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POVZETEK
Sodobni pedagoški pristopi temeljijo na timskem delu. O timskem delu govorimo, kadar je
skupina usmerjena na določen cilj in člani skupine sodelujejo z namenom doseganja tega cilja.
Na pedagoškem področju to pomeni, da se najmanj dva pedagoška delavca hkrati usmerjata na
iste učence.
Za uspešno timsko delo potrebujemo določene kompetence. V najsplošnejši definiciji lahko
kompetence opredelimo kot znanja, spretnosti in strategije. Da se določena kompetenca razvije,
moramo najprej delovati v določenem okolju. Za razvijanje spretnosti timskega dela moramo
torej najprej delovati v timu. Zgolj delovanje v timu pa ni dovolj za razvijanje spretnosti
timskega dela. Pomembno je tudi izobraževanje in usposabljanje za timsko delo.
V svoji raziskavi sem želela preučiti, kako razvite imajo spretnosti timskega dela študenti
socialne pedagogike in zaposleni socialni pedagogi. Zanimalo me je tudi, kateri dejavniki po
mnenju vprašanih najbolj vplivajo na razvijanje spretnosti timskega dela. Podatke sem pridobila
s pomočjo vprašalnika, ki so ga anketiranci reševali preko spletne ankete. Vprašalnik je rešilo
61 anketirancev, od tega 29 študentov in 32 zaposlenih socialnih pedagogov.
Rezultati so pokazali, da imajo študenti socialne pedagogike in zaposleni socialni pedagogi zelo
podobno razvite spretnosti timskega dela. Najbolj izražene so spretnosti spoštovanja dogovorov,
prilagajanja članom tima, iskanja skupnih rešitev, odprtosti za kritiko ter izražanja, tudi
nasprotujočih si mnenj. Najmanj razvite so pri anketirancih spretnosti pridobivanja strokovnih
spoznanj s področja timskega dela, spretnosti izražanja opažanj, nezadovoljstva ter nestrinjanja
v timu.
Na razvijanje spretnosti timskega dela po mnenju študentov socialne pedagogike najbolj
vplivajo izkušnje s timskim delom, nato delovanje v timih ter povratne informacije ostalih
članov. Po mnenju zaposlenih socialnih pedagogov so najmočnejši dejavniki razvijanja
spretnosti timskega dela občutek varnosti v timu, jasna navodila, kaj je namen tima ter jasne
odgovornosti posameznih članov tima. Kot najmanj vplivne dejavnike so študenti socialne
pedagogike ocenili branje strokovne literature, zglede timskega dela profesorjev in asistentov
ter predavanja o timskem delu. Zaposleni so ocenili, da na spretnosti timskega dela najmanj
vplivajo sodelovanje pri pripravi skupne seminarske naloge, predavanja o timskem delu ter
branje strokovne literature.
Ključne besede: socialni pedagog, timsko delo, spretnosti timskega dela, dejavniki razvijanja
spretnosti timskega dela.

ABSTRACT
Contemporary pedagogical approaches are based on team work. Team work is when a group is
focused on a particular goal and members of the group work together with the purpose of
fulfilling the goal. In the pedagogical field this means that at least two pedagogical workers are
focused on the same students at the same time.
For team work to be successful certain competences are needed. In the widest definition
competences can be defined as knowledge, skills and strategies. For a competence to develop
one must first function in a certain environment. Namely, one must first function in a team for
team work skills to develop. However, functioning in a team alone is not enough for the
development of team work skills. Education and team work training are important as well.
In my research I wanted to study how developed team work skills are in students of social
pedagogy and in employed social pedagogues. I was also interested in which factors according
to respondents affect the development of team work skills the most. Data was gathered with a
questionnaire that had been solved online by the respondents. The questionnaire had been
solved by 61 respondents, 29 of which are students and 32 employed social pedagogues.
The results have shown that students of social pedagogy and employed social pedagogues have
developed team work skills to a very similar degree. The most distinct are skills of honouring
agreements, conforming to team members, finding common solutions, being open to criticism
and expression opposing views. The least distinct are skills of being acquainted with technical
discoveries from the field of team work, expressing observations, disagreements and
dissatisfactions in a team.
According to students of social pedagogy the development of team work skills is most affected
by team work experiences, working in a team and feedback from the other members of the
team. According to employed social pedagogues the most vivid factors in the development of
team work skills are feeling safe in a team, clear instructions about the purpose of a team and
the responsibilities of its members. Students of social pedagogy have evaluated reading
technical literature, illustrations of team work by professors and assistants and lectures on team
work as least influential factors. Employed social pedagogues have evaluated that team work
skills are least affected by cooperation when preparing a seminar paper, lectures on team work
and reading technical literature.

Key words: social pedagogues, team work, team work skills, factors in development of team
work skills.
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1 UVOD
»Pojte in plešite skupaj in veselite se, a vsak naj ostane sam, kot je sama vsaka struna na harfi,
a vendar skupaj z drugimi odzvanja ubrano sozvočje« (A. N. Kneževič, 2001, str. 66).
V vsakdanjem življenju delujemo in se udejstvujemo v različnih skupinah, kot na primer v
družini, s prijatelji, sosedi in/ali sodelavci. Kljub individualistično naravnani zahodni civilizaciji
nam te skupine dokazujejo, da se pravzaprav še vedno zanašamo na socialne interakcije, ki jih
pridobimo le z bivanjem v skupini (Murray in Lonne, 2006). Lahko bi rekli, da se hkrati, ko se
povečuje individualizem, z njim povečuje tudi potreba po timskem delu.
Socialni pedagogi lahko delujejo v različnih delovnih okoljih (npr. v vzgojnem zavodu,
stanovanjski skupini, šolski svetovalni službi, nevladni organizaciji), povsod pa je za uspešno
delo potrebno delovati v timu.
Rozman (1993, v Kobolt in Jerebic, 2002) skupino opredeli kot tim kadar je skupina usmerjena
v skupni cilj, pri dosegu cilja pa sodelujejo vsi člani. A. Polak (2007) timsko delo naveže na
vzgojo in izobraževanje ter meni, da o timskem delu govorimo kadar se pedagoški delavci, ki
imajo vzgojno-izobraževalne cilje, hkrati usmerjajo na iste učence.
Za uspešno delovanje v timu moramo posedovati določene kompetence. V splošnem
kompetence različni avtorji, med njimi tudi Perrenoud (1997; v Pušnik, 2005), Weinert (2001; v
Pušnik, 2005), Pušnik (2005) idr. opredelijo kot znanje, spretnosti, strategije. Svetlik (2005),
meni, da kompetenca ne obstoji sama po sebi in ni neodvisna od konteksta. Če se posameznik
ne znajde v določenem kontekstu, svojih kompetenc sploh ne more pokazati. Kompetenc torej
ne moremo neposredno preverjati, lahko jih prepoznavamo samo v dejanjih posameznika (prav
tam). Če prej navedeno apliciram na spretnosti timskega dela, le-teh ne moremo razviti oziroma
pokazati, če ne delujemo v timu. Nekateri avtorji kot so Bolton (1999; v Fredrick, 2008),
Fredrick (2008), A. Polak (2007) … menijo da samo delovanje v timu ni dovolj, temveč je za
razvoj spretnosti timskega dela potrebno tudi izobraževanje o timskem delu.
V svojem diplomskem delu želim raziskati, kako razvite imajo spretnosti timskega dela študenti
socialne pedagogike in zaposleni socialni pedagogi ter kateri dejavniki najbolj vplivajo na
razvijanje teh spretnosti.
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2 KOMPETENCE ZA SOCIALNO-PEDAGOŠKO DELO
V gradivu Evropskega združenja socialnih pedagogov (European Bureau of the International
Association of Social Educators – AIEJI) lahko zasledimo, da se socialna pedagogika kot veda
ukvarja z otroki, mladostniki, odraslimi, z rizičnimi skupinami, npr. z osebami s težavami v
duševnem zdravju, z uporabniki drog in alkohola, z brezdomci itd., skratka s posamezniki in
skupinami, ki so kakor koli izključeni ter potisnjeni na obrobje družbe (AIEJI, 2009). Socialnopedagoško delovanje je bilo vselej usmerjeno v socialno integracijo ljudi v ogrožajočih
življenjskih okoliščinah, v katere jih je izrinila družba (Zorc Maver, 2006). »Cilj vseh socialnopedagoških intervencij je nuditi pomoč ljudem različnih starosti v razvojnih krizah ter
konfliktnih, stresnih in v življenjsko obremenjujočih situacijah s ciljem, da se integrirajo v
socialno okoljem, in to s pomočjo pedagoških pristopov, metod in strategij« (Skalar, 2006, str.
20). Delo socialnih pedagogov lahko umestimo tako na pedagoško področje kakor tudi na
področje psihosocialnih poklicev. Kobolt (2012) socialno-pedagoško delo na eni strani opredeli
kot podporo, usmerjanje in pomoč otrokom in mladostnikom pri odraščanju ter na drugi strani
kot oblikovanje primarne pomoči in podpore pri razreševanju težkih in kriznih situacij otrok in
mladostnikov. »Socialna pedagogika podpira, vzgaja in omogoča razvoj socialnih veščin ter
spodbuja socialno integracijo depriviligiranih, travmatiziranih, čustveno in socialno
oškodovanih ter mladih in odraslih s posebnimi potrebami« (prav tam, str. 10).

2.1 OPREDELITEV POJMA KOMPETENCA
Družbo 21. stoletja, v kateri se večina ljudi ukvarja s komunikacijo, idejami in uslugami, lahko
poimenujemo družba znanja, kjer vir napredka predstavljata raziskovanje in razvoj (Bell, 1976,
v Peklaj idr., 2009). Družbo znanja zaznamujemo tri značilnosti: vse večji pomen novega
znanja, nešteto možnosti za izmenjavo informacij ter spodbujanje napredka. Družba znanja je
pravzaprav družba nenehnega učenja (Hargreaves, 2003, v Peklaj idr., 2009). Vseživljenjsko
učenje zahteva človeka, ki je sposoben kritičnega razmišljanja, refleksije in evalvacije
(Razdevšek Pučko in Rugelj, 2006). Družba znanja torej zahteva kompetentnega posameznika.
V nadaljevanju navajam različne avtorje, ki opredeljujejo pojem kompetenca.
Beseda kompetenca zveni precej vsakdanje in večini ljudi se zdi čisto preprost termin. Ob
prebiranju strokovne literature ugotovimo, da temu ni tako, saj avtorji še danes niso oblikovali
čisto enotnega mnenja o tem, kaj je kompetenca. Prav tako lahko pojem kompetenca zasledimo
na različnih področjih, med drugim v: »/…/ pravu, filozofiji, lingvistiki, sociologiji, politologiji
in drugih strokah. To pripomore tudi k množici različnih definicij enakega pojma, različnemu
poimenovanju enakih pojmov, oblikovanju vrste posebnih kompetenc ipd.« (Kohont, 2005, str.
31). Na to opozori tudi Weinert (2001, v Pušnik 2005), ki izpostavi, da enotna uporaba koncepta
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kompetence še ne obstaja, prav tako še ni podana definicija, ki bi bila široko sprejeta in
teoretično oblikovana.
Kljub temu, da enotna definicija kompetenc ni oblikovana, moramo, če želimo razumeti pojem
kompetence, navesti nekaj njenih definicij. V bolj splošni definiciji kompetenco opredelimo kot:
»/…/ zmožnost učinkovite uporabe znanja in spretnosti, kar omogoči dosego cilja« (Quality
Education Review Committee, 1985, v Pušnik, 2005, str. 134). Perrenoud (1997, v Svetlik,
2005, str. 13) kompetence definira kot: »/…/ zmožnosti posameznika, da aktivira, uporabi in
poveže pridobljeno znanje v kompleksnih, raznovrstnih in nepredvidljivih situacijah.«
Kompetence podobno opredelita tudi Kurz in Bartram (2002, v Boštjančič, 2011, str. 28) in
sicer kot: »/…/ skupek oblik vedenja, ki posamezniku instrumentalno omogočajo, da doseže
želeni rezultat.« Peklaj (2006, v Peklaj idr., 2009) kompetenco predstavi kot akcijski sistem, ki
ga uporabimo v različnih kontekstih. Pojem kompetenca definirata tudi Rychen in Salganik
(2003, v Peklaj idr., 2009). Menita, da je kompetenca sposobnost doseči kompleksne zahteve v
določeni situaciji. Navedeni avtorji v večini navajajo, da je kompetenca pravzaprav učinkovita
uporaba znanja, torej znanje o uporabi znanja. V literaturi zasledimo tudi definicije, ki pojem
kompetence razširijo še na druga področja. Kompetenco lahko opredelimo tudi kot: » /…/
splošno sposobnost, ki sloni na znanju, izkušnjah, vrednotah, ki jih je oseba razvila z aktivnim
vključevanjem v izobraževalni proces« (Coolahan, 1996, v Pušnik, 2005). Tancig (2006, str. 19)
kompetence predstavi kot: » /…/ sestavljene zmožnosti, ki vsebujejo diskurzivno in praktično
znanje ter predstavljajo dinamično kombinacijo znanja, razumevanja, spretnosti, sposobnosti in
vrednot.« Skupina OECD DeSeCo (2002, v Svetlik, 2005, str. 22) meni, da: »/…/ vsaka
kompetenca temelji na kombinaciji med seboj povezanih kognitivnih in praktičnih spretnosti,
znanja /…/, motivacije, vrednostne usmerjenosti, stališč, čustev in drugih socialnih in
vedenjskih sestavin, ki jih je kot celoto mogoče uporabiti za učinkovito delovanje.« Podobno
strukturo kompetenc opisuje tudi Kohont (2005, str. 33), ki piše, da: »gre pri kompetencah za
celoto med seboj povezanih sposobnosti, znanja, motivacije, samopodobe in vrednot, ki jo
posameznik zna, hoče in zmore uspešno uporabiti v dani situaciji.« S podobnimi besedami
kompetenco opredeli tudi E. Boštjančič (2011). Meni, da je kompetenca pravzaprav sestavljena
iz znanj, ki smo jih pridobili v življenju, poleg tega pa še iz spretnosti in veščin, naših stališč,
vrednot ter prepričanj. Vse to nam omogoča učinkovito vedenje (prav tam). Iz navedenega
lahko povzamemo, da kompetenca vključuje tri ravni: spoznavno, čustveno-motivacijsko in
vedenjsko raven. Spoznavna raven kompetence nam omogoča kompleksno razmišljanje in
reševanje problemov ter znanje na določenem področju. V čustveno-motivacijsko raven
uvrščamo stališča, vrednote in pripravljenost za aktivnost, vedenjsko raven pa označuje
sposobnost aktivacije, urejanja in uporabljanja svojih potencialov v kompleksnih situacijah
(Peklaj, 2006, v Peklaj idr., 2009).
3

Svetlik (2005) pri opredelitvi pojma kompetence še poudari, da kompetenca ni absolutna
zmožnost, ki bi bila neodvisna od konteksta. Dokler se oseba ne znajde v določeni situaciji,
sploh ne more pokazati svojih kompetenc, niti ne moremo vedeti, ali ta oseba sploh ima
ustrezne kompetence. »Imeti razvito neko kompetenco ne pomeni, da imamo samo potencial,
ampak je kompetenco treba tudi udejanjiti v različnih situacijah. Tako lahko njeno razvitost
preverjamo le na podlagi posameznikovih dejavnosti v različnih okoliščinah« (Peklaj idr., 2009,
str. 10). Podobno izpostavi tudi Kohont (2005, str. 33), ki meni, da: »/…/ o kompetentnosti
govorimo šele, ko /…/ celoto znanja, sposobnosti, motivov, samopodobe in vrednot
posameznika postavimo v okvir socialnega in fizičnega okolja /…/« Ali povedano z drugimi
besedami: » /…/ šele ko posameznik svoje zmožnosti /…/ uspešno uporabi v določeni situaciji,
lahko govorimo o kompetencah« (prav tam, str. 36). Ker se kompetence razvijajo s prakso v
določenem okolju, jih lahko ocenjujemo le v delovni situaciji (prav tam). Evropsko
informacijsko omrežje za izmenjavo podatkov o izobraževanju (Eurydice) je leta 2012 izdalo
poročilo, v katerem opozorijo ravno na to, da se kompetenca ne more prakticirati v neki
abstraktni situaciji (npr. pogovor o tej kompetenci), temveč mora pridobivanje kompetenc
temeljiti na demonstraciji v določenem kontekstu.
Čeprav vsak poklic zahteva neke specifične kompetence, pa lahko govorimo tudi splošnih
oziroma generičnih oziroma ključnih kompetencah. Le-te predstavljajo minimalne pogoje, ki
nam omogočajo opravljanje najrazličnejšega dela (Robotham in Jobb, 1996, v Kohont, 2005).
Ključne kompetence potrebujemo vsi in koristijo celotni družbi. Potrebne so za osebno
izpopolnjevanje, rast in razvoj, pripomorejo k aktivnemu državljanstvu, socialni integraciji in so
nam v pomoč pri zaposlovanju (Eurydice, 2012). Muršakov (2002, v Svetlik, 2005, str. 21) jih
opredeli kot: »/…/ znanje, spretnosti, sposobnosti, ki so uporabne v različnih delovnih razmerah
/…/ in v različnih življenjskih položajih.« S splošnimi kompetencami lahko dosežemo
kompleksne zahteve in izzive v najrazličnejših okoljih. Pomembne so predvsem zato, ker
prispevajo k visoko vrednotenim dosežkom na individualni in sociološki ravni (Rychen, 2003, v
Peklaj idr., 2009). Splošne kompetence lahko razdelimo v tri osnovne skupine: delovanje
znotraj socialno heterogenih skupin, avtonomno ravnanje in interaktivna uporaba orodij. Za
uspešno delovanje znotraj heterogenih skupin so ključne kompetence vzpostavljanja odnosa z
drugimi, sodelovanja in reševanja konfliktov, pomembna pa je tudi naša avtonomnost. Za
avtonomno delovanje potrebujemo kompetence delovanja znotraj celote, oblikovanja in
izpeljave življenjskih načrtov, osebnih projektov ter kompetence zagovarjanja lastnih interesov
in mej. Pri interaktivni uporabi orodij je pomembna uporaba jezika, simbolov ter besedil,
uporaba znanja in informacij ter uporaba tehnologije (Rychen in Salganik, 2003, v Peklaj idr.,
2009). Kljub temu, da so ključne kompetence pomembne in naj bi koristile vsem, pa Kohont
(2005) izpostavi, da so pravzaprav nesmiselne, če ne razvijemo specifičnih kompetenc, ki nam
4

omogočajo delovanje v specifični situaciji. Specifične kompetence so temelj delovne
učinkovitosti (Boštjančič, 2011).
Peklaj idr., (2009) opozori še na metakompetence. Večja količina znanja, informacij in učenja
nam sami po sebi še ne zagotavljajo boljšega znanja in izvajanja v določeni situaciji.
Potrebujemo tudi védenje o lastnem védenju ter sposobnost presojanja učenja in uporabe lastnih
kompetenc. Z drugimi besedami: »Kompetence pojmujemo kot sposobnosti oziroma zmožnosti,
ki se nanašajo na: vedeti in razumeti; vedeti, kako delovati; vedeti, kako biti« (Tancig, 2006, str.
21).
Kompetenco torej sestavljajo spretnosti, znanja, izkušnje, vrednote, sposobnosti, razumevanja,
motivacija, stališča, čustva, samopodoba … Vse to nam omogoča učinkovito vedenje v dani
situaciji. Za delovanje v družbi potrebujemo splošne kompetence, ki nam omogočajo življenje v
družbi znanja, in specifične kompetence, zaradi katerih se znamo orientirati v danih okoliščinah.
Poleg teh so pomembne tudi metakompetence, ki nam omogočajo poznavanje lastnih
kompetenc.

