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Izvleček 

Naslov »Izzivi tandemskega poučevanja v Angliji in Sloveniji« je bil izbran, da bi raziskovala, 

kaj se dogaja v angleškem timu med učiteljem in asistentom ter v slovenskem timu med 

učiteljem in drugim strokovnim sodelavcem prvega razreda osnovne šole. Drţavi sta si 

različni, šolska sistema sta različna.  

Osnovno načelo angleškega in slovenskega tandemskega poučevanja je stremljenje k skupnim 

ciljem partnerjev tandema. V ospredju so učni napredek otrok, socialni in kognitivni razvoj ter 

zadovoljstvo učencev. 

Izkazalo se je, da je potrebno pri načrtovanju šolskih tandemov paziti na značajsko ujemanje 

obeh partnerjev, če ţelimo, da bo učinkovitost kar se da visoka Za uspešno delo tandema je 

namreč pomembno, da znata pedagoga izraziti tudi medsebojna nestrinjanja, da spontano 

predlagata izboljšave in popravke, da si zaupata. Vse to ni mogoče v tandemu, kjer vladajo 

strahovi, rangiranje in neujemanje.  

 

Ključne besede  

Učitelj, asistent – TA, drugi strokovni sodelavec, tandem, osnovna šola, Anglija, Slovenija, 

sodelovanje, odnos. 



Abstrakt 

The title »The Challenges of Tandem Teaching in England and Slovenia« has been chosen to 

research current trends in the English team of Teacher and Teaching Assistant, and in the 

Slovenian team of Teacher and Kindergarten Teacher in the first grade of primary school. The 

school systems in these two countries are different, but both share the basic principle of 

striving for common goals in tandem partners.  

At the forefront are learning progress, social and cognitive development and student 

satisfaction.  

It turns out that the tandem pairings are important, and the most effective programs focus 

carefully on how they match partners. For successful tandem work is important that partners 

get along and trust each other, but also that they are comfortable voicing a dissenting opinion 

and proposing suggestions. Fear, social ranking and incompatibility between tandem partners 

are negative factors that can limit the effectiveness of this approach to teaching.  

 

Key Words 

Teacher, Teaching Assistant, tandem, primary school, England, Slovenia, colaboration, 

relation.
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UVOD 

 

Vstopite v razred z osemindvajset učenci. Šest jih ima individualiziran program, eden ima 

avtizem, trije imajo omejene govorne zmoţnosti in štirje ţivijo v socialnih stanovanjih na 

obrobju mesta. Trije učenci so na novo priseljeni v okoliš, šest jih je skupaj ţe iz vrteca. En 

učenec je bil sprva dodeljen v paralelni razred, a je bil premeščen v vašega. Sedem učencev še 

ne dosega standardov prvega razreda, medtem ko jih pet ta standard presega. V razredu so 

učenci ločenih staršev, staršev brez sluţbe, z izgubljenim domom, učenci, ki so ţaljeni, so 

zapuščeni ali prepuščeni sami sebi ali kako drugače čustveno kljubujejo, kar vpliva na njihovo 

vedenje, pozornost in učenje. 

Skozi orisovanje se vam lahko zazdi razred izmišljen, da bi bolje sluţil namenu diplomskega 

dela, vendar ta razred dejansko obstaja, tako kot še številni podobni. To je angleški razred 

obrobne mestne šole, ki sodi v višji srednji razred druţbene lestvice. To je osnovnošolski 

razred, kakršnega učiteljica lahko postanem jaz, lahko postanete vi ali pa ga ţe imate. Vaša 

dolţnost je učiti in nikogar pustiti zadaj.  

Zajamčite uspeh vsakega učenca, vaš obzir, sposobnosti, skrb za čustveno plat razreda, 

zakonodaja. Izpolnitev vašega mandata skozi pomoč pri poučevanju v številnem razredu vas 

poziva in izziva – resnično teţka naloga v prvem razredu današnjega šolskega sistema. Nekoč 

je učitelj učil ves razred, danes mora učiti vsakega učenca. Toda kako naj učitelj zadovolji 

potrebe tako raznolikega šolskega telesa – razreda? Del odgovora je v timskem poučevanju.  

Laţje razumevanje timskega poučevanja ponazarja primer gledanja 3-D slike.  

Ste ţe imeli priloţnost videti sliko »magično oko«? Slika vključuje sliko na površju, ki je 

jasno razvidna, toda spodaj, pod njo, je še ena, tridimenzionalna, ki se bo prikazala le, če 

spremenite perspektivo gledanja. Nekateri spremenijo pogled zlahka in nemudoma vidijo 3-D. 

Drugi potrebujejo direktne napotke in veliko vaje. Z vztrajnostjo in vajo bo slika priplavala na 

površje.  

Timsko poučevanje prav tako zahteva premik perspektive, toda ta perspektiva je sprememba v 

v načinu, kako vidite sebe, svoj razred in svoj način poučevanja. Ko spremenite perspektivo iz 

enoučiteljskega poučevanja, razbremenite kurikulum celotnega razreda s tandemskim 

poučevanjem, pridobite več priloţnosti spoznati se z individualnostjo posameznega učenca. 



Za nekatere pedagoge se uspešen preklop v tandemsko poučevanje zgodi v nekaj tednih, 

drugim vzame nekaj mesecev, tretjim se spodnja slika nikoli ne prikaţe.  

Da vidite v 3-D sliki skrito »magično« sliko, uporabite trik ohranitve očesa na oddaljeni sliki. 

Timsko poučevanje je prav takšno. Obdrţite oko na tarči – na individulanih potrebah in 

doseţkih vsakega učenca. Učitelj in asistent morata premakniti perspektivo z vrhnje plasti 

slike – kurikuluma v poučevanje, da se vsak učenec uči. (Conderman in Bresnahan 2009, VI–

VII). 



 

1. TEORETIČEN DEL: PREDSTAVITEV TEORETIČNEGA 

OZADJA 

1.1 O timu  

S timom je podobno, kot z druţino – če je hladna, te pušča na cedilu in ostajaš odvisen. 

Morda te postavi na noge, a zgolj zato, da pobegneš. Kadar je dovolj topla in zaupanja vredna, 

odraste v njej samostojen posameznik, ki nima potrebe izstopati in mu je v veliko veselje 

sodelovanje pri oblikovanju in soočanju različnih mnenj (Praper 2001, 37). 

 

1.2 Osebe, ki so najpogosteje omenjene v diplomskem delu: 

 učitelj (v Angliji), 

 asistent – Teaching Assistant – TA (v Angliji), 

 učitelj (v Sloveniji), 

 drugi strokovni sodelavec – vzgojitelj predšolskih otrok – vzgojitelj (v Sloveniji), 

 učitelj (ko pišem hkrati o učiteljih v Angliji in Sloveniji), 

 asistent (ko pišem hkrati o TA in vzgojiteljih). 

 

1.3 Definicije  

 Med definicijami timskega poučevanja je najpogosteje citirana Shaplinova definicija: 

»Timsko poučevanje je vrsta izobraţevalne organiziranosti, ki zajema pedagoge in 

njim pripadajoče učence. Pri tem dva ali več učiteljev prevzame odgovornost za vse 

sodelujoče, za njihovo delo, celotno ali delno izvedbo pouka.« (Shaplin, J. T., 1964, 

15) 

 Trumpova definicija: »Timsko poučevanje je ureditev, kjer dva ali več učiteljev z 

asistenti načrtuje, poučuje in vrednoti dve ali več skupin v razredu, z namenom 

izkoristiti individualne, specifične kompetence kot učitelj.«  (Venkataiah 1999, 45) 

 Warwickova definicija: »Timsko poučevanje je oblika organizacije, v kateri učitelji 

odločajo, da posredujejo sredstva, interes in izkušnje, z namenom, da se pripravijo in 

izvajajo program dela, primeren za njihove učence in ugoden za šolo.« (Sharma in 

Chandra 2003, 576) 



 V Pedagoški enciklopediji je timsko delo učiteljev in vzgojiteljev opredeljeno kot 

oblika aktivnosti, ki jo opravlja skupina (dva ali več) pedagoških strokovnjakov na 

podlagi neposrednega in enakovrednega sodelovanja ter v smeri doseganja skupnih 

ciljev (Petkonja 1989, 446). 

 

1.4 Značilnosti timskega dela 

Timsko poučevanje je metoda, ko se uporabi učitelje na maksimalen način v najrazličnejših 

vlogah. Gre za zagotovitev boljšega sodelovanja med učitelji, z namenom dobiti boljše 

rezultate, katerih en sam učitelj ne bi mogel doseči. Jasno je videti, da timsko sodelovanje 

zagotavlja boljše izobraţevanje učencev. Uporabno je na vseh ravneh šolanja.  

  

Timsko poučevanje je bilo prvič uporabljeno leta 1955 na Harvardu, v Angliji ga je prvič 

uporabil J. Ereeman leta 1960 (Sharma in Chandra 2003, 393), v Sloveniji je bilo uvedeno na 

začetku 90-ih let prejšnjega stoletja. Z uvedbo devetletne osnovne šole je poučevanje v timu v 

prvem razredu postalo del sistemske ureditve (Razdevšek-Pučko 1996). 

 

Timsko poučevanje je bilo sprva razvito kot sredstvo za odpravljanje nekaterih napak, 

povezanih s poučevanjem v osnovnih šolah. Cilj je bil doseţen z oblikovanjem tima, ki je bil 

sestavljen iz učiteljev z različnimi statusi in nagradami. Pričakovali so, da bodo z dvigom 

vidnejšijh učiteljev na vodilne poloţaje, privabili in obdrţali tako usposobljene učitelje kot 

pridobili nove učitelje, katerim so bile zagotovljene priloţnosti za prodor v poučevanje pod 

vodstvom oseb, ki so prepoznavne kot sposobnejše, spretnejše in mnogostransko izobraţene 

(Seyfarth in Canady 1973, 420). 

 

S timskim delom se razvija sodelovalni etos; spodbuja se zavedanje, da je moţno znanje, 

odgovornosti, skrbi, spretnosti in razumevanje vsakega posameznega tima uporabiti za 

doseganje skupnih ciljev, za premostitev teţav, ovir in za razvijanje novih metod dela. Gre za 

razvijanje novih spretnosti, stališč, izkušenj in idej, ki izboljšujejo delovne odnose; omogoča 

se zavest o različnosti učitelja in asistenta ter o stopnji njunega strokovnega in osebnega 

razvoja; spodbuja se zaznavanje doseţkov posameznika in tandema. Spodbuja se delitev 

odgovornosti in navajanje na izkazovanje podpore; posameznikom se zagotavlja priloţnosti 

za spoznavanje drugih in preizkušnje ob izzivih, zahtevah ali konfliktih v določenih 

situacijah. 



 

Za timsko delo je značilno posebno razpoloţenje, v katerem so posamezniki pripravljeni 

dajati več kot sicer. Tako je mogoče z enakim številom ljudi pri opravljanju podobnih nalog 

doseči večje in boljše rezultate (Ţebovec 2006, 8). 

 

Delo učitelja in asistenta hkrati nam daje večje število idej (Ţebovec 2006, 10). 

»Zdruţujejo se psihološki, sociološki in socialni vidiki. Rezultati so sodelovanje, večja 

uspešnost in zadovoljstvo.« (Marolt 2002, 1206) 

 

S pomočjo tima naj bi:  

 integrirali delo pedagogov z različnimi pogledi in pristojnostmi; 

 ustvarili inovativnejše rešitve na osnovi različnih mnenj, znanj in idej; 

 prihranili čas pri različnih odločitvah in odobritvah (Marolt 2002, 1206). 

 

V osnovni šoli v Sloveniji verjamejo, da se učitelj in asistent zavedata medsebojne odvisnosti. 

Z vzajemno podporo in sodelovanjem je mogoče učinkoviteje doseči osebne in timske cilje. S 

svojimi sposobnostmi in znanjem prispevata k skupnemu uspehu. Razvijajo se občutki 

zaupanja, omogočeno naj bi bilo sproščeno izraţanje idej, mnenj, nestrinjanj, občutij, vprašanj 

in dilem. Sodelavca razvijata odprto komunikacijo, trudita se razumeti poglede in argumente 

drug drugega. Pri razvijanju raznih spretnosti in pristopov se spodbujata in sta deleţna 

medsebojne podpore. Članoma tandema bi morali konflikti predstavljati le enega od vidikov 

medsebojne interakcije, konfliktne situacije pa bi morala zaznavati kot priloţnost za 

preverjanje novih idej. Oba sodelujeta pri odločanju. Timsko delo osebnostno in strokovno 

oblikuje osebje predvsem z vzdušjem, pogoji dela in zahtevami, ki jih prednje postavlja 

skupna naloga.  

Tako morata biti učitelj in asistent zrcalo drug drugemu. Izkušnje kaţejo, da učitelj ob 

drugačnih poklicnih profilih, na primer ob vzgojitelju, laţje identificira svojo vlogo. Medtem 

ko eden vodi del ure, drugi opazuje in spodbuja učence. Tako laţje ozavesti svoje dobre in 

močne plati pedagoškega dela, obenem postane pozoren na svoja šibka področja in jih skuša 

dopolniti s partnerjem. Ozaveščanje močnih in šibkih področij pedagoškega dela mora biti 

osnovna delitev njunega dela. Delo v razredu naj temelji na poklicni identifikaciji. Če se 

pedagog kdaj ne znajde najbolje ali se mu zdi, da bi sodelavec bolje opravil, naj mu delo 

prepusti (Kosec 1999, 6). 

 



Ekonomično gledano, pomeni timsko delo racionalnejšo izrabo časa, saj se s hitrejšim in 

zaneslivejšim analiziranjem odpravijo številne napake (Vukovič 2005, 5). 

 

1.5 Potrebni dejavniki za uspešen tim 

 predanost delu,  

 pripravljenost na soočanje s problemi in konflikti, 

 redni sestanki tima, 

 sposobnost dobrega komuniciranja, 

 fleksibilnost, sproščenost in odkritost, 

 osredotočenost na reševanje problemov, 

 zmoţnost učenja iz napak, 

 sodelovanje med partnerji, 

 razumevanje posameznih vlog partnerjev tima, 

 jasno določeni cilji, 

navdušenje, energičnost in zabavnost, 

(http://search.cpa.org.uk/sap/documents/SAP040202216_Worcestershire_MDT_Prese

ntation.ppt, 9. 6. 2011 

http://search.cpa.org.uk/sap/documents/SAP040202216_Worcestershire_MDT_Presentation.ppt
http://search.cpa.org.uk/sap/documents/SAP040202216_Worcestershire_MDT_Presentation.ppt


 

Slika 1, Potrebni dejavniki za uspešen tim 

Vir slike:  

http://www.vijayforvictory.com/wp-

content/gallery/cache/34__600x450_team_work_explained_2.jpg, 13. 1. 2011. 

