, da morata učitelj in socialni pedagog delovati timsko, nerealno pa je
pričakovati, da bo svetovalni delavec razbremenjeval učitelje v nalogah, ki so v učiteljevih
domenah.
Dobljeni rezultati kažejo na pestrost nalog, ki jih socialne pedagoginje v timu z učitelji
prevzemajo vsaj deloma. Po pričakovanjih največ timsko sodelujejo, ko gre za učence s
posebnimi potrebami. Socialne pedagoginje najmanj pogosto timsko sodelujejo v timih z
učitelji, ko gre za timsko poučevanje. Vse te naloge, s katerimi bi se naj socialne pedagoginje
ukvarjale, so za njihovo delovno mesto predpisane, katere naloge pa bo prevzela v večji ali
manjši meri pa ni odvisno le od socialne pedagoginje in njenega delovnega mesta, pač pa tudi
od tega, kateri profili so še zaposleni v šoli. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da se delo
socialnih pedagoginj v osnovni šoli zelo razlikuje, saj se svetovalne delavke ukvarjajo z
drugimi deli in nalogami kot učiteljice za dodatno strokovno pomoč in učiteljice v
podaljšanem bivanju, zato je tudi povsem razumljiv precej velik standardni odklon pri
prevzemanju različnih nalog v timu z učitelji.
Menim, da nekateri socialni pedagogi določene naloge prevzemajo v večji meri kot bi bilo to
potrebno, saj se za to počutijo usposobljene in pri tem delu tudi uživajo, medtem ko, tako
meni tudi Resman (2008), se učitelji pri določenih nalogah ne počutijo kompetentne, svojo
odgovornost pa nekateri tudi raje preložijo na druge, kot pa da bi se z njo spopadli sami.
Zanimivo bi bilo to vprašanje podrobneje raziskati, pri čemer bi raziskovali mnenje tako
učiteljev kot socialnih pedagogov, v kolikšni meri timsko sodelujejo in vzroke za to, saj se, po
mojem mnenju, subjektivno doživljanje prevzemanja nalog pri učiteljih in socialnih
pedagoginjah vsaj deloma razlikuje.

9.4 ZUNANJI STROKOVNJAKI, S KATERIMI SOCIALNI PEDAGOG V
OSNOVNI ŠOLI TIMSKO SODELUJE
Pri tem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, s katerimi zunanjimi strokovnjaki socialni
pedagog, zaposlen v osnovni šoli, še timsko sodeluje. Anketiranke so imele podane
strokovnjake iz različnih institucij, sodelovanje pa so vrednotile na podlagi ocenjevalne
lestvice. Razpon je bil od ena do pet. Ena je pomenilo, da z naštetimi strokovnjaki nikoli
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timsko ne sodelujejo, dva je pomenilo, da z njimi sodelujejo redko, tri je pomenilo, da z njimi
sodelujejo občasno, štiri je pomenilo, da timsko sodelovanje poteka pogosto in pet, da timsko
delo z določenimi strokovnjaki poteka zelo pogosto.

Tabela 9: Sodelovanje s strokovnjaki iz zunanjih ustanov

Strokovnjaki iz zunanjih ustanov
Svetovalni delavci drugih šol
Drugo
Zaposleni v centrih za socialno
delo
Strokovnjaki iz svetovalnih
centrov za otroke, mladostnike in
starše
Predstavniki različnih društev
Zaposleni v zdravstvenem domu
Svetovalni delavci iz vrtcev
Strokovnjaki iz mladinskih
centrov
Strokovnjaki iz vzgojnih zavodov
Strokovnjaki iz družinskih
centrov

M
3,85
3,25
3,20

Stand. Odklon
1,09
0,50
1,17

3,20

1,29

2,90
2,87
2,71
2,03

0,86
1,06
1,42
1,04

1,78
1,63

0,76
0,74

V Programskih smernicah (2008) je poudarjeno, da je eno izmed osnovnih področij dela
šolske svetovalne službe timsko sodelovanje s strokovnjaki iz zunanjih ustanov. Te ustanove
so vrtci, druge osnovne in srednje šole, svetovalni centri, zdravstvene ustanove, centri za
socialno delo, pri tem sodelovanju pa je potrebno upoštevati načelo celostnega pristopa,
načelo strokovne avtonomije, načelo interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in
povezovanja.
Pri tem vprašanju smo med odgovori dobili precejšnjo razpršenost, saj so vrednosti
standardnega odklona precej visoke. Največja razpršenost ocen se pojavi pri trditvi o
sodelovanju s svetovalni delavci iz vrtcev. Pri vprašanju, kjer so same lahko dopolnile, s
katerimi drugimi institucijami še sodelujejo, je standardni odklon najmanjši, vendar je pri tem
potrebno upoštevati dejstvo, da se razlikuje število anketirank, ki so na to vprašanje
odgovorile, saj je na podane institucije odgovarjalo dvainštirideset anketirank, medtem ko so
vprašanje drugo dopolnilo le tri anketiranke.
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Najpogostejše timsko sodelovanje socialne pedagoginje v osnovni šoli opravljajo s
svetovalnimi delavci drugih šol (M=3,85). Sledijo pa jim centri za socialno delo (M=3,20) in
svetovalni centri za otroke, mladostnike in starše (M=3,20). V najmanjši meri socialne
pedagoginje timsko sodelujejo s strokovnjaki iz vzgojnih zavodov (M=1,78) in s strokovnjaki
iz družinskih centrov (M=1,63).
9.4.1 Timsko sodelovanje socialnih pedagogov s svetovalnimi delavci drugih šol in vrtcev
Graf 28 in Graf 29 prikazujeta pogostost timskega sodelovanja anketirank s svetovalnimi
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Graf 28: Pogostost timskega sodelovanja s
svetovalnimi delavci drugih šol

Graf 29: Pogostost timskega sodelovanja s svetovalnimi
delavci iz vrtcev

Socialne pedagoginje so dejale, da v največji meri sodelujejo s svetovalnimi delavci z drugih
šol. Da z njimi zelo pogosto sodelujejo, je dejala dobra tretjina anketiranih, nekaj manj pa jih
sodeluje z njimi pogosto. Le dobra desetina je dejala, da v teh timih nikoli ne sodeluje oz.
sodeluje le redko. Dve izmed anketirank sta že pri naštevanju, v katerih timih vse sodelujejo,
dejali, da sta del timov s svetovalnimi delavci iz okrožja.
Kako to, da socialne pedagoginje v tolikšni meri timsko delajo s svetovalnimi delavci drugih
šol? Najverjetneje je razlog v tem, da se soočajo z enakimi problemi, težavami, pritiski in si
na teh timih nudijo medsebojno pomoč, podporo in nasvete. Timsko pa morajo sodelovati tudi
takrat, ko se kak učenec prepiše iz ene šole na drugo, saj je treba izmenjati vse podatke, ki so
potrebni za uspešno nadaljevanje šolanja tega učenca. Prav tako je njihovo sodelovanje
potrebno pri vpisu prvošolcev, ko je želja staršev, da otrok ne gre na matično šolo, pač pa na
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drugo, npr. v primeru, ko je ta izbrana šola bliže službi staršev. Tudi T. Vršnik (2008) v svoji
raziskavi navaja, da je eno izmed najbolj pogostih vrst timskega sodelovanja svetovalne
službe s svetovalnimi službami drugih šol.
Popolnoma različni rezultati se pojavijo pri timskem sodelovanju anketiranih socialnih
pedagoginj s svetovalnimi delavci vrtcev. Malo manj kot četrtina anketirank je dejala, da niso
nikoli del teh timov, dobra četrtina anketirank pa je dejala, da s svetovalnimi delavci vrtcev
redko timsko sodeluje. Slaba petina jih z njimi sodeluje le občasno, medtem ko je dobra
četrtina socialnih pedagoginj pogosto oz. zelo pogosto del tovrstnega tima. Eden izmed
razlogov, zakaj toliko socialnih pedagoginj tako redko timsko sodeluje s svetovalnimi delavci
v vrtcih, je ta, da socialne pedagoginje, ki imajo drugo vrsto zaposlitve in niso svetovalne
delavke, pravzaprav nimajo razlogov, da bi timsko sodelovali s svetovalno službo v vrtcih.
Menim, da svetovalne delavke timsko sodelujejo z vrtci, ko gre za prehod iz vrtca v šolo in
ima kak otrok v vrtcu odločbo o usmerjanju ali v primeru, ko starši želijo preložiti vpis v
osnovno šolo za eno leto. Raziskava T. Kaltenekar (2008) pa kaže, da proces vpisa otroka v
osnovno šolo v največji meri izpeljujejo psihologi, zaposleni v osnovni šoli. Še en izmed
razlogov za tako redko timsko sodelovanje socialnih pedagogov s svetovalnimi delavci v
vrtcih je torej lahko ta, da imajo na šolah, kjer sem sama izvajala ankete, zaposlene tudi
psihologe, ki v veliki večini prevzemajo to nalogo.
9.4.2 Timsko sodelovanje socialnih pedagogov z zaposlenimi v centrih za socialno delo in
s strokovnjaki iz svetovalnih centrov za otroke, mladostnike in starše
Graf 30 in Graf 31 prikazujeta pogostost sodelovanja socialnih pedagogov s centri za socialno
delo in svetovalnimi centri za otroke, mladostnike in starše.
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Graf 31: Pogostost timskega sodelovanja z zaposlenimi
v centrih za socialno delo
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Graf 30: Pogostost timskega sodelovanja s
strokovnjaki iz svetovalnih centrov za otroke,
mladostnike in starše

Pri timskem sodelovanju s strokovnjaki iz centrov za socialno delo in s strokovnjaki iz
svetovalnih centrov za otroke, mladostnike in starše se pojavljajo dokaj podobne številke. Pri
obeh je pogostost timskega sodelovanja precej pogosta. S centri za socialno delo zelo pogosto
sodeluje 12,2 % anketirank, 34,1 % jih sodeluje pogosto, 22 % občasno, 24,4 % redko in le
7,3 % z njimi nikoli timsko ne sodeluje Pri timskem delu s svetovalnimi centri za otroke,
mladostnike in starše, kar 41,5 % anketiranih z njimi sodeluje pogosto ali zelo pogosto, skoraj
30 % občasno in slabih 30 % z njimi sodeluje le redko ali celo nikoli. Glede na dejstvo, da so
v Sloveniji le trije taki centri – v Ljubljani, Kopru in Mariboru, je pogostost tega timskega
sodelovanja presenetljivo visoka. Vprašanje, ki se pri tem postavlja je, kako to, da je tovrstno
timsko delo tako potrebno? Eden izmed vzrokov za tako pogosto sodelovanje bi lahko bil ta,
da v današnjih časih učenci in njihovi starši ne poznajo strategij spoprijemanja z različnimi
problemi, saj le-ti v preteklosti morda niso obstajali ali pa se z njimi enostavno ne vedo
soočiti. Drugi vzrok je lahko pomanjkanje časa staršev za aktivno preživljanje skupnega časa
z otroki, kar se posledično odraža v vedenjskih in čustvenih težavah otrok, ki zahtevajo
primerno obravnavo s specializiranimi strokovnjaki.
Timsko sodelovanje socialnih pedagogov in strokovnjakov iz svetovalnih centrov za otroke,
mladostnike in starše zajema različne oblike timskega dela, saj je spekter delovanja teh
centrov zelo širok. Skupaj rešujejo socialne težave otrok in imajo timske sestanke za otroke s
posebnimi potrebami. Strokovnjaki iz centra pomagajo svetovalnim delavcem pri
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vključevanju otrok s posebnimi potrebami in jim svetujejo pri obravnavi rizičnih otrok.
Skupaj iščejo in oblikujejo ustrezne oblike pomoči za premagovanje otrokovih učnih težav.
Strokovnjaki iz centrov skupaj s socialnimi pedagogi spodbujajo učenčeva močna področja.
Timsko sodelujejo tudi pri obravnavah otrok s psihosocialnimi motnjami. Za svetovalne
delavce iz osnovnih šol organizirajo tudi različna predavanja, seminarje, delavnice in
strokovna

izobraževanja,

šolskim

svetovalnim

delavcem

nudijo

tudi

supervizije

(http://www.scoms-lj.si/si/zaposleni.html).
S centri za socialno delo morajo socialni pedagogi sodelovati v različnih primerih. Njihova
medsebojna strokovna povezanost je pomembna predvsem, ko gre za varstvo otroka in
njegove koristi. To pomeni, da se morata šola in center za socialno delo povezati, ko otroki
živijo v življenjsko neugodnih razmerah ali je njihov razvoj celo ogrožen. Sodelujejo tudi, ko
je otrok v rejniški družini. Skupaj obravnavajo tudi otroke, ki imajo težave v odraščanju
bodisi s sumom na kaznivo dejanje bodisi brez tega. Njihovo timsko sodelovanje mora
potekati tudi v primerih, ko gre za socialno in ekonomsko šibke družine, lahko pa je njihovo
timsko sodelovanje potrebno tudi v kakšnih drugih kriznih situacijah. Timsko se sestajajo tudi
v primerih, ko gre za usmerjanje otroka, saj je socialni delavec eden izmed članov
prvostopenjske

in

tudi

drugostopenjske

komisije

za

usmerjanje.

(http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/katalog_poo
blastila_csd_jul08.pdf).
Timsko sodelovanje socialnih pedagoginj in strokovnjakov iz centrov za socialno delo in iz
centrov za otroke, mladostnike in starše je izjemno pomembno. Gre za zelo občutljivo
področje dela z ljudmi, saj je timsko sodelovanje s tema dvema institucijama potrebno v
primerih, ko gre za vedenjsko ali čustveno problematične otroke, mladostnike ali cele družine.
Glavni razlog, da timsko sodelovanje s tema dvema institucijama poteka v tolikšni meri, je,
kot pravi Resman (2008), da se danes otroci in mladostniki pogosto srečujejo s težavami v
razvoju, ki jih prinašajo spreminjanje družine, njene kulture in strukture, saj neugodne
okoliščine pripeljejo do tega, da otrok ne mora razvijati svojih potencialov tako kot bi to bilo
potrebno.
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9.4.3 Timsko sodelovanje socialnih pedagoginj z zaposlenimi v zdravstvenem domu in s
predstavniki različnih društev
Graf 32 in Graf 33 predstavljata pogostost timskega sodelovanja anketirank z zaposlenimi v
zdravstvenem domu in s predstavniki različnih društev.
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Graf 33: Pogostost timskega sodelovanja z zaposlenimi
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Graf 32: Pogostost timskega sodelovanja s
predstavniki različnih društev