2.2 KOMPETENCE SOCIALNIH PEDAGOGOV
M. A. Vernooij (1995, v Kobolt in Dekleva, 2006) navaja štiri skupine kompetenc, ki
predstavljajo temelj socialno-pedagoškega dela. Prva skupna kompetenc so osebnostne
kompetence, kjer posameznik pozna in spoznava lastne vrednote, stališča, predsodke, čustvene
in vedenjske odzive, se zaveda svojih prednosti in pomanjkljivosti. Naslednjo skupino
predstavlja pridobivanje zadostnega in raznolikega teoretičnega ekspertnega znanja, ki v praksi
omogoča praktično kompetenco. V tretjo skupino kompetenc avtorica uvršča analitično
razumevanje uporabnikovih socialnih situacij, v zadnjo skupino pa sodijo kompetence ravnanja,
ki se kažejo z etičnostjo posegov, kreativnim delovanjem in iskanjem rešitev ter
samoreflektivnostjo.
Evropsko združenje socialnih pedagogov v svojem gradivu opredeli dve dimenziji kompetenc
socialnih pedagogov. Prva dimenzija so osnovne kompetence, druga pa osrednje kompetence.
Osnovne kompetence socialnih pedagogov so posredovanje in interveniranje, evalviranje, ki
vključuje načrtovanje, organiziranje in reflektiranje ukrepov. V skupino osnovnih kompetenc
sodi tudi refleksija lastne profesije, s čimer pripomoremo k razvoju le-te. V skupino osrednjih
kompetenc združenje uvršča osebnostne in odnosne kompetence, socialne in komunikacijske
kompetence, organizacijske kompetence, sistemske kompetence, razvojne in učne kompetence
ter kompetence iz profesionalne prakse (AIEJI, 2009).
Osebnostne in odnosne kompetence so za socialnega pedagoga (in vse druge poklicne profile, ki
delajo z ljudmi) ključnega pomena. Vključujejo motiviranost, srčnost, odnos, empatijo,
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vestnost, natančnost, odgovornost. Imeti osebnostno in odnosno kompetenco pomeni, da smo
sposobni imeti profesionalen odnos z uporabniki ter znamo ločevati med zasebno in
profesionalno sfero. Zelo pomembne so tudi socialne in komunikacijske kompetence, saj
socialni pedagog ne deluje sam zase, temveč sodeluje z otroki, mladostniki, straši, institucijami,
sodelavci itd. Socialni pedagog mora biti sposoben delovati v skupini ali timu znotraj stroke,
prav tako naj bi bil usposobljen za delo v interdisciplinarnih timih. Imeti mora znanje o
skupinski dinamiki ter s področja komunikacije. Socialni pedagog naj bi imel razvite tudi
organizacijske kompetence, kamor sodijo predvsem administrativne in menedžerske
kompetence, načrtovanje ter izvedba dejavnosti. Za razvojne in učne kompetence bi lahko rekli,
da so pomembne za vse strokovnjake, ne samo za socialne pedagoge. Vključujejo strokovno
izpopolnjevanje, iskanje novih znanj, kritičen odnos do svojega dela ter uporabo izkušenj pri
nadaljnjem delu. Socialni pedagog naj bi posedoval tudi sistemske kompetence, ki zajemajo
razumevanje skupnosti, delujočih sistemov in delovanje v njih, ter kompetence iz profesionalne
prakse, kamor sodi razumevanje in uporaba konceptov iz lastne in drugih strok, spoštovanje
etičnega kodeksa socialne pedagogike ter poznavanje in razumevanje drugih kultur (Kobolt in
Dekleva, 2006; AIEJI, 2009).
Seznam kompetenc diplomiranih socialnih pedagogov so sestavili tudi predavatelji na oddelku
za Socialno pedagogiko. Poleg zgoraj omenjenih kompetenc navajajo še:


poznavanje in kritično razumevanje različnih odklonskih pojavov;



razumevanje procesov stigmatiziranja, marginalizacije in socialnega izključevanja ter
njihovo preprečevanje;



poznavanje, razumevanje in upoštevanje posameznika skozi prizmo različnih teoretskih
modelov;



empatičnost in komunikacijska odprtost;



razumevanje institucionalnega delovanja;



razumevanje in obvladovanje različnih oblik socialno-pedagoškega dela;



priprava, vodenje in evalvacija posebnih socialno pedagoških projektov;



socialno-marketinško delovanje;



analitično in raziskovalno delo na področju socialne pedagogike za potrebe razvoja v
praksi (Kobolt in Dekleva, 2006, str. 187-188).

Kompetence socialnih pedagogov omenjata tudi avtorja Bouillet in Uzelac (2007). Kakor do
sedaj omenjeni avtorji tudi onadva med kompetence socialnih pedagogov uvrščata prenos
znanja v prakso, sposobnost psihološke ocene in intervencije, sposobnost svetovanja in
interdisciplinarnega sodelovanja, supervizijo, profesionalni razvoj, spoštovanje individualnih in
kulturnih različnosti ter obravnavo etičnih in pravnih vprašanj.
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Socialni pedagogi naj bi potemtakem poznali svoje vrednote, stališča, predsodke, prednosti in
pomanjkljivosti. Znati bi morali intervenirati, posredovati, svetovati, skratka ustrezno reagirati v
dani situaciji. Za socialne pedagoge je ključno, da imajo dobro razvite komunikacijske in
socialne spretnosti, saj je narava dela povezana s sodelovanjem z drugimi oziroma s timskim
delom. Dobro morajo tudi poznati področje skupinske dinamike. Teoretično znanje morajo
prenašati v prakso, vedno znova pa morajo biti pripravljeni na dodatna izpopolnjevanja. Lahko
bi rekli, da so to kompetence, ki jih potrebuje vsak pedagog. Specifične kompetence socialnih
pedagogov so v glavnem razumevanje odklonskih pojavov, procesov stigmatizacije,
marginalizacije, institucionalnega delovanja, socialno-pedagoški projekti ter delovanje na
področju socialnega marketinga.

3 TIMSKO DELO
V različnih delovnih okoljih, kjer delajo socialni pedagogi, je za uspešno delo potrebno delovati
v timu. A. Kobolt (2012, str. 10) timsko delo socialnih pedagogov opiše takole: »Timsko se
deluje pri izvedbi projektov (npr. preventivni psihosocialni tabori, projekti doživljajske
pedagogike), pa pri realizaciji individualiziranih programov pomoči učencem s posebnimi
potrebami, interdisciplinarnim delom v stanovanjskih in različnih vzgojnih skupinah /…/«
Sedanje in prihodnje učinkovito delo z uporabniki temelji na sodelovanju različnih strok in
usklajenosti njihovega delovanja. To lahko dosežemo z različnimi strategijami, ena izmed njih
je tudi timsko delo (Kobolt, 2004).
Brajša (1995, str. 103-104) poudari, da mora vzgojno-izobraževalni proces: » /…/ imeti vse
lastnosti timskega dela. Učenec mora biti enakopraven partner v skupnem vzgojnoizobraževalnem procesu. /…/ Ne zadostuje, da se učenci naučijo učiti in delati. Morajo se
naučiti učiti in delati skupaj z drugimi /…/ Če želimo učence usposobiti za preživetje v
sodobnem svetu, jih moramo usposobiti za timsko delo /…/« Idejo lahko prenesemo tudi na
socialno-pedagoško področje. Ne glede na to, kdo je naš uporabnik (otrok, mladostnik, odrasli
itd.), mora le-ta biti enakopraven član v procesu pomoči ali drugih storitev. Prav tako je naloga
socialnih pedagogov, da svoje uporabnike pripravljajo na življenje v družbi, posredno to
pomeni, da jih morajo seznanjati s timskim delom. To pa najlažje naredijo z zgledom timskega
dela.

3.1 OPREDELITEV TIMSKEGA DELA
Brajša (1996) za tim pravi, da je živ medosebni sistem. Rozman (1993, v Kobolt in Jerebic
2002, str. 348) skupino opredeli kot tim takrat, kadar: »/…/ je delovanje članov skupine
usmerjeno na določen cilj in če člani sodelujejo, da bi dosegli cilj.« Isti avtor poudari še ključne
elemente, ki so značilni za tim. Tim opredeljuje naloga, ki je usmerjena k cilju. Kadar se člani
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tima poistovetijo z nalogo in ciljem, je verjetnost, da bo naloga uspešno opravljena, večja. Tim
označujejo tudi delujoči člani in vodja, ki člane usmerja. Avtor izpostavi še medosebne
izmenjave (prav tam). O podobnih elementih tima govorijo tudi Prichard, Bizo in Stratford
(2006), ki menijo, da so za tim značilni skupni cilji, soodvisnost članov, sodelovanje članov,
razporejene naloge in vloge ter interaktivni procesi. Timsko delo lahko torej opredelimo z
besedami: »Timski način dela je razširjena oblika izvajanja kompleksnih nalog vodenja, pri
katerih potrebujemo znanje z različnih strokovnih področij« (Kobolt, 2004, str. 139). Podobno
meni tudi Praper (2001), ki timsko delo opiše kot samostojno delo članov tima, kjer vsak član
poseduje specifično znanje. A. Polak (2007, str. 10) timsko delo naveže na vzgojo in
izobraževanje ter izpostavi, da o timskem delu govorimo kadar: »/…/ se dva ali več pedagoških
delavcev z vzgojno-izobraževalnimi nameni (cilji) hkrati usmerjata ali usmerjajo na iste učence
v okviru posamezne pedagoške dejavnosti /…/«
V literaturi so poleg definicij timskega dela pogosto omenjeni tudi namen in prednosti delovanja
v timu. Namen tima kratko vendar jedrnato opiše akrostih iz angleškega izraza TEAM: »/…/ T
– together – skupaj, E – everyone – vsak, A – achieve – doseže, M – more – več« (Kobolt,
2012, str. 8). Smisel tima je torej, da se strokovnjaki z različnih področij povežejo in se
ukvarjajo z isto problemsko situacijo, pri tem pa ne gre za poenotenje mnenj, temveč poskušajo
člani tima isti problem osvetliti z različnih zornih kotov (Rozman, 1993, v Kobolt in Jerebic
2002). Namen tima nam posredno razkriva tudi eno izmed glavnih prednosti timskega dela, to je
delitev dela. Timsko delo nam omogoča delitev obveznosti, odgovornosti in nalog. Naloge in
vloge se v timu porazdelijo glede na sposobnosti članov tima, kar pomeni, da lahko nekdo s
svojimi močnimi področji kompenzira svoja šibka področja oziroma prevzame naloge, kjer je
bolj kompetenten (Polak, 2007). Kadar delujemo v timu smo bolj ustvarjalni in bolj povezani,
tako na kognitivni kakor emocionalni ravni. Delovanje v timu nam omogoča, da razmišljamo
vsak zase in hkrati skupaj, omogoča nam metakomunikacijo (Kobolt, 2012). Delo v timu je bolj
fleksibilno, pri timskem delu z ostalimi člani tima izmenjujemo informacije, ideje, izkušnje.
Medsebojno se dopolnjujemo v zanju, sposobnostih, spretnostih, temperamentu, osebnostnih
lastnostih. Prihaja do večje selekcije idej, kar nam omogoča večjo kritičnost do njihove
izpeljave. V timu je močno v ospredju medsebojna pomoč, ki se kaže v skupnem reševanju
problemov, po drugi strani pa nam daje občutek, da se na člane tima lahko zanesemo, kar
prispeva k zmanjšanju stresa na delovnem mestu. Z delovanjem v timu se obogati naše čustveno
doživljanje, kar lahko pripomore k lažjemu izoblikovanju poklicne identitete. Delo v timu nam
pomaga k večji samozavesti in k večji motivaciji ter konec koncev omogoča boljše odnose z
učenci (ali drugimi uporabniki socialno-pedagoških storitev) (Polak, 2007).
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3.2 VRSTE TIMOV
Timsko delo je le ena od oblik dela, ki jih lahko zasledimo v pedagoški praksi. Kakor poznamo
različne oblike dela, tako poznamo tudi različne vrste timov. Pri tem moramo biti pozorni, saj
nam: »Organizacijska oblika timskega dela še ne zagotavlja racionalno-funkcionalne ravni
delovanja. Prej obratno: organizacija je odsev stopnje zrelosti skupinskih odnosov« (Praper,
2001, str. 33).
V literaturi različni avtorji navajajo različne tipologije timov. Opazimo lahko, da so ponekod
podobne oblike timov različno poimenovane.
Ammelburg (1993, v Brajša, 1995) time razdeli na klasične in sinergijske. Klasične time opiše
kot tiste, kjer člani tima uporabljajo le del skupnega znanja, večina posameznikovega znanja je
neizkoriščenega in neaktiviranega. V sinergijskih timih člani uporabljajo ves potencial znanj in
sposobnosti tima. Člani so timu predani, tim pa jih aktivira in združuje.
Brajša (1995) se pri delitvi timov sklicuje na Lippitovo teorijo avtokratskega, liberalnega in
demokratičnega vodenja, Battagajevo teorijo mase, množice in skupine ter Schnidlerjevo teorijo
o skupinskih položajih. Time razdeli na avtokratske, liberalne in demokratične time. Za prvega
je značilno, da je vodja precej avtokratičen, saj edino on podaja ideje ter ukazuje ostalim
članom. Člani takega tima so pasivni, brez iniciative, brez ugovorov in razmišljanja izpolnjujejo
ukaze vodje. Liberalni tim nima vodje, člani pa delujejo nepovezano. Povezujejo se zgolj na
zaznavni ravni, medtem ko ne izoblikujejo emocionalnega odnosa. V demokratičnem timu je
vodja enakopraven ostalim članom tima, je zgolj ustvarjalni organizator in koordinator dela.
Člani takega tima so med seboj bolj povezani, ustvarjalni in uspešnejši (prav tam).
Oblikujemo lahko tudi delovni tim, tim, ki je usmerjen k nalogi ali pa vodstveni tim (Polak,
2007). Delovni tim je oblikovan predvsem zaradi logističnih in organizacijskih razlogov. To so
delovne enote, v katere so vključeni člani istih delovnih področij, vendar pogosto nimajo skupne
vizije oziroma cilja. Timi, ki so usmerjeni k nalogam, so oblikovani le dokler naloga ni
dokončana. Kljub temu jih povezujejo skupni cilji, pozitivna soodvisnost in specifične naloge.
Vodstveni tim sestavljajo strokovnjaki na vodstvenih položajih. Povezujejo jih cilji in vizija
delovne organizacije. Njihova naloga med drugim je dajanje podpore ostalim timom v
organizaciji tako na osebni kot na strokovni ravni.
Praper

(2001)

loči

multidisciplinarne,

interdisciplinarne

in

transdisciplinarne

time.