 

1.5.1 Da je tim lahko uspešen, morajo biti zagotovljeni nekateri osnovni pogoji: 

 pripravljenost posameznika za timsko delo: strahovi, bojazni, negativna 

pričakovanja, predsodki, ki so lahko posledica neizkušenosti ali predhodnih slabih 

izkušenj, lahko pri posamezniku pripeljejo do pomanjkanja motivacije za timsko delo; 

 kolektivistična naravnanost: v ospredju so skupinski pogledi, potrebe in cilji, 

podobna prepričanja, prednost ima vedenje, ki je določeno s socialnimi normami; 

 sestava tima: pri izbiri članov je izjemno pomembno, da se med seboj ujemata in da 

prevzameta tiste vloge, v katerih lahko kar najbolje izkoristita svoje znanje in osebne 

značilnosti; 

http://www.vijayforvictory.com/wp-content/gallery/cache/34__600x450_team_work_explained_2.jpg
http://www.vijayforvictory.com/wp-content/gallery/cache/34__600x450_team_work_explained_2.jpg


 medsebojno komuniciranje: pomembna je tako besedna kot nebesedna 

komunikacija, ki mora vedno potekati dvosmerno in biti povezana s sposobnostjo 

aktivnega poslušanja; 

 medsebojna podpora in zaupanje: sposobnost zaznavanja posameznikovih teţav in 

stisk, pomoč in podpora znotraj tima pri reševanju le-teh; 

 empatija: sprejemanje in razumevanje izkušenj sodelavca; 

 spoštovanje: priznavanje in sprejemanje drugačnosti drugega, brez negativnih 

predsodkov; 

 jasno oblikovana pravila, ki se jih morata oba drţati: nujno je, da si vsak tim 

izdela »interni pravilnik dela«, ki upošteva vse specifičnosti posameznega tima in je 

sprejet s soglasjem; pravila vzpostavljajo osnovni red, omogočajo predvidevanje in 

usklajevanje različnih mnenj posameznikov, spodbujajo k skupnim ciljem, krepijo 

medsebojno povezanost in učinkovitos dela; 

 izpolnjevanje dogovorjenih nalog; 

 čas: načeloma ga je potrebno zagotoviti znotraj obstoječega delovnega časa učitelja s 

preoblikovanjem, prerazporeditvijo in učinkovitejšo izrabo časa; njegove rezerve se 

lahko najde pred poukom, po pouku, popoldne in v času različnih počitnic; 

 primerno delovno okolje: zagotovljen prostor za skupno delo, ki nudi različne 

tehnične moţnosti (Polak 2007). 

 

1.6 Oblikovanaje odnosov 

Gradnja odnosov je ena izmed temeljnih spretnosti. Pedagog morata biti v dobrem 

medsebojnem razmerju, razmerju do učencev, njihovih staršev in ostalih kolegov. 

Izgradnja dobre zveze ima za posledico višje doseţke in boljše uspehe učencev.  

Dejavniki oblikovanja odnosov:  

 spoštovanje: izkazovanje spoštovanja in cenjenje partnerja je temelj za rast odnosa; 

naklonjenost in obzir pripomoreta k pozitivnemu razpoloţenju; 

 pridobiti si spoštovanje: priloţnost zasuţiti si ga dajejo sodelovalne situacije; 

vljudnost in skrb sta pri gradnji odnosa pomembna tako na delovnem mestu kot tudi v 

druţinskem krogu;  

 dati pozitivno pozornost kolegu: to pomeni, ne biti ignorantski ali odvračevalen; 

neprijeten je občutek, ko oseba ni poslušana; poslušanje nakazuje tudi govorica telesa, 

na primer očesni kontakt je prepoznavna poteza; 



 izogibanje prekinjanju sogovorca: poslušanje sogovorca, dokler ne zaključi misli, 

izogibanje govoru čez sogovorca ali prekinjanju slednjega zaradi naše ideje (Horne 

and Brown 1997, 80). 

 

1.6.1 Medsebojni odnosi in komunikacija v razredu 

Učinkovitost komunikacije med učiteljem in asistentom je odvisna od večih dejavnikov: od 

sporočanja, poslušanja in pošiljanja povratnih informacij. O učinkovitem sporočanju 

govorimo, ko učitelj ali asistent pošilja »jaz sporočila« in ko je njuno neverbalno pošiljanje 

sporočil usklajeno z verbalnim sporočanjem. Učinkovito, aktivno poslušanje pedagoga 

pomeni prepoznavanje potreb partnerja tima in usklajenost neverbalnega z verbalnim vidikom 

poslušanja. O učinkovitem poslušanju povratnih informacij drugega partnerja tima govorimo 

tedaj, ko pošiljatelj pošilja razumevajoče in refleksivne odgovore ter ko je njegova neverbalna 

komunikacija usklajena z verbalno.  

 

Medsebojno sodelovanje je pogojeno z načinom, obliko in doseţki sodelovanja. Oblika 

sodelovanja je lahko nesprejeta, vsiljena ali dogovorjena. Rezultat sodelovanja je lahko 

neuspešen, zaviralen ali uspešen. Tim lahko opazujemo s stališča dinamike odnosov, 

kakovosti, ciljev in etike. S stališča ciljev so lahko odnosi napadalni oziroma obrambni ali 

povezovalni.  

Udobni timski odnosi predvidevajo:  

 pravico do strinjanja ali nestrinjanja (vsebinsko udobje);  

 odmerjenost zadovoljstva in nezadovoljstva članov (čustveno udobje);  

 pravico do bliţine ali oddaljenosti (prostorsko udobje); 

 pravico do začetka, trajanja in konca odnosa (časovno udobje);  

 pravico do odmerjanja osebne aktivnosti ali pasivnosti v odnosu (dinamično udobje); 

 pravico do progresivnega, odraslega, ali regresivnega, otroškega, vedenja v timu 

(psihodinamično-razvojno udobje).  

Dober tim vzdrţuje med svojimi partnerji fleksibilne, udobne, kontaktibilne in pravične 

odnose.  

 

Pomembno je, da se pri svojem delu išče primerne in uporabne rešitve, ne pa predvsem točne 

in pravilne. Nikakor ni najpomembnejše vztrajati pri svojem mnenju, ampak pri uporabnem in 



koristnem predlogu. Skupaj je potrebno poiskati rešitve, ki so uresničljive, in ne vztrajati pri 

tistih, za katere posameznik tima meni, da jih je potrebno uresničiti.  

 

V timu, ki ne deluje dobro, se skrbi le za besedno in vsebinsko komunikacijo, zanemarja se 

nebesedno, odnosno in osebno komunikacijo. V takem timu je komunikacija enosmerna ali pa 

je sploh ni. Takšno komuniciranje je nerazumljivo, zapleteno, nepregledno. V takem timu se 

komunikacije ne ohranja, zato se partnerja redko ali nikoli ne pogovarjata o komunikaciji, se 

ne poslušata in ne iščeta, ne dajeta in ne sprejemata pojasnil (Brajša 1996, 113–114). 

 

V veliki meri je odnos med učiteljem in asistentom odvisen od osebnosti in profesionalnosti 

posameznika.  

 

1.6.2 Dobri medsebojni odnosi so pogoj za uspešno delovanje tima 

Predpogoj za uspešno delovanje tima so dobri medsebojni odnosi med učiteljem in 

asistentom. So temelj, na katerih se gradi nadaljnje delo. Medsebojni odnosi so del obeh 

partnerjev. Ne gre za enostavno učenje in pridobivanje znanj, ampak je treba vse svoje danosti 

in znanja uporabiti za ustvarjanje odnosa.  

 

Učitelj in asistent morata biti realistična. Realističen učitelj s svojim vedenjem ugodno vpliva 

na učence, medtem ko čemeren in zadirčen učitelj deluje vse prej kot prijetno. Čustveno 

razpoloţenje je nalezljivo, lahko opogumlja, sprošča in razveseljuje ali pa deluje ogroţujoče 

in nevarno. Posebej za majhnega otroka je pomembno, da je šolsko vzdušje zanj privlačno in 

prijazno. Če učitelj in asistent znata prisluhniti učencu, njegovim potrebam in ţeljam, ki so v 

tej starosti lahko otroku tudi ţivljenjskega pomena, ga uspešno vodita skozi prve večje korake 

bivanja. Iz mnenj in predlogov pedagogov vidimo, da tudi njim predstavljajo dobri 

medsebojni odnosi v tandemu enega izmed najosnovnejših pogojev za uspešno delovanje. 

Pomembno je, da se sodelavca pri tem dopolnjujeta, da izraţata svoje mnenje in dovolita drug 

drugemu, da pokaţeta svojo ustvarjalnost. Učitelji opozarjajo na pomembnost dialoga, 

stalnega izraţanja mnenj in občutkov sodelavcev v timu. 

 

Na podlagi intervjujev, pogovorov, anket in strokovnega gradiva je razbrati, da je od 

posameznikov samih najbolj odvisno, kako se bodo počutili v okviru, ki ga predpisuje šolanje, 

kako uspešni bodo pri timskem delu z drugim pedagoškim delavcem in kako bodo svoje 



znanje in vzgojo prenašali na učence. Vse prepogosto vidimo vzroke za napake drugje in v 

drugih in se ne zavedamo, da je največkrat teţava v nas samih. Če se znamo prilagoditi, če 

znamo poslušati in izbrati prave besede, če za nas ni najpomembnejše prvo mesto in smo 

zadovoljni tudi z drugim, se bomo laţje in bolje znašli pri skupnem načrtovanju, izvajanju 

nalog in pogovoru o izvedbi pouka.  

 

Veliko je timov, kjer učitelj in asistent, tako na profesionalni kot na ravni medsebojnih 

odnosov, zelo dobro sodelujeta. Njuno usklajenost opazijo učenci, tudi staršem nič ne uide. 

Obstajajo tudi timi, kjer je delo teţje, kot če bi ga opravljal posameznik sam. Največkrat gre 

za neprilagodljivost, osebne zamere ali za nezainteresiranost za tovrstno delo. Mnogokrat gre 

za močne osebnosti, ki se nikakor ne morejo sprijazniti z dejstvom, da bodo svoj prostor 

delile z nekom drugim. Iz poročanj tandemov je mogoče razbrati, da je velikokrat začutiti 

podrejen odnos v timu, četudi naj bi si bila partnerja enakopravna (Horne in Brown 1997, 72–

81).  

 

1.7 Prednosti timskega dela 

Iz doslej zapisanega je mogoče skleniti, da pedagoški strokovnjaki pogosto poudarjajo 

prednosti timskega dela. Prednosti timskega dela v šoli delijo na tri področja: prednosti za 

učence, učitelje in šolo. Področja so med seboj tesno povezana in drug od drugega odvisna. 

Buckley je na podlagi lastnih izkušenj sistematično izoblikoval prednosti timskega dela 

učiteljev (Buckley 2000, 10). 

 

Prednosti, ki jih ima timsko delo učiteljev za učence:  

 tim učiteljev z različnim stilom poučevanja vzdrţuje višjo raven pozornosti; 

 učenci dobijo bolj celosten pogled na neko temo; 

 učijo se od učiteljev, ki so specializirani za neko temo ali področje; 

 učijo se aktivno poslušati (Buckley 2000, 13–14); 

 učenci so deleţni kreativnejših in bolj raznolikih dejavnosti; 

 več je individualne pomoči in pozornosti, namenjene posameznemu učencu; 

 laţje je spremljanje učenčevega dela in dajanje sprotnih povratnih informacij; 

 laţje je evidentiranje nadarjenih učencev in učencev z učnimi teţavami, laţje 

reševanje konfliktnih situacij med učenci; 



 večja varnost učencev v razredu in zunaj njega (Kriţan in Mrkša 2001, 32–34). 

 

Prednosti, ki jih ima timsko delo učiteljev za učitelje:  

 pedagoga se dopolnjujeta glede na znanje, sposobnosti in spretnosti; 

 dvigne se delovna motivacija; 

 zmanjšuje se monotonija poučevanja, stresa in verjetnost sindroma izgorelosti;  

 vzpostavi se večje zaupanje, samozavest partnerjev pri načrtovanju nalog in pri 

reševanju nastalih konfliktov; 

 drug drugemu sta vir novih idej in pristopov (Buckley 2000, 11). 

 

Prednosti, ki jih ima timsko delo učiteljev za šolo:  

 zagotavlja organizacijsko osnovo za strokovno supervizijo učiteljev; 

 omogoča večjo specializacijo poučevanja; 

 lajša organizacijske teţave, kadar je kateri izmed učiteljev odsoten; 

 spodbuja raziskovalno delo na šoli; 

 večji izkoristek avdio-vizualnih sredstev, tehničnih pripomočkov in učil pri pouku 

(Buckley 2000, 15). 

 

1.8 Delo pedagogov v timu 

Ko utemeljujemo prednosti timskega učenja, je pomembno opozoriti na pomen strukture 

timskega dela. 

1.8.1 Prva stopnja – timsko načrtovanje 

Timsko načrtovanje je najteţje v prvi fazi, ko učenca še ne poznamo dovolj dobro. Vendar 

morata prav vsak učitelj in asistent iti skozi to fazo spoznavanja. Timsko delo poteka tako, da 

vsak pokriva svoje področje, pri čemer gre za harmonično celoto v odnosu do učenca. Tim se 

sestaja v vnaprej določenih časovnih zaporedjih.  

 

Izvajalci programa prvega razreda v Sloveniji se dobivajo običajno enkrat tedensko, izven 

pouka, posamezno srečenje traja od ene do nekaj ur. Na teh srečanjih navadno pregledajo 

letno pripravo, učne načrte, izberejo cilje in jih oblikujejo v tematske ali tedenske priprave na 

pouk. Ponekod v timu ali posebej doma opravijo tudi didaktično in materialno pripravo na 

pouk. To obliko sodelovanja se ocenjuje kot koristno, saj tandem skupaj naredi tisto, kar je 

perejšnja leta načrtoval učitelj sam. Pri tem je pomembna delitev vlog, ki se v praksi kaţe 



tako, da lahko ista oseba načrtuje ves čas ista predmetna področja, različna predmetna 

področja ali tista predmetna področja, na katerih se počuti strokovno najmočnejša.  

 

Pri skupinskem delu ne gre za seštevek individualnih načinov reševanja problemov, temveč za 

bistveno drugačno kakovost dela. Skupina je prodornejša in močnejša, kot bi sicer pričakovali 

od preprostega seštevka lastnosti posameznikov. Zdruţeni moţganski potencial še tako 

majhnega tima presega potencial kateregakoli posameznika. 

 

Pogosto pozabljamo, da je človek v svojem osebnem razvoju najprej skupinsko in šele nato 

posamezno bitje. Soţitje z drugimi je prvotnejše od individualnosti. Človek šele v odnosih z 

drugimi prepoznava, spoznava in uravnava samega sebe in ob raznolikosti medsebojnih 

odnosov v delovnem procesu osmišlja tudi svoje poklicno poslanstvo (Mayer 2005, 1). 

  

Timsko načrtovanje je ključni del timskega dela, saj je od njega odvisen sam potek 

poučevanja in izvedba evalvacije. Zajema didaktično, osnovno, materialno in psihološko 

pripravo na pouk ter zagotavlja vzgojno-izobraţevalno in svetovalno naravnanost poučevanja 

k posameznemu učencu. To pomeni, da učitelj v procesu načrtovanja za učence pripravi 

individualne programe, ki so prilagojeni učnim zmoţnostim, spremlja napredek in timsko išče 

najprimernejše rešitve.  

 

Pri timskem načrtovanju je smiselno upoštevati vse tri sklope spremenljivk, ki so v interakciji. 

Spreminjajo se vsaka zase in v odvisnosi druga do druge. Od vrste njihove kombinacije je 

odvisen način vodenja tima, povezanost partnerjev in motivacija partnerjev za doseganje 

skupnih ciljev. Te spremenljivke so: 

 spremenljivke strukture: vključujejo partnerje tima, ki se med seboj razlikujejo po 

sposobnostih, spretnostih, osebnih lastnostih; 

 spremenljivke nalog: med nje štejemo naravo zadane naloge z njenimi posebnostmi 

in zahtevami, teţavnost naloge in situacijske ovire; 

 kontekstualne spremenljivke: te so povezane s fizičnim okoljem in poloţajem tima v 

širšem socialnem okolju (Polak 2001, 19). 

 

Načrtovanje mora biti prilagojeno trenutnim situacijam. Spodbujati moramo ustvarjalnost in 

inovativnost tima. Biti mora tudi skrbno načrtovano saj se lahko le s temeljitim načrtovanjem 

izognemo številnim teţavam in neuspehom timskega poučevanja.  