Zelo podobni odstotni deleži se pojavljajo, ko gre za timsko sodelovanje socialnih pedagogov
z zaposlenimi v zdravstvenih domovih in s predstavniki različnih društev. S strokovnjaki iz
zdravstvenih domov dobrih 25 % anketirank sodeluje pogosto ali zelo pogosto. Občasno
timsko sodelovanje poteka v slabih 45 % redko, nikoli pa z njimi ne sodeluje okrog 30 %
anketirank. S predstavniki različnih društev je slika skoraj enaka, le da z njimi nobena izmed
anketirank ne sodeluje zelo pogosto. Pogosto timsko sodelovanje poteka v slabih 25 %,
občasno skoraj polovica anketirank, redko slabih 20 % anketirank, z njimi pa nikoli ne
sodeluje le slabih 8 % anketiranih socialnih pedagoginj.
Timsko sodelovanje z zdravstvenimi domovi poteka zaradi obveznega zdravstvenega in
zobozdravstvenega varstva šolskih otrok, njihovo sodelovanje je potrebno tudi v primerih, ko
gre za usmerjanje učenca, saj je tudi zdravnik eden izmed tistih, ki je član prvostopenjske in
drugostopenjske

komisije

za

usmerjanje

(http://www.zrss.si/pdf/120911101934_pravilnik_o_nacinu_cinu_dela_komisij_za_usmerjanj
e_otrok_s_posebnimi_potrebami_ter_o_kriterijih_za_opredelitev_vrste_in_stopnje_primanjkl
jajev_1.pdf).
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Z različnimi društvi socialni pedagogi v največji meri timsko sodelujejo občasno. Šola se
poveže s temi društvi zaradi različnih namenov. En namen je lahko širjenje obzorij
osnovnošolcev, drugi namen je preventiva in ozaveščanje. Njihovo timsko sodelovanje
zahteva med drugim tudi pogovore o pričakovanjih, ki jih ima šola do njih, skupaj tudi
oblikujejo in organizirajo različne delavnice, katere izvedejo v razredih ali pa celo kakšen
razred kdaj naredi ekskurzijo v prostore društev. Občasno pa timsko sodelujejo tudi takrat, ko
svetovalna služba napoti učenca s specifičnimi potrebami po pomoč v te institucije.
9.4.4 Timsko sodelovanje socialnih pedagogov s strokovnjaki iz mladinskih centrov in s
strokovnjaki iz vzgojnih zavodov
Graf 34 in Graf 35 prikazujeta pogostost timskega sodelovanja anketirank s strokovnjaki iz
vzgojnih zavodov in s strokovnjaki iz mladinskih centrov.
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Graf 35: Pogostost timskega sodelovanja s
strokovnjaki iz vzgojnih zavodov

Po pogostosti timskega sodelovanja so si rezultati pri sodelovanju s strokovnjaki iz
mladinskih centrov ter pri sodelovanju s strokovnjaki iz vzgojnih zavodov dokaj podobni. Pri
nobeni izmed teh dveh ustanov ne prihaja do pogostega sodelovanja. Razlika se pokaže pri
pogostem sodelovanju, saj s strokovnjaki iz vzgojnih zavodov sodeluje le ena anketiranka,
medtem ko jih s strokovnjaki iz mladinskega centra timsko sodeluje pet anketirank. Približno
15 % anketirank občasno timsko sodeluje s strokovnjaki iz mladinskih centrov in s
strokovnjaki iz vzgojnih zavodov. Malo večjo odstopanje v odstotkih se pojavi le pri
odgovoru redko, saj z mladinskimi centri sodeluje 33,3 % anketirank, medtem ko s
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strokovnjaki iz vzgojnih zavodov redko sodeluje dobrih 46 % anketiranih. V obeh primerih je
odstotek odgovorov »nikoli« prav tako enak in znaša slabih 40 % .
Mladinski centri so ustanove z nekoliko drugačnim poslanstvom kot ga imajo šole, saj želijo
nuditi otrokom in mladostnikom varen kraj, kamor se lahko zatečejo, njihov namen pa je, da
otroci aktivno preživljajo svoj prosti čas. Do timskega sodelovanja zato običajno ne prihaja
oz. je bolj redko. Njihovi timski sestanki potekajo predvsem zaradi različnih potreb otrok oz.
v primeru, da je kak otrok povzroča težave tako v šoli kot v mladinskem centru. V teh
primerih si svetovalni delavci in koordinatorji v mladinskih centrih med seboj pomagajo, da
otroka lažje »ukrotijo« in mu skupaj nudijo pomoč, ki jo potrebuje.
Redko do timskega sodelovanja prihaja tudi s strokovnjaki iz vzgojnih zavodov. Njihovi timi
se oblikujejo predvsem v primerih, ko gre za disciplinsko težavnega otroka, ki ga je potrebno
premestiti iz primarnega družinskega okolja zaradi različnih vzrokov. Ti timi delujejo
predvsem takrat, ko se otroka premešča v vzgojni dom, saj mu je treba omogočiti, da je ta
prehod čim manj stresen in naporen. Prav tako so ti timi v ospredju, ko se otroka vrača iz
zavoda v matično okolje in nazaj v šolo. V času, ko je otrok v zavodu, socialni pedagogi iz
osnovnih šol običajno ne sodelujejo s temi timi, saj se otrok v tistem času šola v šoli, ki jo ima
organiziran vzgojni dom. V takšnih primerih se socialne pedagoginj le občasno pozanimajo o
otrokovem napredku, pri čemer pa ne moremo govoriti o timskem sodelovanju.
9.4.5 Timsko sodelovanje socialnih pedagogov s strokovnjaki iz družinskih centrov
Graf 36 predstavlja pogostost timskega sodelovanja socialnih pedagogov s strokovnjaki iz
družinskih centrov.
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Graf 36: Pogostost timskega sodelovanja s strokovnjaki iz družinskih centrov

Najmanj izmed vseh ustanov socialne pedagoginje timsko sodelujejo s strokovnjaki iz
družinskih centrov. Kar polovica je takih, ki so poročale, da z njimi nikoli ne sodelujejo, dve
petini jih z njimi sodeluje le redko, okrog ena desetina pa z njimi sodeluje občasno ali
pogosto. Namen teh ustanov ni, da bi timsko sodelovali z drugimi, ampak so usmerjeni v
različne terapevtske podpore, ki pomagajo pri reševanju težav v družinskem življenju. Zato
socialne pedagoginje lahko učence in njihove starše samo napotijo v te centre po pomoč, do
njihovega timskega sodelovanja pa ne prihaja, ker so družinski centri naravnani terapevtsko,
prav tako ne smejo deliti zaupnih informacij, katere jim zaupajo otroci in starši na terapiji
(Ozmec in Sternad, 2009).
Zanimivo pri tem vprašanju je bilo, da je ena izmed navedla, da s temi strokovnjaki ne more
sodelovati iz preprostega razloga, in sicer zato, ker le-ti v teh ustanovah sploh ne obstajajo.
Anketirankam je bilo omogočeno, da odgovore dopolnijo še navedbo drugih ustanov, vendar
so bile le tri take, ki so dejale, da timsko sodelujejo še z drugimi strokovnjaki iz zunanjih
ustanov. Ena je navedla še policijo, pedopsihiatrijo in ambulanto za avtizem, s katerimi
sodeluje občasno, ena je navedla še predavanja »šola za starše«, pri čemer sodeluje občasno,
tretja je navedla le policijo, s katero pogosto sodeluje.
Timsko sodelovanje socialnih pedagogov, zaposlenih v osnovnih šolah s strokovnjaki iz
zunanjih ustanov je torej zelo pestro, saj sodelujejo z zelo različnimi ustanovami in zelo
različno pogosto. Z nekaterimi ustanovami sodelujejo precej več kot z drugimi, vendar še to
ne pomeni, da je timsko sodelovanje, ki ga opravljajo redkeje, manj pomembno. Vse te
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institucije so za uspešno delo socialnih pedagoginj zelo potrebne. Treba pa je tudi opozoriti na
dejstvo, da tiste, ki niso zaposlene v svetovalni službi, temveč kot učiteljice dodatne
strokovne pomoči, v precej manjši meri sodelujejo v timih z drugimi strokovnjaki kot tiste, ki
so zaposlene kot svetovalne delavke, kar je vsekakor razumljivo.
B. Hederih (2001) meni, da bi svetovalni delavci morali iskati večkrat pomoč pri
strokovnjakih, ki niso zaposleni v šoli. Njeno mnenje je, da je določeno problematiko
potrebno prepustiti strokovnjakom, ki te vrste problemov rešujejo najbolje, saj s tem problem
postane rešljiv. Z njenim mnenjem se popolnoma strinjam. Čeprav ima socialni pedagog
veliko znanja in kompetenc, nima znanja za reševanje zelo specifičnih problemov, za katere
so usposobljeni drugi strokovnjaki. Naloga socialnega pedagoga ni, da prevzame reševanje
vseh težav, ampak da zna poiskati najustreznejšo pomoč, ko se le-to potrebuje, velikokrat pa
so za reševanje teh težav najprimernejši prav strokovnjak iz zunanjih institucij.

9.5 TEŽAVE, S KATERIMI SE SOCIALNI PEDAGOGI SREČUJEJO PRI
TIMSKEM DELU
Pri timskem delu se člani tima pogosto srečujejo z ovirami, problemi in težavami. S. Hrabar
(2010), Lipičnik (1996) in A. Polak (2007) omenjajo, da v timu najpogosteje pride do
organizacijskih ovir, nejasnosti pri opredelitvi vlog, komunikacijskih ovir in do medosebnih
ovir. Lipičnik (1996) meni, da zaradi težav pride do nesrečnih izbir najboljših rešitev,
neustrezne porazdelitve dela, nejasno definiranih aktivnosti posameznika in zbeganosti med
posamezniki, glavni vzrok za te težave pa je običajno pomanjkanja časa.
Ker je veliko avtorjev navajalo, da v timih pride tudi do različnih težav, me je zanimalo, s
katerimi težavami se socialni pedagogi v osnovnih šolah srečujejo in v kolikšni meri so te
težave prisotne. Nekatere vrste težav in ovir sem napisala v tabelo, ki sem jih določila s
pomočjo strokovne literature. Anketiranke so pogostost težave ocenjevale na ocenjevalni
lestvici od ena do pet, pri čemer je ena pomenilo, da se s temi težavami nikoli ne srečujejo,
dva je pomenilo, da se s temi težavami srečujejo redko, tri je pomenilo, da se s z navedeno
težavo srečujejo občasno, v primeru, da so obkrožile štiri, je to pomenilo, da se s to težavo
srečujejo pogosto in pet je pomenilo, da se s to težavo srečujejo zelo pogosto. Na koncu tega
sklopa vprašanj je bilo možno dopolniti odgovore še z drugimi težavami, s katerimi se
srečujejo, pa niso bile zajete v vprašalniku.
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Tabela 10: Težave, s katerimi se socialne pedagoginje srečujejo v timih

Problemi v timu

M

Stand. Odklon

Organizacijske težave

3,63

0,97

Pomanjkanje časa za timsko analizo dela

3,29

1,03

Pripisovanje različne pomembnosti različnim ciljem

2,93

1,01

Neuravnotežena delitev dela

2,90

0,86

Nejasno opredeljene vloge

2,85

0,99

Pasivnost članov tima

2,83

0,97

Komunikacijski zapleti

2,78

0,88

Izogibanje odgovornosti

2,63

0,99

Osebnostno neujemanje članov tima

2,49

0,87

Medsebojno neprilagajanje

2,46

0,90

Strah pred konfliktom

2,41

1,05

Nezaupanje do drugih članov

2,29

0,84

Dvom v kompetence drugih strokovnjakov

2,05

0,82

Tudi pri tem vprašanju je standardni odklon precej velik, saj se kar pri osmih odgovorih od
trinajstih razpršenost giblje okrog 1.
Največ socialnih pedagoginj je dejalo, da največji problem v timih, v katerih sodelujejo,
predstavljajo organizacijske težave (M=3,63). Druga najpogostejša težava je pomanjkanje
časa za timsko analizo delo (M=3,29), tretja pa je pripisovanje različne pomembnosti
različnim ciljem (M=2,93). Najmanjši težavi, ki se pojavljata v timu, sta nezaupanje do drugih
članov tima (M=2,29) in dvom v kompetence drugega strokovnjaka (2,05). Na pojav težav in
njihove pogostosti vplivajo različni dejavniki, najpomembnejši dejavnik pa je osebnost
strokovnjaka, ki v timu sodeluje. Od njegove lastne aktivnosti je odvisno, koliko bo v timu
sodeloval, v kolikšni meri bo prevzemal naloge in v kolikšni meri se bo obremenjeval s
stvarmi, ki za timsko delo niso pomembna.
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Graf 37: Pogostost težav, s katerimi se socialni pedagogi srečujejo v timih