Multidisciplinaren tim sestavljajo člani z različnimi poklicnimi profili. Naloge in dolžnosti so
jasno opredeljene, vendar ni pravega sodelovanja med člani tima. Gre pravzaprav za delovni
tim. Za interdisciplinarni tim je značilno sodelovanje različnih strok med seboj. Vsak član
opravi svojo nalogo, vendar se o njej posvetuje z ostalimi člani tima. Tak tim ohranja delovno
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disciplino, hkrati pa spodbuja osebni razvoj in ustvarjalnost članov. Transdisciplinarni timi so v
praksi redki. Specifične razlike članov se ohranijo, kljub temu so člani med seboj notranje
povezani. Medosebna povezanost privede do zmožnosti celostnega reševanja problemov, ne le
iz zornega kota posamezne stroke.
Če vse skupaj strnemo, lahko ugotovimo, da tim, ki aktivira svoje člane, jih združuje in
povezuje, skrbi za rast in razvoj svojih članov, lahko poimenujemo. Tak tim lahko
poimenujemo sinergijski tim, demokratičen tim, tim usmerjen k nalogam … Lahko pa ga
označimo za učinkovit tim.

3.3 UČINKOVITO IN USPEŠNO TIMSKO DELO
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je pridevnik uspešen razložen kot tisti: »ki daje take
rezultate, kot se želi, pričakuje« (Uspešen, n.d.), pridevnik učinkovit pa kot tisti: »ki učinkuje
tako, kot se želi, pričakuje« (Učinkovit, n.d.). Z učinkovitim in uspešnim timskim delom torej
uresničimo pričakovane učinke in rezultate timskega dela. Da pa bi to izvedli, je potrebno
poznati značilnosti uspešnega in učinkovitega delovanja v timu.
Brajša (1995, str. 89) uspešne time definira kot tiste: »/…/ katerih rezultati dela presegajo
seštevek znanja, sposobnosti in strokovnosti posameznih članov. /…/ Sodelavci takih timov
delajo skupaj bolje in uspešneje. V timu se dvigajo nad raven svojih posamičnih znanj,
sposobnosti in strokovnosti. Skupaj prihajajo do novih, drugačnih, boljših in uspešnejših rešitev
in rezultatov«.
A. Kobolt in F. Jerebic (2002, str. 348) menita, da uspešno timsko delo temelji na kakovostnih
medosebnih odnosih. Sem uvrščata: »/…/ pripadnost članov, kakovost njihovega sodelovanja,
raven komunikacije in medsebojnega prilagajanja, načine reševanja konfliktov in dogovarjanja,
upoštevanje dogovorjenih in vzpostavljenih pravil.« A. Kobolt (2012) ta seznam kasneje
dopolni in doda, da k uspešnejšemu timskemu delovanju pripomorejo še skupna vizija, dobra
energetska opremljenost posameznih članov, zaupanje ter delitev odgovornosti, zavzemanje,
integracija in izmenjava mnenj ter sposobnost prenašanja psihičnih obremenitev. Podobno meni
tudi Brajša (1995), ki temelje za uspešno timsko delo prav tako vidi v interpersonalnih
značilnosti tima. Meni, da morajo sodelavci v timu: »/…/ pripadati timu, medsebojno
sodelovati, razvijati dobre odnose, uspešno komunicirati, se prilagajati in se o medsebojnem
doživljanju pogovarjati« (prav tam, str. 100).
Učinkovit je tisti tim, kjer se člani dobro zavedajo pomena timskega dela, kjer poznajo svoja
močna in šibka področja, prednosti in pomanjkljivosti timskega dela ter so seznanjeni s
strokovnimi načeli timskega delovanja. Ti člani so med seboj povezani, veže jih pozitivna
soodvisnost, med seboj se spodbujajo, čutijo pripadnost timu in se znotraj njega počutijo varni,
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brez težav se poistovetijo z delovno nalogo. Člani učinkovitega tima so usmerjeni k skupnim
ciljem, ki pa so jasno določeni in pozitivno naravnani. Člani takega tima imajo dobro razvite
komunikacijske spretnosti, kar pomeni, da je njihova komunikacija pristna in odprta, da brez
zadržkov izražajo mnenje, ideje, predloge, občutke, vprašanja; da sproti rešujejo konflikte
oziroma v njih prepoznajo priložnosti za spremembe in novo učenje. Za učinkovit tim je
značilno, da so člani motivirani in samoiniciativni (Aranda, Aranda in Conclon, 1998; Chivers,
1995; Guzzo in Dickson, 1996 in drugi; v Polak, 2007). Da bo timsko delo učinkovito morajo
biti članom tima omogočene delovne situacije, v katerih bodo rasli tako na strokovnem in na
osebnostnem področju. Vsak član tima mora imeti možnosti, da se strokovno izpopolnjuje in na
tak način krepi ter razvija svoje spretnosti in sposobnosti. Večjo učinkovitost timskega dela pa
spodbujajo tudi pozitivni občutki in doživljanje uspeha pri timskem delovanju (Polak, 2007).

3.4 ETAPE TIMSKEGA DELA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
Timsko delo lahko poteka: »/…/ v eni ali več etapah, in sicer kot timsko načrtovanje /…/ timsko
poučevanje in kot timska evalvacija« (Polak, 2012b, str. 61). Timsko poučevanje se kot ena od
oblik timskega izvajanja v socialno-pedagoški praksi pojavlja redkeje kakor sicer v pedagoški
praksi, zato bom namesto pojma timsko poučevanje raje uporabljala pojem timsko izvajanje
socialno-pedagoškega dela.
3.4.1

TIMSKO NAČRTOVANJE

Timsko načrtovanje je začetna etapa timskega delovanja in je ključnega pomena, saj na njej
temelji tako timska izvedba kakor tudi timska evalvacija. Kakor se bomo na timsko delo
pripravili, tako se bo to kasneje odražalo v timski izvedbi in evalvaciji. Pomembno je, da se v
timsko načrtovanje poglobimo in si zanj vzamemo čas, saj to v naslednjih etapah zmanjšuje
možnosti za nastanek ovir, problemov in s tem neuspešnega timskega dela. Za uspešno timsko
načrtovanje je pomembno, da je članom tima omogočena ustvarjalnost, fleksibilnost, sproščene
odnose ter manjšo strukturiranost samega procesa dela (Polak, 2012b). Timsko načrtovanje je
torej faza, v kateri prihaja do integracije strokovnosti članov tima, hkrati pa tudi do integracije
socialnih in osebnostnih dejavnikov ter materialnih in prostorskih pogojev skupin s katerimi
delamo (npr. z učenci, z mladostniki, z zaporniki …) (Polak, 2007).
V izhodiščni etapi timskega dela naj bi opredelili najpomembnejše cilje timskega dela na
kognitivnem, socialno-čustvenem in vedenjskem področju ter predvidene učinke in rezultate
timskega izvajanja. Izpostavili naj bi tudi dolgoročne cilje. Za timsko načrtovanje je pomembno,
da vsebuje analizo različnih dejavnikov, ki bi lahko kakor koli vplivali na timsko izvedbo (npr.
dejavniki okolja, osebnostne lastnosti članov tima). Poleg same izvedbe timskega dela, je v
začetni fazi pomembno načrtovati tudi evalvacijo timske izvedbe. Evalvacijo izberemo glede na
predlagane strategije dela, opredelimo pa tudi, katera področja našega dela bomo evalvirali.
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Ključnega pomena v tej etapi sta tudi spodbujanje komunikacije med člani in zagotavljanje
povratnih informacij tako članom tima kakor vodstvu organizacije (Buckley, 2000, v Polak,
2007). Za timsko načrtovanje je pomembno, da imajo člani tima (vsaj tisti, ki so začetniki),
mentorja, ki jih spodbuja k sprotnemu reflektiranju osebnega doživljanja in dogajanja v timu ter
jih usmerja k evalviranju dilem, ovir, konfliktov. Zavedati pa se moramo, da četudi sledimo tem
korakom, ki so dobri predpogoji za učinkovitost timskega dela, nam to še ne zagotavlja
uspešnega timskega dela (Polak, 2007).
Da bi bodoči socialni pedagogi pravočasno ozavestili pomembnost timskega načrtovanja, je
potrebno na pomen te ključne etape opozarjati že na dodiplomskem študiju, saj so takrat
študenti najbolj dojemljivi za tovrstne usmeritve (Polak, 2007).
Ob refleksiji svojih študijskih izkušenj na oddelku socialne pedagogike ugotavljam, da je v
programu Socialna pedagogika dokaj veliko timskega dela študentov. Timsko pripravljamo in
predstavljamo seminarske naloge ter seminarje, prav tako izvajamo najrazličnejše dejavnosti v
razredih v praksi. Problem se pojavi, kadar take timske dejavnosti potekajo vzporedno in hkrati
sodelujemo v različnih timih. Takrat se je težko uskladiti in najti ustrezen čas za timsko
načrtovanje. Za uspešno timsko delo je pogoj dobra in temeljita priprava, vendar je ob številnih
timskih dejavnosti to zelo težko.
3.4.2

TIMSKA IZVEDBA

V socialno-pedagoški praksi lahko drugo etapo timskega dela izvajajo enodisciplinarni in
interdisciplinarni timi. Prvi prevladujejo predvsem v vzgojnih zavodih in stanovanjskih
skupinah, druge pa najdemo na vseh ostalih področjih socialno-pedagoškega dela.
V vzgojnem zavodu socialni pedagogi skrbijo za mladostnike, ki imajo težave v socialni
integraciji. En sam socialni pedagog bi situacijo težko obvladoval, saj zna biti delo zelo
psihološko obremenjujoče. Podporo ti nudijo sodelavci, ki imajo enak cilj. Pri tem je zelo
pomembno, da imajo vsi vzgojitelji v vzgojni skupini enake poglede na vsebino delo, saj v
nasprotnem primeru mladostnik občuti dvo- ali večtirno vzgojo. A. Polak (2007) poudarja, da so
prav podobni pogledi na cilje in vsebino timskega delovanja je glavna prednost
enodisciplinarnega tima.
Pri interdisciplinarnem timu je največja prednost ta, da povezovanje članov različnih strok
omogoča nove poglede, vprašanja in spoznanja hkrati pa povečuje možnosti za raziskovanje.
Vsak od članov interdisciplinarnega tima na situacijo gleda iz svojega zornega kota, kar zahteva
več časa za načrtovanje in usklajevanje ter lahko vodi v konflikte. Po drugi strani pa so ravno ti
konflikti priložnost za oblikovanje bolj odprtih stališč do določene problemske situacije in
navsezadnje tudi do timskega dela (Polak, 2007).
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V uvodu v to poglavje sem zapisala, da se timsko poučevanje v socialni pedagogiki pojavlja
precej redko, pa vendarle se. Čeprav socialni pedagog ni učitelj, lahko tudi timsko poučuje. Kot
svetovalni delavec lahko skupaj z učiteljem ali drugim pedagoškim delavcem izvaja različne
delavnice s socialno-pedagoško vsebino (npr. z namenom razvijati socialne veščine,) in druga
izobraževanja za učence (npr. učenje učenja, delavnice s področja drog, preprečevanja nasilja …
), vodi roditeljske sestanke, govorilne ure, izobraževanja za starše (npr. s področja samopodobe
mladostnikov) ter tudi izobraževanja za učitelje (npr. spodbujanje ustvarjalnega in kritičnega
mišljenja pri učencih, vzdrževanje discipline, delo z otroki, ki imajo vedenjske težave … ).
3.4.3

TIMSKA EVALVACIJA

V svojih študijskih letih sem pridobila kar nekaj izkušenj s timskim delom. S preostalimi člani
tima smo naše delo načrtovali, ga izvedli, za evalvacijo pa nam je največkrat zmanjkalo časa.
To je bila naša največja napaka, saj je timska evalvacija, čeprav je to končna faza timskega dela,
prav tako pomembna kakor ostali dve etapi.
Timska evalvacija torej predstavlja zadnjo etapo timskega dela, kar pa nujno ne pomeni, da se z
njo timsko delo popolnoma zaključi. Pravzaprav se lahko s timsko evalvacijo prične že drugo
timsko delovanje, saj je evalvacija lahko zelo močan motivacijski in spodbujevalni dejavnik
nadaljnjega timskega dela (Polak, 2007).
Delo v timu nam prinaša najrazličnejše izkušnje in občutja, daje nam priložnost, da zadovoljimo
naše potrebe, da dobimo potrditev ter si okrepimo samospoštovanje. Razumevanje vseh teh
procesov v timu pa je lahko za marsikoga tudi kognitivni izziv, torej ima potrebo, da dogajanje
v timu predela in se o njem tudi pogovarja. Za učinkovito timsko delo ni dovolj, da o njem
spregovorimo spontano in naključno, saj nam to ne daje vseh povratnih informacij članov tima,
prav tako to ne prispeva h kvalitetnejšim odnosom v timu (Polak, 2012a). Evalvacija timskega
dela naj bi torej bila načrtovana, sistematična in nujno izvedena znotraj tima.
Pri evalvaciji timskega dela lahko uporabimo različne metode, med drugimi razgovor, diskusijo,
ki je lahko prosta ali usmerjena, različne dnevniške in refleksivne zapise, anketne vprašalnike.
Priporočljivo je, da evalvacijo tim vključi že v pravila delovanja, da jo člani jasno terminsko
opredelijo (npr. vsak drugi petek v mesecu) ter da si zanjo vzamejo dovolj časa. Da bi
evalvacija lažje stekla, je dobro, da vsak član tima pred srečanjem naredi pisno samoevalvacijo
dela in dogajanja v timu. Ob koncu evalvacije je dobro ugotovitve zapisati, saj nam to lahko
predstavlja usmeritev za nadaljnje delo (Polak, 2012a).
Evalvacijo timskega dela lahko izpeljemo na dveh ravneh. Na prvi ravni je to evalvacija
pedagoškega dela, na drugi ravni pa evalvacija dogajanja v timu. Pri evalvaciji pedagoškega
dela analiziramo cilje, ki smo si jih postavili v etapi načrtovanja. Pregledamo, katere cilje smo
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dosegli, katerih ne, kaj so bili razlogi, da smo cilje dosegli oziroma jih nismo dosegli.
Evalviramo spekter metod, ki smo jih pri delu uporabili, pozorni smo tudi na to, kakšna je bila
skupinska interakcija in kako je potekalo motiviranje skupine, s katero smo delali. V evalvaciji
pedagoškega dela lahko sodelujejo tudi otroci, učenci, mladostniki, starši … skratka vsi, ki se
jih naše timsko delo posredno ali neposredno dotika (Polak, 2007 in 2012a).
»Evalvacija dogajanja v timu je usmerjena k analizi odnosov, komunikacije, medosebnega
zaznavanja in strategij reševanja problemov v timu /…/« (Polak, 2012b, str. 62). Temelji na
procesu refleksije, ki je lahko spontana (poteka brez vnaprejšnjega dogovora) ali sistematična
(tim se sreča prav z namenom evalvacije). Refleksija je lahko neusmerjena in nesistematična,
kjer člani tima prosto govorijo o svojem doživljanju tima in dogajanj v njem. Refleksija je lahko
tudi delno usmerjena, kjer so določena le področja evalvacije, lahko pa je popolnoma
strukturirana (Tjosvold 1991, Aranda, Aranda in Conlon 1998, Buckley 2000, Polak 2010, v
Polak 2012a). Za pedagoške, socialne in druge poklice, kjer je odnos pomemben element, sta
(samo)reflektiranje in sposobnost evalvacije ključnega pomena (Žorga in Kobolt, 2006).
Spodbujamo ju lahko s supervizijo, ki jo avtorici opredelita kot: »/…/ posebno učno in
podporno metodo, ki delavcem na omenjenih področjih omogoča, da preko lastnih izkušenj
prihajajo do novih osebnih in strokovnih spoznanj. Omogoča jim tudi, da integrirajo praktične
izkušnje s teoretičnim znanjem, se razbremenijo napetosti in stresov ter kontinuirano izgrajujejo
strokovno identiteto« (Žorga in Kobolt, 2006, str. 133).
Evalvacija je, čeprav zadnja faza pri timskem delu, zelo pomembna etapa timskega dela. S
pomočjo evalvacije lahko ozavestimo napake, ocenimo, v kakšni meri so bili zastavljeni cilji
doseženi, omogoči nam vpogled v dinamiko tima. Če želimo osebnostno in strokovno
napredovati, si moramo nujno vzeti čas za evalvacijo, čeprav je zaradi oblice drugega dela to
velikokrat težko.

3.5 KOMPETENCE, POTREBNE ZA TIMSKO DELO
Skupna komisija Pedagoške fakultete je oblikovala seznam kompetenc, ki naj bi jih študenti
tekom študija razvili. Seznam sestavljajo splošne kompetence visokošolskih diplomantov,
splošne kompetence strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, specifične kompetence
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju ter specifične kompetence posamezne študijske
smeri na pedagoški fakulteti (Kobolt in Dekleva, 2006). Na ravni splošnih kompetenc, ki bi jih
moral posedovati vsak, ki zaključi visokošolski študij, je komisija navedla:


sposobnost komuniciranja, sodelovalno/timsko delo;



sintetično, analitično, ustvarjalno mišljenje ter reševanje problemov;



fleksibilna uporaba znanja v praks;
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avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, (samo)evalviranje in prizadevanje
za kakovost;



splošna razgledanost, sposobnost komuniciranja s strokovnjaki iz drugih strokovnih in
znanstvenih področij;



iniciativnost/ambicioznost, vrednota stalnega osebnega napredovanja in strokovnega
usposabljanja,



organizacijske in vodstvene sposobnosti in



sposobnosti za upravljanje s časom, za samo pripravo in načrtovanje, samokontrola
izvajanja načrtov (prav tam, str. 185-186).

Strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju naj bi, poleg že naštetih splošnih kompetenc, imeli
tudi splošne in specifične kompetence s področja vzgojno-izobraževalnega dela. Te so:


poznavanje in razumevanje socialnih sistemov;



občutljivost/odprtost za ljudi in socialne situacije;



znanje o vzgojnih in izobraževalnih konceptih, njihovih filozofskih in zgodovinskih
temeljih;



uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije;



poznavanje,

razumevanje,

usmerjenost

v inkluzivno,

nediskriminativno

delo,

multikulturalnost;


poznavanje vsebine in metodike področja;



interdisciplinarno povezovanje vsebin;



pedagoško vodenje skupine/razreda;



komuniciranje s strokovnjaki z različnih vzgojno-izobraževalnih področij in



sodelovanje s straši (Kobolt in Dekleva, 2006, str. 186).

Podobne kompetence so našteli tudi ravnatelji, ki so v podobni raziskavi odgovarjali, katere
kompetence mora imeti pedagoški delavec v današnji družbi. Navedli so, da so to:


komunikacijske in organizacijske spretnosti;



timsko delo;



poznavanje in obvladovanje sodobnih didaktičnih pristopov;



širša usposobljenost;



pripravljenost za vseživljenjsko izobraževanje (Razdevšek Pučko in Rugelj, 2006).

Iz naštetega lahko sklepamo, da naj bi vsakdo, ki je uspešno zaključil visokošolsko
izobraževanje, bil zmožen timskega dela oziroma imel potrebne kompetence za timsko delo.
Doseganje kompetenc pa je vezano tudi na razvijanje spretnosti, ki so del splošnih in specifičnih
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kompetenc. V nadaljevanju bom predstavila spretnosti, ki so potrebne za uspešno timsko delo
oziroma spretnosti, ki ji potrebujejo člani učinkovitega tima.
3.5.1

SPRETNOSTI TIMSKEGA DELA

Tako kakor za varno vožnjo s kolesom potrebujemo spretnosti ravnotežja, koordinacije in
usklajenosti gibov, tako za uspešno in učinkovito timsko delovanje potrebujemo določene
spretnosti timskega dela. Kiehn (1995, v Kobolt in Jerebic, 2002) poudari, da je za delo v timu
vzgojiteljev v stanovanjski skupini ključna odprta komunikacija, hkrati je še pomembno, da
znamo reševati konflikte, znamo prisluhniti mladostniku, smo pravični, samokritični in vredni
zaupanja, da z mladostniki vzpostavimo razumevajoč in partnerski odnos ter da delujemo
demokratično in spravno. Čeprav avtor navaja spretnosti, ki naj bi jih imel vzgojitelj v
stanovanjski skupini, lahko omenjene spretnosti prenesemo tudi na druga področja timskega
dela.
O podobnih spretnostih, le v razširjeni obliki, pišejo tudi Aranda, Aranda in Conlon (1998, v
Polak, 2003). Le-te oblikujejo glede na vloge članov tima in jih razvrstijo v tri skupine. Prva
skupina spretnosti timskega dela so spretnosti sporazumevanja, kamor avtorji prištevajo
učinkovito sporazumevanje, miselne strategije, odprto diskusijo, enakovredno vključevanje vseh
članov tima, spretnosti debatiranja, diskutiranja in dialoga. Naslednjo skupino spretnosti, ki so
ključne za učinkovito delovanje v timu, predstavljajo spretnosti aktivnega sodelovanja. Aktivno
sodelovanje članov tima pomeni, da si prizadevajo za razvoj tima in za reševanje konfliktov.
Člani v timu prevzemajo odgovornost za dogajanje v njem, so usmerjeni k ciljem, so iniciativni,
si izmenjujejo ideje, predloge, so energični in organizirani, so dovzetni za spremembe, torej
sprejemajo novosti in drugačna mnenja. Zadnja skupina spretnosti, pomembnih za timsko delo,
so spretnosti, povezane z dogajanjem v timu. Avtorji jih razdelijo še na tri podskupine in sicer
na spretnosti reševanja problemov, interpersonalne spretnosti in spretnosti, ki so povezane z
nalogami.
Krueger (1990, v Polak, 2003, str. 94) je raziskoval značilnosti učinkovitih timov in pri tem
oblikoval seznam spretnosti timskega dela. Za učinkovito timsko delo je njegovem mnenju
potrebno:


na sestankih tima in pri vsakodnevnih interakcijah s kolegi sprejemati in izražati
konstruktivno kritiko;



poslušati mnenja, informacije in ideje drugih članov tima, izražati zanimanje in
podporo;



sprejemati kompromise glede skupnih odločitev;



predstaviti in zagovarjati lastno stališče;
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razkriti svoje občutke v zvezi s problemi v timu;



prevzemati odgovornost in tveganje za nove načine delovanja tima;



dosledno upoštevati in izpolnjevati timske odločitve;



biti neodvisen, a hkrati zaupljiv ter izražati zaupanje drugim članom tima;



biti zanesljiv glede timskih dogovorov in srečanj;



ozaveščati in analizirati probleme timskega dela;



konstruktivno izražati negativna čustva na timskih sestankih in v individualnih
interakcijah z drugimi člani tima;



dajati in sprejemati podporo in spodbude;



učiti se iz uspehov in napak pri lastnem delu in ga izpopolnjevati;



izražati svoja opažanja v neformalnih in formalnih diskusijah;



z zapiski spremljati dogajanje in napredek dela v timu;



spremljati strokovno in znanstveno literaturo s področja timskega dela.

Isti avtor (prav tam) še poudari, da so spretnosti timskega dela pri članih tima različno razvite,
ki se spreminjajo, vendar pri vsakem posamezniku drugače.
Ugotovimo lahko, da se značilnosti uspešnega in učinkovitega tima (sodelovanje, prilagajanje,
sprotno reševanje konfliktov, odprta komunikacija, delitev mnenj, prevzemanje odgovornosti,
energetska opremljenosti članov itd.), zrcalijo v spretnostih, ki so temeljne za timsko delovanje.
3.5.2

RAZVIJANJE SPRETNOSTI TIMSKEGA DELA

Kompetence so nujno povezane z okoljem (socialnim in fizičnim); o kompetentnosti neke osebe
govorimo šele, ko se le-ta znajde v določeni situaciji, kjer to kompetenco uspešno uporabi. Ni
torej dovolj, da nam o določeni kompetenci nekdo nekaj pove, potrebno jo je konkretno
demonstrirati v konkretni situaciji, demonstracija kompetence pa zahteva določene spretnosti.
Tako npr.: »Kompetence komuniciranja ni mogoče pridobiti tako, da predavatelj govori o
komuniciranju, poslušalci pa si to zapomnijo in reproducirajo. Potrebne so interaktivne oblike
dela, ki omogočajo intenzivno komunikacijo. Ustvarjalnosti se ne da naučiti s predavanjem o
njej /…/ temveč z oblikovanjem problemskih situacij, v katerih učenci čim pogosteje aktivno
rešujejo probleme« (Svetlik, 2005, str. 23-24). Kompetence komuniciranja torej dosegamo (med
drugim) tudi z razvijanjem komunikacijskih spretnosti. Podobno lahko trdimo tudi za timsko
delo: kompetenc za timsko delo ne moremo pridobiti, če ne razvijamo tudi spretnosti timskega
dela, teh pa ne moremo razvijati, če aktivno ne delujemo v timu.
Spretnosti se lahko naučimo, lahko pa jih tudi poučujemo (Peklaj idr., 2009). Temeljno okolje,
kjer naj bi pridobili spretnosti, potrebne za nadaljnje življenje, med njimi tudi spretnosti
timskega dela, je formalno izobraževanje od predšolske vzgoje dalje (Boštjančič, 2011).
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Spretnosti se razvijajo v dinamičnem učnem procesu, na primer z aktivnim in reflektivnim
poučevanjem, problemskim učenjem … (Tancig, 2006). Spretnosti timskega dela lahko v času
izobraževanja razvijamo z delom v skupinah, s projektnimi nalogami, s seminarskimi nalogami
(Svetlik, 2005), kasneje v času zaposlitve pa tudi s študijskimi skupinami (Velikonja, 2001). Za
razvoj oziroma izboljšanje spretnosti timskega dela avtor Fredrick (2008) priporoča, da namesto
enega daljšega timskega projekta učencem oziroma študentom ponudimo več manjših. Poleg
formalnega izobraževanja pa je pomemben kontekst, ki naj bi spodbujal razvoj spretnosti
timskega dela, tudi delovno okolje in izkušnje, pridobljene v njem (Boštjančič, 2011).
Za razvoj spretnosti timskega dela je torej nujno delovati v timu, saj se spretnosti timskega dela
šele takrat pričnejo razvijati. Vendar ni dovolj, da zgolj smo v timu. Različni avtorji, med njimi
Salas, Stagl in Burke (2004, v Rapp in Mathieu, 2007), Bolton (1999, v Fredrick, 2008),
Johnson in Johnson (1990, v Page in Donelan, 2003), Michaelson in Black (1994, v Prichard,
Bizo, Stratford, 2006) menijo, da razvrstitev ljudi v time in navodilo, naj delajo skupaj, samo od
sebe ne spodbuja spretnosti timskega dela. Spretnosti timskega dela se ne bodo razvile zgolj
samo s članstvom in delom v skupini. Za razvoj spretnosti timskega dela ni dovolj, da članom
tima zgolj omogočimo delovanje v timu, saj ni nujno, da bomo dobili želene in pričakovane
rezultate. Razvijanje spretnosti timskega dela je proces, ki ga je potrebno nenehno spodbujati.
Eden pomembnejših podpornih dejavnikov razvijanja spretnosti timskega dela je izobraževanje
in usposabljanje za timsko delo (Polak, 2012b), ki članom tima ponudi nekakšen referenčni
okvir o delovanju v timu (Pieterse in Thompson, 2010). Raziskave kažejo, da so člani timov, ki
so bili deležni tovrstnih izobraževanj, imeli spretnosti timskega dela bolj razvite, timsko delo pa
je bilo učinkovitejše (Ellis, Bell, Ployhart, Hollenbeck, Ilgen, 2005, v Rapp in Mathieu, 2007;
Prichard, Bizo, Stratford, 2006). Izobraževanje o timskem delu se mora pričeti z razlago, zakaj
je timsko delo pomembno, kakšen je njegov namen ter katere so prednosti timskega dela. Če
bodo člani tima razumeli pomen timskega dela, bodo bolj motivirani za učenje spretnosti
timskega dela (Page in Donelan, 2003; Fredrick, 2008). K razvoju spretnosti timskega dela
prispevajo tudi treningi, ki simulirajo delovanje v timu. Treningi timskega dela so namenjeni
razvijanju posameznikovega znanja, spretnosti, sposobnosti, stališč …, ki omogočajo
posameznikom učinkovito delovanje v timu (Rapp in Mathieu, 2007). Programi, ki načrtno
razvijajo spretnosti timskega dela, vplivajo na izboljšanje ravnanja v timu (Prichard, Bizo,
Stratford, 2006), boljšo komunikacijo in organizacijo ter povečajo stopnjo znanja o principih
delovanja tima (Page in Donelan, 2003).
Pomembno je tudi, da tim pred začetkom svojega dela (v fazi načrtovanja), oblikuje pravila
delovanja tima, saj le-ta omogočajo bolj konstruktivno reševanje morebitnih sporov (Page in
Donelan, 2003; Polak, 2007). Pravila v timu predstavljajo referenčni okvir in omogočajo
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identifikacijo s timom, po drugi strani pa članom tima prinašajo določeno svobodo in omejitve
ter določajo akcije v timu (Howit, 1989, v Bečaj, 1997). Pravila nam torej omogočajo
vzpostaviti in ohranjati red oziroma preprečujejo kaos (Asch, 1952, v Bečaj, 1997). Poleg jasnih
pravil o delovanju tima, so za razvoj spretnosti timskega dela pomembna še jasna navodila
mentorja ali vodje tima, kaj se od vsakega člana pričakuje, kakšne so njegove naloge in
odgovornosti ter kakšen je cilj tima (Page in Donelan, 2003). Kadar član tima ve, kako naj kaj
naredi, takrat deluje kompetentno (Krampen, 1988, v Boštjančič, 2011).
Refleksija ni samo pomemben element timske evalvacije, temveč pomembno vpliva tudi na
razvijanje spretnosti timskega dela. Spretnosti, potrebne za timsko delovanje, se ne bodo
nadgrajevale, če ne bomo ozavestili svojih ravnanj. Če se o svojem delu ne pogovarjamo, ne
ozavestimo lastnih napak ali napak tima ter tako zapravimo možnost za učenje iz napak.
Refleksija nam omogoča kritičnost ter nam pomaga razumeti dogajanje v timu (Fredrick, 2008).
Različni avtorji, npr. Pieterse in Thompson (2010), Fredrick (2008), Page in Donelan, (2003)
navajajo, da se vsi študenti, pri katerih spodbujajo spretnosti timskega dela, niso sposobni učiti
zgolj iz lastnih izkušenj, zato potrebujejo nekoga, ki bo njihove izkušnje interpretiral in jim jih
pomagal razumeti. Ugotovitve različnih avtorjev o razvijanju timskega dela pri študentih lahko
prenesemo tudi na razvoj spretnosti timskega dela strokovnih delavcev v praksi. Za razvoj
spretnosti timskega dela je torej koristno, da ima tim svojega mentorja, ki članom pomaga
analizirati in predelati izkušnje, jih opazuje med delom oziroma med timskim sestankom ter jim
poda povratno informacijo o njihovem delovanju (Fredrick, 2008; Pieterse in Thompson, 2010;
Page in Donelan, 2003; Velikonja, 2001).
Poleg izobraževanj in treningov o timskem delu lahko svoje spretnosti timskega dela razvijemo
tudi s samostojnim študijem strokovne literature o delovanju v timih (Fredrick, 2008; Polak,
2007). Nova spoznanja o timskem delu, ki jih pridobivamo s samostojnim študijem strokovne in
znanstvene literature s tega področja, omogočajo boljše razumevanje samega sebe in drugih,
spodbujajo intelektualno radovednost, kritično mišljenje in osmišljanje stvarnosti (Polak, 2007).
K razvoju spretnosti timskega dela prispevajo tudi pozitivne izkušnje s timskim delom, ki
prispevajo k temu, da smo motivirani za timsko delo, da se v timu počutimo varne, da se lahko
zgledujemo po ostalih članih ter da si sami izberemo tim, v katerem bomo delovali. Krampen
(1988, v Boštjančič, 2011, str. 28) navaja, da: »Kompetentno delujemo le, če smo dovolj
motivirani /…/« Kadar člani tima dosežejo uspeh in imajo s timskim delom pozitivno izkušnjo,
jih to motivira za nadaljnje timsko delo, s tem pa se krepijo spretnosti timskega dela (Pieterse in
Thompson, 2010; Polak, 2012b). Izvor motivacije za timsko delo je tudi občutek varnosti v
timu. »Varnost pomeni, da je posamezniku socialni prostor, v katerem živi, dovolj predvidljiv in
vreden zaupanja, tako da je v njem mogoče učinkovito načrtovati vedenje« (Bečaj, 2001, str.
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14). K razvoju spretnosti timskega dela pripomore tudi dejstvo, da se člani v timu učijo drug od
drugega, so drug drugemu zgled, si izmenjujejo in dopolnjujejo svoje znanje (Velikonja, 2001).
V heterogenih timih, kjer imajo člani spretnosti timskega dela različno razvite, se člani, ki imajo
določeno spretnost slabše razvite, učijo od tistih, katerim je ta »močno področje« (Pieterse in
Thompson, 2010). K razvoju in nadgradnji spretnosti timskega dela pa prispeva tudi možnost
izbire tima. Člani tima, ki tim izberejo sami, so bolj povezani in produktivni. Skupina petih
ljudi, ki so se sami povezali v tim predstavljajo idealne pogoje za izkušnjo in razvoj spretnosti
timskega dela (Pieterse in Thompson, 2010).
Za čim boljši razvoj spretnosti timskega dela je torej potrebno delovati v timih in imeti
praktične izkušnje, hkrati pa je potrebno tudi izobraževanje o timskem delu. Na razvoj
spretnosti timskega dela vplivajo tudi občutki varnosti in sprejetosti članov v timu, pogostost in
kakovost timske evalvacije in refleksije, jasnost vlog, ciljev, pravil, motivacija članov tima,
zgledi ipd. Pomembno pri tem pa je, da naučeno znanje o delovanju v timih neposredno
prenašamo v svojo prakso.
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4 EMPIRIČNI DEL
4.1 PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE
Dandanes delo v različnih strokah, tudi v pedagoški, ne temelji več zgolj na dobrih in uspešnih
posameznikih. A. Polak (2007) poudarja, da so sodobni pristopi na pedagoškem področju, npr.
interdisciplinarnost, individualizacija, diferenciacija, projektno delo ipd. oblikovali potrebo po
timskem delu v vzgoji in izobraževanju.
Timsko delo sem strokovno utemeljila že v teoretičnem delu tega diplomskega dela. O timskem
delu torej govorimo, kadar je skupina usmerjena na določen cilj in člani skupini sodelujejo z
namenom dosega tega cilja (Rozman, 1993, v Kobolt in Jerebic, 2002). Na pedagoškem
področju timsko delo pomeni, da se najmanj dva pedagoška delavca hkrati usmerjata na iste
učence (Polak, 2007). Namen timskega dela je delitev dela, obveznosti, odgovornosti in nalog
(prav tam), pri tem pa ne gre za poenotenje mnenj, temveč da se na problemsko situacijo
pogleda z različnih vidikov (Rozman, 1993, v Kobolt in Jerebic, 2002).
Za uspešno in učinkovito timsko delo potrebujemo določene kompetence, ki pa se jih lahko
naučimo, lahko pa jih tudi poučujemo (Peklaj idr., 2009). Kompetence lahko najširše
opredelimo kot znanje, spretnosti in strategije (Perrenould, 1997, v Pušnik, 2005; Weinert,
2001, v Pušnik, 2005). Spretnosti torej poleg znanja in strategij pomembno prispevajo k
doseganju določene kompetence. Da se določena kompetenca izrazi, moramo delovati v
določenem kontekstu (Svetlik, 2005). Za razvijanje spretnosti timskega dela (kot dela
kompetence za timsko delovanje) je torej v prvi vrsti pomembno delovanje v timu, Fredrick
(2008) pa izpostavi tudi pomembnost izobraževanja o timskem delu.
V diplomskem delu sem:


teoretično in empirično raziskala pomen timskega dela socialnih pedagogov,



raziskala, kako imajo razvite spretnosti timskega dela študenti socialne pedagogike in
socialni pedagogi v praksi ter jih primerjala med seboj,



raziskala, kateri dejavniki, po mnenju socialnih pedagogov, najbolj prispevajo k razvoju
spretnosti timskega dela.