 

Timsko načrtovanje vključuje naslednje korake: 

 opredelitev najpomembnejših ciljev: kognitivnih, socialno-čustvenih, vedenjskih; 

 učinki timskega poučevanja: kaj ţelimo učencem posredovati/v njih izzvati; 

 spodbujanje ustvarjalnosti v didaktičnem pristopu: uporaba različnih metod, 

tehnik učenja in poučevanja, upoštevanje različnih učnih stilov, iskanje priloţnosti za 

učenje izven učilnice; 

 analiziranje in upoštevanje različnih dejavnikov, ki vplivajo na didaktični 

pristop: dejavniki okolja, osebni dejavniki; 

 evalviranje predlaganih strategij poučevanja in izbira najustreznejše evalvacije: 

upoštevanje preteklih izkušenj; 

 oblikovanje didaktične priprave: opis pedagoških aktivnosti, razdelitev vlog in 

obveznosti; 

 načrtovanje evalvacije; kdaj, kdo in kako evalvira rezultate dela, na katera področja 

evalvacija poseţe; 

 zagotavljanje povratnih informacij; 

 spodbujanje komunikacije med partnerjema tima: z namenom večje jasnosti, 

odprtosti in sproščenosti odnosov (Buckley 2000, 10–12). 

 

Načrtovanje procesa dela 

V tandemu naj bi pedagoška delavca dnevno načrtovala proces dela, njegovo izvedbo in 

opravila evalvacijo procesa. Sodelujeta s starši, sodelujeta s širšim druţbenim okoljem, 

izvajata govorilne ure, načrtujeta odnos do učencev (Buckley 2000, 12). 

 

Pedagoška delavca izdelata dnevne priprave pri načrtovanju, v okviru katerih morata:  

 postaviti in opredeliti cilje: kognitivne, psihomotorične; 

 določiti vsebine; 

 izbrati dejavnosti; 

 opredeliti vlogo posameznega pedagoškega delavca: gre za konkretno delitev nalog 

in vlog posameznika;  

 izbrati in zbrati potrebne didaktične pripomočke: učne pripomočke, kot so 

naprave, stroji, orodja, in učila (plakate, folije, filme, zgoščenke, slikovno gradivo); 

 določiti oblike dela: frontalna, skupinska, tandemska, individualna; 



 določiti metode dela: metoda pogovora, razlage, praktičnih del, demonstracije, 

branja, dela s tekstom, risanja in ilustrativnih del; 

 načrtovati organizacijo prostora: frontalno delo, delo po kotičkih, v krogu, v teatru 

pred tablo, izven učilnice; 

 načrtovati prehod med dejavnostmi (Olenik 2000, 31–32). 

 

1.8.2 Druga stopnja – timsko poučevanje 

Timsko poučevanje lahko tim izvaja v različnih sestavah: 

 enodisciplinarno: njegove prednosti so v članih iste izobrazbene smeri, ki imajo 

podobne poglede na delo; 

 interdisciplinarno: v ospredju so razlike med sodelujočimi učitelji. Verjetneje je, da 

se bodo sodelujoči v svojih pogledih razlikovali, teţko usklajevali in zašli v 

nesoglasja. Vendar različni pogledi pomembno prispevajo k večstranskemu 

razumevanju neke teme (Buckley 2000, 45–47). 

 

Timsko poučevanje je najzahtevnejša oblika timskega dela, saj je stik pedagoških delavcev z 

učenci hkraten in neposreden. Pri poučevanju se pedagoga pri delu z učenci izmenjujeta v 

krajših ali daljših časovnih obdobjih. Izmenjava pri delu lahko temelji na: 

 vsebinski delitvi: vsak poučuje svoj vsebinski sklop; 

 didaktični delitvi: eden razlaga, drugi demonstrira; 

 delitvi po sestavinah učnega procesa: eden obravnava novo snov, drugi utrjuje in 

ponavlja; 

 prostorski delitvi: poučevanje v razrednih kotičkih ali vsakdo uči v svojem prostoru; 

 časovni delitvi: eden uči reden pouk, drugi dopolnilni, dodatni pouk ali podaljšano 

bivanje; 

 sociološki delitvi: eden razlaga frontalno, drugi organizira skupinsko delo. 

 

Najvišjo stopnjo skupnega delovanja v razredu pomeni hkratno poučevanje obeh, ko si 

medsebojno pomagata, se dopolnjujeta in izmenjujeta. Organizacija in delitev hkratnega dela 

se lahko izmenjuje kot:  

 medsebojno prepletanje in dopolnjevanje v načinih motiviranja učencev, 

 hkratno vodenje različnih pedagoških aktivnosti, 

 izmenično odgovarjanje na vprašanja učencev, 



 diskusija z učenci, 

 aktivno vodenje pouka in asistiranje pri izvajanju dejavnosti, 

 delitev in vodenje dela po kotičkih, 

 prepletanje frontalne razlage in preverjanje dela učencev v klopeh (Polak 2001, 36). 

 

1.8.3 Tretja stopnja – evalvacija 

Evalvacija dogajanja v timu temelji na refleksiji. Poteka lahko na razne načine, kot so oblika 

razgovora, prosto izmenjevanje mnenj, usmerjeni razgovor, dnevniški zapisi.  

 

Pri evalvaciji je potrebno razlikovati med:  

 evalvacijo izvedbe timskega dela: učni rezultati in napredek učencev, v kolikšni meri 

so bili uresničeni vzgojno-izobraţevalni cilji; 

 evalvacijo dogajanja v timu: zavezanost posameznikov tima, zaupanje in 

spoštovanje med sodelavcema, delitev odgovornosti za uspeh in neuspeh, pojav teţav 

in njihovo odpravljanje, privzemanje drugih vlog; 

 samoevalvacijo partnerjev tima: je najzahtevnejša vrsta evalvacije, saj od 

posameznika zahteva samokritičnost in moţnost učenja iz lastnih napak. Tako lahko 

posameznik spremlja lasten napredek in profesionalen razvoj, identificira svoja 

področja in doseţke ter prepoznava področja, ki jih bo moral še razvijati.  

 

Tandemu lahko pri vrednotenju dela pomagajo sledeča vprašanja:  

 vprašanja v zvezi s pripravo in raziskovanjem: Sva bila dobro pripravljena? Kaj bi 

lahko storila drugače?; 

 vprašanja v zvezi s pisnim načrtom: Sva bila organizirana? Je bil načrt uporabno 

zapisan? Bi bila katera druga oblika načrta čitljivejša, jasnejša, hitreje razberljiva?; 

 vprašanja v zvezi s predstavitvijo: So bili učenci vključeni vanjo? Sva bila jasna in 

nazorna pri predstavitvi?; 

 vprašanja: S katerimi teţavami smo se soočili? Zakaj je do njih prišlo?; 

 vprašanje: Kaj sem se naučil iz te ure/tega dne in mi bo v pomoč pri naslednjih urah?. 

 

Evalvacija je potrebna, da učitelj in asistent refleksirata, kaj sta naredila, kako, kaj bosta 

ohranila in kaj pri nadaljnjem delu skušala izboljšati. Najučinkoviteje je, da poteka kmalu po 



opravljenem delu. Obširnejše sklope (analiza letnega delovnega načrta) evalvirata tudi pisno. 

Uvajati naj bi se začelo tudi pisanje lastnega dnevnika, ki se ga lahko piše na:  

 prvem – niţjem nivoju: opisovanje dejstev, nizanje podatkov;  

 drugem – višjem nivoju: interpretacija dogajanja; 

 tretjem nivoju: zajema prvi in drugi nivo; 

 četrtem nivoju: zajema interakcijo osebnega in strokovnega področja. 

 

Na kaj vse naj bosta pozorna učitelj in asistent: 

 na doseganje vzgojno-izobraţevalnih ciljev; 

 na analizo ustreznosti didaktičnih pristopov, ki sta jih uporabila;  

 na analizo bolj ali manj uspešnih načinov motiviranja učencev; 

 na analizo razredne interakcije; 

 na predvidevanje dodatne razlage ali individualne pomoči posameznim učencem 

(Polak 1997, 129). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vir slike: 

http://www.evaluationsupportscotland.org.uk/downloads/EvaluationTree&GuidanceNotes.pdf 

14. 1. 2011. 

Slika 2, Evalvacijsko drevo 

http://www.evaluationsupportscotland.org.uk/downloads/EvaluationTree&GuidanceNotes.pdf%2014
http://www.evaluationsupportscotland.org.uk/downloads/EvaluationTree&GuidanceNotes.pdf%2014


Evalvacijsko drevo je lahko uspešen pripomoček, ko ga uporabljajo osebe, ki se dobro 

odzivajo na vidna orodja. Učitelj se lahko vpraša, kako se počuti danes, katera figura ga 

najbolje prikaţe. Tandem se lahko pogovarja, zakaj se posameznik počuti tako in kako si ţeli, 

da bi se počutil. Svoji figuri lahko določi tudi barvo, ki še dodatno okrepi pomen.  

 

Primer:  

 Učitelj, ki izbere figuro na vrhu drevesa, se morda tega dne počuti, kot da je osvojil 

svet. Najverjetneje je zadovoljen z izvedbo pouka in z učenci.  

 Učitelj, ki si izbere možička, ki pleza po vejah, to morda stori zato, ker ne obvlada 

popolnoma stvari, ki jih je tega dne počel. Morda mu pri napredku nihče ne nudi 

pomoči.  

 Učitelj, ki drsi po deblu navzdol, ni imel najuspešnejšega dne. Le zakaj? 

 

Vajo z evalvacijskim drevesom se lahko uporablja v rednih intervalih. Lahko se jo opravlja 

pred začetkom ali po koncu delovnega dne, po vsaki uri glasbene vzgoje ali vsak konec tedna. 

Vsakokrat se zapiše bistvene argumente za izbiro figure. Po določenem obdobju se opravi 

analizo in pogovor s partnerjem, kako bi lahko stanje izboljšali 

(http://www.evaluationsupportscotland.org.uk/article.asp?id=13,   14. 1. 2011) 

 

1.9 Učinkovitost tandemskega dela je odvisna od: 

 sestave para: učitelj in asistent morata biti homogena po osebnostnih lastnostih, 

stališčih in vrednotah; 

 razlike v sposobnostih: vsakdo ima svoja šibka in močna področja. Če se oba 

zavedata svojih zmoţnosti in slabosti, se lahko pri delu dobro dopolnjujeta; 

 skupnih ciljev, ki jih oba sprejmeta; 

 psihične podpore in pripadnosti: čutiti morata pripadnost tandemu, zastavljenim 

ciljem, se pri delu vzpodbujati, podpirati in si pomagati; 

 zmoţnosti ohranjanja lastne identitete v okviru skupne identitete: biti morata 

sposobna ohranjati lasten »jaz« in lastno strokovno identiteto (Hrapot 2002, 32–33). 

 

1.10 Izvedba procesa poučevanja 

Gre za tandemsko poučevanje, ki temelji na neposredni delitvi vlog med učiteljem in 

asistentom. Tu je pomembno, da sta oba vpletena sposobna izkoristiti močna področja, 

http://www.evaluationsupportscotland.org.uk/article.asp?id=13


znanja, spretnosti in navade prvega delavca ter jih izboljšati in dopolniti z močnimi področji 

drugega delavca. Z dopolnjevanjem pri delu bosta dosegla večje zanimanje in motivacijo za 

delo pri učencih. Pomembna je njuna besedna in nebesedna komunikacija, saj učenci hitro 

zaznajo njuna morebitna nesoglasja.  

 

Pri procesu tandemskega pouka morata biti učitelj in asistent pozorna na:  

 motivacijo učencev: ker sta dva, imata moţnost uporabiti več didaktičnih sredstev in 

pri tem porabiti manj časa; 

 preverjanje predznanja: poteka hitreje; 

 uvajanje v novo snov: na razpolago imata več časa za individualno delo z učenci. 

Pridobita si večji pregled nad njihovim znanjem, uvajanje je lahko učencem 

zanimivejše in kreativnejše; 

 utrjevanje in ponavljanje snovi: pri poučevanju si delo delita, torej ostane več časa 

za utrjevanje in ponavljanje. Posledično imajo učenci trajnejše znanje (Olenik 2000, 

31–32). 

 

1.11 Vodstvena vloga v timu 

Da lahko tim deluje, imata učitelj in asistent več vlog: 

VLOGA V TIMU VLOGE IN OPIS 

NAČINOV 

SODELOVANJA 

DOVOLJENA 

POMANJKLJIVOST 

Proizvajalec Ustvarjalen, domiseln, 

nekonvencionalen. Rešuje 

teţke probleme. 

Pozablja na detajle. Preveč 

okupiran s seboj, da bi bil 

dober sogovornik. 

Iskalec virov Ekstravertiran, zanesenjaški, 

komunikativen. Raziskuje 

priloţnosti, razvija stike. 

Preveč optimističen. Ko ga 

mine prvo navdušenje, izgubi 

interes. 

Koordinator Zrel, samozavesten, dober 

vodnik. Pojasnjuje cilje, 

spodbuja odločanje, dobro 

pooblašča.  

Lahko je manipulatorski. 

Preveč je usmerjen v delo z 

ljudmi.  



 

Tvorec Izzivalen, dinamičen, dobro 

dela pod pritiski. Ima moč in 

pogum za premagovanje 

ovir.  

Rad izziva (provocira). 

Opazovalec – ocenjevalec  Resen, strateški in bister. 

Opazi razne moţnosti, 

natančno presoja.  

Manjka mu navdiha in 

sposobnosti za motiviranje 

drugih. 

Timski delavec Sodelujoč, dojemljiv, blag in 

diplomatski. Posluša, gradi, 

odvrača nesporazume.  

Neodločen v kritičnih 

trenutkih. 

Izvršitelj Discipliniran, zanesljiv, 

konservativen in učinkovit. 

Udejanja zamisli. 

Nekoliko neprilagodljiv, 

slabo dovzeten za nove 

moţnosti. 

Dovrševalec Skrben, vesten, zaskrbljen. 

Išče napake in izpuščene 

stvari, je pravočasen. 

Dela si nepotrebne skrbi. 

Nerad prelaga delo na druge.  

Strokovnjak Usmerjen k ciljem, notranje 

motiviran, predan. Posreduje 

znanje ali dragocene tehnične 

veščine. 

Deluje le na ozko 

specializiranem področju.  

(Vukovič 2005, 21–22) 

 

1.12 Neučinkovitost tandema 

Neučinkovitost se lahko pojavi, če je posameznik čustveno negotov, pesimističen, vase zaprt, 

neprilagodljiv, vase zaverovan, egocentričen, nestrpen, preambiciozen, nepripravljen 

sprejemati mnenja drugega.  

 

1.12.1 Strahovi 

Strah je vnaprej programirano čustvo, ki deluje kot instinktiven odgovor na morebitno 

nevarnost. Ta nagonski odziv povzroča različne telesne reakcije, kajti ko nas je strah, se v 

krvni obtok sprostita adrenalin in stresni hormon kortizol. 



Strahovi se pogosto pojavljajo zaradi nepoznavanja, neizkušenosti ali negativnih preteklih 

izkušenj. Negativne izkušnje so lahko izvor negativnih pričakovanj in nepripravljenosti za 

nadaljnje timsko sodelovanje. Premagovati strahove nam pomaga natančna analiza slabih 

izkušenj znotraj tima. Da bi do strahov sploh prišlo, je najlaţje preprečiti z zgodnjim 

vključevanjem timskega dela v dodiplomsko in podiplomsko izobraţevanje. Tudi ko učitelj 

opravi seminarje, se še kaţe potreba po stalni strokovni in moralni podpori. 