Največ socialnih pedagoginj je dejalo, da jim največjo oviro v timu predstavljajo
organizacijske težave, saj se s tem problemom pogosto oz. zelo pogosto srečuje več kot
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polovica anketiranih, ena tretjina pa se s to težavo srečuje vsaj občasno. Tudi A. Polak (2007)
kot prvo težavo navaja te vrste ovir, saj težavo predstavlja usklajevanje urnika in drugih
obveznosti, S. Hrabar (2010) še dodaja, da do organizacijskih težav prihaja zaradi razpršenosti
članov po terenu, zaradi delovne obremenjenosti in časovne stiske pa je težko vnaprej
načrtovati čas za redna srečanja. J. Ducman (2012) je raziskovala težave v timih, v katerih
sodelujejo specialni in rehabilitacijski pedagogi. Ugotovila je, da so organizacijske težave
tudi na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike najpogostejša težava pri delu v
timih.
Približno polovica socialnih pedagoginj, zajetih v vzorcu, je dejalo, da jim ta težava
predstavlja največjo oviro v timih. Njihove utemeljitve so skladne z ugotovitvami A. Polak
(2007). Dejale so, da je to njihova največja ovira prav zaradi usklajevanja sestankov, saj se
več ljudi zelo težko uskladi. Dejale so tudi, da se zelo težko uskladijo za termin znotraj
urnika. Problem običajno nastane, ker popoldne skoraj nihče ni pripravljen ostajati v šoli, če
pa se jim že uspe uskladiti za sestanke po koncu dela, ljudje pridejo na sestanke nejevoljni in
utrujeni. Nekaterim časovno usklajevanje vzame največ časa tudi zato, ker različni
strokovnjaki različno hitro zaključijo obveznosti.
Pri raziskovalnem vprašanju o podpori vodstva glede urnika sem anketiranke spraševala ali
jim vodstvo šole prilagaja urnike za timsko delo, čemur je velika večina anketirank vsaj delno
pritrdila (okrog 85 %). Pri tem vprašanju pa anketiranke govorijo o težavah, ki jih predstavlja
predvsem organizacijski vidik, saj se je zelo težko uskladiti z drugimi sodelujočimi v timu.
Zavedam se, da je urnike za timske sestanke zelo težko uskladiti, še posebej, ko tim sestavlja
večje število strokovnjakov, vendar bi pričakovala, glede na odgovore pri vprašanjih o
prilagojenosti urnika za potrebe timskega dela, da se te organizacijske težave pojavljajo v
manjši meri.
Druga največja težava, ki se pojavlja v timu, je pomanjkanje časa za analizo. Slaba polovica
anketirank je dejala, da se s to težavo srečuje pogosto oz. zelo pogosto, nobena pa ni dejala,
da se s to težavo ne sreča nikoli. Anketiranke, ki so dejale, da jim ta ovira predstavlja največjo
težavo pri timskem delu, so ta odgovor utemeljevale s tem, da imajo skozi leto veliko
administrativnega dela, potem pa jim zmanjka časa za bolj koristne stvari (kot je npr.
evalvacija), prav tako so udeleženci preveč obremenjeni in imajo preveč aktivnost, kar pa je
vzrok, da potem zmanjka časa za evalvacijo. Ena od razlag je tudi ta, da sta v timu prisotna
slaba klima in naveličanost, zaradi česar se člani tima izogibajo temu, da bi skupaj preživeli
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več časa, kot bi to bilo nujno potrebno. Prav v teh primerih pa bi bila evalvacija zelo koristna
za vse člane tima. Tudi J. Ducman (2012), ki je raziskovala težave specialnih in
rehabilitacijskih pedagogov, je prišla do enake ugotovitve, saj je tudi v njeni raziskavi bila ta
težava uvrščena na drugo mesto po pogostosti.
Tretji najpogostejši problem pri timskem delu predstavlja pripisovanje različne pomembnosti
različnim ciljem. S to težavo se občasno sooča kar 35 % anketiranih , 26 % pa se s tem srečuje
pogosto ali zelo pogosto. Lipičnik (1996) opozarja ravno na ta problem, saj meni, da v timih
velikokrat pride do situacij, ko različni strokovnjaki določenim stvarem pripisujejo različno
pomembnost. Težava nastane, ker različne stroke zavzemajo različne vloge, pri tem pa se
velikokrat zgodi, da določena odločitev ni v najboljšo korist učencev oz. za učenca nima
pravega pomena (npr. izrekanje opominov). Ena izmed anketirank, ki to težavo doživlja kot
največjo težavo, s katero se v timu srečuje, je ta problem zelo nazorno opisala: »Vodstvo
določi nalogo timu, ta pa na to nalogo gleda kot na brezpredmetno, neumno in nesmiselno
breme.« V timu je treba že na samem začetku, torej v etapi timskega načrtovanja, opredeliti
cilje, h katerim bo tim stremel, saj različna pričakovanja različnih strokovnjakov v tim
vnašajo nemir in razdor, posledica tega pa je, da tim ne more učinkovito funkcionirati,
posledično neha služiti svojemu namenu, cilji pa niso doseženi.
Z neuravnoteženo delitvijo dela se občasno srečuje slaba polovica anketirank, ena petina pa se
s tem problemom srečuje pogosteje. V vzorcu je le ena anketiranka, ki poroča, da ji ta težava
dela največ preglavic pri timskem delu. Njeno mnenje je, da so nekateri v timu samo zaradi
tega, ker jih je določilo vodstvo, vendar pa potem v timu »ne dajo nič od sebe«. Tudi J.
Ducman (2012) je v svoji raziskavi ugotovila, da pri timih obstaja ta problem. Razlika med
mojo in njeno raziskavo je ta, da ona to težavo uvršča nekoliko nižje na lestvici glede na
pogostost.
V timu se zgodi tudi, da pride do nejasne opredelitve vlog. Slaba polovica se jih s tem srečuje
le redko, slaba četrtina se s tem srečuje občasno, ostale pa pogosteje. Tri izmed anketirank so
to težavo opredelile kot največjo težavo v timih, v katerih sodelujejo. Tudi tukaj je kot eden
izmed glavnih razlogov, zakaj prihaja do teh težav v timu, omenjena slaba klima v timu. Tudi
S. Hrabar (2010), Lipičnik (1996) in A. Polak (2007) opozarjajo, da v timu pogosto pride da
se ne ve, kateri član prevzema katero nalogo in obveznost ter kako se njihove vloge ujemajo s
skupnimi cilji.
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Pasivnost članov tima se v 25 % pojavlja v timih pogosto oz zelo pogosto, v 33 % pa se s tem
srečujejo občasno. Ostali odstotki se s to težavo srečujejo redko ali nikoli. Dve izmed
anketirank sta navedli, da je to njuna največja težava, s katero se ukvarjata v timih. Menita, da
so člani že naveličani timskega dela, nekateri člani ne dajejo nobenih idej, to pa vodi v
stagnacijo, kar posledično pomeni, da mora vse naloge prevzeti nekdo drug. Z Buckleyevimi
(2000) besedami bi tem pasivnim članom lahko rekli tudi, da so nesposobni za timsko delo,
proces tima samo upočasnjujejo in mu jemljejo energijo.
V timu pride tudi do komunikacijskih ovir, ki so lahko objektivne ali subjektivne narave
(Hrabar, 2010). Ena petina anketirank je dejala, da se to oviro srečujejo pogosto, ena tretjina
se s to oviro srečuje občasno, dve petini pa se s to oviro srečuje redko. Da do težav v timu
prihaja v čim manjši meri, morajo člani tima obvladovati določene komunikacijske veščine,
kot so npr. aktivno poslušanje, reflektiranje, razjasnjevanje, povzemanje, spodbujanje,
interpretiranje, spraševanje, povezovanje in konfrontiranje (Rupnik Vec, 2008a).
Anketiranke se srečujejo tudi s težavo izogibanja odgovornosti. Na to težavo jih 40 % naleti
le občasno, 31 % redko, okrog 12 % se s to težavo nikoli ne sreča, prav tolikšen odstotek pa
se s tem sreča pogosto. Tudi Praper (2001) in Leoncini (2002) omenjata to težavo. Prvi
izpostavlja le o nevarnosti, ki se lahko v taki obliki pojavi v timu, drugi pa v svojem
piramidnem sistemu to težavo uvrsti skoraj na vrh piramide, pri tem pa še opozarja, da zaradi
tega lahko pride do zamer med člani in do povprečnosti tima. Izogibanje odgovornosti sta dve
anketiranki navedli kot največjo težavo v timih, kjer sta aktivni. Ena je dejala, da izogibanje
odgovornosti onemogoča strokovno odločanje v prid otroka, druga pa je dejala, da učitelji od
nje pričakujejo maksimum, oni sami pa ne želijo vlagati nič truda.
Ne moremo vedno sami odločati, kdo vse bo sodeloval v določenem timu. Ponekod se lahko
odločijo člani sami, ponekod so člani določeni s strani vodstva. Pri tem pa se lahko zgodi, da
se določeni karakterji članov tima, med seboj ne ujemejo najbolje. Dobrih 35 % anketirank je
dejalo, da se s tem problemom srečujejo občasno, več kot 40 % socialnih pedagoginj je
dejalo, da se s to težavo srečujejo redko, pogosto ali zelo pogosto se to zgodi slabim 10 %
anketiranih. Tudi pri tem vprašanju sta dve anketiranki dejali, da jima to v timu predstavlja
največjo oviro. Ena izmed teh je zapisala: »Težko je sodelovati z nekom, ki tvoje delo daje v
nič, ker pač ne verjame v posebne potrebe otrok.« V času, v katerem živimo, in ob vseh timih,
v katerih je potrebno sodelovati v primerih, ko gre za otroke s posebnimi potrebami, je prav
težko verjeti, da sploh obstajajo strokovnjaki na področju šolstva, ki ne verjamejo v obstoj
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otrok s posebnimi potrebami, še hujše dejstvo pa je, da taki ljudje v takih timih sploh lahko
sodelujejo. Sprva je moj sklep bil ta, da bi lahko bile tiste anketiranke, ki so obkrožile, da se s
tem problemom soočajo pogosto, same po karakterju manj naklonjene delu v timu, vendar ko
se kot oseba soočimo z zgornjo navedbo, se lahko vprašamo, kakšnim strokovnjakov vse je
omogočeno sodelovanje v timih. Tudi J. Ducman (2012) je v svojo raziskavo vključila
pogostost te težave, vendar v najinih raziskavah prihaja do razhajanj, saj je v moji raziskavi ta
problem na sredini lestvice pogostosti srečevanja s temi težavami, medtem ko je njena
raziskava to pogostost problema uvrstila na dno lestvice glede na pogostost.
S težavami v medsebojnem neprilagajanju se skoraj polovica anketirank sooča le redko, slaba
tretjina občasno, enak odstotek pa se s tem sooča ali pogosto ali pa nikoli. Le eni izmed
anketirank pa to povzroča glavno oviro pri timskem delu, ki pravi, da v timu ni nobenega
napredka, ker ni nobene fleksibilnosti. Pri tem bi lahko tudi dejali, da gre za pomanjkanje
zavezanosti timu, kot je to opredelil Leoncini (2002). Če strokovnjaki pri timskem delu niso
fleksibilni, lahko predpostavljamo, da imajo druge prioritete, ki s timskim delom niso
povezane, to pa ima lahko za tim negativne posledice.
S strahom pred konflikti se redko srečuje slabih 45 % anketirank, slabih 25 % anketiranih se s
tem srečuje občasno, preostali odstotki so enako porazdeljeni med pogosto srečevanje s to
težavo oz. da se s to težavo sploh ne srečujejo. Tudi pri tem vprašanju je ena izmed anketirank
dejala, da je ta ovira največja, s katero se v timih srečuje. Do konfliktov ne prihaja, ker se
člani bojijo, da bi se pri tem spustili preveč na osebno raven in ne bi bili več strokovnjaki v
tem timu. Poudariti je treba, tako tudi Leoncini (2002), da je umetno vzdrževana harmonija za
tim bolj nevarna kot konstruktiven konflikt, saj obstaja možnost, da bo vse, kar se je nekaj
časa kopičilo, enkrat vendarle izbruhnilo na površje in takrat bo preveč nabranih stvari, da bi
se konflikt rešil na konstruktiven način. Lipičnik (1996) meni, da se ljudje včasih konfliktov
izogibajo, ker se bojijo rešitev, ki bi bile nove in inovativne. Prav tako pa je treba pri
konfliktu biti pozoren na to, da ostane pri strokovnem problemu ter da se ne spusti na osebno
raven problemov.
V timih se anketirane socialne pedagoginje srečujejo tudi z nezaupanjem do drugih članov
tima, vendar do tega prihaja v manjšem obsegu. S to težavo se ena polovica anketirank sooča
redko, več kot tretjina se s tem sooča pogosto oz. zelo pogosto, 14 % anketirank pa se s to
težavo nikoli ne soočajo. Če bi se v timu srečevali s to težavo pogosteje, bi to lahko
predstavljalo velik problem za timsko delo, prav tako pa ne bi prišlo do nobenega rezultata.
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Tudi Leoncini (2002) opozarja, da je prisotnost zaupanja do drugih članov v timu temeljni
kamen vsega dogajanja v timu. Če je v timu prisotno medsebojno zaupanje, si člani med sabo
lahko odkrito izmenjajo mnenja. Pri tem ne prihaja do zamer, zavedajo se pa tudi, da je
konstruktivna kritika na njihov račun podana z namenom učinkovitejšega dela v prihodnje ter
da ni mišljena kot žalitev.
Najmanj pogosto v timu predstavlja težava dvoma v kompetence drugih strokovnjakov.
Okrog 20 % se s tem nikoli ne sooča, približno 60 % anketirank se s tem sooča redko,
občasno se s tem sooča slabih 13 %, slabih 5 % pa se s tem sooča pogosto ali zelo pogosto.
Da ji to predstavlja največjo oviro v timu, je dejala le ena izmed anketirank. Običajno
strokovnjaki zaupajo v kompetence drugih strokovnjakov. Strokovnjaki v timu bi naj bili
kompetentni za opravljanje svojega poklica in za reševanje nalog s svojega strokovnega
področja, saj v nasprotnem primeru v timu ne bi mogli uspešno sodelovati. Vsaka stroka ima
svoja specifična znanja in kompetence, ki se pokažejo tudi pri timskem delu. Anlikrt, Lietz in
Thommen (2010) opozarjajo, da dvom v kompetence drugih strokovnjakov močno vpliva na
odnose znotraj tima. Kdo bi se prijetno počutil v timu, v katerem ve, da ga strokovnjaki ne
spoštujejo in dvomijo v njegovo strokovno usposobljenost?
Pri vprašanju, ali se socialne pedagoginje poleg navedenih težav srečujejo še s kakšnimi
drugimi, je rezultati bil sledeč (Tabela 11):
Tabela 11: Srečevanje z drugimi težavami v timu

Pojav drugih težav v timu

Število odgovorov (f)

Odstotek ( %)

Da

4

9,53

Ne

38

90,47

Skupaj:

42

100

Le štiri izmed dvainštiridesetih anketirank so dopolnile, da se v timu srečujejo še z drugimi
problemi in težavami, med katerimi so: nezainteresiranost s strani sodelavcev, preveč dela z
administracijo, avtoritarno vodenje s težnjo po kaznovanju, zmanjkanje elana in idej za
nadgrajevanje, nejasna navodila, nejasen cilj in preveč dela za en tim hkrati.
V timu se socialne pedagoginje srečujejo z različnimi ovirami in težavami, vendar so pa one
tiste, ki imajo izmed vseh sodelujočih v timih, največ kompetenc za timsko delo in za
razreševanje težav, saj je bistvo dela socialnih pedagoginj delo s težavami, ki jih znajo
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uspešno odpraviti. Kot pravi tudi Buckley (2000) pa so ovire, problemi in konflikti v timu
dobrodošli, saj nimajo na člane le negativnega vpliva (lahko vodijo v stagnacijo) saj po drugi
strani prispevajo k temu, da se pojavijo nove, prej spregledane dimenzije, ki omogočajo rast
tima.
Pričakovala sem, da bodo anketiranke na prvo mesto po pogostosti težav navedle
organizacijske težave. Prvi razlog je to, da je pogostost te težave najbolj poudarjena v vsej
strokovni literaturi, prav tako pa se je v današnjem hitrem tempu življenja in ob obilici
drugega dela, ki ga je potrebno opraviti, težko uskladiti z drugimi strokovnjaki, ki imajo svoje
obveznosti. Menila sem, da bo neuravnotežena delitev dela po pogostosti visoko na lestvici.
Že iz lastnih izkušenj sem vedela, da se v timih pogosto dogaja, da nekateri člani tima
prevzamejo veliko več nalog, kot bi bilo potrebno in to zaradi tega, ker nekateri drugi člani
tima delujejo po liniji najmanjšega odpora ter se na prefinjen in iznajdljiv način rešijo kakšne
obveznosti, ki bi jo morali opraviti. Zaradi pojava neenakomerne delitve dela sem pričakovala
tudi, da se bo nekje blizu tega problema pojavil problem pasivnosti članov, saj sta ta dva
problema med seboj prepletena. Tisti, ki ne prevzemajo nalog v timu, kažejo svojo pasivnost
in nezainteresiranost za timsko sodelovanje. Pri tem se nisem motila, saj sta si aritmetični
sredini obeh težav dokaj podobni. Glede na to, da bi naj socialni pedagog obvladoval veščine
komunikacije, sem bila presenečena, da se je ta problem uvrstil na sredino lestvice in ne nižje.
Domnevala sem, da bodo komunikacijski zapleti manj pogosti, saj bi naj delo v timu
zahtevalo obvladovanje nekaterih komunikacijskih veščin vseh vpletenih. Vse težave, ki so se
po pogostosti uvrstile na dno lestvice pogostosti, niso presenetljive, saj so člani v timu dovolj
stare osebe, da se konstruktivnih konfliktov ne bojijo, prav tako se pa člani timov zavedajo, da
je zaupanje v timu temelj uspešnega timskega dela. Da je dvom v kompetence drugih
strokovnjakov na dnu lestvice, je bilo prav tako pričakovano, saj pri delu v timu ni primerno,
da se strokovnjaki ukvarjajo z vprašanjem o usposobljenosti drugega, dovolj dela imajo z bolj
pomembnimi vprašanji in nalogami, ki se v tim pojavljajo.