4.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZA
RV1: Kako razvite imajo spretnosti timskega dela študenti socialne pedagogike?
RV2: Kako razvite imajo spretnosti timskega dela socialni pedagogi v praksi?
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RV3: Kateri dejavniki so po mnenju študentov socialne pedagogike najbolj prispevali k
razvijanju spretnosti timskega dela?
RV4: Kateri dejavniki so po mnenju socialnih pedagogov v praksi najbolj prispevali k
razvijanju spretnosti timskega dela?
Znotraj navedenih raziskovalnih vprašanj sem oblikovala naslednjo statistično hipotezo:
H1: Študenti socialne pedagogike in socialni pedagogi v praksi se v zaznavanju lastnih
spretnostih timskega dela statistično pomembno razlikujejo. Socialni pedagogi v praksi so na
področju timskega dela bolj izkušeni, zato predvidevam, da imajo spretnosti timskega dela bolj
razvite kot redni študenti socialne pedagogike.

4.3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA
V raziskavi sem uporabila sem deskriptivno, ne-eksperimentalno in kvantitativno metodo
raziskovanja, ki temelji na študiji prereza z enkratnim merjenjem.
4.3.1

VZOREC

Vzorec raziskave so predstavljali študenti socialne pedagogike, ki so v študijskem letu
2012/2013 obiskovali četrti letnik prvostopenjskega programa Socialne pedagogike ter socialni
pedagogi, ki so že zaposleni v praksi. V celoti je vprašalnik rešilo 61 anketirancev.
V nadaljevanju predstavljam strukturo vzorca glede na spol, status in delovno dobo vprašanih
(Grafi 1-3):

Graf 1: Predstavitev vzorca glede na spol anketirancev.
V raziskavo je bilo vključenih 61 socialnih pedagogov, od tega 4 moški, kar predstavlja 6,6%
vprašanih, ter 57 žensk, to je 93,4% sodelujočih.
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Graf 2: Predstavitev vzorca glede na status anketirancev.
V raziskavi je sodelovalo 61 socialnih pedagogov. Študentov 4. letnika socialne pedagogike je
bilo 29, kar znaša 47,54% sodelujočih. Zaposlenih socialnih pedagogov je bilo 32, kar pomeni
52,46% vseh vprašanih.

Graf 3: Predstavitev vzorca glede na delovno dobo anketirancev.
Na vprašanje o delovni dobi so anketiranci odgovarjali tako, da so vpisali število let dela v
praksi. Zaradi lažje obdelave podatkov sem število let delovne dobe oblikovala v štiri
kategorije. Prvo kategorijo predstavljajo študenti, ki delovne dobe še nimajo. Teh je 29, kar
pomeni 47,5% vzorca. Zaposlenih socialnih pedagogov je 32, od tega jih ima 15 (to je 24,6%
vseh vprašanih) 1-9 let delovne dobe, 11 vprašanih socialnih pedagogov je zaposlenih že 10-19
let (kar predstavlja 18,0% vprašanih), 20 ali več let delovne dobe pa ima 6 vprašanih socialnih
pedagogov (to je 9,8% vseh vprašanih).
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4.3.2

RAZISKOVALNI INSTRUMENT

Pri svojem raziskovanju sem uporabila Vprašalnik spretnosti timskega dela, ki sem ga povzela
po A. Polak (2012), dodala pa sem tudi nekaj avtorskih vprašanj. Vprašalnik temelji na dveh
ocenjevalnih lestvicah Likertovega tipa. Socialni pedagogi, ki so vprašalnik reševali, so
ocenjevali, (1) kako pogosto določena trditev zanje velja in (2) kako določen dejavnik po
njihovem mnenju vpliva na razvijanje njihovih spretnosti timskega dela. Na ocenjevalni lestvici
spretnosti timskega dela so ocenjevali trditve od 1 do 5, kjer 1 pomeni nikoli, 5 pa pomeni
vedno; na ocenjevalni lestvici dejavniki razvijanja spretnosti timskega dela so ravno tako
ocenjevali trditve od 1 do 5, le da 1 tu pomeni ne vpliva, 5 pa pomeni zelo vpliva. Ocena
pogostosti s trditvami opisanega vedenja in ravnanja je nakazovala stopnjo razvitosti spretnosti
timskega dela. Ocena vpliva posameznega dejavnika na razvitost spretnosti timskega dela je
nakazovala zaznavanje tega vpliva na razvitost spretnosti timskega dela.
Prvi del vprašalnika (prvo in drugo vprašanje) od anketirancev zahteva podatke o statusu in
delovni dobi. Sledi ocenjevalna lestvica o spretnostih timskega dela, tej pa ocenjevalna lestvica
dejavnikov, ki po mnenju anketirancev vplivajo na razvitost spretnosti timskega dela. Sledita še
dve odprti vprašanji o tem, kateri dejavnik po mnenju anketirancev najbolj vpliva na razvitost
spretnosti timskega dela ter vprašanje o področju timskega dela, kjer anketiranci potrebujejo
dodatna izobraževanja. Vprašalnik se zaključi z vprašanjem o spolu anketirancev.
Ocenjevalna lestvica, ki sem jo sestavila sama in predstavlja dejavnike, ki prispevajo k
razvitosti spretnosti timskega dela, sestoji iz treh skupin dejavnikov. V prvi skupini so dejavniki
razvijanja spretnosti timskega dela, ki so povezani z okoljem oziroma situacijo timskega dela
(2., 5., 8., 14., 17. 20. in 22. trditev). Drugo skupino dejavnikov predstavljajo trditve povezane z
izobraževanjem o timskem delu (1., 3., 7., 10., 13., 15., 16., 18., 19. in 21. trditev). Zadnjo
skupino predstavljajo dejavniki, ki ne sodijo v prvo ali drugo skupino (4., 6., 9., 11., 12. in 23.
trditev).
Vrednost Cronbachovega koeficienta α za ocenjevalno lestvico, ki sem jo sestavila sama, znaša
0,836. Ker je njegova vrednost večja kot 0,8, lahko zaključimo, da je lestvica dovolj zanesljiva.
4.3.3

ZBIRANJE PODATKOV

Podatke sem pridobila z Vprašalnikom o spretnostih timskega dela, ki sem ga s pomočjo spletne
ankete poslala na elektronske naslove zaposlenih socialnih pedagogov (elektronske naslove sem
poiskala na spletnih straneh šol, vzgojnih zavodov … ) ter elektronske naslove študentov 4.
letnika socialne pedagogike. Zbiranje podatkov je potekalo meseca maja in junija 2013.
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4.3.4

OBDELAVA PODATKOV

Podatke sem obdelala s pomočjo računalniških programov SPSS in Microsoft Excel 2010 ter
jih prikazala v grafih in tabelah. Za vsako ocenjevalno lestvico sem izračunala aritmetične
sredine in standardne odklone. Statistično pomembnost razlik glede razvitosti spretnosti
timskega dela med študenti socialne pedagogike in zaposlenimi socialnimi pedagogi sem
testirala s t-preizkusom za neodvisne spremenljivke, odprta vprašanja pa sem analizirala z
metodo analize vsebine oziroma s pomočjo kodiranja. Izračun odstotnih deležev je zaradi
majhnega vzorca le informativen.
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
5.1 SPRETNOSTI TIMSKEGA DELA
Timsko delo je priznana, strokovno utemeljena in uveljavljena oblika dela na socialnopedagoškem področju, zato me je zanimalo, kako razvite imajo spretnosti timskega dela študenti
socialne pedagogike ter v praksi zaposleni socialni pedagogi.
5.1.1

SPRETNOSTI

TIMSKEGA

DELA

PRI

ŠTUDENTIH

SOCIALNE

PEDAGOGIKE
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Graf 4: Aritmetične sredine spretnosti timskega dela študentov socialne pedagogike
Študenti socialne pedagogike menijo, da so se skoraj vedno pripravljeni prilagajati, da bi v timu
dosegli skupni dogovor (M = 4,72) (Tabela 1 v prilogi in Graf 4). Študenti socialne pedagogike
tudi menijo, da zelo pogosto spoštujejo in dosledno uresničujejo skupne odločitve in dogovore
(M = 4,66). Prav tako menijo, da si pogosto prizadevajo k oblikovanju rešitev za skupne
probleme, primernih za vse člane tima, pogosto dajejo predloge, mnenja in ideje ter se
zavzemajo za sproščeno izražanje različnih, tudi nasprotujočih si, mnenj (M = 4,31). Po mnenju
študentov imajo le-ti najmanj razvite spretnosti spremljanja strokovnih in znanstvenih spoznanj
s področja timskega dela (M = 3,34), slabše izražajo svoja opažanja, ki so povezana z vsebino
dela in odnosi v timu (M = 3,45). Študenti socialne pedagogike menijo, da imajo tudi nekaj
težav pri izražanju nestrinjanja in nezadovoljstva (M = 3,55). Študenti socialne pedagogike so si
bili najbolj enotni v mnenju, da se prilagajajo spremenljivim okoliščinam – tu so odgovori
najmanj variirali (σ = 0,435). Odgovori študentov so bili najbolj razpršeni pri trditvi o občutku
samostojnosti v timu in prilagajanju drugim članom (σ = 0,951).
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Poleg ocenjevalne lestvice o spretnostih timskega dela so vprašani študenti socialne pedagogike
reševali tudi odprto vprašanje o tem, na katerem področju timskega dela menijo, da bi se morali
še dodatno strokovno izpopolnjevati. Ta del odgovorov sem obdelala s pomočjo kategoriziranja
odgovorov (Tabela 2).
Tabela 2: Področja timskega dela, na katerih se želijo študenti socialne pedagogike
dodatno izobraževati
spretnost timskega dela
skupinska dinamika
evalvacija
lastna pričakovanja
vodenje tima
sporočanje kritike
komunikacija
asertivnost

f
6
6
5
5
3
2
2

%
20,7
20,7
17,2
17,2
10,3
6,9
6,9

V kategorijo lastna pričakovanja sem uvrstila naslednje odgovore: »zavedanje lastnih
pričakovanj in predstav,« »določanje lastnih meja,« »izražanje lastnih mnenj,« ter » /…/ težave
imam z izražanjem mnenja. Sem zelo prilagodljiva oseba, kar je po eni strani v redu. vseeno si
pa želim, da bi si upala večkrat povedati, kaj jaz mislim. Mislim, da sem redko imela okoli sebe
ljudi, kjer sem si to upala storiti.« S kategorijo skupinska dinamika sem poimenovala odgovore:
»delitev vlog,« »področje odnosov, vlog ter skupinske dinamike,« »na usklajevanju nujnih
timskih delavcev (torej takšnih, ki si jih ne izbereš sam),« »skupinska dinamika,« »usklajevanje
ciljev/idej tima,« ter odgovor »kako preseči in sodelovati v timu z ljudmi, s katerimi se sicer ne
razumeš.« Evalvacija vključuje tako evalvacijo lastnega dela kakor dogajanja v timu. Pod
kategorijo asertivnost so študenti socialne pedagogike omenili: »lastna asertivnost,« in
»sprejemanje predvsem negativne kritike o mojem delu.« Kategorije komunikacija, sporočanje
kritike1 ter vodenje tima sem poimenovala neposredno po konkretnih navedbah.
Področja dela, na katerih se želijo študenti socialne pedagogike dodatno izobraževati, se
pravzaprav ujemajo s spretnostmi, ki so glede na rezultate vprašalnika pri študentih socialne
pedagogike najmanj razvite. Študenti se čutijo najmanj kompetentne na področju spremljanja
strokovnih in znanstvenih spoznanj s področja timskega dela, kar se odraža v tem, da so prav vsi
navedli področje, kjer se želijo še dodatno izpopolniti. Študenti ocenjujejo, da je njihova šibka
točka tudi izražanje opažanj, ki so povezana z vsebino dela ali odnosi v timu. Po drugi strani pa
si želijo dodatnega izobraževanja na področju skupinske dinamike (boljše poznavanje skupinske
dinamike lahko omogoči boljše zaznavanje dogajanja v timu), komunikacije (lahko pripomore k

1

Kategoriji komunikacija in sporočanje kritike bi lahko uvrstila v kategorijo asertivnost, vendar bi s tem
izgubila spekter posameznih področij timskega dela, na katerih študenti socialne pedagogike potrebujejo
dodatna izobraževanja.
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lažjemu in bolj učinkovitemu izražanju opažanj) in sporočanja kritike. Menijo tudi, da
potrebujejo še dodatna znanja za vodenje skupine ter znanja o evalvaciji (lastni evalvaciji ter
evalvaciji o delu in odnosih), kar se na nak način tudi povezuje z vsebino in odnosi v timu.
Znanje o vodenju skupine nam namreč omogoča, da vodenje prilagodimo nalogi in dinamiki v
timu, skozi evalvacijo pa lahko izrazimo, kaj nam je všeč ter kaj na moti v zvezi z odnosi in
delom v timu. Po oceni študentov jim veliko težav povzroča izražanje nestrinjanja in
nezadovoljstva, kar so izrazili v odprtem vprašanju z željo, da bi se izpopolnjevali o
komunikaciji, asertivnosti, evalvaciji, vodenju tima, prepoznavanju in izražanju lastnih
pričakovanj.
Študenti socialne pedagogike se čutijo najbolj kompetentne v prilagajanju članom tima,
spoštovanju dogovorov in odločitev, iskanju rešitev za skupne probleme, itd. Tu se morda kaže
vpliv načina študija. Velikokrat se zgodi, da se profesorji s študenti skupaj odločajo o kakšni
stvari (npr. o tem, kako bodo potekala predavanja). Za uspešen dogovor je potrebno veliko
prilagajanja, predvsem pa je potrebno iskati rešitve, ki bi bile primerne za vse. Razlog, da imajo
študenti, po njihovem mnenju, najmanj razvite spretnosti spremljanja strokovnih spoznanj s
področja timskega dela pa je najbrž v tem, da v času študija prebirajo tudi drugo strokovno
literaturo (potrebno za seminarsko nalogo ali izpit) in jim za branje strokovne literature o
timskem delu najverjetneje zmanjka časa.
5.1.2