 

Zavedati se je potrebno, da se moramo timskega dela učiti in naučiti, saj zanj nimamo 

prirojenih spretnosti in zmoţnosti (Polak 2007, 129). 

 

Usposabljanje naj bi se začelo dovolj zgodaj, da lahko timsko delo postane del 

posameznikove poklicne poti. Učenje timskega dela pozitivno prispeva k lastnemu 

samoodkrivanju, samoobvladovanju, samopotrditvi. Prinaša boljše zavedanje lastnih prednosti 

in slabosti. Učitelj in asistent tako predstavljata zgled sodelavcem, učencem in njihovim 

staršem. Z medsebojnim sodelovanjem, spoznavanjem in sprejemanjem različnosti vplivata na 

razvijanje sodelovalnega učenja tudi pri učencih.  

 

1.12.2 Ovire 

Običajno so splošnejše od osebnih strahov in jih ni mogoče reševati le s sodelovanjem članov 

tima. K razreševanju lahko bistveno pripomore vodstvo šole.  

Najpogostejše ovire so:  

 organizacijske: ureditev pouka, razporeditev šolskih ur, število šolskih ur za vsakega 

učitelja in vsak razred; 

 nejasno opredeljene vloge v timu: katere vloge bo prevzel posamezen pedagog tima; 

 ovire v zvezi s statusom: zaznavanje in doţivljanje lastne in tuje strokovne 

izkušenosti, občutki, povezani z napredovanjem, plačilni razredi; 

 komunikacijske: narava in neusklajenost govorne in negovorne komunikacije; 

 medsebojne: osebna zaprtost, nezaupanje do drugih; 

 osebne: občutki strahu, nelagodja, ogroţenosti.  

 

1.12.3 Specifični problemi in teţave 

Pojavijo se med učiteljem in asistentom, izkazujejo se z neujemanjem para, neenakomerno 

delitvijo dela, razhajanjem v zahtevah do učencev, pripisovanjem različne pomembnosti 



različnim dejavnostim na osnovi osebnih referenc, problemi medsebojnega prilagajanja ter 

pomanjkanjem časa za pogovor, analizo dela in timsko evalvacijo.  

 

Poleg vsebine teţave je pomemben način zaznavanja teţave, kakšen odnos se oblikuje do nje 

in kako se jo razrešuje. Poznamo dva odnosa do teţav:  

 tradicionalen: zajema izogibanje teţavam in mnenje, da se v njih znajdejo prepirljivi 

pedagogi, iskalci krivca nastale situacije; 

 sodobni pristop: pojmuje teţave kot nujen sestavni del vsake spremembe in razvoja, 

kot motivacijo sodelujočim za odkrivanje problemov, kot vzvod za aktivno 

sodelovanje v iskanju rešitev.  

 

1.12.4 Razreševanje nastalih konfliktov 

Konflikte lahko odpravljamo na najrazličnejše načine. Izraz konflikt pomeni posledico večih 

teţav, ki se naenkrat zgrnejo na odnos ali skupino. Potrebno je prepoznati neusklajenosti, ki se 

ob nestrinjanju pokaţejo, in reševati posamezne neusklajenosti, ne pa vseh hkrati. Če bomo 

reševali vse naenkrat, verjetno ne bomo rešili ničesar, ostal pa bo občutek, da se ne da ničesar 

rešiti. Pomembno je, da so udeleţenci dovolj tolerantni, samokritični, nepristranski, sposobni 

poslušati druge ter biti pripravljeni spreminjati svoje poglede, pričakovanja in prepričanja 

(Mersino 2007, 111–116). 

 



 

Slika 3, Razreševanje nastalih konfliktov 

Vir slike: http://don-explores.blogspot.com/, 12. 1. 2011.  

1.13 Sklep 

Odmevi iz okolja slovenskih osnovnih šol so glede tandemskega dela ugodni. Izkušnje 

učiteljev in vzgojiteljev so večinoma pozitivne, kar pomeni, da je tovrstno delo dobro 

sprejeto. Tandemi ocenjujejo sodelovalno delo kot bolj ustvarjalno, kakovostno in z več 

moţnostmi za individualizacijo pouka glede na prejšnje individualno delo učitelja. Prednosti 

timskega sodelovanja vidijo v »delitvi vlog in nalog, zbiranju in usklajevanju idej, v 

medsebojni pomoči, v krajšem času za izvedbo aktivnosti in boljši motiviranosti, tako 

učencev kot učiteljev«  

(http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=6&ved=0CEcQFjAF&url=http%3A%2F

%2Fwww.dlib.si%2Fv2%2FStreamFile.aspx%3FURN%3DURN%3ANBN%3ASI%3Adoc-

EO93QEGN%26id%3De25d33e1-df19-41e3-9e4e-

b632565b1934%26type%3DPDF&rct=j&q=prednosti%20timskega%20pou%C4%8Devanja

&ei=8I72TdXvPMWDOreG3bIH&usg=AFQjCNEC4_e_JFV5PB5YKUfg_FA-

gdaewg&sig2=CXL87z60y3K67BwMzh6KIw&cad=rja, 14. 6. 2011). 

http://don-explores.blogspot.com/
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=6&ved=0CEcQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.dlib.si%2Fv2%2FStreamFile.aspx%3FURN%3DURN%3ANBN%3ASI%3Adoc-EO93QEGN%26id%3De25d33e1-df19-41e3-9e4e-b632565b1934%26type%3DPDF&rct=j&q=prednosti%20timskega%20pou%C4%8Devanja&ei=8I72TdXvPMWDOreG3bIH&usg=AFQjCNEC4_e_JFV5PB5YKUfg_FA-gdaewg&sig2=CXL87z60y3K67BwMzh6KIw&cad=rja
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=6&ved=0CEcQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.dlib.si%2Fv2%2FStreamFile.aspx%3FURN%3DURN%3ANBN%3ASI%3Adoc-EO93QEGN%26id%3De25d33e1-df19-41e3-9e4e-b632565b1934%26type%3DPDF&rct=j&q=prednosti%20timskega%20pou%C4%8Devanja&ei=8I72TdXvPMWDOreG3bIH&usg=AFQjCNEC4_e_JFV5PB5YKUfg_FA-gdaewg&sig2=CXL87z60y3K67BwMzh6KIw&cad=rja
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=6&ved=0CEcQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.dlib.si%2Fv2%2FStreamFile.aspx%3FURN%3DURN%3ANBN%3ASI%3Adoc-EO93QEGN%26id%3De25d33e1-df19-41e3-9e4e-b632565b1934%26type%3DPDF&rct=j&q=prednosti%20timskega%20pou%C4%8Devanja&ei=8I72TdXvPMWDOreG3bIH&usg=AFQjCNEC4_e_JFV5PB5YKUfg_FA-gdaewg&sig2=CXL87z60y3K67BwMzh6KIw&cad=rja
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=6&ved=0CEcQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.dlib.si%2Fv2%2FStreamFile.aspx%3FURN%3DURN%3ANBN%3ASI%3Adoc-EO93QEGN%26id%3De25d33e1-df19-41e3-9e4e-b632565b1934%26type%3DPDF&rct=j&q=prednosti%20timskega%20pou%C4%8Devanja&ei=8I72TdXvPMWDOreG3bIH&usg=AFQjCNEC4_e_JFV5PB5YKUfg_FA-gdaewg&sig2=CXL87z60y3K67BwMzh6KIw&cad=rja
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=6&ved=0CEcQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.dlib.si%2Fv2%2FStreamFile.aspx%3FURN%3DURN%3ANBN%3ASI%3Adoc-EO93QEGN%26id%3De25d33e1-df19-41e3-9e4e-b632565b1934%26type%3DPDF&rct=j&q=prednosti%20timskega%20pou%C4%8Devanja&ei=8I72TdXvPMWDOreG3bIH&usg=AFQjCNEC4_e_JFV5PB5YKUfg_FA-gdaewg&sig2=CXL87z60y3K67BwMzh6KIw&cad=rja
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=6&ved=0CEcQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.dlib.si%2Fv2%2FStreamFile.aspx%3FURN%3DURN%3ANBN%3ASI%3Adoc-EO93QEGN%26id%3De25d33e1-df19-41e3-9e4e-b632565b1934%26type%3DPDF&rct=j&q=prednosti%20timskega%20pou%C4%8Devanja&ei=8I72TdXvPMWDOreG3bIH&usg=AFQjCNEC4_e_JFV5PB5YKUfg_FA-gdaewg&sig2=CXL87z60y3K67BwMzh6KIw&cad=rja


Značilnosti timskega dela se odraţajo v dobro zasnovanih ciljih, izvedbi in evalvaciji. Da bo 

učna ura vzbujala in vzdrţevala pozornost, interese ter vključevanje učencev je nujno 

domišljeno in ustrezno načrtovanje nalog.  

 

Za uspeh tandemskega dela je »timsko naravnanost smiselno vzbuditi in vzgajati čim bolj 

zgodaj v poklicnem razvoju, saj le tako postane samoumeven del učiteljeve in vzgojiteljeve 

poklicne vloge« (http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/changes-3chapter-oth-svn-

enl-t07.pdf, 13. 6. 2011). Sama notranja potreba učitelja še ni dovolj. Pri prenosu strokovnih 

spoznanj o timskem delu v neposredno pedagoško prakso so potrebni opora, vodenje in 

pozitivne potrditve (http://www.simos.si/pdf/44727879937791-1248.htm, 14. 6. 2011). 

http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/changes-3chapter-oth-svn-enl-t07.pdf
http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/changes-3chapter-oth-svn-enl-t07.pdf
http://www.simos.si/pdf/44727879937791-1248.htm


2. PRIMERJAVA ANGLEŠKEGA IN SLOVENSKEGA 

TANDEMA 

Za laţje razumevanje nalog, funkcij in izvajanja posameznega poklica bom najprej predstavila 

in primerjala poklice po principu: učitelj v Angliji – učitelj v Sloveniji in asistent v Angliji – 

vzgojitelj v Sloveniji. Ţe iz opisov bo  razbrati, da se nekatere vloge in zadolţitve partnerjev 

tandemov med drţavama močno razlikujejo, čeprav si obe drţavi prizadevata ponuditi svojim 

učencem kar najboljše izobraţevanje.  

Sledili bodo primeri in načini sodelovanja partnerjev v angleškem tandemu in za tem v 

slovenskem tandemu. Prebrali boste, da so si funkcije angleških in slovenskih učiteljev precej 

podobne, medtem ko se vloge asistentov in vzgojiteljev močno razlikujejo.  

 

2.1 Primerjava angleškega in slovenskega učitelja, ki vstopa v delo v timu 

 

Potrebne kvalifikacije: 

 Anglija: učitelj ima najmanj univerzitetno izobrazbo. Obstaja več načinov študija: 

o Najprej je potrebna BA/BSC diploma, običajno triletni študij, včasih štiriletni. 

Pri tem študent študira en predmet. Nadaljuje z enoletnim PGCE študijem, da 

postane učitelj razrednega pouka. 

o Študij BA/BSC s Qualified Teachers Status (kvalificiran status učitelja). Študij 

je po večini triletni. Študira se glavni predmet, poleg njega še ostale šolske 

predmete, pedagoške in didaktične. Velik poudarek je na pedagoški praksi. 

o Najprej se pridobi foundation degree – osnovno diplomo, kar traja dve leti, 

nato sledi enoletni študij BA, četrto leto še PGCE študij. 

o Obstajajo še druge moţnosti. 

 Slovenija: učitelj mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo študija na Oddelku za 

razredni pouk. 

 

Prehod na različne starostne skupine:  

 Anglija: je prehod, zanj se ne zahteva nadaljnje izobraţevanje. Zaţelene so predhodnje 

izkušnje s starostno stopnjo, ki jo ţelite poučevati.  

 Slovenija: ni prehoda z izobrazbo profesor razrednega pouka. 



Učne priprave:  

 Anglija: učitelj jih običajno pripravi brez asistenta (učitelj jih pripravi sam ali pa z 

učiteljem razrednega pouka iz paralelke). 

 Slovenija: učitelj jih pripravi skupaj z vzgojiteljem. 

 

Poučevanje:  

 Anglija: učitelj poučuje ves čas. Asistent pomaga učencem ali vodi skupino učencev. 

 Slovenija: učitelj običajno poučuje večinski del pouka, del ur lahko poučuje vzgojitelj 

– stvar dogovora med učiteljem in vzgojiteljem. 

 

Delovni čas:  

 Anglija: pouk se običajno prične med 8.30 in 9.00 uro, zaključi med 15.00 in 16.00 

uro. Učitelji običajno pridejo v šolo od 30 minut do 1 uro pred poukom.  

 Slovenija: pouk se običajno prične med 7.30 in 8.30 uro, zaključi med 11.30 in 13.00 

uro. Učitelji lahko pridejo v šolo tik pred poukom. 



 

2.2 Primerjava angleškega asistenta – TA in slovenskega vzgojitelja  

 

Potrebne kvalifikacije:  

 Anglija: imajo različne stopnje asistentov, za različne stopnje so potrebne različne 

kvalifikacije. Za prvo stopnjo ni potrebna nobena pedagoška izobrazba, za peto, 

najvišjo, je potrebno univerzitetno izobraţevanje. 

 Slovenija: potrebna je univerzitetna izobrazba – študij programa Predšolska vzgoja. 

 

Učne priprave: 

 Anglija: ne pripravlja učnih priprav. 

 Slovenija: vzgojitelj jih pripravlja skupaj z učiteljem. 

 

Poučevanje:  

 Anglija: ne poučuje, pomaga pri delu v skupinah, posameznim učencem, pri 

administrativnem delu ... 

 Slovenija: poučuje del pouka – stvar domene z učiteljem. Mnogokrat poučuje 

predmete ali dejavnosti, pri katerih je uspešen.  

 

Delovni čas:  

 Anglija: dolţina prisotnosti pri pouku je odvisna od šole (običajno nimajo polnega 

delovnega časa). 

 Slovenija: dve uri dnevno, vse dni v tednu.  

Zaradi necelodnevne prisotnosti TA in vzgojitelja v razredu v času pouka, je obema 

onemogočeno, da bi natanko poznala vse situacije, ki se dogajajo v razredu. Ne vesta za 

vse dogovore med učiteljem in učenci, kar jima oteţuje delo in krni zaupanje s strani 

učencev.  

 

Kje so zaposleni:  

 Anglija: delajo v vseh razredih osnovne šole. 

 Slovenija: samo v prvem razredu devetletne osnovne šole. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Teaching_assistant_%28United_Kingdom%29 (9. 11. 2010) 

http://www.careers-guide.com/job-choices/primary-teacher.htm (19. 11. 2010) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Teaching_assistant_%28United_Kingdom%29
http://www.careers-guide.com/job-choices/primary-teacher.htm


http://www.teacherstalk.co.uk/resources/becoming_a_teacher.php (19. 11. 2010) 
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2.3 Angleški učitelj in asistent – TA 

A Teaching Assistant – TA ni pomočnik učitelja, temveč pomočnik pri poučevanju. To 

pomeni, da TA ni nekdo, ki asistira učitelju, temveč je njegova vloga pomoč pri poučevanju, 

namenjena učencem.  

Za TA se uporabljajo tudi izrazi Educational Assistant – EA, Clasroom Assistant ali Learning 

Support Assistant (Dean 2005, 9). 

Naloge in vloge TA močno variirajo od šole do šole, kljub temu ostajajo skupne elementarne 

funkcije.  