9.6 PODROČJA DELA, KJER BI SI SOCIALNI PEDAGOGI ŽELELI
SPREMEMB
V timu pogosto prihaja do različnih težav in ovir, zato bi včasih kakšne spremembe znotraj
tima bile zelo dobrodošle za boljšo učinkovitost. Katere pa so tiste spremembe, ki si jih
anketirane socialne pedagoginje v timu želijo?
Anketiranke so pri tem vprašanju imele na voljo seznam štirinajstih možnih sprememb, na
področju timskega dela in dogajanja. Te spremembe so ocenjevale na ocenjevalni lestvici od
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ena do tri, pri čemer je številka ena pomenila, da menijo, da spremembe sploh niso potrebne,
številka dva je pomenila, da so spremembe delno potrebne, številka tri pa je pomenila, da
menijo, da so spremembe nujno potrebne.
Tabela 12: Potrebe po spremembah pri timskem delu

Spremembe v timu

M

Stand. Odklon

Več intervizije in supervizije

2,51

0,68

Zmanjšanje administrativnega dela

2,24

0,77

Več časa za timsko evalvacijo

2,20

0,81

Večja sistematičnost timskega dela

2,00

0,75

Boljša opredelitev vlog posameznih članov tima

2,00

0,78

Bolj odprta komunikacija v timu

1,98

0,82

Bolj enakovredno sodelovanje

1,93

0,73

Medsebojno zaupanje

1,93

0,79

Bolj sprotne povratne informacije

1,90

0,70

Bolj jasno začrtani cilji tima

1,85

0,80

Večja naklonjenost članov timskemu delu

1,83

0,75

Večja povezanost članov tima

1,83

0,70

Večja fleksibilnost tima

1,73

0,71

Pogostejši stiki s preostalimi člani tima

1,68

0,53

Bolj upoštevano mnenje

1,46

0,64

Manjše število članov tima

1,38

0,59

Večje število članov tima

1,27

0,55

Največji standardni odklon znaša 0,82, najmanjši standardni odklon ima vrednost 0,53.
Anketiranke menijo, da so spremembe najbolj nujne pri opravljanju supervizije in intervizije
(M=2,51), spremembe pa so najmanj potrebne na področju upoštevanja njihovih mnenj
(M=1,46).
V nadaljevanju je prikazan graf s frekvenčno distribucijo ( %) različnih odgovorov na
vprašanje, v kolikšni meri so potrebne spremembe na določenem področju timskega dela
(Graf 38).
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Graf 38: Potrebe po spremembah v timih, v katerih socialne pedagoginje sodelujejo

Da so spremembe nujno potrebne pri opravljanju supervizije in intervizije, navaja kar 61 %,
malo več kot 29 % meni, da so spremembe delno potrebne, le slabih 10 % pa meni, da na tem
področju pri timskem delu spremembe niso potrebne. Supervizija vsebuje različne oblike in
metode spremljanja, vodenja in svetovanja strokovnjakom pri njihovem praktičnem delu
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(Kobolt in Žorga, 1999). Kersting in Krapohl (1994, po Kobolt in Žižak, 2007) navajata, da
obstajajo trije različni tipi timskih supervizij, vendar med njimi ni jasno določene meje, saj je
timska supervizija prostor za razvijanje odnosov tekom timskega dela, na katerega vpliva več
faktorjev, cilji teh timskih supervizij so izboljšanje odnosov in ozračja v timu, povečanje
pripravljenosti na sodelovanje in povečanje efektivnosti in kvalitete dela vseh članov.
Supervizija in tudi intervizija sta izjemno pomemben dejavnik učinkovitega timskega dela,
zato bi strokovnjakom, ki delujejo v timih, morali biti omogočeni. Vendar do njiju v veliki
meri ne prihaja, glavni vzrok za to pa je, da šole intervizij in superizij sploh ne omogočajo. Pri
tej ugotovitvi prihaja do razlik med mojo raziskavo in raziskavo T. Ažman (2008), ki je v
svoji raziskavi ugotovila, da vodstva šol v veliki meri zagotavljajo, podpirajo in omogočajo
supervizijo. Do teh rezultatov je prišla s pomočjo intervjujev. Avtorica te raziskave pa kljub
svoji ugotovitvi opozarja, da mora svoje predpostavke mora potrditi z določeno mero
previdnosti. Nekateri njeni rezultati so skladni z mojimi ugotovitvami. Navaja namreč, da na
nekaterih šolah vodstvo ne upošteva nikogar drugega, razen sebe, nekateri nočejo sodelovati
zaradi svoje utrujenosti in preobremenjenosti, vse to pa se posledično izraža v pomanjkanju
oz. v ne-izvajanju supervizije in intervizije. Anketiranke, zajete v mojo raziskavo, menijo, da
bi s pomočjo supervizije in intervizije razvijale svoje profesionalne in osebnostne
kompetence, na ta način bi se razbremenile čustev, ki jih pri timskem delu doživljajo, prav
tako pa menijo, da bi s pomočjo supervizije in intervizije pridobile širši pogled na problem.
Glede na to, da imava z avtorico te raziskave zajet približno enak velik vzorec, menim, da je
za razlike v raziskavi krivo to, da je raziskava T. Ažman temeljila na drugačnem pristopu, saj
je njena raziskava potekala s pomočjo intervjujev. Menim, da nekateri lažje povedo resnico v
anonimnih anketah kot v intervjujih, ker se bojijo tveganja izgube službe v primeru, da bi
povedali kaj kritičnega o instituciji, v kateri so zaposleni, njihova identiteta pa bi se zaradi
kakšne neljube napake razkrila. To je lahko razlog, da raje nekoliko prikrojijo resnico, svoje
mnenje pa obdržijo za sebe.
V strokovni literaturi večkrat zasledimo, da strokovnjakom ukvarjanje z administrativnim
delom vzame preveč časa. Tudi T. Vršnik (2008) je prišla do te ugotovitve. V raziskavi, ki jo
je

izvedla, je ugotovila, da šolska svetovalna služba opravlja

preveliko količino

administrativnega dela, potem jim pa zmanjka časa za koristnejše opravke. Sama sem prišla
do rahlo drugačnih rezultatov.
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Da je nujno potrebno zmanjšati obseg administrativnega dela, meni le slabih 45 % anketiranih
socialnih pedagoginj, da so spremembe deloma potrebne, je dejalo dobrih 35 % anketirank,
preostalih 20 % anketirank meni, da v timu ta sprememba ni potrebna. Moja predpostavka, ki
je temeljila na podlagi prebrane strokovne literature, je bila, da bo več anketirank odgovorilo,
da so spremembe na tem področju nujno potrebne. Moja raziskava je pokazala torej, da dobra
polovica anketirank meni, da te spremembe niso potrebne oz. so potrebne le v manjši meri. Ti
rezultati si nasprotujejo z ugotovitvami iz različne strokovne literature in z rezultati drugih
raziskav. Prav tako pa je ta rezultat nasproten ugotovitvi prejšnjega raziskovalnega vprašanja,
kjer so anketiranke dejale, da jim prav zaradi administrativnega dela zmanjkuje čas za bolj
pomembne stvari.
Raziskava je pokazala, da anketiranke izražajo potrebo po delnih spremembah pri izvajanju
timske evalvacije. Slaba četrtina anketirank je dejala, da spremembe na tem področju niso
potrebne, slaba tretjina jih je dejala, da so spremembe delno potrebne, slabih 45 % pa je
dejalo, da so spremembe na tem področju nujno potrebne. Za timsko evalvacijo običajno
zmanjka časa, čeprav je to zadnja etapa timskega dela, za katero si ni potrebno vzeti veliko
časa, prav tako pa jo načrtujejo že pri timskem načrtovanju. Vendar po timskem načrtovanju,
sestankih in drugih obveznosti članom zmanjka energije in volje za ta zadnjo etapo oz.
začnejo pri tem delovati po liniji najmanjšega odpora, saj se jim več ne da v to vlagati svojega
truda. Buckley (2000, str. 55) meni, da bi evalvacija morala obsegati napredovanje na
področju medosebnih odnosov, osebnih vrednot in občutljivosti za druge, izražanje
spoštovanja do drugih in njihovih čustev, zagotavljanje občutkov izpopolnjenosti,
zadovoljstva in uspešnosti, spodbujanje aktivnega vključevanja posameznikov v dogajanje in
okolje, razvijanje občutkov za sodelovanje in skupnost, razvijanje spretnosti opazovanja,
raziskovanja, analiziranja, sintetiziranja, poslušanja, konstruktivne kritike in odprte
komunikacije.
Prav zaradi naštetih stvari, ki spodbujajo osebno rast posameznika in njegove spretnostii
timskega dela, bi bilo evalvacijo potrebno izvajati redno, prav tako bi bilo dobrodošlo, da bi
jo tim delno opravljal tudi med samim timskim delom, ne le na koncu.
Anketiranke menijo, da bi moralo priti do sprememb oz. izboljšav na področju sistematičnosti
dela in pri opredelitvi vlog posameznih članov tima. V obeh primerih slabih 30 % anketirank
meni, da so spremembe nujno potrebne, enak odstotek meni, da spremembe sploh niso
potrebne, dobrih 40 % anketiranih pa meni, da so spremembe na tem področju delno potrebne.
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Vloge v timu bi se morale enakomerno razdeliti že na samem začetku sestajanja tima. A.r
Polak (2007) navaja, da k oblikovanju posameznih vlog pomembno prispevajo dosedanje
izkušnje, osebnostne značilnosti in socialne veščine ter potrebe. Belbin (1993, po Kobolt,
2004) meni, da se v timski vlogi izraža pripadnost skupini, zavzetost za delovne naloge in
sposobnost realizacije idej. Belbin (1993, po Polak, 2007, str. 49) še dodaja, da je
enakopravnost vlog v timu mogoče zagotoviti na tri načine. Prvi način je ta, da člani ne čutijo
pritiska, da morajo žrtvovati svojo naravno vlogo. Tak tim se kljub medsebojni različnosti
dobro dopolnjuje, kar zagotavlja pristno vedenje. Drugi način je pooblastitev enega izmed
članov, da prevzame določeno odgovornost. Tretji način pa je ustvarjanje praznih timskih
vlog, pri čemer se en član opogumi in prevzame vlogo.
Razporeditev timskih vlog je ključna za to, da tim lahko dobro funkcionira. To, da bi v timu
prihajalo do ustrezne porazdelitve dela, bi morala biti skrb vseh sodelujočih v timu. Kot
navajajo nekatere anketiranke, se z jasno določenimi vlogami udeleženci tima ne morejo
izogniti naloženi odgovornosti.
Že na samem začetku sestajanja timov je prav tako potrebno opredeliti sistem dela in to v fazi,
ko se še vse samo načrtuje. Sistematičnost je v tem trenutku ključnega pomena, saj
opredeljuje smernice za nadaljnje učinkovito delo, ki pomaga tudi pri tem, da v čim manjši
meri prihaja do nesporazumov.
Ena tretjina anketirank meni, da je komunikacija v timu dovolj dobra in pri tem ne zaznavajo
nobenih potreb po spremembah. Prav tako ena tretjina meni, da bi bilo potrebno uvesti delne
spremembe na tem področju, zadnja tretjina anketirank pa meni, da so te spremembe nujne.
Pri tem vprašanju so odgovori razporejeni zelo enakomerno. Koliko odprto komunikacijo bo
dopustil, je odvisno od vsakega tima posebej. Le-ta je zelo odvisna od različnih karakterjev in
predvsem karakterja vodje tima, če ga tim ima. Nekateri timi so bolj odprti za predloge in
spremembe kot tisti, pri katerih je vodenje v dobri meri avtokratski in ni puščenega nobenega
prostora za »razmišljanje na glas«.
Da bi moralo priti do delnih sprememb v smeri bolj enakovrednega sodelovanja in da naj bi
bilo v timu več medsebojnega zaupanja, meni okrog 45 % anketirank, okrog 25 % socialnih
pedagoginj pa jih meni, da so te spremembe nujno potrebne. Ena tretjina jih torej meni, da v
timu vlada zaupanje med člani ter da je njihovo sodelovanje enakovredno. Lipičnik (1996)
opozarja, da je ena izmed večjih težav v timu neenakovredna oz. neustrezna porazdelitev dela,
zato sem bila prepričana, da bo odstotek tistih, ki bodo dejale, da so spremembe na tem
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področju nujno potrebne, še večji. Prav tako sem menila, da bo odstotek o tem, da mora priti
pri enakomernem prevzemanju nalog do večjih sprememb, višji, saj je ta sprememba deloma
povezana tudi s prevzemanjem vlog v timu, ki se po zaznavanju potrebnosti spremembe v tej
raziskavi uvršča na višje mesto kot potreba po bolj enakovrednem sodelovanju.
Več sprotnejših povratnih informacij si deloma želi dobra polovica anketirank, slaba tretjina
pa jih meni, da povratne informacije dobivajo dovolj sprotno. Povratne informacije so nujni
del timskega dela, saj v primeru, da si jih tim ne izmenjuje, lahko privede do odsotnosti
zaupanja (Leoncini, 2002). Medsebojno zaupanje je pomemben dejavnik timskega dela.
Predvsem v fazi, ko se tim oblikuje, si je običajno najtežje pridobiti naklonjenost in zaupanje
drugih članov, zato bi bilo potrebno narediti kak kratek trening medsebojnega povezovanja
tima, ki bi pomagal pri vzpostaviti začetnih odnosov in zaupanja. Nekatere udeleženke
potrebujejo več časa, da se začnejo počutiti varno, da začnejo zaupati drugim udeleženkam in
da kakšnih negativnih povratnih informacij ne vzamejo osebno, ampak jo potem usmerijo na
bolj produktivno delo.
40 % anketirank meni, da spremembe v smeri jasnejšega postavljanja ciljev niso potrebne. 35
% socialnih pedagoginj meni, da so te spremembe delno potrebne in le 25 % anketiranih
meni, da so te spremembe nujno potrebne. Očitno je, da v timih dokaj temeljito izvajajo etapo
timskega načrtovanja, pri kateri je eden izmed najpomembnejših ciljev ta, da tim dobro in
jasno zastavi cilje, ki jih je potrebno doseči. Verjetno pa so prav anketiranke tiste, ki
zastavljajo timske cilje, saj v opis opravljanja šolske svetovalne službe sodi prav dejavnost
načrtovanja (Programske smernice, 2008). Prav tako pa je ena izmed osnovnih kompetenc
socialnega pedagoga prav priprava in načrtovanje (Dekleva in Kobolt, 2006). Spremembe pri
načrtovanju ciljev torej niso potrebne v veliki meri, vzrok za to pa je, da socialne pedagoginje
same vedo zelo dobro cilje jasno začrtati.
Da bi vsaj v manjši meri sodelujoči v timu bili bolj naklonjeni timskemu delu, si želi okrog 60
% anketirank. Le slabih 40 % anketirank meni, da so vsi člani tima dovolj naklonjeni tej
obliki dela. To dejstvo je malo zaskrbljujoče, saj bi tim moral biti sestavljen iz ljudi, ki
strokovno zagovarjajo to obliko delovanja. Tudi Buckley (2000) opozarja, da se v timu lahko
najdejo ljudje, ki takemu delu niso naklonjeni. Nekateri timskemu delu niso naklonjeni zaradi
prikrivanja lastne nesposobnosti, nekateri menijo, da jim bo to vzelo preveč časa, mnenje
nekaterih pa je celo tako, da bodo za isto plačo morali delati več. Nenaklonjenost timskemu
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delu torej prinaša v tim le slabo klimo, ga upočasnjuje pri njegovem delu, zato bi bilo
potrebno ljudi, ki temu niso naklonjeni, iz tima izključiti.
Skoraj 60 % anketirank meni, da bi tim moral biti bolj fleksibilen. Pomanjkanje časa oz.
organizacijske težave so največja težava, s katero se anketiranke soočajo, zato si med drugim
želijo tudi, da bi preostali člani tima bili bolj fleksibilni, da bi se z njimi dalo v večji meri
dogovarjati. Fleksibilnost je ena izmed kompetenc socialnega pedagoga, vendar za delo v
timu ni dovolj, da je fleksibilen le en član, ampak zahteva nekaj prilagajanja s strani vseh
sodelujočih.
Pogostejših stikov si deloma želi dobrih 62 %, vse ostale menijo, da imajo s preostalimi člani
tima dovolj stikov. Izmenjava informacij bi morala v timu biti običajna praksa, saj je to za
timsko delo ključen dejavnik uspeha. Vsaka informacija je košček sestavljanke, ki jo tim z
uspešnim delom sestavlja v celoto.
Strokovnjaki s področja timskega dela poudarjajo pomen izražanja in upoštevanja mnenj v
timu. Anketiranke so menile, da je njihovo mnenje v timu dobro upoštevano in zato
spremembe v tej smeri niso potrebne. Temu pritrjujeta dve tretjini sodelujočih v raziskavi, le
ena tretjina pa meni, da bi občasno bilo dobro, da bi bilo njihovo mnenje bolj upoštevano.
Izražanje mnenj je v timih zelo dobrodošlo, saj se le tako oblikujejo boljše zamisli, na ta način
pa se člani tima izogibajo umetno vzdrževani harmoniji, ki bi lahko imela za tim negativne
posledice. Timu se lahko zgodi, da je voden avtokratsko in da vodja ne da prostora za
izražanje mnenj, kar je napisala tudi ena izmed anketirank. Vendar so za dobro timskega dela,
to le posamezni, vendar izstopajoči primeri.
Anketiranke so v veliki večini mnenja, da je v njihovih timih ravno pravšnje število članov,
saj si 78 % socialnih pedagoginj v timu ne želi imeti večjega števila članov, prav tako pa si
slabih 70 % anketirank ne želi imeti manjšega števila članov. Za uspešno delo v timu je
potrebno najti ravno pravšnje število članov, avtorji strokovne literature imajo o številu
članov malo različna mnenja, vendar pa se povprečje pri vseh avtorjih giblje okrog šest
članov. Možina (2002) opozarja na ključni problem prevelikih timov, kateri je časovno
usklajevanje. Kot pa smo že do sedaj lahko zasledili, se tudi anketiranke srečujejo z velikimi
organizacijskimi težavami in fleksibilnostjo preostalih članov tima, zato dejstvo, da si štiri
petine ne želijo sodelovati v večjih timih ne preseneča, saj se tudi same zavedajo, da bi v tem
primeru imele še večje težave pri usklajevanju.
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Socialne pedagoginje si torej pri timskem delu želijo smiselnih in strokovno utemeljenih
sprememb, ki bi doprinesle h kakovosti njihovega timskega dela. O tem priča tudi sledeča
Tabela 13, ki prikazuje odgovore o tem, ali bi naštete spremembe pomembno vplivale na
kakovost in potek timskega dela:
Tabela 13: Doprinos sprememb h kvalitetnejšemu timskemu delu