SPRETNOSTI TIMSKEGA DELA SOCIALNIH PEDAGOGOV V PRAKSI
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Graf 5: Aritmetične sredine spretnosti timskega dela v praksi zaposlenih socialnih pedagogov
Rezultati v Tabeli 3 (glej prilogo) in Grafu 5 kažejo, da zaposleni socialni pedagogi menijo, da
se čutijo najbolj kompetentne na področju spoštovanja in doslednega uresničevanja skupnih
odločitev ter odgovorov (M = 4,63). Precej pogosto menijo, da zastopajo svoje osebno in
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strokovno mnenje (M = 4,41), pogosto menijo, da so se tudi pripravljeni prilagajati članom
tima, da bi dosegli skupen dogovor (M = 4,34) ter da so odprti za dobronamerno kritiko in
predloge preostalih članov tima (M = 4,34). Zaposleni socialni pedagogi ocenjujejo, da imajo
najmanj razvite spretnosti s področja strokovnih in znanstvenih spoznanj o timskem delu (M =
3,41), na področju sporočanja opažanj o delu in odnosih v timu (M = 3,50) ter s področja
izražanja nezadovoljstva in nestrinjanja (M = 3,68). Ugotovimo lahko, da sta obe skupini
omenjene spretnosti timskega dela ocenili kot najmanj razvite. Odgovori zaposlenih socialnih
pedagogov so bili najbolj razpršeni v primeru trditve V timu sproščeno izražam svoje
nestrinjanje in nezadovoljstvo (σ = 0,909). Njihovi odgovori pa so najmanj variirali v primeru
trditve Skupne odločitve in dogovore spoštujem in jih dosledno uresničujem (σ = 0,492).
Na odprto vprašanje o tem, na katerem področju timskega dela menijo, da bi se morali še
dodatno strokovno izpopolnjevati, so zaposleni socialni pedagogi odgovorili dokaj podobno
kakor študenti socialne pedagogike. Tudi te odgovore sem obdelala s pomočjo kategoriziranja
odgovorov (Tabela 4).
Tabela 4: Področja timskega dela, na katerih se želijo v praksi zaposleni socialni pedagogi
dodatno izobraževati
spretnost timskega dela
vodenje
odnos do drugih
konflikti
cilji in vloge
evalvacija
lastna iniciativa
nova spoznanja
asertivnost
komunikacija

f

%

5
5
5
4
4
3
2
2
2

15,6
15,6
15,6
12,5
12,5
9,4
6,3
6,3
6,3

Kategorijo, ki sem jo poimenovala nova spoznanja označujeta odgovora: »znanja ni nikoli
dovolj - vsa področja je treba nadgrajevati,« in »menim, da so smiselna izpopolnjevanja, ki se
jih udeležuje cel tim - ter pridobljeno takoj uporabi.« V kategorijo cilji in vloge sem uvrstila
odgovore: »jasnost vlog,« »opredelitev problema,« »jasno postavljena merila,« in »postavljanje
jasnih ciljev.« V kategorijo evalvacija sem uvrstila odgovore: »supervizija,« »timska evalvacija
timskega dela,« ter »ozaveščanje občutkov pri sebi in zavedanje svojih (nezavednih) vedenjskih
vzorcev.« V kategorijo lastna iniciativa sem uvrstila odgovore: »sodelovanje,« »odgovornost,«
in »več izkušenj.« Odnos do drugih pomeni: »bolj diplomatski, potrpežljiv pristop – povsem
naivno, vedno znova pričakujem, da smo vsi pripravljeni delati in to celo dobro ...« » /…/ delo z
manj motiviranimi člani tima, delo s težavnimi člani tima, ravnanje s frustracijami ob
sodelovanju z različnimi ravnmi delovnih sposobnosti članov tima /…/ ,« »poslušanje drugega,«
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ter »spoštovanje ostalih članov.« V kategorijo konflikti sem uvrstila odgovore: »usklajevanje
različnih mnenj,« »upoštevanje vsakega,« »sprejemanje nasprotujočih si mnenj,« »reševanje
konfliktov v delovnem timu,« in »izražanje in uveljavljanje lastnega mnenja.« Kategorije
vodenje, asertivnost in komunikacija sem poimenovala neposredno po konkretnih navedbah.
Najmanj izražena spretnost pri zaposlenih socialnih pedagogih je po njihovem mnenju
poznavanje strokovnih novosti s področja timskega dela. To se odseva v tem, da so čisto vsi
anketiranci navedli področje timskega dela, o katerem bi se želeli dodatno izobraževati.
Pomanjkanje izražanja opažanj o delu in dogajanju v timu ter pomanjkanje izražanja nestrinjanj
in nezadovoljstva se zrcali v tem, da so zaposleni socialni pedagogi izrazili željo po dodatnem
izobraževanju s področja vodenja, asertivnosti, evalvacije, komunikacije, reševanja konfliktov,
odnosov, lastnega angažmaja ter področja ciljev in vlog v timu.
Zaposleni socialni pedagogi se čutijo najbolj kompetentne na področju spoštovanja dogovorov
in podajanja strokovnega ter osebnega mnenja. Menijo tudi, da so odprti za dobronamerno
kritiko. Menim, da so navedene spretnosti timskega dela pridobili z delovnimi izkušnjami in
strokovnim razvojem. Zaposleni socialni pedagogi zaznavajo, da imajo najmanj razvito
spretnost spremljanja strokovnih novosti s področja timskega dela. Menim, da je tudi pri njih
razlog za to pomanjkanje časa. Lahko pa bi bil razlog tudi v tem, da spremljanje strokovne
literature in samostojni študij povezujejo zgolj s formalnim izobraževanjem, ne pa tudi z
vseživljenjskem učenjem.
5.1.3

SPRETNOSTI TIMSKEGA DELA PRI SOCIALNIH PEDAGOGIH – skupni
rezultati
5
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Graf 6: Aritmetične sredine spretnosti timskega dela – skupni rezultati
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Raziskava je pokazala, da so spretnosti, za katere anketiranci menijo, da so najbolj izražene in
spretnosti, za katere anketiranci menijo, da so najmanj izražene pri obeh skupinah zelo podobne.
Študenti in v praksi zaposleni socialni pedagogi svojo kompetentnost torej ocenjujejo podobno,
kar je pokazala že evalvacijska študija študijskega programa Socialna pedagogika, ki je potekala
v letih 1997-2003 (Kobolt in Dekleva, 2006).
Iz Tabele 5 (v prilogi) in Grafa 6 lahko razberemo, da anketirani socialni pedagogi menijo, da
imajo najbolj razvite spretnosti spoštovanja skupnih dogovorov (M = 4,64), naslednja zelo
dobro razvita spretnost je prilagajanje članom tima (M = 4,52). Sledijo ji oblikovanje rešitev,
primernih za vse, odprtost za dobronamerno kritiko ter sproščeno izražanje, tudi nasprotujočih
si, mnenj (M = 4,30). Najmanj izražene spretnosti po mnenju anketiranih socialnih pedagogih so
poznavanje strokovnih in znanstvenih spoznanj s področja timskega dela (M = 3,38), izražanje
opažanj glede dogajanja v timu (M = 3,48) ter izražanje nestrinjanja in nezadovoljstva (M =
3,62).
Kot najbolj izražena spretnost timskega dela se je po mnenju socialnih pedagogov izkazalo
spoštovanje in upoštevanje dogovorov, takoj za tem glede na aritmetične sredine sledi
prilagajanje članom tima, iskanje rešitev, ki so primerne za vse, odprtost za dobronamerno
kritiko in zavzemanje za sproščeno izražanje mnenj. Dejstvo, da anketirani socialni pedagogi
menijo, da so najbolj razvite ravno te spretnosti, lahko povežemo z dejstvom, da so vsi ti
elementi pravzaprav osnovni pogoji za uspešno timsko delo (Kobolt in Jerebic, 2002; Brajša,
1995).
Kot najmanj izraženo spretnost timskega dela so anketirani socialni pedagogi navedli
poznavanje znanstvenih in strokovnih spoznanj s področja timskega dela. Spremljanje
strokovnih spoznanj je pomembna kompetenca vsakega visokošolskega diplomanta (Kobolt in
Dekleva, 2006), vsakega socialnega pedagoga (Vernooij, 1995, v Kobolt in Dekleva, 2006;
AIEJI, 2009) ter vseh (pedagoških) delavcev, ki delujejo v timu (Krueger, 1990, v Polak, 2003).
Ugotavljam, da si študenti in zaposleni želijo dodatnih izobraževanj s področja timskega dela,
vendar jim po mojem mnenju za to pogosto zmanjkuje časa, saj imajo še druge študijske in
delovne obveznosti. Ena izmed možnosti seznanjenja z novostmi s področja timskega dela so
tudi izobraževanja in seminarji o timskem delu, ki pa večinoma potekajo v popoldanskem času
(Polak, 2006). Nekateri imajo v dopoldanskem času predavanja oziroma obveznosti in so za
dodatna izobraževanja v popoldanskem času preutrujeni, nekateri pa izvajajo delovne
obveznosti tudi popoldne, tako da se tovrstnih izobraževanj ne morejo udeleževati. Poleg
pomanjkanja časa na razvitost spretnosti spremljanja novosti o timskem delu vplivata tudi
utrujenost in energetska opremljenost. Pomemben faktor, ki vpliva na spremljanje strokovnih
spoznanj s področja timskega dela, so pri zaposlenih socialnih pedagogih tudi njihovi nadrejeni,
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ki svoje zaposlene pošiljajo na različna izobraževanja in usposabljanja. Če institucija za
financiranje tovrstnih izobraževanj nima sredstev, si mora stroške kriti socialni pedagog sam.
To pa je lahko pri nekaterih ključni razlog za neudeležbo na seminarjih.
Rezultati so pokazali, da anketirani socialni pedagogi menijo, da imajo težave z izražanjem
opažanj glede dogajanja v timu ter z izražanjem nestrinjanj in nezadovoljstva. To nakazuje, da
so morda imeli izkušnjo delovanja v timu, v katerem niso imeli primernega občutka sprejetosti.
Kadar posameznik v timu ne zadovolji potrebe po sprejetosti, se boji, da bi bil zasmehovan,
odklonjen in zavrnjen, zato strahu, razočaranja in negotovosti prosto ne izraža (Maslow, 1982,
Bell, 1997, v Polak, 2007; Bečaj, 2001). Drugi razlog, zakaj vprašani menijo, da imajo težave z
opisovanjem dogajanja in izražanjem nestrinjanja je lahko tudi v tem, da jih je strah, kaj bodo
na to rekli sodelavci. Ne želijo se jim zameriti, zato informacije olepšujejo. Vedeti pa moramo,
da na neverbalni ravni nestrinjanje težko prikrijemo, hkrati s tem pa ustvarjamo vzdušje
neiskrenosti in nezaupanja (Polak, 2007). A. Polak (2012b) ugotavlja, da so slovenski pedagoški
delavci premalo vešči kritične in profesionalne refleksije, predvsem zaradi bojazni, da se bomo
sodelavcem zamerili. Pogosto je refleksija presplošna, nestrokovna in premalo poglobljena
(prav tam). Zanimivo je, da anketiranci menijo, da je odprtost za (dobronamerno) kritiko
razmeroma dobro izražena, izražanje nestrinjanja pa razmeroma slabo. Morda je s kritiko ravno
obratno, kot je s pohvalo: načeloma ljudje pohvalo lažje damo kot sprejmemo; kritiko pa lažje
sprejmemo kakor damo. Ali kot pravi Resman (1993, v Polak, 2007, str. 56): »/…/ pogosteje
oddajamo dobre informacije, slabše pa sprejemamo."
Študenti in zaposleni socialni pedagogi se (glede na to, da se odgovori o dodatnem
izpopolnjevanju na področju timskega dela in najmanj razviti spretnosti timskega dela med
seboj ujemajo) dobro zavedajo svojega šibkega predznanja na področju timskega dela. M. A.
Vernooij (1995, v Kobolt in Dekleva, 2006) poudari, da je poleg zavedanja svojih prednosti ena
ključnih kompetenc socialnega pedagoga tudi zavedanje svojih pomanjkljivosti.
Iz Tabele 5 in Grafa 6 lahko še razberemo, da je najnižja povprečna ocena spretnosti 3,34. Na
osnovi tega lahko sklenemo, da socialni pedagogi, ki so sodelovali v raziskavi, menijo, da imajo
spretnosti timskega dela dobro razvite. To je potrdila tudi raziskava Področja delovanja
socialnih pedagogov (Zupančič, 2000, v Kobolt in Dekleva, 2006), v kateri so diplomirani
socialni pedagogi izjavljali, da so dobro usposobljeni za delo, med drugim tudi za timsko
delovanje. Omenjena ugotovitev je morda odraz samega načina študija – tema timskega dela je
vključena v predmet Pedagoška psihologija, seminarji in seminarske naloge se večinoma pri
vseh predmetih izvajajo timsko, študenti socialne pedagogike izvajajo vajo Timsko delo z
zunanjim strokovnjakom, imajo možnost obiskovati izbirni predmet Timsko delo v vzgoji in
izobraževanju idr. (Polak, 2012b). Na omenjeno dejstvo pa vpliva tudi narava dela socialnih
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pedagogov, ki vključuje timsko izvedbo projektov, timsko pripravo in realizacijo
individualiziranih programov pomoči za učence s posebnimi potrebami ter timsko delo v
stanovanjskih skupinah (Kobolt, 2012).

5.2 DEJAVNIKI,

KI

SO

PO

MNENJU

ANKETIRANIH

SOCIALNIH PEDAGOGOV PRISPEVALI K RAZVITOSTI
SPRETNOSTI TIMSKEGA DELA
V raziskavi me je še zanimalo, kateri dejavniki so po mnenju študentov in zaposlenih socialnih
pedagogov najbolj vplivali na razvitost spretnosti timskega dela.
5.2.1

DEJAVNIKI, KI SO PO MNENJU ŠTUDENTOV SOCIALNE PEDAGOGIKE
NAJBOLJ PRISPEVALI K RAZVITOSTI SPRETNOSTI TIMSKEGA DELA
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Graf 7: Aritmetične sredine dejavnikov, ki so prispevali k razvitosti spretnosti timskega dela
študentov socialne pedagogike
Po mnenju študentov (Tabela 6 v prilogi in Graf 7) so k razvitosti njihovih spretnosti najbolj
prispevale dobre izkušnje in uspešno timsko delo v preteklosti (M = 4,66). Zelo pomemben
dejavnik vplivanja je tudi delovanje v skupinah oziroma timu (M = 4,55). Povratne informacije
ostalih članov tima so po mnenju študentov tretji najpomembnejši dejavnik vplivanja (M =
4,52). Študenti socialne pedagogike menijo, da na razvijanje spretnosti timskega dela najmanj
vpliva branje strokovne literature (M = 3,00). Nizko oceno vplivanja so pripisali tudi dejavniku
zgledi timskega dela profesorjev in asistentov (M = 3,03) ter predavanja o timskem delu (M =
3,21). Študenti so si bili najbolj enotni glede dejavnika delovanje v skupinah (σ = 0,572), najbolj
razpršeni pa so bili odgovori pri dejavniku seminarska naloga (σ = 1,149).
Poleg ocenjevalne lestvice o dejavnikih, ki so prispevali k razvitosti spretnosti timskega dela so
vprašani študenti socialne pedagogike reševali tudi odprto vprašanje o tem, kaj po njihovem
mnenju v času študija in kasneje v praksi najbolj razvija spretnosti timskega dela oziroma
33

pripravlja za učinkovito timsko delo. Odgovore na odprto vprašanje sem obdelala s pomočjo
kategoriziranja odgovorov (Tabela 7 v prilogi). V kategorijo študijske obveznosti sem uvrstila
naslednje navedbe: seminarske naloge, vaje, projekte ter prakso, v kategorijo delovni odnosi pa
prilagajanje in pozitivno klimo.
Po mnenju študentov socialne pedagogike v procesu razvijanja spretnosti timskega dela najbolj
vplivajo izkušnje, sodelovanje v timu ter študijske obveznosti (Tabela 7). Vsi trije najpogosteje
zastopani dejavniki sodijo v skupino dejavnikov, ki so povezani z okoljem oziroma situacijo
timskega dela. Dobljeni odgovori se ujemajo z rezultati v Tabeli 6. Študenti socialne
pedagogike menijo, da so na razvitost spretnosti timskega dela najbolj vplivale izkušnje ter
delovanje v skupinah oziroma timih.
Da so izkušnje s timskim delom in delovanje v skupini pomembni dejavniki spodbujanja in
razvijanja spretnosti timskega dela so poudarili tudi učitelji, ki so sodelovali v usposabljanju
učiteljev za timsko delo z naslovom Timsko delo v šoli – razvojni pristop (Polak, 2006) ter
učiteljice in vzgojiteljice, ki so sodelovale v evalvacijski študiji Pedagoški delavci, njihovo
strokovno izpopolnjevanje, motivacija in stališča do posameznih strokovnih rešitev kurikularne
prenove (Polak, 2012b). A. Polak (2007) meni, da se je za timsko delo smiselno usposabljati le
ob neposrednem aktivnem timskem delu, kar nam omogoči vpogled v prednosti in slabosti
timskega dela. Z osebno izkušnjo timskega dela vsak udeleženi sam preveri teoretična
spoznanja in z njimi ustvarja lastno prakso (Polak, 2012b). Izkušnja delovanja v timu je torej
pomemben dejavnik razvijanja spretnosti timskega dela. Če je ta izkušnja pozitivna, je to še
toliko močnejši dejavnik (Pieterse in Thompson, 2010; Polak, 2012b). Za razvijanje spretnosti
timskega dela so izkušnje in delovanje v timskem delu nujne, saj se, dokler ne delujemo v
konkretnem okolju, specifične spretnosti ne morejo razviti (Svetlik, 2005; Kohont, 2005).
Pomemben dejavnik razvijanja spretnosti timskega dela je za študente socialne pedagogike tudi
povratna informacija s strani drugih članov v timu. Povratna informacija je povezana s
komunikacijo, ki pa je osnovno orodje sporazumevanja v timu. Odsevala naj bi aktivnost in
dogajanje v timu, omogočala primerno izmenjavo informacij med člani tima ter zagotavljala
članom tima povratne informacije o njihovem delu (Polak, 2007). Po J. Chivers (1995, v Polak,
2007) naj bi komunikacija med drugim obsegala sprejemanje in dajanje povratnih informacij v
zvezi s posameznikovim delom ter delom kolegov. Za uspešno timsko delo je pomembno tudi,
da se o svojem delu in o delu tima pogovarjamo, saj nam to omogoča razumeti dogajanje v timu
(Fredrick, 2008).
Študenti socialne pedagogike menijo, da na razvitost spretnosti timskega dela najmanj vpliva
branje strokovne literature o timskem delu ter predavanja o timskem delu. Dobljene rezultate
lahko povežemo s tem, da je poznavanje strokovnih novosti s področja timskega dela
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pravzaprav najšibkejša točka študentov. Menim, da na to vpliva tudi trenutna miselnost družbe,
kjer so izkušnje včasih pomembnejše kakor izobrazba. A. Polak (2007) poudarja, da
usposabljanje za timsko delo ne more vključevati le strokovnih in teoretičnih razlag ter
samostojnega študija strokovne literature, vključevati mora tudi praktično in aktivno delovanje
v timih. Vsekakor pa je izobraževanje o timskem delu pomemben dejavnik razvijanja spretnosti
timskega dela, saj kdor je bil deležen tovrstnih usposabljanj, je izkazoval bolj razvite spretnosti
timskega dela (Ellis, Bell, Ployhart, Hollenbeck, Ilgen, 2005, v

Rapp in Mathieu, 2007;

Prichard, Bizo, Stratford, 2006; Page in Donelan, 2003). Najmanj spodbudni dejavnik za
razvitost spretnosti timskega dela so po oceni študentov še zgledi profesorjev in asistentov. Med
profesorji in študenti obstoji uraden odnos, ki po mojem mnenju (preveč) asociira na izpit in
ocenjevanje, zato se študenti od njih ne morejo učiti timskega dela.
5.2.2