        

2.3.1 Delovnik TA  

Najpogostejši delovnik traja nekje med 9.00 in 15.00 uro – v času pouka. Vendar, je to 

najprimernejši čas? Bi bila pomoč učinkovitejša in potrebnejša dopoldne, ob začetku šolskega 

dne, ali popoldne, na koncu? Če bi delovnik pričel pred pričetkom pouka ali končal po koncu, 

bi imel priloţnost sestati se z razrednikom. To bi omogočilo pogovor o delovnih potrebah, 

brez da bi ti pogovori motili pouk. Pripomoglo bi k izgradnji intenzivnejših medosebnih 

odnosov med učiteljem in TA, ugotavljanju in razpravljanju o razrednih vprašanjih, in dan bi 

bil čas za priprave na pouk, ki so morebiti potrebne s strani asistenta. S tem, ko bi bil dan čas 

TA za pripravo, bi imel občutek večje vrednosti, da je njegovo delo cenjeno in uporabno v 

šolski skupnosti.  

 

2.3.2 Varnost 

NOP raziskava je pokazala, da je TA mnogo pogosteje tarča učenčevih napadov, kot učitelj. 

Zgleda, da je TA v večji nevarnosti, ker dela ob učencih in ne stoji pred njimi, pred tablo, tako 

kot učitelj. Nasilje je še poseben problem v enotah, kjer ima razred učencev večje število TA.  

 

2.3.3 Organiziranje dela TA s šolo 

Ključni element, s katerim se mora vsak ravnatelj natančneje seznaniti, je, kako ima njihova 

šola organizirano delo TA. Na splošno delo spada v eno od dveh kategorij:  

 TA je dodeljen enemu učencu, razredu ali učitelju za ves teden/leto; 

 TA je mobilen, sodeluje lahko z vso šolo, en učitelj lahko sodeluje z več TA, glede na 

potrebe učne ure in učencev.  



Oba modela imata pozitivne in negativne posledice. Če TA deluje trajno samo z enim 

učencem ali učiteljem, TA ne uporabi dovolj svojih sposobnosti ali pa je njegovo delo preveč 

enolično. Če prehitro kroţi po šoli, ima manj moţnosti, da razvije tesnejše odnose z učenci, da 

jih bolje spozna, kar je potrebno za učinkovitejšo pomoč.   

 

Helena Gillespie, predavateljica Univerze East Anglia, je prepoznala to teţavo. Predlaga 

način, ki je sestavljen iz obeh pristopov: zagotavlja nekatere usmerjene dejavnosti, ko TA 

deluje z enim učencem ali razredom, in nekaj mobilnih ko je TA na razpolago celotni šoli in 

gre v razred, kjer ga najbolj potrebujejo. Nekateri TA so primarno zaposleni za pomoč 

učencem s posebnimi potrebami, vendar tudi ti učenci ne potrebujejo ves čas individualne 

pomoči. Ta čas lahko TA izkoristi za mobilnost. Na ta način TA, razrednik in učenec usmerijo 

individualno delo glede na potrebe, moţnosti in osebni razvoj, ki izhaja iz dela v različnih 

razredih šole.    

 

2.3.4 Pomanjkanje zaupanja TA do na novo kvalificiranega učitelja 

Na novo kvalificiran učitelj se mnogokrat čuti premalo usposobljenega za delo s TA, kljub 

svoji profesionalni izobrazbi. Raziskava Linde Fursland na Bath Spa Univerzi v Veliki 

Britaniji je pokazala, da je le nekaj novih učiteljev, ki se čutijo dovolj močne za delo z 

izkušenimi TA.  

Nekateri TA so bili zaskrbljeni, ko jim je bilo dodeljeno, da bodo delali s sveţe kvalificiranim 

učiteljem – zaradi učiteljevega začetniškega pomankanja znanja in izkušenj. 

 

2.3.5 Odnos TA z učiteljem 

Odnosi med učiteljem in asistentom se spreminjajo. Mnogi strokovnjaki raziskujejo to 

področje in ponujajo smernice za učinkovitost angleških timov.  

TA lahko zagotovi dragoceno pomoč učitelju, če le zna pravilno uporabiti svojo vlogo. Mlad, 

neizkušen učitelj se lahko na začetku teţko znajde v razredu, ko organizira delo sebi, razredu 

in še drugemu odraslemu – TA, še posebej, ko se ţeli uveljaviti kot strokovnjak v svoji prvi 

sluţbi. V tem primeru bo TA verjetno vedel o delu v razredu več, kot učitelj, zato bo lahko 

TA učitelju ponudil pomembne nasvete in predloge.  

Odnos je ključnega pomena. Dober odnos lahko privede pouk do harmonije in iz dodatnega 

para rok, ki ga daje TA, iztrţi največ. Ravnatelj mora zagotoviti, da se vsi kolegi zavedajo 

celotnega sklopa nalog TA, in mora bodriti učitelje, da kar najproduktivneje izkoristijo čas 



asistentovega sodelovanja. Kot v vsakem odnosu, se lahko tudi v tandemu razvijejo teţave. 

Lahko se pojavijo teţave z razredom in TA začuti, da njegov vpliv ni bil v podporo. Morda se 

učitelj počuti ogroţenega, saj je TA v razredu daljše obdobje in bolje pozna učence.  

Na tovrstne situacije je potrebno biti pripravljen in jih obravnavati preden bi povzročile 

nesporazume. Glede na raziskave Helene Gillespie, so prav teţave v odnosu med učiteljem in 

TA eden izmed ključnih pomislekov učiteljev začetnikov. Njena rešitev je intenziven in reden 

pogovor v tandemu. Potrebno se je usesti in se pogovoriti o morebitnih nastalih spremembah 

znotraj razreda, o disciplini, specifičnem učencu ali o vprašanjih glede poučevanja. Pogovor 

fokusira pozornost obeh članov na skrb za dobro počutje učencev in na nadzor nad poukom. 

Rezultat naj bi bil napredek in razvoj učencev.  

Nov učitelj naj bo pripravljen vprašati TA, kaj ve o učencih razreda. Za tem naj se raje 

osredotoči na ustvarjanje lastnega mnenja, kot da se zanaša zgolj na asistentovo. Z 

vprašanjem za mnenje o poučevanju ali o učencu po koncu ure bo učitelj pokazal, da daje 

asistentu vrednost.  

Novemu učitelju bo odnos s TA pomagala vzpostaviti tudi občasna prostovoljna pomoč 

asistentu v razredu ali na šoli. Pripravljen naj bo na izredno funkcijo na igrišču, pospravljanje 

polic in razredne knjiţnice (kar je sicer dolţnost TA). S tem bo pokazal, da je tudi sam 

zmoţen teh nalog in jih ne pričakuje zgolj od drugih. 

 

2.3.6 Pričakovanja učitelja do TA 

Pričakuje se, da učitelj natanko ve, kaj ţeli imeti od TA. Četudi ni veliko časa za diskusijo o 

delovnih zahtevah, kratko pisno pojasnilo z obrazloţitvijo natančno pojasni, kaj je cilj učne 

ure in pouka ter kaj bo naloga TA. Na listu naj ostane nekaj prostora za TA, da napiše lastne 

komentarje in opombe, kaj je opazil med poukom ali če je naletel na teţave. Takšen komentar 

lahko pripomore k ocenjevanju razreda in prepreči, da bi se teţave v prihodnje ponovile. To je 

način, kako izkoristiti pomoč asistenta, ki lahko v razredu opazi stvari, ki jih učitelj spregleda, 

medtem ko pomaga drugi skupini.  

 

2.3.7 Identifikacija specifičnih sposobnosti 

TA lahko poseduje specifične sposobnosti, znanja in interese, ki jih lahko uporabi v razredu. 

Vzpodbujen naj bo k njihovi uporabi v korist šole, morda v času kosila, morda naj prevzame 

majhne skupine tekom dneva. Morda je dober pri delu z najmlajšimi učenci, pri postavitvi 

panojev ali pri organizaciji ekskurzij. HLTA, najvišja stopnja TA, ima lahko posebno pozicijo 



pri jezikovnem učenju kot dodaten jezikovni koordinator. Ko so sposobnosti posameznega 

TA prepoznane, jih ravnatelj lahko uporabi znotraj šole v korist vseh učencecv (na eni izmed 

šol v Birminghamu je TA učila igranje kljunaste flavte učence prvega razreda v času 

glavnega odmora enkrat tedensko) (http://www.teachingexpertise.com/articles/making-the-

most-of-your-tas-1879,  17. 11. 2010). 

 

2.3.8 Prednosti TA 

Nekateri TA so dobri pred zaslonom, drugi v ustvarjalnem ali umetniškem delu. Če so ti 

talenti prepoznani in uporabni za šolo, jih je potrebno ceniti in koristiti. V prednost bodo tudi 

učencem, saj bo ta pouk predstavljen z navdušenjem in znanjem TA.  

 

TA je slišala pogovor učiteljic: »Nismo vedeli, da ona (TA) govori tekoče francosko.«  

 

2.3.9 Teţave znotraj tandemov 

Kljub temu, da so v angleških šolah TA prisotni ţe vrsto let, imajo še vedno teţave in 

nejasnosti, tako s strani učiteljev kot pri medsebojnem sodelovanju.  

 

Lee in Mawson (1998) sta opravila raziskavo TA s 767 osnovnih šol in ugotovila, da so TA 

po večini zadovoljni s sluţbo. Nezadovoljstvo je bilo najopaznejše pri plači, pomankanju časa 

in informacij, ki bi jim omogočile kvalitetnejše opravljanje dela. Počutijo se podcenjeni, 

menijo, da bi učitelji morali intenzivneje komunicirati z njimi, jih vnaprej vključevati v 

dnevne načrte poučevanja in jim omogočati udeleţevanje raznih šolskih učiteljskih sestankov.  

Shaw (2001) prihaja do podobnih rezultatov pri analiziranju raziskave na območju Londona 

in severnega predela Anglije. Asistenti poročajo o veselju pri delu z učenci, po drugi strani pa 

se ne počutijo kot dovolj močno sprejeti člani razreda. Četudi jim učitelji izkazujejo 

dobrodošlice v razredu, jih ne smatrajo za več kot pomočnike. Ena izmed TA je pripomnila: 

»Učitelji ne razumejo naše vloge. Menijo, da je koristno imeti dodaten par rok.« Asistenti so 

pogosto navajali, da so pomemben del razreda, vendar ne dovolj podprt s plačo, stabilnostjo 

zaposlitve in jasno strukturirano kariero.  

Smithova raziskava (2004), ki zajema preko tisoč anketirancev, prihaja do odgovorov, ki so 

podobni preteklim raziskavam. Razkrilo se je, da je največja pomankljivost čas, ko bi lahko 

učitelj in TA skupaj načrtovala pouk. Breme TA se je podvojilo, ob tem pa je plača ostala 

nespremenjena.  

http://www.teachingexpertise.com/articles/making-the-most-of-your-tas-1879
http://www.teachingexpertise.com/articles/making-the-most-of-your-tas-1879


V osrednji Angliji je bila opravljena raziskava TA, v okviru katere so pridobili 30 sklopov 

izjav, v katerih asistenti sporočajo učiteljem, kakšnega odnosa si ţelijo s strani učiteljev do 

TA:  

 spoštovanje asistentovega mnenja, izkušenj in sposobnosti;  

 jasno določeno vlogo TA pri pouku; sodelovanje s TA pri načrtovanju pouka;  

 jasno komuniciranje s TA;  

 moţnosti izobraţevanja, kot so dane učiteljem, ter poučevanje v razredu.  

Opazno je, da je mnogo navedb negativno naravnanih. To naj bi bil zanesljiv odsev TA, ki so 

v prejšnjih raziskavah izraţali predvsem pozitivno mnenje in zamolčali neprijetnosti ali jih 

umikali iz vidnega prvega mesta. Dostikrat se dogaja, da je asistentu dodeljena funkcija, a 

učitelj mu reče: »Ne, to ni to, kar želim, da narediš.«  

 

Glede na zgornje rezultate in ţelje TA, se pojavi dilema, ki ima dve ključni vprašanji:  

 Če je administrativno delo locirano na asistente prepuščeno asistentom z namenom 

razbremeniti učitelje, koliko časa bo preostalo TA za poučevanje in vodenje razreda? 

 Če izkušeni asistenti načrtujejo in izvajajo učne aktivnosti, kdo bo skrbel za rutinske 

zadolţitve? 

Nakazovanje izraţa, da bi se morali asistenti identificirati z učitelji in da bi morali učitelji bolj 

izkoristiti njihove sposobnosti in izkušnje. Posledično bi asistenti dobili vlogo na področju 

kurikuluma, kjer se čutijo vešče.   

 

Pojavlja se nevarnost napetega stanja, ki lahko privede do preoblikovanja dolţnosti TA. 

Dodelili bi jim še več nalog in jih posledično izpostavili večjemu pritisku.  

 

Rezultati raziskave iz osrednje Anglije so pokazali najpogostejše izjave o tem, kaj si ţelijo TA 

od učiteljev: 

 »Prosim, vprašajte me za moje mnenje – to šteje.« 

 »Ne podcenjujte izkušenj, ki jih jaz ponujam.« 

 »Potrdite in vrednotite moje sposobnosti.« 

 

The DfES – The Department for Education and Skills je leta 2003 potrdil, da imajo TA 

spretnosti in sposobnosti, ki so bile razumljene in sprejete tudi v šoli. Nekatere šole so uvedle 

predstavitvene nastope in ocenjevalne procese za TA, podobne, kot jih imajo za učitelje, z 



namenom povišati profesionalni status asistentov. S strani TA se je to izkazalo za dobrodošlo 

formalnost (http://www.education.gov.uk/, 4. 1. 2011). 

 

Vzporedno z drugimi raziskavami v Angliji, je poudarjeno navedena potreba asistentov po 

soudeleţbi pri načrtovanju pouka, po delitvi informacij glede razreda s TA in po učinkoviti 

komunikaciji med učiteljem in asistentom. Navedki so sledeči:  

 »Potrebujem učinkovito komunikacijo s sodelavci.« 

 »Nikoli nisem povabljen na sestanek – udeleţujem se jih, vendar zanje ne prejmem 

plačila.« 

 »Prosim, prilagodite čas načrtovanja tako, da bova lahko oba prisotna.« 

 »Dajte mi dnevni učni načrt.« 

 »Dajte mi več informacij o učnih urah in potrebah učencev.« 

V diskusiji je TA dejala: »Mi prihajamo k vsaki učni uri mrzli – rada bi vedela, kaj bom 

počela vsako uro.«  

 

DfES argumentira, da je kvaliteta poučevanja stopnjevana, ko učitelj oskrbi asistenta z 

jasnimi smernicami poteka učne ure in ko sta oba udeleţena pri načrtovanju. Partnersko delo 

naj bi privedlo do medsebojno povezane in fleksibilnejše delovne moči, podprte s 

premislekom in zamislimi dveh izvedencev.  

 

Primer dobre prakse je zapisal Fox, ki je opisal situacijo, kjer učiteljica informira asistentko s 

celodnevnim učnim načrtom za naslednji dan. Osredotoči se na delo s celotnim razredom in 

na specifičen načrt za učenca z Downovim sindromom – (ni točno določeno, pravilno  

Asistentka si vzame čas za pregled načrta pred koncem dopoldanskega dela pouka in pred 

koncem popoldneva. Komentarje in mnenja zapiše v načrt, učiteljica jih naslednji dan po 

lastni presoji in smislu uporabi pri poučevanju.  

Na drugi šoli imajo učenca z enako boleznijo, dodatno pomoč mu nudita dve asistentki. 