Število odgovorov (f)

Odstotek ( %)

Da

30

71,42

Ne

12

28,58

Skupaj:

42

100

Velika večina anketirank meni, da bi spremembe v predstavljeni smeri, pomembno vplivale
na potek njihovega nadaljnjega timskega dela. Menijo, da že vsaka majhna sprememba vpliva
na delo v timu. S pomočjo teh sprememb bi člani v timih bili bolj motivirani, bolj sproščeni,
to pa bi prispevalo k večji učinkovitosti in manjši obremenjenosti. Prav tako pa bi bili člani
tima veliko bolj zadovoljni sami s sabo, tako na osebni ravni kot tudi na profesionalni. S
spremembami pa bi tudi vsi člani tima spoznali, kaj pomeni timsko delo, kaj timsko delo
zahteva od posameznika in kakšne so prednosti timskega dela.
Nekatere spremembe za uspešno timsko delo so res nujno potrebne, saj bi vplivale na
kakovost nadaljnjega timskega dela in sodelovanja. Anketiranke so izrazile, da si največjih
sprememb želijo na področju zagotavljanja supervizije in intervizije, kar je popolnoma
razumljivo, glede na to, da je to ena izmed osnovnih stvari, ki bi morale biti timu
zagotovljene. Na ta način bi anketiranke odpravile stres, posledično bi v timu bile bolj
uspešne in zadovoljne. Prav tako bi bilo potrebno zmanjšati obseg administrativnega dela.
Menila sem, da se bo veliko več anketirank izreklo za nujne spremembe na tem področju, še
posebej potem, ko sem zasledila raziskave, ki so poročale o nujnosti sprememb na tem
področju. Tudi spremembe na vseh ostalih področjih so v veliki večini potrebne le deloma,
najmanj sprememb je potrebnih, po mnenju anketirank, v zvezi s številom članov tima, kar
niti ni presenetljivo. V veliki večini primerov verjetno ne bi mogli zmanjšati število članov
zaradi vseh profilov, ki so v določenih timih potrebni, večanje števila pa bi prineslo le še
dodatne organizacijske težave in težave s fleksibilnostjo tima.
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Pričakovala sem, da bodo anketiranke v večji meri odgovarjale, da so spremembe nujno
potrebne. Iz rezultatov v praksi pa so timi očitno dobro sestavljeni, dobro funkcionirajo in
obvladajo timsko delo.

9.7
KAKO
SOCIALNI
PEDAGOGI
KOMPETENTNOST ZA DELO V TIMU?

OCENJUJEJO

SVOJO

Kompetence, ki so potrebne v vzgoji in izobraževanju, se delijo na splošne kompetence, ki jih
morajo obvladovati vsi diplomanti Pedagoške fakultete. Specifične kompetence so pa tiste, ki
so bolj osredotočene na posamezne smeri študija, saj mora socialni pedagog posedovati druge
kompetence kot npr. vzgojitelj ali učitelj (Dekleva in Kobolt, 2006).
Pri raziskovanju timskega dela socialnih pedagogov v osnovnih šolah, me je zanimalo, v
kolikšni meri se socialni pedagogi počutijo kompetentne za opravljanje svojega dela.
Tabela 14: Občutek kompetentnosti za delo v timih

Odgovor
Da
Ne
Skupaj:

Število odgovorov
39
3
42

Odstotek ( %)
92,86
7,14
100

V strokovni literaturi zasledimo določene kompetence, ki naj bi jih socialni pedagog

obvladoval na splošno in za delo v svetovalni službi. Vprašanje, ki se mi je postavljalo, je
bilo, ali se socialne pedagoginje počutijo dovolj usposobljene za izvajanje timskega dela.
Odstotek odgovorov, ki pritrjujejo temu vprašanju, je izjemno visok, saj kar 92,86 %
anketirank odgovarja, da imajo za tovrstno delo dovolj znanja in kompetenc.
Vprašanje, ki se mi je ob tem postavljalo, je bilo, kako socialne pedagoginje ocenjujejo svoje
različne značilnosti in kompetence za timsko delo. V tabeli je bilo naštetih sedemindvajset
različnih kompetenc, ki se pomembno povezujejo s timskim delom. Anketiranke so prav tako
imele možnost, da tabelo dopolnijo še s kakimi drugimi kompetencami, za katere menijo, da
jih imajo, vendar v to razpredelnico nobena izmed anketirank ni dodala nobene druge
kompetence. Ta razpredelnica z naštetimi kompetencami je vsebovala ocenjevalno lestvico,
na kateri so bile razporejene številke od ena do štiri. Ocena ena je pomenila, da določena
kompetenca za anketiranko sploh ni značilna, ocena dva je imela pomen delne značilnosti,
ocena tri je pomenila, da je določena kompetenca dokaj značilna, ocena štiri pa je pomenila,
da je ta značilnost oz. kompetenca za anketiranko zelo značilna. Tabela kompetenc je bila
sestavljena na osnovi spoznanj iz strokovne literature. Navedene so bile splošne kompetence,
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ki bi morale biti značilne za vse strokovnjake v vzgoji in izobraževanju, poleg pa so bile
podane tudi različne specifične kompetence, ki so značilne za socialne pedagoge.
Tabela 15: Razvitost kompetenc socialnih pedagoginj za delo v timih

Značilnosti in kompetence socialnih pedagoginj

M

Stand. odklon

Odprtost za ljudi

3,78

0,48

Razumevanje potreb posameznikov

3,66

0,58

Empatija

3,63

0,62

Fleksibilnost

3,63

0,58

Poznavanje in razumevanje socialnih sistemov

3,63

0,58

Uporaba lastnih močnih področij dela

3,53

0,60

Oblikovanje SP dela

3,51

0,64

Sodelovanje v strokovnih timih

3,51

0,68

Sodelovanje s starši

3,49

0,64

Širši pogled na problem

3,45

0, 71

Avtonomnost

3,44

0,59

Komunikacijska odprtost

3,41

0,74

Načrtovanje SP dela

3,39

0,70

Organizacijske sposobnosti

3,39

0,80

Refleksija

3,39

0,63

Sodelovanje v interdisciplinarnih timih

3,37

0,77

Analitično mišljenje

3,32

0,72

Nadgrajevanje lastnih šibkih področij dela

3,30

0,70

Iniciativnost

3,29

0,72

Usmerjenost v inkluzivno delovanje

3,29

0,60

Opolnomočenje ostalih članov tima

3,27

0,71

Izvajanje timske evalvacije

3,22

0,57

Ustvarjalno mišljenje

3,22

0,76

Poznavanje institucionalnih zahtev

3,17

0,74

Razumevanje vpliva institucij na posameznika

3,12

0,75

Vodstvene sposobnosti

3,07

0,88

Sintetično mišljenje

2,90

0,69
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Pri tem vprašanju je razpršenost najmanjša, kar nakazuje na to, da se socialne pedagoginje za
delo v timu počutijo precej podobno kompetentne. Povprečne vrednosti obvladovanja
kompetenc so precej visoke.
Socialne pedagoginje menijo, da imajo v največji meri razvito kompetenco odprtosti za ljudi
(M=3,78). Tej kompetenci sledi razumevanje potreb posameznika (M=3,66). Nekatere
kompetence so pri anketirankah razvite v enaki meri. Enako aritmetično vrednost zajemajo
fleksibilnost, poznavanje in razumevanje socialnih sistemov in empatija, njihova aritmetična
sredina znaša M=3,63. Enako vrednost aritmetične sredine imata tudi kompetenci sodelovanja
v strokovnih timih in oblikovanje socialnopedagoškega dela (njun M=3,51). Vrednosti so
enake še pri organizacijskih sposobnostih, sposobnostih refleksije in pri načrtovanju
socialnopedagoškega dela. Njihova vrednost znaša M=3,39. Iniciativnost in usmerjenost v
inkluzivno delovanje imata vrednost M=3,29. Enako vrednost še imata ustvarjalno mišljenje
in izvajanje timske evalvacije, njun M=3,22. Kot najmanj razvite kompetence pri socialnih
pedagoginjah so se izkazale vodstvene sposobnosti (M=3,07) in sintetično mišljenje
(M=2,90).
9.7.1 Razvitost kompetence odprtosti za ljudi in kompetence razumevanja potreb
posameznika
Graf 39 in Graf 40 prikazujeta, v kolikšni meri sta kompetenci odprtosti za ljudi ter
razumevanje potreb posameznika značilni za anketirane socialne pedagoginje.

Kompetenca odprtosti za ljudi

Kompetenca razumevanje
potreb posameznika

90
80
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Odstotki

Odstotki
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delno značilno dokaj značilno

80
70
60
50
40
30
20
10
delno
dokaj
zelo
značilno
značilno
značilno
Stopnja značilnosti

zelo značilno

Stopnja značilnosti
Graf 40: Samoocena o obvladovanja
kompetence odprtosti za ljudi

Graf 39: Samoocena o obvladovanju kompetence
razumevanje potreb posameznika
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Odprtost za ljudi je zelo značilna za kar 80 % anketirank, kar je izjemno visok odstotek,
ostalih 17 % pa meni, da je to za njih dokaj značilno. Odprtost za ljudi uvrščamo med
osebnostne in odnosne kompetence ter so ena izmed najpomembnejših sposobnosti na
področju socialne pedagogike, saj se socialne pedagoginje pri svojem delu srečujejo z zelo
različnimi ljudmi, ki ne ustrezajo vedno pričakovanjem drugih sodelujočih v timu. Odprtost
za ljudi je pomembna kompetenca, saj ne-sprejemanje člana tima onemogoča učinkovito delo
in povzroča negativno klimo v timu.
Pomembna osebnostna in odnosna kompetenca za delo v timu je tudi razumevanje potreb
posameznika, pri čemer se je dobrih 70 % anketirank izreklo, da je ta kompetenca za njih zelo
značilna, za slabih 25 % anketiranih je to dokaj značilno, za preostalih 5 % socialnih
pedagoginj pa je to le delno značilno. Pri tej kompetenci je bistvenega pomena, da socialni
pedagogi razumejo, da se njihov vidik razumevanje posameznika in njegovih potreb razlikuje
od pogleda posameznika in drugih strokovnjakov v timu. Pogosto se lahko zgodi, da sami
niso naklonjeni potrebam, ki jih vidi posameznik ali drugi strokovnjaki kot pomembne. Kljub
temu se morajo potruditi, da v timu delujejo v interes posameznika, s katerim se tim ukvarja,
ter da ne dajejo lastnih interesov pred interese celotnega tima. Socialni pedagogi se morajo
potruditi, da s posameznikom, za katerega delajo in z drugimi strokovnjaki v timu, zbližajo
vidike o ciljih v timu.
V samooceni glede obvladovanja te kompetence lahko zaključimo, da so anketirane socialne
pedagoginje odprte za ljudi in njihove potrebe, obvladovanje obojega pa je predpogoj za
opravljanje uspešnega timskega dela.
9.7.2 Razvitost kompetence empatije, fleksibilnosti ter poznavanja in razumevanja socialnih
sistemov

Kot pomembne in enako razvite kompetence za delo v timu socialne pedagoginje ocenjujejo
kompetence fleksibilnosti, empatije ter poznavanje in razumevanje socialnih sistemov.
Dekleva in Kobolt (2006) uvrščata kompetenco empatije med specifične kompetence
socialnih pedagogov, fleksibilnost med splošne kompetence vseh visokošolskih diplomantov
Pedagoške fakultete, kompetenco poznavanja in razumevanja socialnih sistemov pa uvrščata
med splošne kompetence strokovnjakov v vzgoji in izobraževanju. Kompetenca fleksibilnosti
in poznavanja socialnih sistemov sta imeli popolnoma enak odstotek pri vseh odgovorih, zato
ju združila v skupen graf (Graf 41).
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Graf 42: Samoocena o kompetenci empatije

Graf 41: Samoocena o kompetenci fleksibilnosti ter
poznavanja in razumevanja socialnih sistemov

Anketiranke navajajo, da so te kompetence v 70 % zelo značilne za njih, dobrih 25 %
anketiranih jih meni, da so te kompetence za njih dokaj značilne, slabih 5 % anketirank pa so
dejale, da so te kompetence za njih le delno značilne.
Poznavanje in razumevanje socialnih sistemov, še posebej procesov v vzgoji in izobraževanju,
je pomembna splošna kompetenca, ki bi jo morali obvladovati vsi strokovnjaki na področju
vzgoje in izobraževanja (Dekleva in Kobolt, 2006). Zato ne preseneča, da jo toliko socialnih
pedagoginj obvladuje. V primerjavi z raziskavo S. Tancig (2006), ki so jo izvedli na področju
specialne in rehabilitacijske pedagogike, socialne pedagoginje to področje zelo dobro
obvladujejo, saj je pri specialni in rehabilitacijski pedagogiki ta kompetenca uvrščena na samo
dno lestvice med vsemi kompetencami, ki so jih ocenjevali.
Menila sem, da se bo fleksibilnost znašla višje na lestvici razvitih kompetenc, saj je to
sposobnost in načelo, katerega bi se morali držati vsi strokovnjaki, ki delujejo v timu.
Izjemnega pomena za uspešno timsko delo je, da so člani v določeni meri fleksibilni, saj je
timsko delo v primeru nefleksibilnosti, zelo težko izvedljivo oz. celo onemogočeno. Ena
izmed anketirank je že pri težavah, s katerimi se srečujejo v timu, omenila, da v timih prihaja
do premajhne fleksibilnosti članov. Sposobnost prilagajanja je torej za timsko delo temeljnega
pomena.
Empatija je kompetenca, ki jo socialni pedagog enostavno mora imeti, tekom študija bi jo
morali razviti v najvišji mogoči meri (Dekleva, Kobolt in Klemenčič, 2006). Po tej trditvi bi
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lahko sklepali, da bi ta kompetenca morala biti v samem vrhu obvladovanja kompetenc
anketiranih socialnih pedagoginj. Temu je skoraj tako, saj je njena aritmetična sredina najvišja
med specifičnimi kompetencami, ki so naštete v tabeli, ni pa najvišja nasplošno. Tudi
raziskava Dekleve, Kobolt in Klemenčič (prav tam) je pokazala, da so njihove anketiranke to
sposobnost postavile na prvo mesto med vsemi specifičnimi kompetencami. Glede na to, da je
to osnovna sposobnost tega poklica, sem pričakovala, da bo njena aritmetična sredina na
prvem mestu lestvice razvitih kompetenc.
Po mnenju anketirank je empatija nujno potrebna za lažje razumevanje in vživljanje v druge
strokovnjake, ki še sodelujejo v timu. Občasno v timu ne gre vse po načrtih. Takrat je
potrebno pokazati kanček empatije za lažje nadaljevanje dela.
9.7.3 Razvitost kompetence uporabe lastnih močnih področij in nadgrajevanje lastnih
šibkih področij
Graf 43 in Graf 44 prikazujeta, v kolikšni meri anketirane socialne pedagoginje uporabljajo
lastna močna področja in v kolikšni meri imajo razvito kompetenco nadgrajevanja lastnih
šibkih področij.
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Graf 44: Samoocena o zmožnostih uporabe lastnih
močnih področij

Graf 43: Samoocena o zmožnostih nadgrajevanja
šibkih področij

Pri timskem delu je potrebno uporabiti lastna močna področja, da s tem nadgradimo šibka
področja drugih. Anketiranke so ocenile, da svoja lastna močna področja uporabljajo v precej
veliki meri, saj se jih je kar tri petine izreklo, da imajo to kompetenco zelo razvito, dobra
tretjina pa je dejala, da je to pri njih dokaj razvito, prav tako je 45 % anketirank zelo
dovzetnih za nadgrajevanje šibkih področij. Pri timskem delu je pomembno, da se
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strokovnjaki tima zavedajo svojih močnih in šibkih področij ter da tega ne sprejemajo kot
negativne kritike o svojih sposobnostih, saj so timi narejeni ravno za to, da se stroke med
seboj dopolnjujejo. Tudi A.