DEJAVNIKI, KI SO PO MNENJU SOCIALNIH PEDAGOGOV V PRAKSI
NAJBOLJ PRISPEVALI K RAZVITOSTI SPRETNOSTI TIMSKEGA DELA
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Graf 8: Aritmetične sredine dejavnikov, ki prispevajo k razvitosti spretnosti timskega dela v
praksi zaposlenih socialnih pedagogov
Rezultati iz Tabele 8 (v prilogi) in Grafa 8 nam pokažejo, da so po mnenju v praksi zaposlenih
socialnih pedagogov na razvitost spretnosti timskega dela najbolj vplivali občutek varnosti v
timu (M = 4,72). Na spretnosti timskega dela so po njihovem mnenju pomembno vplivali tudi
jasna navodila, kaj je cilj oziroma naloga tima (M = 4,69). Tretji najpomembnejši dejavnik
vplivanja, po mnenju v praksi zaposlenih socialnih pedagogov, pa so jasno določene
odgovornosti posameznih članov tima (M = 4,65). Zaposleni socialni pedagogi so ocenili, da na
je razvitost njihovih spretnosti timskega dela najmanj vplivalo sodelovanje pri skupni
seminarski nalogi (M = 3,16). Naslednji dejavnik z najmanjšim vplivom so bila predavanja o
timskem delu (M = 3,19). Po oceni zaposlenih socialnih pedagogov je imelo majhen vpliv na
razvitost njihovih spretnosti timskega dela tudi branje strokovne literature o timskem delu (M =
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3,28). Tu je potrebno poudariti, da so bile vse ocene nad srednjo vrednostjo, kar pomeni, da
anketirani zaposleni socialni pedagogi vse naštete dejavnike zaznavajo kot dejavnike, ki so
prispevali k razvitosti spretnosti timskega dela. Ocene zaposlenih socialnih pedagogov so si bile
najbolj enotne pri oceni dejavnika občutek varnosti v timu (σ = 0,457), odgovori pa so najbolj
variirali pri dejavniku branje strokovne literature (σ = 0,991).
Poleg ocenjevalne lestvice o dejavnikih, ki so prispevali k razvitosti spretnosti timskega dela so
anketirani zaposleni socialni pedagogi odgovarjali tudi na odprto vprašanje o tem kaj po
njihovem mnenju v času študija in kasneje v praksi najbolj spodbuja razvoj spretnosti timskega
dela oziroma kaj jih pripravlja za učinkovito timsko delo. Odgovore na to vprašanje sem
kategorizirla (Tabela 9 v prilogi). V kategorijo izkušnje sem uvrstila odgovore: »praksa,«
»praktično delo,« in »prostovoljsko delo.« V kategorijo odnosi sem uvrstila odgovore: »odprti
odnosi,« in »demokratična klima organizacije.« Kategorija komunikacija je vključevala
naslednje navedbe: »odprta komunikacija,« »sprejemanje različnih mnenj,« »iskrena
komunikacija,« »dobra komunikacija,« »poslušanje,« in »izražanje mnenj.« V kategorijo
motivacija pa sem uvrstila »sodelovanje,« in »želja po timskem delu.«
Zaposleni socialni pedagogi menijo (Tabela 8), da na razvitost spretnosti timskega dela najbolj
vpliva občutek varnosti. Tudi pri navajanju najmočnejšega dejavnika se odgovor občutek
varnosti večkrat pojavi (Tabela 9). Bečaj (2001) meni, da je občutek varnosti pomemben izvor
motivacije za timsko delo. Če se član tima počuti varnega, bo motiviran za delovanje v timu,
timu bo zaupal, zaupanje med člani pa bo vodilo k učinkovitemu timskemu delu.
Na razvitost spretnosti timskega dela po mnenju zaposlenih socialnih pedagogov vplivajo še
jasna navodila, kaj je cilj/naloga tima ter jasno določene odgovornosti posameznih članov tima.
Opredeljene naloge oziroma cilj tima in jasne odgovornosti članov tima so pomembni faktorji v
procesu razvijanja spretnosti timskega dela (Page in Donelan, 2003). Kadar član tima ve, kakšne
so njegove naloge ter kakšen je namen tima, je bolj motiviran za učenje spretnosti timskega dela
(Page in Donelan, 2003), poleg tega pa deluje tudi bolj kompetentno (Krampen, 1988, v
Boštjančič, 2011).
Po mnenju zaposlenih socialnih pedagogov (Tabela 8) na razvitost spretnosti timskega dela
najmanj vplivajo timsko zasnovane seminarske naloge. Menim, da je je temu tako zato, ker v
praksi zaposleni socialni pedagogi niso več v situacijah, ko bi morali timsko pripravljati
seminarske naloge. Tovrstna oblika dela je pogostejša v času študija, kasneje na delovnem
mestu pa je zelo redka.
Nizek vpliv na razvitost spretnosti timskega dela imajo podobno kot pri študentih tudi po oceni
zaposlenih (Tabela 8) predavanja o timskem delu ter branje strokovne literature s področja
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timskega dela. V tej ugotovitvi se odseva dejstvo, da zaposleni socialni pedagogi menijo, da
imajo prav spretnost poznavanja znanstvenih in strokovnih novosti najmanj razvito. A. Polak
(2007) meni, da le redki pedagogi v času študija dobijo dovolj specifičnega znanja o timskem
delu. Poleg tega timsko delo na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji še nima dolge
tradicije. Ravno zaradi tega je zelo pomembno, da postane poznavanje zakonitosti timskega dela
(tudi preko formalnega oziroma neformalnega usposabljanja) samoumeven del poklicne vloge
pedagoga v sodobni družbi (prav tam).
Po mnenju zaposlenih socialnih pedagogov k razvitosti njihovih spretnosti timskega dela najbolj
vplivajo izkušnje, komunikacija in delovanje v različnih timih (Tabela 9). Dobljeni odgovori
anketirancev so me presenetili. Zaposleni socialni pedagogi so kot najmočnejše dejavnike
vplivanja zaznali izkušnje (Tabela 9), glede na velikost aritmetičnih sredin ocen različnih
dejavnikov (Tabela 8) pa je ocena tega dejavnika nekje na sredini. Dobljeni rezultati so lahko
tudi odraz dveh različnih načinov pridobivanja podatkov: anketiranci so enkrat izpolnjevali
ocenjevalno lestvico drugič pa odprto vprašanje.

5.3

PRIMERJAVA

SPRETNOSTI

TIMSKEGA

DELA

PRI

ŠTUDENTIH SOCIALNE PEDAGOGIKE IN ZAPOSLENIH
SOCIALNIH PEDAGOGIH
V okviru proučevanja spretnosti timskega dela sem zastavila hipotezo H1, ki pravi, da se
študenti socialne pedagogike in socialni pedagogi v praksi v zaznavanju lastnih spretnostih
timskega dela statistično pomembno razlikujejo. Predvidevala sem, da so socialni pedagogi v
praksi so na področju timskega dela bolj izkušeni, zato imajo tudi spretnosti timskega dela bolj
razvite kot redni študenti socialne pedagogike. Dano hipotezo sem statistično preverjala s tpreizkusom za neodvisne vzorce.
Povprečna ocena spretnosti timskega dela pri študentih socialne pedagogike znaša 4,05; pri
zaposlenih socialnih pedagogih pa 4,10 (Tabela 10 v prilogi). Statistična pomembnost (Tabela
11 v prilogi) F-testa homogenosti varianc (p) znaša 0,094. Ker je p > 0,05, razlike med
variancama obeh skupin niso statistično pomembne, torej sta varianci približno enaki. V
povprečju imajo socialni pedagogi v praksi spretnosti timskega dela bolj razvite (M = 4,10; SE
= 0,072 ) kot pa študenti socialne pedagogike (M = 4,05; SE = 0,053), vendar pa ta razlika ni
statistično pomembna t (57) = - 0,595; p > 0,05. Hipotezo »Študenti socialne pedagogike in
socialni pedagogi v praksi se v zaznavanju lastnih spretnostih timskega dela statistično
pomembno razlikujejo. Socialni pedagogi v praksi so na področju timskega dela bolj izkušeni,
zato imajo spretnosti timskega dela bolj razvite kot redni študenti socialne pedagogike.«
zavrnemo. Med študenti socialne pedagogike in zaposlenimi socialnimi pedagogi nismo uspeli
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dokazati razlik v razvitosti spretnosti timskega dela. Razlike v populaciji študentov socialne
pedagogike in zaposlenih socialnih pedagogov morda obstajajo, vendar jih na danem vzorcu
nismo uspeli statistično dokazati. Dobljenih absolutnih razlik tako ne moremo posplošiti na
celotno množico.
Kljub temu, da sem hipotezo H1 ovrgla, me je zanimalo ali obstajajo razlike med študenti
socialne pedagogike in zaposlenimi socialnimi pedagogi glede posameznih spretnosti timskega
dela. Naredila sem preizkus aritmetičnih sredin za vsako spretnost timskega dela posebej
(Tabela 12 v prilogi). Pri vseh spretnostih timskega dela je bil p > 0,05, razen pri eni je bil p ≤
0,05. Ugotovila sem, da se študenti socialne pedagogike in zaposleni socialni pedagogi
statistično pomembno razlikujejo le v spretnosti prilagajanja z namenom dosega skupnega
dogovora. V povprečju so se študenti socialne pedagogike v timu bolj pripravljeni prilagajati
(M = 4,72) kot pa v praksi zaposleni socialni pedagogi (M = 4,34).
Raziskava je pokazala, da med študenti socialne pedagogike in zaposlenimi socialnimi pedagogi
sicer obstajajo absolutne razlike v zaznani razvitosti spretnosti timskega dela v prid zaposlenim
socialnim pedagogom, vendar te razlike niso statistično pomembne. Sklenemo torej lahko, da
imajo študenti socialne pedagogike in zaposleni socialni pedagogi spretnosti timskega dela
približno enako razvite. Podobno ugotovitev je pokazala tudi evalvacija študija Oddelka za
socialno pedagogiko, kjer so se študenti in diplomanti socialne pedagogike glede
kompetentnosti za delo (tudi za delovanje v timu) podobno ocenili (Kobolt in Dekleva, 2006).

38

6 SKLEP
V raziskavi sem ugotavljala, kako razvite spretnosti timskega dela imajo študenti socialne
pedagogike in zaposleni socialni pedagogi po samooceni ter kateri dejavniki so po njihovem
mnenju najbolj vplivali na razvitost njihovih spretnosti timskega dela.
Raziskava je pokazala, da tako študenti socialne pedagogike kakor zaposleni socialni pedagogi
menijo, da imajo spretnosti timskega dela dobro razvite, kar je precej spodbudno. Spretnosti, za
katere menijo da so najbolj razvite in spretnosti, za katere menijo da so najmanj razvite so pri
obeh skupinah podobne. Po oceni študentov imajo le-ti najbolj razvite spretnosti prilagajanja
drugim članom z namenom, da bi dosegli skupni dogovor, spoštovanja in doslednega
uresničevanja skupnih odločitev ter dogovorov, oblikovanja rešitev, ki so primerne za vse,
dajanja predlogov, idej in mnenj pri skupnih odločitvah ter spretnost zavzemanja za sproščeno
izražanje različnih – tudi nasprotujočih si – mnenj. Zaposleni so sami zase ocenili, da imajo
najbolj razvite spretnosti spoštovanja in doslednega uresničevanja skupnih odločitev ter
dogovorov, zastopanja osebnega in strokovnega mnenja, prilagajanja drugim članom z
namenom, da bi dosegli skupni dogovor ter spretnost sprejemanja dobronamerne kritike in
predlogov ostalih članov.
Tako študenti socialne pedagogike, kakor tudi zaposleni socialni pedagogi ocenjujejo, da imajo
najmanj razvite spretnosti seznanjanja s strokovnimi in znanstvenimi spoznanji s področja
timskega dela, ustnega in pisnega izražanja svojih opažanj, povezanih z vsebino dela in/ali
odnosi v timu ter sproščenega izražanja nestrinjanja in/ali zadovoljstva.
Hipotezo, da imajo zaposleni socialni pedagogi po samooceni svoje spretnosti timskega dela
bolj razvite kakor študenti socialne pedagogike, zavrnemo. Študenti socialne pedagogike in
zaposleni socialni pedagogi izkazujejo precej podobne spretnosti timskega dela.
Po mnenju študentov na njihovo razvitost spretnosti timskega dela najbolj vplivajo dobre
izkušnje in uspešno timsko delo v preteklosti, delovanje v skupinah/timu ter povratna
informacija ostalih članov tima. Zaposleni socialni pedagogi menijo, da so najvplivnejši
dejavniki občutek varnosti v timu, jasna navodila, kaj je naloga/cilj tima ter jasno določene
odgovornosti posameznih članov tima. Na spretnosti timskega dela po oceni študentov najmanj
vplivajo branje strokovne literature o timskem delu, zgledi timskega dela profesorjev in
asistentov ter predavanja o timskem delu. Po oceni zaposlenih imajo najmanjši vpliv na njihove
spretnosti timskega dela sodelovanje pri skupnih seminarskih nalogah, predavanja o timskem
delu ter branje strokovne literature o timskem delu.
Glede na to, da se je izkazalo, da je poznavanje strokovnih spoznanj ter branje literature o
timskem delu zaznan kot najmanj vplivni dejavnik menim, da bi bilo dobro tako bodoče
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diplomante socialne pedagogike, kakor tudi že zaposlene socialne pedagoge ozaveščati o
pomenu izobraževanja in usposabljanja za timsko delo oz. vseživljenjskega učenja na tem
področju. Izkušnje in delovanje v timu so osnovni pogoj za razvijanje spretnosti timskega dela
(Svetlik, 2005; Kohont, 2005), vendar se le-te ne bodo razvijale zgolj s članstvom in delom v
skupini (Salas, Stagl in Burke, 2004, v Rapp in Mathieu, 2007; Bolton, 1999, v Fredrick, 2008;
Johnson in Johnson, 1990, v Page in Donelan, 2003; Michaelson in Black, 1994, v Prichard,
Bizo, Stratford, 2006). Programi izobraževanja in usposabljanja za timsko delo vplivajo na
izboljšanje ravnanja v timu, boljšo komunikacijo, organizacijo, povečajo stopnjo znanja o
principih delovanja tima, prispevajo k lažjemu izražanju lastnega mnenja ter k boljšemu
zaznavanju in analizi problemov v timu (Page in Donelan, 2003; Prichard, Bizo, Stratford,
2006; Polak, 2012b). S programi usposabljanja se torej izboljšajo komunikacijske spretnosti in
spretnosti zaznavanja dogajanja v timu. Na tak način se posredno izboljšajo tudi spretnosti
izražanja nestrinjanja in opažanj v timu. Pri vsem tem je pomembno, da je izobraževanje in
usposabljanje za timsko delo sistematično, obsegati pa mora tako teoretično kakor praktično
znanje (Polak, 2012b). »Smiselno je, da se za timsko delo usposobimo čim bolj zgodaj v svojem
strokovnem razvoju, da postane sodelovalna naravnanost del naše poklicne vloge« (Polak, 2007,
str. 130).
V tem diplomskem delu predstavljeno raziskavo pa bi se dalo tudi izboljšati. V svoji raziskavi
sem za zbiranje podatkov uporabila spletno anketo, kar je bolj ekološko, saj tiskanje
vprašalnikov ni potrebno, obdelava podatkov je lažja, rezultati se sproti beležijo in ni potrebno
številčenje vsakega vprašalnika. Dobljene rezultate lahko brez zamudnega vnašanja podatkov
uvozimo v program SPSS. Spletna anketa pa ima tudi precej pomanjkljivosti. Prva je ta, da z
anketiranci nisem imela osebnega stika in jim nisem mogla razložiti morebitnih nejasnosti ob
vprašanjih. Slabost spletne ankete je tudi, da se veliko morebitnih anketirancev (tistih, ki so
dobili elektronsko pošto s povezavo na vprašalnik) sploh ne odzove, nekateri vprašalnik samo
preletijo in ga v celoti ne rešijo. Na neodzivnost nekaterih vprašanih je morda vplivala tudi
dolžina vprašalnika, saj je vseboval dve razmeroma dolgi ocenjevali lestvici. Na velikost vzorca
anketirancev je vplival tudi kratek časovni rok (podatke sem zbirala samo tri tedne, meseca
maja in junija 2013). Če bi bil le-ta daljši (npr. vsaj pol leta), bi lahko dobila več rešenih
vprašalnikov, vzorec bi bil večji, kar bi lahko vplivalo tudi na rezultate. Na rezultate raziskave
so lahko vplivali tudi trenutni, spremenljivi in naključni dejavniki: utrujenost, zbranost, stres,
nemotiviranost (prim. Polak, 2012b) ter napake pri samem merjenju kot npr. napaka centralne
tendence oziroma težnja po dajanju srednje ocene, težnja po dajanju višje/nižje ocene
(Boštjančič, 2011). Poleg tega samoocenjevanje spretnosti ni nujno direktno povezano s
posameznikovimi konkretnimi izkušnjami s timskim delom. Dobili smo samo odgovore na
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vprašanja, v kolikšni meri posameznik meni, da ima razvito določeno spretnost, nič pa ne
izvemo o njegovi učinkovitosti na delovnem mestu (Boštjančič, 2011).
Svojo raziskavo bi lahko razširila z vključitvijo še ostalih letnikov študentov socialne
pedagogike ter večjega števila zaposlenih socialnih pedagogov. Poleg vprašanj v vprašalniku bi
lahko vanj vključila še podatke o področju njihovega dela – s tem bi ugotavljala, katera
specifična področja socialno-pedagoškega dela bolj temeljijo na timskem delu, katera manj. Vse
to so lahko usmeritve za raziskovanje v prihodnje. Lahko bi se posvetila tudi tematiki vodenja
tima, saj je veliko študentov in zaposlenih socialnih pedagogih izrazilo, da se želijo
izpopolnjevati prav na tem področju. Morda bi v prihodnje lahko primerjala spretnosti timskega
dela glede na udeležbo pri usposabljanju za timsko delo (ali se stališča vprašanih o
izobraževanju o timskem delu razlikujejo glede na tiste vprašane, ki bili vključeni v
usposabljanje za timsko delo in tiste, ki te izkušnje še nimajo). Dobljeni rezultati so lahko tudi
smernice za nadaljnje delo na oddelku Socialne pedagogike in na področju usposabljanja za
timsko delo, na dodiplomskem in podiplomskem študiju Pedagoške fakultete Univerze v
Ljubljani, ki študijski program Socialna pedagogika izvaja. Raziskava nam je razkrila, na
katerih področjih si vprašani želijo več izobraževanja oziroma potrebujejo več znanja o timskem
delu. Med področji so izstopale naslednje teme: skupinska dinamika, evalvacija in refleksija,
vodenje tima, sporočanje kritike, komunikacija, asertivnost in reševanje konfliktov.
Glede na ugotovitve diplomskega dela menim, da se tako študenti socialne pedagogike kakor
zaposleni socialni pedagogi dobro zavedajo pomena timskega dela na socialno-pedagoškem
področju. Socialno-pedagoško delo vključuje vzgojno-izobraževalno delo, preventivno delo,
svetovanje, interveniranje v kriznih situacijah itd. Socialni pedagog timsko sodeluje z ostalimi
socialnimi pedagogi, drugimi strokovnjaki sorodnih in drugih strok, starši ter navsezadnje tudi z
uporabniki, s katerimi dela. Ne glede na to, kje in s kakšno populacijo torej socialni pedagog
dela, povsod je za učinkovito in uspešno delo potrebno delati timsko.
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PRILOGE
Vprašalnik SPRETNOSTI TIMSKEGA DELA2