Učiteljica se sreča z asistentkama v času kosila (prosti čas) in skupaj naredijo okviren načrt za 

prihajajoči teden. TA vesta vnaprej, kaj bosta morali storiti z učenci in kaj z učencem s 

posebnimi potrebami.  Posledično učenci sprejmejo asistentki kot polnopravni članici razreda,  

enakovredni učitelju.   

 

http://www.education.gov.uk/


»Učitelj bi moral deliti učne priprave s TA, da slednji ve, kaj se od njega pričakuje, in da dobi 

priloţnost podati svoja mnenja. Ko asistent nima obrazca, kamor lahko zapiše mnenja na učne 

priprave, nastane »vakum glasu«. Ta utesni plodnost strokovnega tandema, katerega namera 

bi morala biti izboljševanje kvalitete učenčevih izkušenj«, razlagata O’Brien in Garner 

(O'Brein in Garner 2001, 3).  

 

Pomembno je, da čas načrtovanja ni del časa za kosilo ali po pouku, ko bi se zanašali na 

dobro voljo asistenta. Ta čas bi moral biti del plačanega delovnika. Odgovornost za 

tandemsko sodelovanje ne sloni zgolj na domeni učitelja in TA, izhaja iz organiziranosti šole, 

da jima nameni čas.  

 

V osrednji Angliji je bila opravljena študija, v kateri so TA zapisali mnogo komentarjev o 

učenju in poučevanju v razredu.  

Pogosto so bili zapisani komentarji, ki so fokusirani na komunikacijo med učencem in TA: 

 »Učenec, zakaj smatraš , kot da on ne zmore komunicirati – ker sedi na stolu pri strani 

ali zadaj v razredu in ne stoji pred razredom, kot učitelj?« (o tej težavi mi je 

pripovedovalo tudi nekaj učiteljev na šolah v Birminghamu)  

 »Učenec, zakaj ne poslušaš in upoštevaš tistega, kar pove TA?« 

 »Učenec, ne misli, da asistentu pripada zgolj delo z učenci s posebnimi potrebami.« 

 »Učenec, ne misli, da mora skupina učencev z nižjimi sposobnostmi delati zgolj s TA.  

 

Po končani študiji je bilo jasno razbrati negativen efekt TA na učencih: Učenci, ki veliko 

sodelujejo s TA, so pogosto zaznamovani, saj so TA poznani kot pedagogi, ki delajo s »SEN« 

učenci (special educational needs) – z učenci s posebnimi potrebami (tudi na šolah, na katerih 

sem bila prisotna, sem v nekaterih razredih dobila takšen vtis, saj so TA večinoma delali z 

učenci, ki so potrebovali več pomoči).  

 

S porastom prošenj in potreb s strani učencev, ki so namenjene učiteljem, bi se morali 

asistenti počutiti olajšane. Nekateri učitelji so ločeni od učencev s posebnimi potrebami, ko 

imajo v razredu dodatnega specialnega in rehabilitacijskega pedagoga. Primer tega je opisala 

asistentka: »Učitelj gleda nate in si misli, da ima v razredu dodatnega asistenta, torej ti 

prepušča učenca, da zanj poskrbiš. Učitelj ima komajda kaj stika s tem učencem.« 

 



Pojavljajo se tudi situacije, ko je asistent vdan enemu učencu, na primer, ko sta si kulturno 

zelo blizu. Učenec lahko postane emocionalno močno odvisen od asistenta, posledično delno 

odtujen od razreda ali nerazpoloţen za oblikovanje odnosov s sebi enakovrednimi v razredu – 

sošolci.  

 

Raziskave kaţejo, da imajo TA pomembno vlogo pri podpori celotnega razreda in raje delajo 

z vsemi učenci, kot preteţno z individualnimi učenci s posebnimi potrebami. Primer je učna 

ura, ko je asistentka nadzirala večinski del razreda pri reševanju nalog, medtem ko je 

učiteljica intenzivno delala s šestimi učenci z govornimi in jezikovnimi teţavami. Ta 

asistentka je bila zmoţna presojati, kdaj in kje je bolj potrebna njena podpora. V opazovanju 

učne ure je bilo vseh šest opazovalcev soglasnih, da je bila asistentka v pozitivno podkrepitev 

večinskemu delu razreda.   

 

Problematka med učitelji in učenci s posebnimi potrebami je bila navedena tudi v študiji, 

izvedeni s TA. Asistenti pravijo, da imajo izkušnje z delom z učitelji, za katere je bilo 

izčrpajoče soočiti se z učenci s posebnimi potrebami, saj niso poznali primernega 

edukacijskega pristopa.  

Definirana pravila in odgovornost med učiteljem in TA so bistveni dejavnik pri zagotavljanju, 

da je podpora v razredu namenjena  tistemu, ki jo v danem trenutku najbolj potrebuje. 

V raziskavi sodelujoči TA so ojačali zavest o potrebi po dopolnitvi znanja s področja dela v 

tandemu:  

 potreben je trening, kako učinkoviteje sodelovati s TA; 

 učitelji potrebujejo več znanja s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike.  

 

Odgovori na številna zapletena vprašanja se reflektirajo skozi zgoraj opisane raziskave. 

Namigujejo, da je potrebno biti pazljiv in pozoren na tovrstne teme, četudi se zadnja leta 

kaţejo pozitivnejši rezultati. Ministrstvo poroča o napredujočih spremembah, vezanih na 

izobraţevalne standarde, kvalifikacije, plačilo in povečano zalogo moţnosti po pridobivanju 

ustreznega znanja s področja oseb s posebnimi potrebami, ki se tiče sodelujoče komunikacije 

med učiteljem in TA, ter da je potrebne še več refleksivne prakse med učiteljem in TA. 

Pravila in odgovornosti med učiteljem in TA morajo biti za oba jasno navedena, da se 

izogneta morebitnim dilemam. Sodelovalno timsko delo, ki je osredotočeno na razumevanje 

perspektive učencev, je temeljno za izvrševanje učinkovite razredne prakse. Vsi pedagogi – 

učitelji, TA, specialni in rehabilitacijski pedagogi razreda morajo prevzeti del skupne 



odgovornosti truda za uspeh učencev s posebnimi potrebami (Richards, G. in Armstrong, F. 

2008, 75–82). 

2.4 Slovenski učitelj in vzgojitelj 

Slovensko osnovno šolstvo od obdobja devetdesetih let doţivlja temeljito prenovo. V šolskem 

letu 1999/2000 so v Sloveniji prvič začeli uvajati devetletno osnovno šolo. Prinesla je celovito 

vsebinsko, organizacijsko in seveda kadrovsko prenovo. Ena izmed novosti je uvedba 

prisotnosti vzgojitelja oz. drugega pedagoškega delavca v prvem razredu. Prisotnost pri pouku 

je omejena le na dve šolski uri dnevno, vendar gre kljub temu za veliko spremembo glede na 

prejšnje individualno delo učitelja.  

 

Timsko poučevanje v prvem razredu osnovne šole temelji na tandemu učitelja in drugega 

strokovnega delavca – vzgojitelja predšolskoh otrok, občasno se jima lahko pridruţi učitelj 

podaljšanega bivanja ali kateri drugi strokovni sodelavec (socialni in rehabilitacijski pedagog, 

učitelj za individualno pomoč, socialni pedagog). 

 

2.4.1 Enakopravnost tandema 

Pri nevarnostih dela v tandemu je mnogo pomislekov, če imata učitelj in vzgojitelj res 

enakopravno vlogo. Imeli smo ideje, da bi bil učitelj izvajalec programa prvega razreda, 

vzgojitelj pa le njegov pomočnik. To ni bilo realizirano, saj ima vzgojitelj na nek način 

prednost pri poznavanju razvojnih značilnosti otrok do sedmega leta starosti. Verjetno 

predhodna bojazen vzgojiteljev, da bodo imeli podrejeno vlogo, izhaja iz večletnega 

zapostavljanja poloţaja predšolske vzgoje in vzgojiteljev glede na učitelje razrednega pouka. 

Zato se mora vzgojitelj zavedati svoje strokovnosti in se otresti občutka manjvrednosti. 

Potreben je visoko strokovno izobraţen kader v predšolskih institucijah. Poleg tega so 

pomembne tudi izkušnje, ki so obravnavane v sklopu sodobne pedagoške didaktične teorije 

(Laznik Mokotar, Teršek 1999, 211). 

 

Teţava izobraţevanja vzgojitelja je v njegovi nenehni podcenjeni vlogi glede na 

izobraţevanje učitelja, saj ima vzgojitelj krajše izobraţevanje, na niţji akademski ravni. Temu 

sledi neenakost v sistemu napredovanja, ki se odraţa tudi v niţjih plačah. Delo z mlajšimi 

otroki je še vedno pogosto stereotipno vezano na ţenske, zato je večina vzgojiteljev in 

učiteljev še vedno ţenskega spola. 

 



2.4.2 Dvig kvalitete dela 

Uvedba prisotnosti vzgojitelja naj bi zagotavljala dvig kvalitete dela. Vpeljava drugega 

strokovnega delavca – vzgojitelja omogoči več individualnega dela in več kreativnih 

pristopov. Več je proţnosti pri časovni organizaciji pouka, več je moţnosti organiziranja 

drugih dejavnosti, kot je pouk v naravi in v raznih institucijah (muzeji, galerije), večje so 

moţnosti notranje diferenciacije in individualizacije pouka (Hernja 1997/1998, 297–307). 

 

Dosedanje izkušnje timov učiteljev in vzgojiteljev so pozitivne, pa vendar je ravno glede 

njihovega sodelovanja še mnogo odprtih tem o odgovornosti drugega strokovnega delavca pri 

vzgojno-izobraţevalnem in drugem delu: načrtovanju in izvajanju pouka, evalvaciji dela, 

vrednotenju ter ocenjevanju, razredništvu, delu s starši. Vloga vzgojitelja v šolski zakonodaji 

ni natančno opredeljena. Zaradi tega pedagoška praksa problem odgovornosti drugega 

strokovnega sodelavca v prvem razredu različno rešuje in prihaja v nekaterih primerih tudi do 

nezadovoljstva, tako pri učiteljih kot pri vzgojiteljih. Dokler šolska zakonodaja v tem pogledu 

ne bo spremenjena, je rešitev v enakopravnem in odgovornem vključevanju vzgojitelja v vse 

faze dela.  

Veliko vlogo v tandemu pripisujemo medsebojnim odnosom med pedagogoma, saj so 

mnogokrat ti razlog za splošno nezadovoljstvo, slabo komunikacijo in nekvalitetno timsko 

delo, ki se širi tudi na druge sodelujoče – učence in starše. Vodstvo šole in ostali strokovni 

sodelavci bi morali izbiri tandemov nameniti veliko previdnosti, saj je učenje s pozitivnim 

zgledom lahko največ, kar šola ponudi svojim učencem.  

 

V osemletni osnovni šoli učilnica ni bila dodatno opremljena s kotički, medtem ko program 

devetletne šole poteka v ustrezno opremljeni učilnici s številnimi igralnimi kotički in 

računalnikom. Pri delu z učenci se v devetletki še posebej upoštevajo psihološke značilnosti 

šestletnikov: kratkotrajen interes, menjavanje dejavnosti, realizacija ciljev pred didaktičnimi 

igrami, prosta igra, dnevni in tedenski ritem otroka, upoštevanje realnega nivoja dojemanja 

sveta, egocentričnost, itd. Igra je namreč osnovna otrokova potreba in je ţivljenskega pomena 

za razvoj otrokovih zmoţnosti, ki so potrebne za razvoj delovnih navad (Zupančič 1997, 

2225). 

V okolju, kjer je bila ţe v osemletki razvita spodbudna klima za sodelovanje med učitelji, 

program devetletke ni prinesel pretiranih stresov. Kjer so bili učitelji večinoma zaprti v svoje 

razrede, je spodbujanje k timski naravnanosti zahtevna naloga devetletne osnovne šole, tako 

za posamezne učitelje kot za vodstvo. Še posebno to velja za okolja, v katerih učitelji niso 



imeli prakse, da bi razen poučevanja učencev spodbujali tudi k splošnim ciljem, kot je 

razvijanje sodelovalnih spretnosti. Učitelj, ki sam ni doţivel podobne izkušnje, bo teţko 

spodbujal in razvijal takšno izkušnjo pri učencih (Pevec Semec 2001, 23–24). 

Organizacija in izbira načinov vključevanja druge osebe v pouk lahko v veliki meri odločata, 

kam se bo razvilo timsko poučevanje: ali v smer sodelovanja oziroma asistence ali v smer 

sodelovanja oziroma dopolnjevanja v znanju in spretnostih.  

 

Zanimivo je, da se učitelji in vzgojitelji bojijo konfliktov, slabih odnosov, trme, neiskrenosti, 

delitve vlog. Gre za podobne bojazni, kot jih imamo tudi v partnerskih in prijateljskih 

odnosih. Tovrstne neprijetnosti so prisotne pred vsakim šolskim letom, vendar je praksa 

pokazala, da gre v večini primerov za neutemeljene strahove, saj tvorita tim osebi, ki sta se na 

tem področju predhodno pripravljali in se zavedata, da brez vzajemnega sodelovanja ne bo 

pravih rezultatov, ki si jih ţelita obe.  

 

2.4 3 Vloga učitelja in vzgojitelja pri načrtovanju 

Izkušnje so pokazale, da je izrazita prednost vzgojitelja v poznavanju šestletnikov in pomena 

igre za učence, da obvlada nekatere drugačne didaktične poti, ki niso tako tipične za šolo. 

Pogosto prav vzgojitelj pokaţe pravo mero igre med načrtovanimi dejavnostmi, izbere 

ustrezno igro za pridobivanje znanja in spretnosti ali pokaţe, kako učenci z igro laţje, 

učinkoviteje ter hitreje prihajajo do novih spoznanj. Prednost učitelja se je pokazala predvsem 

v boljšem poznavanju učnih načrtov, šolskega sistema in v izkušnjah z uporabo učbenikov in 

delovnih zvezkov. Skupaj, vsak na svoj način, pripomoreta k načrtovanju izvedbe pouka 

(delovnega dne učenca), ki je kar najbolj primeren za šestletnika. Ob skupnem delu se je 

izkazalo, da sta oba v procesu nenadomestljiva, saj vsak na svoj način prispevata k dobremu 

načrtu in izvajanju pouka.  

 

Delo v tandemu je zasnovano tako, da imata učitelj in vzgojitelj več moţnosti za izraţanje 

svoje individualnosti, da lahko predstavita predloge in prevzameta tiste obveznosti, za katere 

sta bolj nadarjena ali zainteresirana. Tako pogosto vzgojitelj prevzame glasbeno vzgojo, 

likovni pouk in športno vzgojo, ker na teh področjih temelji njegovo delo v vrtcu. Ima mnogo 

znanja, kako učencem skozi igro podati učno snov – tukaj se učitelj uči od vzgojitelja. Ostali 

predmeti so mnogokrat prepuščeni učitelju, vendar je vse odvisno od njunega dogovora in 

trenutne situacije. Nenazadnje, skupaj načrtujeta vse predmete, tako da vzgojitelj sodeluje pri 



vseh predmetih in je z vsem seznanjen. V tej fazi se vzgojitelj uči od učitelja, saj spoznava 

drugačen način podajanja snovi, kot ga pozna iz vrtca. 

 

2.4.4 Oblike timskega poučevanja 

Izkušnje kaţejo, da so oblike timskega poučevanja v prvem razredu devetletke različne: 

 

Slovenski učitelj in vzgojitelj si lahko delita pedagoške aktivnosti na sledeče načine:  

 Istočasno vodita enako dejavnost: vsakdo vodi svojo dejavnost, ki jo lahko oblikuje 

glede na predznanje, zanimanje. Učenci lahko predstavijo domačo nalogo, pripravijo 

dramatizacijo, igro vlog, izvajajo poskuse, se učijo brati. Učenci so razdeljeni v več 

skupin, zato pridejo večkrat na vrsto za sodelovanje, so aktivnejši, hitreje dobijo 

povratne informacije. Pri določenih aktivnostih se na ta način porabi manj časa za 

izvedbo.  