Polak (2007) omenja, da je uporaba močnih področij in

nadgrajevanje šibkih ena izmed največjih prednosti timskega dela za pedagoške delavce.
9.7.4 Razvitost kompetence oblikovanja socialnopedagoškega dela, kompetence
sodelovanja v strokovnih timih, kompetenca sodelovanja v interdisciplinarnih timih in
kompetenca sodelovanja s starši
Grafi 45, 46, 47 in 48 prikazujejo, v kolikšni meri imajo anketirane socialne pedagoginje
razvite kompetence sodelovanja v strokovnih in interdisciplinarnih timih, v kolikšni meri se
počutijo
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Graf 45: Samoocena o kompetenci sodelovanja v
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Graf 46: Samoocena o kompetenci oblikovanja
socialnopedagoškega dela
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Graf 47: Samoocena o kompetenci sodelovanja v
interdisciplinarnih timih

Oblikovanje socialnopedagoškega dela in kompetenco sodelovanja v strokovnih timih
približno 60 % anketirank zelo dobro obvladuje, ena tretjina to dokaj dobro obvladuje,
preostale pa le delno. Za kakršnokoli sodelovanje je potrebno imeti kompetenco sodelovanja
zelo dobro razvito, saj je sposobnost sodelovanja z različnimi strokami in ljudmi ključen
dejavnik uspešnega dela. Zanimivo dejstvo je, da se socialne pedagoginje počutijo manj
kompetentne za delo s starši in za sodelovanje v interdisciplinarnih timih kot za delo v
strokovnih timih. Za delo s starši se jih 55 % počuti zelo kompetentnih. Dobrih 35 %
anketirank se na tem področju počuti dokaj kompetentnih in slabih 10 % anketiranih socialnih
pedagoginj se za to počuti le delno kompetentne. Za delo v interdisciplinarnih timih se okrog
50 % anketiranih socialnih pedagoginj počuti za to zelo sposobnih, dobrih 35 % anketirank se
za to počuti dokaj sposobnih, slabih 10 % anketiranih meni, da so za to delno usposobljene,
skoraj 3 % anketirank pa menijo, da za to sploh niso usposobljene. Vprašanje, ki se postavlja,
je, kako to, da se socialne pedagoginje počutijo manj usposobljene za sodelovanje s starši kot
za sodelovanje v raznih drugih timih? Menim, da je ena izmed možnosti ta, da se tiste
anketiranke, ki imajo manjše število let pedagoške izkušenosti, počutijo manj kompetentne za
tovrstno delo, saj v času študija niso v tolikšni meri sodelovale s starši. Te izkušnje bodo še
pridobile. Prav tako pa še te izkušnje verjetno nabirajo v sodelovanju v interdisciplinarnih
timih, saj je nekaj anketirank ocenilo, da so za sodelovanje v interdisciplinarnem timu manj
kompetentne kot v strokovnem.
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Vse te štiri kompetence spadajo med specifične kompetence socialnih pedagogov. Dekleva,
Kobolt in Klemenčič (2006) so te kompetence v svoji raziskavi uvrstili v spodnjo polovico
tabele. Njihove aritmetične sredine so verjetno nižje, ker je njihova raziskava zajemala večji
vzorec kot moj, sposobnost sodelovanja v različnih timih je odvisna tudi od nekaterih
osebnostnih lastnostih, kot so npr. komunikacijske sposobnosti ipd. Njihove ocene so nižje
tudi zato, ker še so zastavljene malo bolj široko, tako da zajemajo več kompetenc sodelovanja
z različnimi posamezniki in strokovnjaki hkrati.
9.7.5 Razvitost kompetence širšega pogleda na problem in kompetence avtonomije
Graf 49 in Graf 50 kažeta, v kolikšni meri imajo anketirane socialne pedagoginje razvite
spretnosti širšega pogleda na problem in v kolikšni meri je za njih značilna kompetenca
avtonomnosti.
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Graf 50: Samoocena sposobnosti širšega pogleda na
problem

Graf 49: Samoocena o kompetenci avtonomije

Socialna pedagogika je stroka, pri kateri se ves čas poudarja pomembnost širšega pogleda na
problem, pri čemer se je treba osredotočiti na vse dejavnike, ki vplivajo na določen pojav oz.
problem, ki se v timu obravnava. Pomemben doprinos te stroke je prav v tem, da ne poudarja
le primanjkljaja na določenem področju, katerega bi bilo potrebno reševati le na en način,
ampak išče različne načine in pristope, s katerimi bi lahko pristopili k reševanju problema.
Zaradi tega je socialni pedagog nepogrešljiv del tima. Da je to njihova zelo razvita
sposobnost, je dejalo dobrih 50 % anketirank, dokaj razvito ima to kompetenco dobrih 35 %,
za dve anketiranki je to delno značilno, ena pa meni, da tega pristopa ni sposobna.
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Menila sem, da bo pri tej kompetenci odstotek zelo dobrega posedovanja te sposobnosti višji,
saj je socialna pedagogika ena izmed redkih ved, ki v timu zastopa mnenje, da je na problem
treba gledati širše in iz različnih zornih kotov.
Strokovna avtonomnost je splošna kompetenca vseh diplomantov Pedagoške fakultete
(Dekleva in Kobolt, 2006). Socialne pedagoginje se počutijo v enakem odstotku dokaj oz.
zelo avtonomne, da so delno avtonomne, je dejalo slabih 5 % anketirank. V primerjavi z
raziskavo o kompetencah likovnih pedagogov (Tacol, 2006), lahko ugotovimo, da se v
primerjavi z njimi socialne pedagoginje počutijo zelo kompetentne, saj imajo likovni
pedagogi to kompetenco razvito v precej manjši meri, saj ima njihova aritmetična sredina eno
izmed nižjih vrednosti.
9.7.6 Razvitost kompetence komunikacijske odprtosti
Komunikacijska odprtost je za socialne pedagoge nujna vrlina, saj je komunikacija osnova za
delo z ljudmi, delo z ljudmi pa je osnova dela socialnih pedagoginj. Tudi Dekleva, Kobolt in
Klemenčič (2006) omenjajo, da je to specifična kompetenca socialnih pedagogov, ki jo lahko
razumemo kot najbolj »klasično« kompetenco socialnih pedagogov.
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Graf 51: Samoocena o sposobnosti komunikacijske odprtosti

Zato sem bila presenečena, da je komaj dobra polovica anketirank dejala, da je ta vrlina za
njih zelo značilna, dobra tretjina ima to dokaj razvito, slabih 8 % anketiranih je dejalo, da je to
za njih le delno značilno, ena izmed anketirank je dejala, da to zanjo sploh ni značilno. Da pri
tej kompetenci pride do takega odgovora, sem presenečena, saj je komunikacijska odprtost
najbolj zaslužna za uspešno timsko delo. Osebe, ki delujejo v timih, morajo biti
komunikativne, saj ni hujšega kot to, da je v timu član, ki tam pasivno sedi in nikoli ne deli
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svojih mnenj in občutkov. Anketiranke menijo, da je ta sposobnost pomembna predvsem za
uspešno dogovarjanje z drugimi strokovnjaki ter za to, da se stvari izrazijo jasno, saj se le-to
odraža v učinkovitem delu tima.
Raziskava Dekleva, Kobolt in Klemenčič (prav tam) je postavila komunikacijsko odprtost v
sam vrh obvladovanja specifičnih kompetenc, medtem ko se v moji raziskavi uvršča v
spodnjo polovico. Vzroke, da spet prihaja do razlik, lahko najverjetneje pripišemo temu, da so
socialne pedagoginje, ki so se udeležile kongresa, kjer je bila narejena raziskava teh avtorjev,
bolj komunikativne kot te, katere sem sama zajela v vzorec. Menim, da se tiste socialne
pedagoginje, ki so bolj ekstrovertirane in so bolj odprte za komunikacijo, udeležujejo takih
kongresov v večji meri kot tiste, ki so bolj introvertirane, manj odprte za komunikacijo, saj se
slednje v množici ne marajo izpostavljati, kar je eden izmed vzrokov za neudeležbo na takih
kongresih.
9.7.7 Razvitost kompetence načrtovanja socialnopedagoškega dela, kompetence
refleksije in kompetence organizacijskih sposobnosti
Kompetenca organizacijskih sposobnosti spada med splošne kompetence strokovnjakov,
zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, načrtovanje socialnopedagoškega dela in kompetenca
refleksije pa spadata med specifične kompetence socialnih pedagogov (Dekleva in Kobolt,
2006).
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Graf 53: Samoocena o kompetenci
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Vse te tri kompetence so v tej anketi pri socialnih pedagoginjah bile ocenjene s približno
enakimi odstotki. Nobena anketirana socialna pedagoginja se ni opredelila, da se za to delo ne
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počuti kompetentno, delno kompetentno se za to počuti dobrih 10 %, dokaj kompetentno se za
to počuti dobrih 35 %, dobrih 50 % pa meni, da imajo te kompetence zelo razvite.
Pomen in sposobnost refleksije se pri socialno pedagoškem delu poudarja že od samega
začetka študija naprej. Timsko delo je treba reflektirati od začetka sestajanja tima pa vse do
konca, še posebej pa je refleksija poudarjena pri zadnji etapi timskega dela, ko gre za
evalvacijo vsega izvedenega. Tudi anketiranke poudarjajo pomen sposobnosti refleksije, saj
menijo, da jim pomaga izboljšati njihovo delo. Dekleva in Kobolt (prav tam) menita, da
socialni pedagogi s pomočjo refleksije morajo prevzeti odgovornost za lasten poklicni razvoj.
Raziskava Dekleve, Kobolt in Klemenčič (2006) nakazuje rahla razhajanja z mojo raziskavo,
vendar se te razlike bistveno ne razlikujejo. Tako smo vsi prišli do enakega zaključka, in
sicer, da je sposobnost refleksije za timsko delo pomembna, vendar pa jo anketiranke uvrščajo
nižje kot bi to bilo pričakovano, saj je obvladovanje te kompetence osnova za uspešno delo
socialnih pedagogov.
Sposobnost organizacije je pomemben dejavnik timskega dela, saj je treba organizirati
sestanke, prostore, najpomembneje pa je, da se socialna pedagoginja organizira sama pri sebi
in si pripravi vse potrebno za delo v timu. Razdevšek Pučko in Rugelj (2006) sta ugotovila, da
diplomanti Pedagoške fakultete uvrščajo organizacijske sposobnosti bolj na rep lestvice
kompetenc po tem, koliko jih obvladujejo. Njuni anketiranci so dejali, da si v večji meri te
sposobnosti želijo razviti, vendar pa jim do takrat še manjka kar nekaj izkušenj.
Socialne pedagoginje morajo v timu znati načrtovati področje svojega dela, zato je prav, da
imajo razvito to kompetenco v čim večji meri. Anketiranke menijo, da to dokaj dobro
obvladajo, aritmetična sredina jih postavlja v spodnjo sredino, medtem ko je raziskava
Dekleve, Kobolt in Klemenčič (2006) pokazala, da socialne pedagoginje, zajete v njihov
vzorec, razvitost te kompetence uvrščajo bolj na dno. Do razlik prihaja, ker so anketiranke
moje raziskave mogoče že bolj izkušene v tem, prav tako pa je njihov vzorec zajemal večje
število socialnih pedagoginj kot moje. Lahko pa tudi, da anketiranke niso več toliko
samokritične do obvladovanja do določenih kompetenc kot so bile pred nekaj leti.
9.7.8 Razvitost kompetenc različnih vrst mišljenja
Vse vrste mišljenja spadajo med splošne kompetence diplomantov Pedagoške fakultete
(Dekleva in Kobolt, 2006).
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Socialne pedagoginje so dejale, do so njihove vrste mišljenja precej različno razvite. Najbolj
imajo razvito analitično mišljenje, sledi mu ustvarjalno mišljenje, najmanj pa imajo razvito
sintetično mišljenje. Analitično mišljenje ima vsaj dokaj oz. zelo razvito slabih 90 %
anketirank, ustvarjalno mišljenje ima dokaj ali zelo razvito okrog 80 %, sintetično mišljenje
pa je dokaj oz. zelo razvito pri dobrih 65 % anketirank.
Analitično mišljenje je nujna kompetenca pri reševanju problemov, saj pomaga najti,
primerjati in interpretirati informacije, tehtati dejstva in argumente za oz. proti, gledati z
različnih zornih kotov, ločiti med dejstvi in mnenji, oblikovati koncepte, ugotovitve, najti
različne alternative in jih ovrednotiti, delati sklepe in zaključke, razumeti principe, povezave
in odnose med dejstvi, dogodki, določiti odnose med vzroki in posledicami, da lahko vse to
socialne pedagoginje učinkovito uporabljajo pri raziskovanju in reševanju vprašanj oziroma
problemov.
(http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/Samoocena/Kompetence/KriticnoInAnaliticnoMisljenje.as).
Za nov in inovativen način razreševanja težav in nalog je potrebno uporabiti ustvarjalno
mišljenje, ki socialnim pedagoginjam pomaga, da vedno znova najdejo drugačne rešitve,
preprečuje pa tudi, da bi začele v timu stagnirati. Kar nekaj socialnih pedagoginj uvršča
sposobnost ustvarjalnega mišljenja med najpomembnejše kompetence socialnega pedagoga
pri delu v timu, saj z njim pridejo do novih rešitev, z uporabo tega mišljenja pa prihaja tudi do
izboljšav v timu.
Dejstvo, da imajo anketiranke v najmanjši meri razvito sintetično mišljenje ne preseneča, saj
je pri tej vrsti mišljenja potrebno povezovati posamezne dele v celoto, kar je sicer tudi
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osnovna sposobnost za delo v timu, vendar ni tako pomembna kot sta ustvarjalno in analitično
mišljenje, ki pomagata timu za čim boljšo učinkovitost.
Razdevšek Pučko in Rugelj (2006) sta ugotovila, da se vse tri vrste mišljenja v njuni raziskavi
uvrščajo med prvih deset kompetenc, ki jih diplomanti v vzgoji in izobraževanju dosegajo. Do
razlik med raziskavama prihaja, ker njun vzorec zajema učitelje, medtem ko moj vzorec
zajema socialne pedagoginje. Učitelji morajo biti pri reševanju težav hitrejši, če se težave
dogajajo v razredu, zato morajo tudi hitreje razmišljati in se znajti, na ta način pa v večji meri
uporabljajo različne vrste mišljenja. Pri delu v timu si član lahko vzame nekaj časa za
premislek in šele pozneje pride na dan z dobrim predlogom ali rešitvijo.
9.7.9 Razvitost kompetence usmerjenosti v inkluzivno delovanje
Graf 58 prikazuje koliko se anketirane socialne pedagoginje počutijo kompetentne za
usmerjenost v inkluzivno delovanje.
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Graf 58: Samoocena o sposobnosti usmerjenosti v inkluzivno delovanje