Pozdravljeni!
Sem Katja Kajič, študentka četrtega letnika socialne pedagogike na prvi bolonjski stopnji, na
Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pri svojem diplomskem delu raziskujem spretnosti timskega
dela pri socialnih pedagogih. Vprašalnik je anonimen, zato vas prosim za iskrene odgovore.
v1 - status (označite):
študent socialne pedagogike
zaposlen socialni pedagog (defektolog MVO)

v2 - Vpišite, koliko let delovne dobe imate (študentsko delo ne šteje). Če imate manj kot 6
mesecev delovne dobe vpišite 0, če imate delovne dobe več kot 6 mesecev zaokrožite
navzgor - vpišite 1.

v3 - Na socialno pedagoškem področju je ena izmed oblik dela tudi timsko delo, pri katerem

se srečujemo z raznolikim vedenjem in odzivanjem članov tima. Pri vsakem od spodaj
navedenih opisov vedenja iskreno in čim bolj natančno ocenite, kako pogosto velja za vas v
situacijah vašega timskega dela.
nikoli

redko

občasno

pogosto

Na srečanjih tima dajem kritične, vendar
smiselne pripombe.
Spremljam delo drugih članov tima in se
zanimam za njihove ideje.
Pripravljen/-a sem se prilagajati, da bi v timu
dosegli skupni dogovor.
Pripravljen/-a sem zastopati svoje osebno in
strokovno mnenje.
Skupne odločitve in dogovore spoštujem in jih
dosledno uresničujem.
Spremljam in analiziram lastno doživljanje ter
odnose z drugimi člani v timu.
Pri odločanju in sprejemanju odgovornosti se
prilagajam spremenljivim okoliščinam.
Prizadevam si, da imamo v timu vsi enake
možnosti za uveljavitev svojih idej.
V timu sproščeno izražam svoje nestrinjanje
2

Povzeto po Polak, A. (2012). Razvijanje in reflektiranje timskega dela v vrtcu: priročnik. Ljubljana:
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani.

vedno

nikoli

redko

občasno

pogosto

vedno

in/ali nezadovoljstvo.
Prizadevam si k oblikovanju takih rešitev za
skupne probleme, ki bi bile primerne za vse.
Pri oblikovanju skupnih odločitev dajem
predloge, mnenja in ideje.
Napake in/ali neuspehi pri timskem delu mi
predstavljajo vir novih spoznanj.
Preostalim članom tima pomagam pri izpeljavi
njihovih idej in/ali zadolžitev.
Ustno in/ali pisno izražam svoja opažanja,
povezana z vsebino dela in/ali odnosi v timu.
Sem odprt/-a za dobronamerno kritiko in
predloge preostalih članov tima.
Seznanjam se s strokovnimi in z znanstvenimi
spoznanji s področja timskega dela.
Sodelavcem v timu pokažem, da sem opazil/-a
njihovo delo in/ali da se mi zdijo njihove ideje
dobre.
V timu imam občutek samostojnosti, čeprav se
po potrebi prilagajam drugim.
Preostale člane tima podpiram pri izražanju in
uveljavljanju njihovih idej.
Zavzemam se za sproščeno izražanje različnih –
tudi nasprotujočih si – mnenj.

v4 - Na razvitost spretnosti timskega dela vpliva več dejavnikov. V preglednici ob navedenih
dejavnikih ocenite, v kolikšni meri so vplivali na razvitost vaših spretnosti timskega dela.
ne vpliva
jasna navodila, kaj je cilj/ naloga tima
delovanje v skupinah/timu
jasno določene odgovornosti posameznih
članov tima
pozitivni zgledi iz pedagoške prakse
sodelovanje pri skupni seminarski nalogi
lastna motivacija za delo
jasna pravila v timu
delovne izkušnje (tudi v okviru študentskega
dela)
občutek varnosti v timu
predavanja o timskem delu
zgledi timskega dela profesorjev in asistentov
samostojna izbira sodelavcev v timu
branje strokovne literature o timskem delu
sodelovanje v različnih projektnih skupinah
oziroma timih
povratne informacije mentorja
povratne informacije ostalih članov tima
sistematično spodbujene izkušnje s timskim

malo
vpliva

delno
vpliva

vpliva

zelo vpliva

ne vpliva

malo
vpliva

delno
vpliva

vpliva

zelo vpliva

delom med študijem
timska evalvacija timskega dela
osebna refleksija in evalvacija timskega dela
dobre izkušnje in uspešno timsko delo v
preteklosti
seznanitev s primeri dobre prakse timskega
dela
različne aktivnosti in dejavnosti, ki simulirajo
timsko delo (npr. teambuildingi)
zgledi timskega dela ostalih članov tima
drugo:

v5 - Kaj ima po vašem mnenju v času študija in kasneje v praksi največji vpliv v procesu
razvijanja spretnosti timskega dela oziroma pripravlja za učinkovito timsko delo?

v6 - Na katerem področju timskega dela menite, da bi se morali še dodatno strokovno
izpopolnjevati?

v7 - Spol (označite):
moški
ženski

Zahvaljujem se vam za reševanje. Lep dan še naprej!
Katja Kajič

Tabele
Tabela 1: Aritmetične sredine in standardni odkloni spretnosti timskega dela študentov
socialne pedagogike
spretnost timskega dela
prilagajanje članom tima
spoštovanje odločitev in dogovorov
rešitve za skupne probleme
dajem ideje, mnenje
sproščeno izražanje mnenj
prilagajanje okoliščinam
odprt za kritiko
Podpiranje članov tima
svoje mnenje
napake in neuspeh
spremljanje dela drugih članov
enake možnosti za uveljavitev idej
opažanje dela članov
kritične pripombe
lastno doživljanje in odnosi
pomoč drugim
samostojnost in prilagajanje
nestrinjanje
izražam opažanja
strokovna in znanstvena spoznanja

M

σ

4,72
4,66
4,31
4,31
4,31
4,24
4,24
4,24
4,1
4,1
4,07
4,07
4,07
3,79
3,79
3,79
3,76
3,55
3,45
3,34

0,455
0,484
0,604
0,761
0,604
0,435
0,636
0,636
0,772
0,724
0,651
0,593
0,704
0,491
0,774
0,819
0,951
0,91
0,827
0,897

Tabela 3: Aritmetične sredine in standardni odkloni spretnosti timskega dela v praksi
zaposlenih socialnih pedagogov
spretnost timskega dela
spoštovanje odločitev in dogovorov
svoje mnenje
prilagajanje članom tima
odprt za kritiko
sproščeno izražanje mnenj
rešitve za skupne probleme
spremljanje dela drugih članov
dajem ideje, mnenje
Podpiranje članov tima
lastno doživljanje in odnosi
enake možnosti za uveljavitev idej
opažanje dela članov
samostojnost in prilagajanje
prilagajanje okoliščinam
kritične pripombe
napake in neuspeh
pomoč drugim
nestrinjanje
izražam opažanja
strokovna in znanstvena spoznanja

M
4,63
4,41
4,34
4,34
4,29
4,28
4,25
4,25
4,16
4,13
4,09
4,09
4,06
4,03
3,94
3,88
3,75
3,68
3,5
3,41

σ
0,492
0,665
0,545
0,602
0,588
0,683
0,622
0,568
0,677
0,66
0,734
0,689
0,669
0,538
0,878
0,751
0,672
0,909
0,88
0,837

Tabela 5: Aritmetične sredine in standardni odkloni spretnosti timskega dela za vse
anketirane socialne pedagoge skupaj
spretnost timskega dela
spoštovanje odločitev in dogovorov
prilagajanje članom tima
rešitve za skupne probleme
odprt za kritiko
sproščeno izražanje mnenj
dajem ideje, mnenje
svoje mnenje
Podpiranje članov tima
spremljanje dela drugih članov
prilagajanje okoliščinam
enake možnosti za uveljavitev idej
opažanje dela članov
napake in neuspeh
lastno doživljanje in odnosi
samostojnost in prilagajanje
kritične pripombe
pomoč drugim
nestrinjanje
izražam opažanja
strokovna in znanstvena spoznanja

M

σ

4,64
4,52
4,3
4,3
4,3
4,28
4,26
4,2
4,16
4,13
4,08
4,08
3,98
3,97
3,92
3,87
3,77
3,62
3,48
3,38

0,484
0,536
0,641
0,615
0,591
0,662
0,728
0,654
0,637
0,499
0,666
0,69
0,741
0,73
0,822
0,718
0,739
0,904
0,849
0,86

Tabela 6: Aritmetične sredine in standardni odkloni dejavnikov, ki po mnenju študentov
socialne pedagogike prispevajo k razvitosti spretnosti timskega dela
dejavnik razvitosti spretnosti timskega dela
dobre izkušnje in uspešno timsko delo v preteklosti
delovanje v skupinah
povratne informacije članov
občutek varnosti
jasna navodila
projektne skupine
evalvacija
določene odgovornosti
jasna pravila
povratne informacije mentorja
pozitivni zgledi iz pedagoške prakse
lastna motivacija
osebna refleksija
delovne izkušnje
spodbujanje timskega dela med študijem
primeri dobre prakse
seminarska naloga
samostojna izbira tima
teambuilding
zgledi članov
drugo
predavanja o timskem delu
zgledi profesorjev
branje strokovne literature

M

σ

4,66
4,55
4,52
4,48
4,41
4,41
4,41
4,31
4,28
4,21
4,17
4,17
4,17
4,1
4
4
3,97
3,97
3,97
3,93
3,22
3,21
3,03
3

0,67
0,572
0,574
0,785
0,682
0,628
0,628
1,004
0,96
0,861
0,658
0,848
0,759
0,86
0,756
1
1,149
1,117
0,944
0,766
1,787
0,861
1,085
0,964

Tabela 7: Dejavniki, ki po mnenju študentov najbolj vplivajo na razvijanje spretnosti
timskega dela.
najvplivnejši dejavnik razvijanja spretnosti timskega dela

f

%

izkušnje
sodelovanje v timu
študijske obveznosti
različni timi in projekti
študentsko in prostovoljsko delo
predavanja o timskem delu in samostojni študij literature
odnosi
evalvacija in osebna refleksija
uspešen in utečen tim
komunikacija
teambuilding
jasne vloge
razjasnitev predstav
jasne naloge
delovni pogoji

15
9
6
5
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1

51,7
31,0
20,7
17,2
13,8
10,3
10,3
10,3
6,9
6,9
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4

Tabela 8: Aritmetične sredine in standardni odkloni dejavnikov, ki po mnenju zaposlenih
socialnih pedagogov prispevajo k razvitosti spretnosti timskega dela
dejavnik razvitosti spretnosti timskega dela
občutek varnosti
jasna navodila
določene odgovornosti
lastna motivacija
jasna pravila
povratne informacije članov
osebna refleksija
delovanje v skupinah
evalvacija
projektne skupine
dobre izkušnje in uspešno timsko delo v preteklosti
teambuilding
delovne izkušnje
povratne informacije mentorja
pozitivni zgledi iz pedagoške prakse
samostojna izbira tima
zgledi članov
spodbujanje timskega dela med študijem
primeri dobre prakse
zgledi profesorjev
branje literature
predavanja o timskem delu
seminarska naloga
drugo

M

σ

4,72
4,69
4,65
4,53
4,53
4,47
4,44
4,41
4,34
4,28
4,25
4,13
4,09
4,03
4
3,88
3,81
3,69
3,69
3,34
3,28
3,19
3,16
3,11

0,457
0,471
0,551
0,567
0,621
0,567
0,669
0,615
0,653
0,813
0,803
0,751
0,734
0,933
0,88
0,793
0,78
0,965
0,931
0,937
0,991
0,859
0,92
1,453

Tabela 9: Dejavniki, ki po mnenju zaposlenih socialnih pedagogov najbolj vplivajo na
razvijanje spretnosti timskega dela.
najvplivnejši dejavnik razvijanja spretnosti timskega dela
izkušnje
komunikacija
različni timi
motivacija
evalvacija in osebna refleksija
odnosi
teoretična spoznanja
uspešen in usklajen tim
občutek varnosti
študijske obveznosti
opredelitev problema
skupinska dinamika
prilagajanje
primer dobre prakse
občutek pripadnosti
projekti

f

%

17
7
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

53,1
21,9
12,5
9,4
9,4
9,4
6,3
6,3
6,3
6,3
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1

Tabela 10: Opisna statistika za spretnosti timskega dela – skupni rezultati

ocena spretnosti
timskega dela

status
študent
zaposlen

n
29
30

M
4,05
4,10

σ
,286
,393

SE
,053
,072

Tabela 11: t-preizkus za neodvisne vzorce

ocena spretnosti
timskega dela

enakost
varianc

Leveneov test enakosti
varianc
F
p
2,898
,094

preizkus enakosti aritmetičnih
sredin
t
df
p
-,595
57
,554

Tabela 12: Opisna statistika in t-preizkus za neodvisne vzorce za vsako spretnost timskega dela pri
študentih socialne pedagogike in zaposlenih socialnih pedagogih
spretnost timskega dela
kritične pripombe
delo drugih članov
prilagajanje
svoje mnenje
odločitve in dogovori
lastno doživljanje in odnosi
prilagajanje okoliščinam
uveljavitev idej
nestrinjanje
rešitve za skupne probleme
dajem ideje, mnenje
napake in neuspeh
pomoč drugim
izražam opažanja
odprt za kritiko
strokovna in znanstvena
spoznanja
opažanje dela članov
samostojnost in prilagajanje
podpiranje
sproščeno izražanje mnenj

M
3,79
3,94
4,07
4,25
4,72
4,34
4,10
4,41
4,66
4,63
3,79
4,13
4,24
4,03
4,07
4,09
3,55
3,68
4,31
4,28
4,31
4,25
4,10
3,88
3,79
3,75
3,45
3,50
4,24
4,34
3,34

t
σ
,491 -,802
,878
,651 -1,110
,622
,455 2,941
,545
,772 -1,645
,665
,484 ,241
,492
,774 -1,808
,660
,435 1,666
,538
,593 -,144
,734
,910 -,535
,909
,604 ,175
,683
,761 ,348
,568
,724 1,206
,751
,819 ,226
,672
,827 -,236
,880
,636 -,646
,602
,897 -,277

status
študent
zaposlen
študent
zaposlen
študent
zaposlen
študent
zaposlen
študent
zaposlen
študent
zaposlen
študent
zaposlen
študent
zaposlen
študent
zaposlen
študent
zaposlen
študent
zaposlen
študent
zaposlen
študent
zaposlen
študent
zaposlen
študent
zaposlen
študent

n
29
32
29
32
29
32
29
32
29
32
29
32
29
32
29
32
29
31
29
32
29
32
29
32
29
32
29
32
29
32
29

zaposlen

32 3,41

,837

študent
zaposlen
študent
zaposlen
študent
zaposlen
študent
zaposlen

29
32
29
32
29
32
29
31

,704 -,139
,689
,951 -1,430
,669
,636 ,505
,677
,604 ,130
,588

4,07
4,09
3,76
4,06
4,24
4,16
4,31
4,29

df

p

49,584

,426

59

,271

59

,005

59

,105

59

,810

59

,076

59

,101

59

,886

58

,595

59

,861

51,549

,729

59

,233

59

,822

59

,814

59

,521

59

,783

59

,890

49,723

,159

59

,616

58

,897