 Istočasno vodita različne dejavnosti: učenci so v skupinah, učitelja si pripravita 

različne dejavnosti. Učenci delajo najprej v eni skupini, nato se skupini zamenjata, 

tako da vsi učenci opravijo vse naloge. Druga moţnost je diferenciacija pouka, ko 

učitelj uči samo eno skupino učencev. Na ta način lahko potekajo dejavnosti s 

področja opismenjevanja ali slušne analize, ko skupina učencev, ki ţe pozna črke, 

opravlja eno dejavnost, druga, ki jih šele spoznava, pa drugo dejavnost. Pri športni 

vzgoji damo učencem moţnost opravljanja različnih iger, pri likovnem pouku en 

učitelj uči eno likovno tehniko, drugi drugo. Učitelj in vzgojitelj imata moţnost 

utrjevanja znanja na različnih nivojih, prilagojenih manjšim specifičnim skupinam 

učencev. 

 Medsebojno se prepletata in dopolnjujeta: ta način je najkompleksnejši. V njem se 

lahko izrazijo vse dobre ali slabe plati tandema, kako dobro se ujemata učitelj in 

vzgojitelj, kako se usklajujeta, prilagajata, kako komunicirata. Pogosto se zgodi, da 

eden vodi, drugi dopolnjuje (Polak 1999, 81–87). 

 

 

 

 

 



2.5 Sklep 

 

Na področju vzgoje in izobraţevanja se temelji stalno spreminjajo. Vse bolj pomembno 

postaja vseţivljenjsko učenje, ki ima osnove v hitro spreminjajočem se svetu. Osnovna naloga 

učiteljev, asistentov in vzgojiteljev postaja naučiti se učenja za danes, kajti spremembe 

postajajo stalnica sodobnega ţivljenja. Znanje, ki ga danes poučujejo v šolah, bo čez nekaj let 

zastarelo. Potrebno je, da pedagogi naučijo učence prilagodljivosti, da se bodo sposobni 

spopadati z vselej novimi izzivi prihodnosti. Spreminjanje temeljev zahteva tudi drugačen 

način dela učiteljev. Zahteva drugačen odnos učiteljev do učencev in do znanja nasploh. 

Zahteva drugačno klimo in kulturo šole, ki jo ustvarjajo predvsem delavci šole. Zato je 

potrebno, da se pri vnašanju sprememb v šole vprašamo, kakšna je kultura oziroma klima in 

kako jo lahko spreminjamo. Predvsem s tem namenom, da oblikujemo učečo se šolo, kjer se 

bodo nenehno učili vsi, pedagogi in učenci. 

(http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCkQFjAC&url=http%3A%2F

%2Fwww.zrss.si%2Fdoc%2F__%25C5%25A0olska%2520klima%2520in%2520kultura.doc

&rct=j&q=kako%20izbolj%C5%A1ati%20timsko%20delo%20v%20%C5%A1oli&ei=C6v2

TeCLBMftObGaiK4K&usg=AFQjCNFsz-

9GVMWF1s252LwV27JGOHEFBA&sig2=GmRdDJXxPgjh0MgYvOSypQ&cad=rja, 14. 6. 

2011) 

 

 

http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.zrss.si%2Fdoc%2F__%25C5%25A0olska%2520klima%2520in%2520kultura.doc&rct=j&q=kako%20izbolj%C5%A1ati%20timsko%20delo%20v%20%C5%A1oli&ei=C6v2TeCLBMftObGaiK4K&usg=AFQjCNFsz-9GVMWF1s252LwV27JGOHEFBA&sig2=GmRdDJXxPgjh0MgYvOSypQ&cad=rja
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.zrss.si%2Fdoc%2F__%25C5%25A0olska%2520klima%2520in%2520kultura.doc&rct=j&q=kako%20izbolj%C5%A1ati%20timsko%20delo%20v%20%C5%A1oli&ei=C6v2TeCLBMftObGaiK4K&usg=AFQjCNFsz-9GVMWF1s252LwV27JGOHEFBA&sig2=GmRdDJXxPgjh0MgYvOSypQ&cad=rja
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.zrss.si%2Fdoc%2F__%25C5%25A0olska%2520klima%2520in%2520kultura.doc&rct=j&q=kako%20izbolj%C5%A1ati%20timsko%20delo%20v%20%C5%A1oli&ei=C6v2TeCLBMftObGaiK4K&usg=AFQjCNFsz-9GVMWF1s252LwV27JGOHEFBA&sig2=GmRdDJXxPgjh0MgYvOSypQ&cad=rja
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.zrss.si%2Fdoc%2F__%25C5%25A0olska%2520klima%2520in%2520kultura.doc&rct=j&q=kako%20izbolj%C5%A1ati%20timsko%20delo%20v%20%C5%A1oli&ei=C6v2TeCLBMftObGaiK4K&usg=AFQjCNFsz-9GVMWF1s252LwV27JGOHEFBA&sig2=GmRdDJXxPgjh0MgYvOSypQ&cad=rja
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.zrss.si%2Fdoc%2F__%25C5%25A0olska%2520klima%2520in%2520kultura.doc&rct=j&q=kako%20izbolj%C5%A1ati%20timsko%20delo%20v%20%C5%A1oli&ei=C6v2TeCLBMftObGaiK4K&usg=AFQjCNFsz-9GVMWF1s252LwV27JGOHEFBA&sig2=GmRdDJXxPgjh0MgYvOSypQ&cad=rja


 

3. EMPIRIČEN DEL 

3.1 Opredelitev problema 

V diplomskem delu raziskujem izzive tandemskega poučevanja med učiteljem in asistentom – 

Teaching Asistant v Angliji in med učiteljem in drugim strokovnim sodelavcem (najpogosteje 

vzgojiteljem) v prvem razredu slovenske osnovne šole.  

 

Minulo študijsko leto sem bila osem mesecev Comenius asistentka v Angliji, kjer sem 

poučevala na dveh osnovnih šolah in imela priloţnost spoznavati, kakšne so oblike in načini 

sodelovanja tamkajšnjih učiteljev in asistentov. Lanskoletne izkušnje so mi v pomoč pri 

raziskovanju, da laţje razumem angleški šolski sistem, da imam konkretnejše predstave o 

vlogah, sodelovanju in funkcioniranju tandemov učiteljev in asistentov.  

 

Izzive med slovenskimi učitelji in vzgojitelji raziskujem, ker imamo tandemsko delo dokaj na 

novo uvedeno v prvem razredu osnovne šole. Pokazali so se ţe prvi rezultati dela: učitelji in 

vzgojitelji ţe imajo izkušnje s sodelovanjem, ţe imajo ideje, kaj je pri tandemskem 

poučevanju pozitivnega ter kje bi bile potrebne izboljšave za ustvarjanje še boljših in 

učinkovitejših medsebojnih sodelovalnih odnosov.  

 

3.2 Cilji  

Raziskovati, kako graditi odnose med učitelji in asistenti/vzgojitelji, kaj vpliva na 

sodelovanje; kateri so potrebni dejavniki za uspešen tandem; kako komunikacija v razredu 

vpliva na odnose v tandemu; katere so prednosti in ovire tandemskega dela; od česa je 

odvisna učinkovitost tandemskega dela, kje so prednosti in ovire tandemskega dela, kako 

razreševati konflikte med partnerjema v tandemu in podobno.  

 

Raziskovati, kje se pojavljajo bistvene podobnosti in razlike med angleškimi in slovenskimi 

tandemi; kje so podobnosti in razlike med slovenskimi in angleškimi učitelji ter med 

vzgojitelji in asistenti. 

 



3.3 Raziskovalna vprašanja 

 Kaj vpliva na kvaliteto funkcioniranja tandemov?  

 Kakšni so odnosi v tandemu učitelj in asistent – TA v Angliji ter v tandemu učitelj in 

drugi strokovni sodelavec v prvem razredu osnovne šole v Sloveniji? 

 Ali se pojavljajo bistvene razlike v odnosih med angleškimi in slovenskimi tandemi? 

 

3.4 Hipoteze 

 Na kvaliteto funkcioniranja tandemov vpliva več dejavnikov hkrati: pogostost 

izobraţevanja za tandemsko delo, pozornost šole in vodstva šole do tandemskega dela, 

osebnostno-značajske lastnosti članov tandema, idr.  

 Odnosi med učiteljem in asistentom ter učiteljem in vzgojiteljem so večinoma 

pozitivni, pričakujem tudi nekaj teţav.  

 Med angleškimi in slovenskimi tandemi ne pričakujem bistvenih razlik v odnosih. 

Največ razlik pričakujem med angleškimi asistenti in slovenskimi vzgojitelji, saj 

imajo vzgojitelji podobno delo učiteljem, pri poučevanju si ga celo delijo, asistenti pa 

nikoli ne poučujejo – posledično so vzgojitelji obravnavani bliţe učiteljem, kot 

angleški asistenti. 

 

3.5 Instrument za zbiranje podatkov 

Instrument za zbiranje podatkov je intervju. 

 

3.6 Tehnika zbiranja podatkov 

Tehnika zbiranja podatkov je intervju – standardizirani intervju – kvantitativna tehnika, kar 

pomeni, da je intervju bolj strukturiran ali standardiziran, z vnaprej določeno zaprto obliko 

zbiranja podatkov.  

Tehnika zbiranja podatkov glede na dostopnost do podatkov je neposredna. Tehnika ni 

časovno ekonomična, a sem jo vseeno izbrala, saj imam majhen vzorec intervjuvanih.  

 

 

 



3.7 Opis procesa in načina zbiranja podatkov  

 Kje:  

o angleški intervjuvanci so zaposleni v Birminghamu, Londonu in Liverpoolu; 

o slovenski intervjuvanci so zaposleni v občinah Ljubljana, Tolmin in Slovenska 

Bistrica. 

 

 Kdaj:  

o Anglija: meseca februar in marec 2011; 

o Slovenija: meseca januar in februar 2011. 

 

 Kako: 

o Anglija: intervjuji so potekali preko programa Skype; 

o Slovenija: osebno sem se srečala z učitelji in vzgojitelji. 

 

 

3.8 Opis osnovne statistične mnoţice in vzorca 

 učitelj Anglija asistent Anglija učitelj Slovenija vzgojitelj 

Slovenija 

število  

intervjuvanih 

4 4 4 4 

Moški 1 1 0 1 

Ţenska 3 3 4 3 



Rezultati  

a) Kako pogosto se udeleţujete strokovnih izobraţevanj o timskem delu?  

 Nekajkrat letno; 

 enkrat letno; 

 na vsakih nekaj let; 

 nikoli.  

Angleški in slovenski učitelji se strokovnih izobraževanj o timskem delu po večini udeležujejo 

na vsakih nekaj let.  

 

Angleški asistenti in slovenski vzgojitelji se po večini ne izobražujejo posebej o timskem delu.  

 

1. b) Če se izobraţujete o timskem delu, zakaj se?  

 Ker to od mene zahtevajo; 

 ker sam verjamem, da se je potrebno dodatno izobraţevati; 

 drugo: _______________________________________________________________. 

Angleški in slovenski učitelji se po večini izobražujejo o timskem delu, ker sami verjamejo, da 

se je potrebno dodatno izobraževati.  

 

TA se glede na rezultate izobražujejo, ker sami verjamejo, da se je potrebno dodatno 

izobraževati, vzgojitelji pa, ker to od njih zahtevajo.  

 

2. Kako pogosto imate sestanke s partnerjem? 

 Dnevno; 

 2 – 3 krat tedensko; 

 tedensko; 

 mesečno; 

 drugo: _______________________________________________________________. 

Angleški učitelji in TA imajo skupne sestanke tedensko.  

 

Polovica slovenskih učiteljev in vzgojiteljev ima sestanke dnevno in polovica tedensko.  

Običajno je to čas pred ali po pouku. 

 

 



3. Ali se pri delu v tandemu srečujete s teţavami? 

 Da;  

 ne. 

Tako angleški kot slovenski učitelji se po večini ne srečujejo s težavami.  

  

TA se po večini srečujejo s težavami, polovica vzgojiteljev se srečuje s težavami.  

 

4. Če pri delu prihaja do teţav, zakaj prihaja do njih? 

Učitelji: ko se pojavijo težave, je poglaviten vzrok pomanjkanje časa in različni pogledi na 

poučevanje. 

Asistenti: neupoštevanje njihovega mnenja, preziranje. Vzgojitelji: različni pogledi na načine 

poučevanja, discipliniranje učencev in nepripravljenost za sodelovanje. Vzgojitelj začetnik 

ima težave s starejšim in izkušenim učiteljem, ki ne sprejema novejših metod in idej.  

 

5. Kako, s čim odpravljate teţave? 

Težave odpravljajo na podobne načine: z odkrito komunikacijo, z iskrenim pogovorom, 

naslednjič se bolje dogovorita, s spodbujanjem za sodelovanje in usklajevanje, s ponovnim 

pogovorom, ko želita ugotoviti napake in razloge za nastalo stanje.  

 

6. a) Ali so med razlogi za teţave tudi osebnostno-značajske lastnosti? 

 Da; 

 ne. 

Polovica angleških učiteljev ima za razloge osebnostno-značajske lastnosti, slovenski po 

večini odgovarjajo z ne.  

 

Polovica TA in vzgojiteljev odgovarja z da, polovica z ne.  

 

6) b) Če da, katere so najpogostejše osebnostno-značajske lastnosti, ki ovirajo tandemsko 

delo? 

 Nezmoţnost prilagajanja; 

 teţnja posameznika po vodilni vlogi; 

 nelagodje ob prisotnosti druge osebe;  

 nepripravljenost za dialog in usklajevanje;  



 pristranskost posameznika; 

 drugo: _______________________________________________________________. 

Angleški učitelji so izbrali kot najpogostejšo težavo nepripravljenost posameznika za dialog 

in usklajevanje. Vsi slovenski učitelji so izbrali nezmožnost prilagajanja.  

 

TA so najpogosteje izbrali težnjo posameznika po vodilni vlogi, vzgojitelji so enakomerno 

izbrali vse lastnosti in dodali vsevednost učitelja.  

 

7. a) Ali menite, da tandemsko delo dejansko prinaša izboljšave?  

 Da; 

 ne; 

 ne vem.  

Vsi učitelji menijo, da prinaša izboljšave.  

 

TA menijo, da jih prinaša, polovica vzgojiteljev odgovarja z da, polovica z ne vem.  

 

7. b) Če da, katere? 

Boljša kakovost pouka; dve osebi imata več izkušenj in idej kot ena sama, kar privede do 

boljših metod in oblik poučevanja; do izraza pridejo talenti boljših učencev; več je možnosti 

za opazovanje učencev, saj eden vodi, drugi opazuje in pomaga; več možnosti za individualni 

pristop; več možnosti za ocenjevanje in več objektivnosti; hitrejša priprava učnega in 

didaktičnega materiala. 

Vzgojitelj: »V prvem razredu se učitelj sreča z učenci, ki so na zelo različnih razvojnih 

stopnjah. Tako socializacija kot tudi kognitivni razvoj zahtevata veliko dela s posamezniki in 

temu je en učitelj le s težavo (ali pa sploh ne) kos.«  

 

8. S čim bi izboljšali tandemsko delo? 

 Več časa namenjenega skupnemu načrtovanju; 

 večja pozornost vodstva pri sestavljanju tandemov;  

 vzgojitelj bi moral biti prisoten v razredu vse štiri ure pouka; 

 z večjo pripravljenostjo posameznika tima za delo; 

 z jasno oblikovanimi pravili in dolţnostmi, ki se jih člana drţita; 

 drugo: _______________________________________________________________. 