Kompetenca, ki je za uspešno delo socialnih pedagoginj pomembna, je usmerjenost v
inkluzivno delovanje, vendar le dobrih 36 % anketirank, meni, da je to njihova močna
kompetenca, dobrih 55 % socialnih pedagoginj meni, da je to njihova dokaj razvita
kompetenca, 7 % anketirank pa meni, da je to njihova le delno razvita kompetenca. Menila
sem, da bo več anketirank izrazilo, da je to njihova močno izražena kompetenca, saj bi naj
bile strokovnjakinje za razumevanje in preprečevanje stigmatizacije ter strokovnjakinje za
razumevanje drugačnosti. Na podlagi teh dveh vrst kompetenc bi bilo pričakovano, da so
anketiranke v večji meri usmerjene v inkluzivno delovanje.
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9.7.10 Razvitost kompetenc iniciativnosti in opolnomočenja
Anketirane socialne pedagoginje so v enakih odstotkih izrazile, v kolikšni meri imajo razvite
kompetenco iniciativnosti in kompetenco opolnomočenja, zato sem ju združila v skupen graf
(Graf 59).
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Graf 59: Samoocena o kompetenci iniciativnosti in kompetenci opolnomočenja ostalih članov tima

Kompetenca iniciativnosti se kaže kot aktivno iskanje priložnosti za lasten doprinos k
rezultatom, npr. iskanje rešitev problema in predlaganje sprememb, še preden kdo za to prosi.
(http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/Samoocena/Kompetence/Iniciativnost.aspx). Anketiranke so
v nekaj več kot 40 % dejale, da so zelo iniciativne, odstotek manj pa jih je dejal, da so dokaj
iniciativne. Preostali del (okrog 11 %) anketirank meni, da so le delno iniciativne. Odstotki
pri obvladovanju obeh kompetenc so popolnoma enaki.
Socialne pedagoginje morajo velikokrat biti pobudnice, da kak tim sploh nastane. Tudi ena
izmed anketirank je dejala, da je pomemben faktor pri njenem timskem delu prav
iniciativnost, saj če ona ne bi bila iniciativna, se timi velikokrat sploh ne bi sestajali. Trstenjak
(2001) opozarja, da v primeru, da tim hoče biti uspešen, morajo biti člani tima ne glede na
vlogo, vsaj približno v enako meri iniciativni.
Poudarek socialne pedagogike je na besedi »opolnomočenje«, torej bi socialne pedagogike
morale obvladovati opolnomočenje preostalih članov tima. Vendar se za to nalogo počuti zelo
kompetentne le dobrih 40 % anketiranih socialnih pedagoginj, slabih 45 % anketirank se za to
počuti dokaj kompetentne, preostale (15 %) se za to nalogo počutijo le delno kompetentne.
Glede na to, da bi to naj bila ena izmed najmočnejših kompetenc socialnih pedagogov, je
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odstotek tistih, ki se počutijo zelo sposobne za opravljanje te naloge, precej nizek. Veliko
drugih kompetenc, ki niso pomembne v tolikšni meri, ima večjo aritmetično sredino kot ta, ki
je za učinkovito socialnopedagoško delovanje v timu in tudi izven njega, izjemno pomembna.
9.7.11 Razvitost kompetenc izvajanja timske evalvacije, poznavanja institucionalnih
zahtev in kompetenca poznavanje vpliva institucije na posameznika
Poznavanje institucionalih zahtev spada med splošne kompetence strokovnjakov v vzgoji in
izobraževanju, medtem ko preostali dve kompetenci spadata med specifične kompetence
socialnih pedagogov (Dekleva in Kobolt, 2006).
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Izvajanje timske evalvacije so anketiranke ocenile pod pričakovanji. V literaturi je zaslediti
velik poudarek na izvajanju timske evalvacije, vendar se za to počuti sposobno le slabih 30 %
anketiranih socialnih pedagoginj, dobrih 60 % anketirank se jih za to počuti dokaj
kompetentnih, dobrih 7 % anketirank pa se za to počutijo le delno kompetentne. Izvajanje
evalvacije je zadnja etapa timskega dela, ki ima dva cilja. Prvi cilj je ugotavljanje koliko so
napredovali tisti, katerim je tim namenjen, pri čemer je potrebno narediti pregled doseženih
vzgojno-izobraževalnih ciljev, pristopov, s katerimi smo postopali, potrebno je analizirati
motivacijo, kakovost in pogostost stikov, vsebino, izvedbo in učinkovitost celotnega timskega
dela (Polak, 2007). Pri drugem cilju evalvacije gre za analizo dogajanja v timu, usmerjena je k
samemu timu in lahko poteka na več različnih načinov, npr. kot pisanje dnevniških zapisov in
refleksij, pa tudi v obliki razgovora ali diskusije (Polak, 2008). Ta faza časovno ni zahtevna,
vendar pa je problem, da si timi zanjo velikokrat sploh ne vzamejo časa. Posledica tega pa je,
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da se socialne pedagoginje za njeno izvajanje ne počutijo kompetentne v tolikšni meri, kot bi
se lahko, če bi do tega izvajanja prišlo večkrat.
Dobra tretjina anketirank se je opredelila, da je njihovo poznavanje institucionalnih zahtev
zelo dobro, slabih 45 % anketiranih socialnih pedagoginj meni, da te zahteve obvladajo dokaj
dobro, 20 % anketirank pa te zahteve obvladajo le delno. Menila sem, da je poznavanje zahtev
institucij bolj pri vrhu obvladovanja teh kompetenc, ne pa na skoraj na dnu. Pri poznavanju
teh zahtev gre predvsem za to, da socialne pedagoginje vedo, do kod lahko grejo, kje se
njihove pooblastitve končajo ipd. Pri timskem delu je za uspešne rešitve potrebno poznati tudi
vso zakonodajo, dokumentacijo in pravni vidik vzgojno-izobraževalnega dela (Dekleva in
Kobolt, 2006). Če strokovnjaki obvladujejo te stvari, veliko lažje delujejo, saj poznajo svoje
omejitve, prav tako pa na ta način lahko včasih, če je to v dobro tima ali posameznika,
kateremu tim želi pomagati, naredijo izjemo in si predpise malo prilagodijo.
Podoben odstotek kot se pojavlja pri poznavanju institucionalnih zahtev, se pojavlja tudi pri
razumevanju, kako institucija vpliva na posameznika. To kompetenco morajo socialne
pedagoginje obvladovati, saj na ta način predvidijo, kako bo posamezen ukrep vplival na
tistega, zaradi katerega se tim sestaja. V določenih primerih se lahko zgodi, da posameznik
reagira na isti ukrep drugače, to pa je odvisno od njegovega dojemanja določene institucije,
saj imajo različne institucije na posameznika različne vplive. Dekleva, Kobolt in Klemenčič
(2006) so v svoji raziskavi o kompetentnosti socialnih pedagogov ugotovili, da se socialni
pedagogi, zajeti v njihovi raziskavi, za to počutijo dokaj kompetentne, saj se ta kompetenca v
razpredelnici aritmetičnih sredin z drugimi kompetencami, uvršča v sredino.
9.7.12 Razvitost vodstvenih sposobnosti
Zadnji graf prikazuje, v kolikšni meri so za anketirane socialne pedagoginje značilne
vodstvene sposobnosti
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Graf 63: Samoocena o vodstvenih sposobnostih

Na dno lestvice obvladovanja določenih kompetenc so socialne pedagoginje uvrstile
vodstvene sposobnosti. 36,6 % anketiranih meni, da so za to zelo usposobljene, okrog 40 %
socialnih pedagoginj meni, da so za to dokaj usposobljene, slabih 20 % jih meni da so za to
delno usposobljene, slabih 5 % anketirank pa meni, da za to sploh niso usposobljene. Za
vodstvene sposobnosti se socialne pedagoginje verjetno počutijo manj kompetentne, ker je
njihova narava dela naravnana na timsko delo. Če bi v njihovi naravi bilo več vodstvenih
sposobnosti, bi verjetno več socialnih pedagoginj zavzemalo vodilna mesta v šolah, kot je npr.
mesto ravnateljice oz. podravnateljice, vendar je med vsemi anketiranimi le ena taka, ki
opravlja to delovno mesto, pa še ta ga kombinira skupaj s svetovalnim delom v šoli.
9.7.13 Sinteza ugotovitev o kompetentnosti socialnih pedagoginj za delo v timu
Ugotovimo lahko, da se v povprečju socialne pedagoginje počutijo zelo kompetentne za
opravljanje timskega dela. O tem nas prepričata dva odgovora. Najprej temu vprašanju
pritrjuje aritmetična sredina vsake izmed kompetenc, saj se le ena vrednost (sintetično
mišljenje) teh kompetenc na ocenjevalni lestvici med ena in štiri spusti pod tri. Trdimo torej
lahko, da se v veliki večini anketiranke počutijo zelo kompetentne za delo v timih. Temu
pritrjujejo tudi njihovi odgovori, ki se pri vprašanju o tem, ali menijo, da imajo dovolj
spretnosti, znanj in kompetenc za timsko delo, glasijo v več kot 92 % »da«.Ta odgovor
utemeljujejo s tem, da imajo lastnosti, ki so potrebne v timu (sodelovalnost, fleksibilnost,
strokovnost, odprtost za predloge), nekatere prav tako izpostavljajo, da so si v vseh letih
pedagoškega delovanja pridobile že veliko izkušenj, ki jim sedaj pomagajo, prevzemajo pa
tudi svoj del odgovornosti, ki jim je dana v timu.
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Nad razporejenostjo nekaterih odgovorov sem bila malo presenečena, saj sem za nekatere
izmed kompetenc pričakovala, da bodo nižje na lestvici, prav tako sem pa za določene
pričakovala, da bodo po razporejenosti aritmetične sredine višje. Moja subjektivna teorija je
bila, da bo opolnomočenje ostalih članov tima višje, saj je velik poudarek te stroke ravno na
tem. Prav tako sem enako menila za organizacijske sposobnosti, saj je to eno izmed glavnih
del svetovalnih delavk pri koordiniranju različnih aktivnosti in timov.
Vse naštete kompetence v razpredelnici so temeljne za opravljanje uspešnega timskega dela v
različnih timih, ki se sestajajo na področju vzgoje in izobraževanja. Socialna pedagogika je
veda, ki so ji obvladovanje teh kompetenc bistvenega pomena za učinkovito delo tako s
posamezniki kot v timih.
Socialne pedagoginje so te kompetence pridobivale že tekom študijskih let, vendar pa to ne
pomeni, da jih več ne nadgrajujejo. Veliko jih namreč poudarja pomen vseživljenjskega
učenja in pridobivanja novega znanja ter kompetenc, čeprav so nekatere kompetence bolj
povezane z značajem. Vendar če je značaj tak, da se želijo naučiti novih spretnosti in znanja,
je pridobivanje teh kompetenc izziv, s katerim se socialne pedagoginje rade soočajo celo
življenje.
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10 ZAKLJUČEK
Timsko delo je za uspešno šolo postalo nepogrešljivo. S svojo raziskavo in analizo sem želela
ugotoviti razsežnosti timskega dela, ki ga socialni pedagogi opravljajo v osnovni šoli. V
raziskavo sem zajela značilnosti timskega dela in v kolikšni meri se socialni pedagogi v
osnovni šoli počutijo kompetentne za izvajanje te oblike dela. Raziskava je ugotavljala, v
katerih vrstah timov anketirane socialne pedagoginje delujejo. Ugotavljalo se je tudi, v
kolikšni meri je vodstvo šol naklonjeno timskemu delu. Pri tem sem raziskovala podporne
dejavnike, ki kažejo na podporo timskemu delu s strani vodstva šole. Zanimalo nas je, katere
naloge socialni pedagogi prevzemajo v timu z učitelji, s katerimi zunanjimi institucijami še
timsko sodelujejo, kakšne težave se v timih pojavljajo, nenazadnje pa me je zanimalo tudi,
koliko se socialni pedagogi počutijo kompetentne za delo v timih.
Pri raziskovanju sem prišla do nekaj ključnih ugotovitev. Ključna ugotovitev prvega
raziskovalnega vprašanja je, da so anketirane socialne pedagoginje članice različnih timov, pri
čemer pa je potrebno poudariti, da tiste socialne pedagoginje, ki so zaposlene na delovnem
mestu učitelja za dodatno strokovno pomoč, so v bistveno manjši meri vključene v različne
time, kot tiste socialne pedagoginje, ki so zaposlene na delovnem mestu svetovalne delavke.
Na to so opozorile tudi anketiranke, ki so zaposlene kot učiteljice za dodatno strokovno
pomoč. Pogostost timskega dela je odvisna od vrste tima, od pripravljenosti na timsko delo
vseh članov tima in tudi od tega, v kolikšni meri vodstvo šole podpira timsko delo. To
vprašanje bi bilo mogoče bolj poglobiti z intervjuji socialnih pedagogov, ki bi povedali,
katere naloge pri teh timih prevzemajo in kaj menijo o pogostosti timskih srečanj. Na tem
mestu bi prav tako lahko izvedli intervju s socialnim pedagogom, zaposlenim na delovnem
mestu svetovalnega delavca in socialnim pedagogom, zaposlenim na delovnem mestu učitelja
za dodatno strokovno pomoč, saj se njuno timsko del razlikuje v veliki meri
Glede podpore vodstva šol sem ugotovila, da vodstva šol v veliki meri podpirajo timsko delo.
Ta podpora se izkazuje na različne načine, najbolj pogosta oblika podpore je zagotavljanje
ustreznih prostorov za timska srečanja. Z navedbo te podpore so nekatere anketiranke
utemeljevale tudi odgovor pri vprašanju, kako se kaže podpora vodstva šole timskemu delu.
Prav tako se kaže podpora timskemu delu z zagotavljanjem ustrezne materialne podpore.
Tovrstno podporo ima kar dobrih 80 % anketirank. Vodstva šol v nekoliko manjši meri
zagotavljajo tudi ustrezno strokovno podporo, ko jo anketiranke potrebujejo. Pri tem
raziskovalnem vprašanju bi v nadaljnji raziskavi lahko vključila tudi vodstva šol. Z njimi bi
izvedla intervjuje ali ankete o njihovem pogledu na to, v kolikšni meri zagotavljajo podporo
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timskemu delu. Prav tako bi lahko izvedla intervjuje s socialnimi pedagogi, kateri bi podali
bolj natančno oceno o podpori vodstva šole timskemu delu.
V timih z učitelji anketirane socialne pedagoginje v največji meri prevzemajo nalogo
načrtovanja individualiziranega programa za učence s posebnimi potrebami in nalogo nudenja
pomoči tem učencem, najmanj pa prevzemajo nalogo timskega poučevanja. Razlogi za
prevzemanje nalog so različni. Najpogostejši razlog je, da to sodi v opis delovnih nalog
anketiranih socialnih pedagoginj. Opravljanje nekaterih nalog določajo Programske smernice
(2008). Zaskrbljujoča ugotovitev je ta, da slabih 45 % anketirank prevzema določene naloge,
ker se učitelji za njihovo izvajanje ne počutijo dovolj kompetentne. To vprašanje odpira
možnosti za nadaljnja raziskovanja, pri katerih bi lahko raziskovali pogled na prevzemanje
nalog s strani socialnega pedagoga in s strani učitelja. Zanimivo bi bilo videti primerjavo
ocen, v kolikšni meri kdo prevzema katere naloge, saj ocene o prevzemanju nalog izhajajo iz
zaznavanja subjektivne resničnosti posameznika.
Timsko delo s strokovnjaki iz zunanjih ustanov v povprečju poteka občasno. Pogostost
timskega dela pa se razlikuje glede na vrsto zunanje ustanove, s katerimi anketirane socialne
pedagoginje delajo. Nekateri rezultati so bili pričakovani (npr. pogostost timskega dela s
svetovalnimi delavci drugih šol ali centri za socialno delo), medtem ko izstopa rezultat
pogostosti timskega dela s strokovnjaki iz centrov za otroke, mladostnike in starše. Glede na
to, da so v Sloveniji le trije taki centri, anketirane socialne pedagoginje z njimi timsko
sodelujejo v izjemno visokem odstotku. Menim, da je ta odstotek tako visok med drugim tudi
zato, ker imajo ti centri zelo širok spekter delovanja. Zaposlujejo zelo različne poklicne
profile in specialiste, s katerimi se anketirane socialne pedagoginje povezujejo, ko menijo, da
same ne morejo rešiti nastalih težav. B. Hederih (2001) je dejala, da je temeljna naloga šolske
svetovalne službe iskanje primerne zunanje ustanove za pomoč in sodelovanje, ko zaposleni v
šoli sami ne vedo rešiti problema. Avtorica opozarja na to, da naloga svetovalne službe ni ta,
da bi vse težave morali znati reševati sami. Za nadgradnjo tega vprašanja bi bilo primerno
izvesti intervjuje s socialnimi pedagogi, zaposlenimi v osnovni šoli, ki bi dale boljši vpogled v
timsko delo z zunanjimi strokovnjaki. V tej diplomi sem le predvidevala, zakaj se anketiranke
timsko povezujejo s strokovnjaki iz zunanjih ustanov. Predvidevanja so izhajala iz lastnih
izkušenj in iz opisa nalog zunanjih ustanov, ki sem jih našla na njihovih spletnih straneh.
Vsi timi v določeni fazi naletijo na določene težave. Ugotovitve moje raziskave so skladne z
ugotovitvami avtorjev strokovne literature (npr. S. Hrabar, 2010, A. Polak, 2007). Vsi smo
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prišli do ugotovitve, da največjo težavo v timu predstavljajo organizacijske težave, ne gre pa
zanemariti tudi pogostosti preostalih težav, s katerimi se člani tima srečujejo. Nekaterim
težavam v timu bi se lahko izognili z vpeljavo določenih sprememb. V primeru, da bi članom
tima bilo zagotovljeno več intervizije in supervizije, člani tima ne bi imeli strahu pred
konflikti, kar bi lahko v nekaterih primerih pripeljalo do hitrejših in ugodnejših rešitev. Z
njuno pomočjo pa bi se prav tako lahko rešili dvomov v kompetence drugih strokovnjakov.
Bolj odprta komunikacija v timu bi članom zagotovila, da bi izognili nekaterim težavam. Na
ta način bi se lahko izognili npr. komunikacijskim zapletom, nejasno opredeljenim vlogam,
pasivnosti članov tima in pripisovanju različne pomembnosti različnim ciljem. Vpeljava
nekaterih sprememb bi torej pomembno vplivala na timsko delo, posledično pa bi zagotovila
večjo učinkovitost tima. To raziskovalno vprašanje bi lahko poglobili z nadaljnjo raziskavo. V
nadaljevanju bi lahko iskali možnosti in strategije vpeljevanja sprememb, ki bi pomagale pri
zmanjševanju težav, ki nastanejo v timu.
Anketirane socialne pedagoginje menijo, da imajo kompetence, ki so potrebne za timsko delo,
razvite v visoki meri. Vse aritmetične sredine kompetenc, ki so bile omenjene, so
nadpovprečno visoke. Ena zanimivost se pojavi pri kompetenci sodelovanja s starši. To
nalogo anketiranke v timu z učitelji prevzemajo v večji meri, kot se zanjo počutijo
kompetentne. Razlogi, da anketirane socialne pedagoginje ocenjujejo razvitost svojih
kompetence za timsko delo tako visoko, so različni. Eden razlog je lahko ta, da anketiranke
pogosto delajo v različnih timih, pri čemer si nabirajo izkušnje, znanja in spretnosti timskega
dela. Drugi razlog je lahko nabiranje izkušenj že v študijskih letih. Še ena izmed možnosti pa
je pomanjkanje samokritičnosti.

Kljub visokim samoocenam o kompetentnosti, pa so

nekatere anketiranke dejale, da se za tovrstno delo ne počutijo dovolj kompetentne. Njihovo
mnenje je, da jim je fakulteta dala premalo konkretnega znanja, katerega si morajo zdaj
nabirati same. Na tem področju lahko sklepam, da tiste anketiranke, ki imajo za seboj že več
let pedagoškega dela, svoje kompetence za timsko delo ocenjujejo višje, kot tiste, ki so v
začetnih letih svojega pedagoškega delovanja. Pri tem raziskovalnem vprašanju se torej
odpira možnost nadaljnjega raziskovanja, saj bi lahko raziskovali, kako svoje spretnosti in
kompetence ocenjujejo socialni pedagogi glede na število let pedagoške izkušenosti.
Čeprav se kažejo mnoge nadaljnje možne usmeritve za raziskovanje tega področja, menim, da
je raziskava bila dobro in kompleksno zastavljena. Snov za raziskovanje sem črpala iz
teoretičnih predpostavk in strokovnih ugotovitev. Nekatere lastne rezultate in ugotovitve sem
podkrepila s strokovnimi ugotovitvami, prav tako pa sem jih primerjala z ugotovitvami že
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obstoječih raziskav. Menim, da je ta raziskava bila poglobljena, zajemala je veliko značilnosti
timskega dela v povezavi s socialnimi pedagogi, zaposlenimi v osnovni šoli. Ta raziskava je
dala dober vpogled v razsežnosti timskega dela, ki ga socialni pedagogi v šoli opravljajo. Pred
začetkom pisanja tega diplomskega dela si nisem predstavljala, da je timsko delo tako
pomembna oblika dela socialnih pedagogov v osnovni šoli. Zavedam pa se, da je ta raziskava
informativne narave, saj je za reprezentativen vzorec kvantitativne raziskave bilo vključenih
premalo anketirank.
Menim, da sem z raziskovanjem področja timskega dela socialnih pedagogov uspešno dosegla
zastavljene cilje. Pridobila sem veliko teoretičnega znanja s področja timskega dela, dobila
sem dober vpogled v timsko delo socialnih pedagogov v osnovni šoli, vsa ta spoznanja in
sinteze pa mi lahko v prihodnosti pri opravljanju timskega dela pridejo zelo prav, ko bom z
vsem pridobljenim znanjem tudi sama prispevala k učinkovitejšemu timskemu delu.
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12 PRILOGA
ANKETNI VPRAŠALNIK
Pozdravljeni,
sem Maša Ozmec, absolventka socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Za svojo diplomsko delo
sem se odločila raziskati oblike in pogostost timskega dela socialnih pedagogov na osnovni šoli. Pred Vami je
vprašalnik, ki se navezuje na Vaše timsko delo. Anketa je anonimna in bo uporabljena samo v raziskovalne
namene tega dela, zato Vas prosim, da odgovarjate iskreno.
Prosim Vas, da izpolnjen vprašalnik vrnete najpozneje do 10. maja 2013.
Za Vašo pomoč in sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem.
Maša Ozmec
Prosim, da mi posredujete nekaj podatkov, ki niso v nasprotju z anonimnostjo.

1. Število let pedagoške izkušenosti: ______
2. Število zaposlenih na osnovni šoli, na kateri delate: ______
3. Šola je:
a) na podeželju
b) v mestu
4. Delovno mesto:
a) svetovalni delavec
b) drugo: ____________
5. V katerih timih sodelujete? (Možnih je več odgovorov.)
a) šolski razvojni timi
b) vodstveni timi
c) timi z učitelji
d) timi z drugimi svetovalnimi delavci na šoli
e) timi z zunanjimi ustanovami
f) drugo:________________________________
6. Kako pogosto sodelujete v zgoraj omenjenih timih? Prosim, da za vsako vrsto tima posebej
opredelite, kako pogosto v njem sodelujete (npr. enkrat na teden, enkrat na mesec,…).
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7. Ali menite, da vodstvo šole podpira timsko delo? DA
NE
7.1 Kako se ta podpora oz. ne-podpora kaže?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7.2 Ali menite, da vodstvo vaše šole v podporo timskemu delu zagotavlja:
a) ustrezno prilagojen urnik za timsko delo:
DA
DELNO
NE
b) ustrezne prostore za timska srečanja:
DA
DELNO
NE
c) primerno strokovno podporo, ko jo potrebujete: DA
DELNO
NE
d) ustrezne pisarniške materiale:
DA
DELNO
NE
e) drugo: __________________________
DA
DELNO
NE
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8. Z znakom X označite v kolikšni meri prevzemate pri timskem delu z učitelji v tabeli navedene
naloge? (1-ne prevzemam, 2-delno prevzemam, 3- prevzemam v večji meri, 4-prevzemam v celoti)
1
2
3
4
načrtovanje različnih šolskih aktivnosti
načrtovanje različnih obšolskih aktivnosti
načrtovanje timskega izvajanja
načrtovanje individualiziranega programa za učence s posebnimi
potrebami
načrtovanje individualiziranega programa za nadarjene učence
timsko izvajanje pouka
evalvacija skupno zastavljenih ciljev
reševanje problemov in konfliktov v razredu
reševanje disciplinskih težav
sodelovanje s starši
individualna pomoč učencem s posebnimi potrebami
individualna učna pomoč
seznanjanje učiteljev s sodobnejšimi oblikami poučevanja
pomoč pri vključevanju in navajanju prvošolcev v novo okolje
pomoč pri vključevanju novincev v nov razred
poklicno usmerjanje
koordiniranje različnih aktivnosti
8. 1 Ali pri timskem delu z učitelji prevzemate še katera druga dela in naloge? DA
NE
8.2 V primeru, da ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, Vas prosim, če ta dela naštejete.
______________________________________________________________________________
8.3 Kaj prispeva k temu, da prevzemate zgoraj navedene naloge? (Možnih je več odgovorov.)
a) to sodi v moj opis del in nalog
b) učitelji imajo premalo časa za te dejavnosti
c) učitelji menijo, da za to delo niso dovolj usposobljeni
d) drugo:_______
9. Kako pogosto sodelujete s strokovnjaki iz zunanjih ustanov?
(1-nikoli, 2-redko, 3-občasno, 4-pogosto, 5-zelo
pogosto)
1
zaposlenimi v zdravstvenem domu
zaposlenimi v centru za socialno delo
s strokovnjaki iz mladinskih centrov
strokovnjaki iz družinskih centrov
s strokovnjaki iz svetovalnih centrov za otroke, mladostnike in starše
s strokovnjaki iz vzgojnih zavodov
s predstavniki različnih društev
s svetovalnimi delavci vrtcev
s svetovalnimi delavci drugih šol
drugo:

2

3

4

5
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10. V timu lahko pride tudi do težav. V kolikšni meri se srečujete s sledečimi problemi?
(1-nikoli, 2-redko, 3-občasno, 4-pogosto, 5-zelo pogosto)
1
organizacijske težave (npr. težave pri usklajevanju sestanka)
nejasno opredeljene vloge v timu (npr. katere naloge kdo prevzame)
komunikacijski zapleti
nezaupanje do drugih
pasivnost članov tima
osebnostno neujemanje članov tima
neuravnotežena delitev dela
pripisovanje različne pomembnosti različnim ciljem
medsebojnega neprilagajanje
pomanjkanje časa za timsko analizo dela (evalvacijo)
dvom v kompetence drugih strokovnjakov
strah pred konfliktom
izogibanje odgovornosti
10.1 Ali se v timu srečujete še s kakšnimi drugimi težavami oz. problemi?

2

3

DA

4

5

NE

10.2 Navedite, s katerimi:
__________________________________________________________________________________
10.3

Katera od prej navedenih težav Vam povzroča v timu največjo oviro in zakaj ravno ta?

__________________________________________________________________________________
11. Ali si želite, da bi v vašem timskem delu in sodelovanju prišlo do spodaj navedenih sprememb?
(1-spremembe niso potrebne, 2- spremembe so delno potrebne, 3-spremembe so nujno potrebne)
1

2

3

pogostejši stiki s preostalimi člani tima
da bi vsi člani bolj enakovredno sodelovali
da bi drugi člani bili bolj naklonjeni timskemu delu
bolj odprta komunikacija v timu
da bi bilo Vaše mnenje bolj upoštevano
večja fleksibilnost tima
bolj jasno začrtani cilji tima
več časa za timsko evalvacijo
večja sistematičnost timskega dela
boljša opredelitev vlog posameznih članov tima
bolj sprotne povratne informacije
večja povezanost članov tima
da bi tim imel večje število članov
da bi tim imel manjše število članov
zmanjšanje administrativnega dela
več intervizije in suprevizije
medsebojno zaupanje
11.1 Ali menite, da bi te spremembe pomembno vplivale na potek Vašega timskega dela?
DA
NE
11.2 Utemeljite, zakaj!
_________________________________________________________________________________
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12. Ocenite, v kolikšni meri imate razvite spodaj navedene značilnosti in kompetence.
(1- ni značilno zame, 2- je delno značilno zame, 3- je dokaj značilno zame, 4- je zelo značilno
zame)
1
2
3
4
1. komunikacijska odprtost
2. sintetično mišljenje
3. analitično mišljenje
4. ustvarjalno mišljenje
5. fleksibilnost
6. avtonomnost
7. iniciativnost
8. organizacijske sposobnosti
9. vodstvene sposobnosti
10. poznavanje in razumevanje socialnih sistemov
11. odprtost za ljudi
12. razumevanje potreb posameznika
13. poznavanje institucionalnih zahtev
14. usmerjenost v inkluzivno delovanje
15. empatija
16. refleksija
17. razumevanje vpliva institucij na posameznika
18. načrtovanje socialno-pedagoškega dela
19. oblikovanje socialno-pedagoškega dela
20. sodelovanje s starši
21. sodelovanje v interdisciplinarnih timih
22. sodelovanje v strokovnih timih
23. izvajanje timske evalvacije
24. opolnomočenje ostalih članov tima
25. uporaba lastnih močnih področij dela
26. nadgrajevanje lastnih šibkih področij dela
27. širši pogled na problem
28. DRUGO (dopišite)
29. DRUGO (dopišite)
13. Katere kompetence so po Vašem mnenju nujne za timsko delo? Naštejte jih in utemeljite odgovor.
1.___________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________________
14. Ali menite, da imate dovolj spretnosti, znanja in kompetenc za timsko delo? DA NE
14.1 Utemeljite svoj odgovor!
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________
15. Ali bi na koncu še radi kaj dodali glede timskega dela socialnih pedagogov na osnovni šoli?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Hvala za sodelovanje 
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