Angleški in slovenski učitelji bi izboljšali delo z več časa namenjenega skupnemu 

načrtovanju, poleg tega želijo imeti slovenski učitelji vzgojitelje prisotne v razredu vse štiri 

ure pouka.  

TA želijo več časa namenjenega skupnemu načrtovanju, vzgojitelji pa so izbrali vse odgovore 

(vsak drugega) in dodali, da bi morale biti dolžnosti vzgojiteljev bolj jasno opredeljene.  

 

9. a) Ali je razmerje med učiteljem in vzgojiteljem enakopravno? 

 Da; 

 ne; 

 včasih. 

Polovica angleških učiteljev odgovarja z da, polovica z ne. Slovenski učitelji po večini 

odgovarjajo z da.  

 

TA odgovarjajo z ne in včasih, vsi vzgojitelji z da.  

 

9. b) Če ni, zakaj ni? 

Angleški učitelji in TA odgovarjajo: različno visoka izobrazba učiteljev in TA, različne 

funkcije v razredu – učitelj ima vodilno vlogo, TA sledi in dela po navodilih učitelja, različne 

plače, različno dolg delovni čas, učitelji imajo odgovornejše delo, saj poučujejo. Učitelji se 

morajo pogosteje udeleževati raznih sestankov in izobraževanj.  

 

Slovenski učitelj pravi, da je za enakopravnost odgovoren tandem in tudi odnos ravnatelja do 

tandemskega dela.  

 

3.9 Rezultati glede na raziskovalne hipoteze 

Kot sem sklepala v prvi hipotezi, je iz odgovorov razvidno, da na kvaliteto funkcioniranja, 

tako angleških kot slovenskih tandemov, vpliva več dejavnikov. Intervjuvanci odgovarjajo: 

izobraţevanje o tandemskem delu, količina časa, namenjenega tandemskim sestankom 

(načrtovanje, pogovor, evalvacija), osebnostno-značajsko ujemanje partnerjev in tudi način 

izbiranja partnerjev tandema – s strani šole. 

 

Glede na dobljene rezultate so odnosi med učitelji in asistenti v Angliji s strani učiteljev 

pozitivni, brez teţav, medtem ko se TA večinoma srečujejo s teţavami. Podoben rezultat je 



pri slovenskih tandemih – učitelji ne poročajo o teţavah, vzgojitelji pa. Ko sem postavila 

hipotezo, sem pričakovala, da se bodo manjšinsko pojavljale teţave, vendar ne samo pri 

asistentih in vzgojiteljih.  

 

Hipotezo sem postavila na predvidevanju, da se ne pojavljajo bistvene razlike med angleškimi 

in slovenskimi tandemi. Iz rezultatov lahko sklepam, da se res ne pojavljajo bistvene razlike. 

Najbolj podobne odgovore so imeli oboji učitelji med seboj, več razlik je bilo med asistenti in 

vzgojitelji. Podobni rezultati pri učiteljih so mi razumljivi, saj imajo oboji učitelji podobne 

funkcije v razredu, medtem ko se naloge asistentov in vzgojiteljev močno razlikujejo. Več 

razlik je med odgovori znotraj angleških timov, kot med slovenskimi timi. Vzrok vidim v 

tem, da imajo angleški učitelji drugačno delo od asistentov, v Sloveniji pa stremimo k 

homogeni delitvi dela učitelja in vzgojitelja znotraj tandema.  

 

3.10 Interpretacija rezultatov 

Rezultat, da se angleški in slovenski učitelji udeleţujejo strokovnih izobraţevanj o timskem 

delu na vsakih nekaj let, mi je razumljiv, saj angleški učitelji izvršujejo tandemsko 

poučevanje ţe mnogo let in je smiselno, da se zanj izpopolnjujejo ali obnavljajo in 

nadgrajujejo znanje. V Sloveniji imamo tandemsko delo na novo uvedeno, zato je bilo 

pričakovati, da so se v zadnjih letih učitelji nanj pripravljali. Oboji učitelji se zanj 

izobraţujejo, ker sami verjamejo, da je potrebno.  

 

Glede na intervjuje se asistenti in vzgojitelji po večini ne izobraţujejo o timskem delu. Za 

angleške asistente je pričakovati, da se o timskem delu ne izobraţujejo (saj za nekatere 

stopnje TA sploh ni potrebna pedagoška izobrazba), za slovenske vzgojitelje sem pričakovala, 

da se udeleţujejo strokovnih izobraţevanj o timskem delu, saj so na novo uvedeni v razred 

osnovne šole, kjer si delijo delo skupaj z učiteljem. Vzgojitelji, ki se izobraţujejo, se 

izobraţujejo, ker se to od njih zahteva. Morda se za vzgojitelje predpostavlja, da so ţe 

uvedeni v tandemsko delo – ko naj bi delali skupaj s pomočnikom vzgojitelja v vrtcu.  

 

Angleški učitelji in asistenti imajo skupne sestanke tedensko. Učitelji imajo pogosteje 

sestanke z učitelji iz paralelke, kot z asistenti. Za sestanke z učitelji iz paralelke imajo posebej 

namenjenega polovico dne znotraj enega tedna – namesto pouka. V času te odsotnosti v 



razredu ne poučuje TA, pač pa nadomestni učitelj. Ko se asistenti udeleţijo sestanka z 

učiteljem, je to del njihovega prostega časa in ne del sluţbe.  

  

Nekateri slovenski tandemi se sestajajo dnevno, nekateri tedensko. Delo slovenskih tandemov 

se bolj prepleta, kot delo angleških, pedagoga se lahko dopolnjujeta pri poučevanju, opravljata 

lahko iste dejavnosti v razredu (oba lahko načrtujeta ure, preverjata znanje, ocenjujeta učence, 

poučujeta, pomagata učencem ...). Zaradi načina sodelovanja očitno potrebujejo slovenski 

tandemi več časa za pripravo na pouk, kot angleški tandemi. 

 

Iz intervjujev je razvidno, da se angleški in slovenski učitelji redkeje srečujejo s teţavami v 

tandemu, kot asistenti in vzgojitelji. Vzrok za teţave s strani učiteljev je čas, pri asistentih in 

vzgojiteljih so teţave raznovrstne. Ali je vzrok za manj teţav pri učiteljih njihovo 

izobraţevanje o timskem delu? Ali pa zavedanje, da imajo vodilno vlogo v razredu in so jim 

asistenti in vzgojitelji podrejeni, poslušni? 

 

Oba tandema, angleški in slovenski, odpravljata teţave na podobne načine. Najpogosteje 

uporabijo medsebojni pogovor – teţave razrešujejo sami, znotraj tandema.  

 

Polovica obojih tandemov odgovarja, da se srečujejo z osebnostno-značajskimi teţavami. 

Menim, da ima tukaj pomembno vlogo šola, ko izbira tandeme. Ko se članu tandema določi 

novega partnerja, ni dovolj, da kandidat ustreza pogojem, kriterijem, ki jih določa šola, in da 

je všeč ravnatelju, pač pa se mora kandidat tudi osebnostno-značajsko ujemati z novim 

partnerjem. Če sta si partnerja simpatična, naklonjena, bosta verjetno laţje in raje sodelovala.  

 

Oboji učitelji in asistenti menijo, da tandemsko delo izboljšuje kakovost pouka, polovica 

vzgojiteljev odgovarja z da, polovica jih ni prepričana o pozitivni učinkovitosti njihovega dela 

v razredu. Vzgojitelj je nov element razreda slovenske šole, njegovo delo ni natanko 

opredeljeno s predpisi. Zato tam, kjer se učitelj in vzgojitelj ne znata dobro organizirati, kjer 

so nesporazumi in preveč različni interesi, resda tandemi morda ne dosegajo ţelene 

koristnosti.  

 

Angleški tandemi se delno strinjajo, da je razmerje med učiteljem in asistentom enakopravno, 

medtem ko se slovenski tandemi po večini strinjajo o enakopravnem delu v tandemu. Občutek 

neenakopravnosti v angleškem timu sem pričakovala, saj se delo učiteljev in asistentov močno 



razlikuje. Učitelj je organizator in tisti, ki vodi asistenta ter poučuje pouk. Asistent običajno 

dela po navodilih učitelja, pomaga skupini učencev ali posamezniku, popravlja naloge, 

fotokopira. Učitelj ima mnogo sestankov, na katerih se odloča o raznih šolskih zadevah, 

učitelj ima več srečanj s starši.  



 

4. ZAKLJUČEK 

Ko smo razpravljali o timskem delu, smo imeli nenehno pred očmi premislek o moţnostih 

dograjevanja tega dela v Sloveniji. Naj tako tudi sklenemo. Kaj storiti, da bi slovenskim 

tandemom olajšali sodelovanje, jih obvarovali nesporazumov in povečali učinkovitost pri 

skupnem poučevanju in vzgajanju učencev? 

 

Kaj lahko stori šola? 

Vodstvo šole izbira, kdo bo poučeval na določeni šoli. Ko se izbira novega partnerja za 

tandem, ni dovolj, da ta ustreza zgolj merilom, ki jih postavljata šola in ravnatelj. Kandidat 

naj bo skladen tudi z bodočim sodelavcem v tandemu. Zato menim, da je smiselno, da se v 

proces odločanja o novem zaposlenem vključi tudi njegovega bodočega partnerja.   

Učitelj mi je dejal: »Učiteljem dati možnost izbire, s kom bodo poučevali. Dva učitelja se ne 

moreta tako dobro dopolnjevati, če si »privat« nista najbolj všeč. Menim, da je to osnovni 

pogoj, je pa predlog ponekod težko izvedljiv.« 

 

Kaj lahko storita učitelj in vzgojitelj skupaj? 

Pogovor, pogovor, pogovor. Literatura in viri, ki sem jih prebrala, pogovori, ki sem jih imela 

s tandemi, rezultati intervjujev pravijo, da je potrebno pogovarjati se. Načrtujva, kaj bova 

počela jutri. Zakaj boš ta korak v pouku izvedla tako in zakaj ne na ta način? Kje naj 

spremenim pristop jaz, kje ga boš ti? Zakaj ti ni bilo danes všeč moje ravnanje? 

 

Kaj lahko naredi vsak partner tandema sam pri sebi? 

Vse prepogosto vidimo vzroke za napake drugje in v drugih, vendar ne vemo, da je največkrat 

teţava v nas samih. Če se trudim prilagajati se, če znam poslušati in izbrati prave besede, če 

zame ni najpomembnejše prvo mesto in sem zadovoljen tudi z drugim, se bom laţje in bolje 

znašel pri skupnem načrtovanju, izvajanju nalog in pogovoru o izvedbi pouka. 

 

Učeča se šola je v našem šolskem prostoru lahko izvedljiva, pod pogojem, seveda, da se 

upoštevajo zgoraj navedene ugotovitve. Pri uvajanju sprememb moramo upoštevati 

postopnost in načelo majhnih korakov.  



Spremembe v tandemih so torej moţne, če ravnatelj, učitelj in drugi strokovni delavci začutijo 

potrebo po spreminjanju, zagotovijo čas za to in se tega lotijo zavzeto in z ustreznim znanjem.  

(http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCkQFjAC&url=http%3A%2F

%2Fwww.zrss.si%2Fdoc%2F__%25C5%25A0olska%2520klima%2520in%2520kultura.doc

&rct=j&q=kako%20izbolj%C5%A1ati%20timsko%20delo%20v%20%C5%A1oli&ei=C6v2

TeCLBMftObGaiK4K&usg=AFQjCNFsz-

9GVMWF1s252LwV27JGOHEFBA&sig2=GmRdDJXxPgjh0MgYvOSypQ&cad=rja, 14. 6. 

2011). 
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6. PRILOGE 

Priloga 1 

Outline of interview for Teachers and Teaching Assistants, England 

 

Dear Sir or Madam, 

 

I am Anja Brezovnik, a student of Primary School Education at the University of Ljubljana, 

Slovenia. I am writing a diploma under the supervision of Dr Slavko Gaber. 

 

Through research I want to find out about the relationships between teachers and teaching 

assistants in their work, and also what types of training they have undergone to promote 

effective teamwork. 

 

The interview is anonymous. The data will be used only for diploma work research. 

Thank you for your co-operation.  

 

 

You are: 

 Teacher. 

 Teaching Assistant.  

 

Gender: 

 Male. 

 Female. 

 

 

1. a) How often do you receive professional training about team work?  

 A few times a year.  

 Once a year. 

 Every few years. 

 Never. 



 

1.   b) If you are learning about team work, why are you learning about?  

 I have to. 

 I need or want additional training. 

 Other: _______________________________________________________________. 

 

3. How often do you have meetings with your partner?  

 Daily. 

 2 – 3 times a week. 

 Weekly. 

 Monthly. 

 Other: _______________________________________________________________. 

 

4. a) Is there some difficulties in partnership work? 

 Yes. 

 No. 

 

7. b) If yes, which difficulties? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

8. If there are problems in your work, why they occur? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 



9. How do you handle or resolve the problems? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

10. a) Can differing personalities create problems? 

 Yes. 

 No. 

 

6. b) If yes what are the most common personal characteristics that hinder working 

partnerships?  

 Inability to adapt. 

 Tendency for individuals to take leading role.  

 Discomfort in the presence of another person. 

 Unwillingness to discuss and co-ordinate. 

 The bias of an individual. 

 Other: _______________________________________________________________.  

 

8. a) Do you think that partnerships in work actually brings improvements?  

 Yes. 

 No.  

 I do not know. 

 

8. b) If yes, which improvements? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 



9. How would you improve partnership work?  

 More time for planning together in a team. 

 More attention from management in selecting partnerships. 

 Teaching assistant should be classroom based all day. 

 A greater willingness of individual team members to work together. 

 Clearly-established rules and obligations, which are members hold. 

 Other: _______________________________________________________________. 

 

10. a) Is the relationship between teachers and teaching assistants on an equal footing? 

 Yes. 

 No. 

 Sometimes. 

 

10. b) If not, why not? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 



Priloga 2 

Osnutek intervjuja za učitelje in vzgojitelje, Slovenija 

 

Spoštovani, 

sem Anja Brezovnik, študentka Oddelka za razredni pouk na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.  

Pripravljam diplomsko delo pod mentorstvom dr. Slavka Gabra.  

 

S pomočjo raziskave želim ugotoviti, kakšne so oblike sodelovanja učiteljev in vzgojiteljev 

prvih razredov, ki delajo v tandemu. Hkrati me zanima tudi, kakšne so oblike in vrste 

izobraževanja za to delo. 

  

Intervju je anonimen in ne bo razkrita identiteta nikogar od vprašanih. Podatki bodo 

uporabljeni zgolj v raziskovalne namene diplomskega dela.  

 

Zahvaljujem se za vaše sodelovanje. 

 

 

Ste: 

 Učitelj; 

 vzgojitelj. 

 

Spol:  

 Ţenski; 

 moški. 

 

 

2. a) Kako pogosto se udeleţujete strokovnih izobraţevanj o timskem delu?  

 Nekajkrat letno; 

 enkrat letno; 

 na vsakih nekaj let; 

 nikoli.  

 

 



5. b) Če se izobraţujete o timskem delu, zakaj se?  

 Ker to od mene zahtevajo; 

 ker sam verjamem, da se je potrebno dodatno izobraţevati; 

 drugo: _______________________________________________________________. 

 

6. Kako pogosto imate sestanke s partnerjem? 

 Dnevno; 

 2 – 3 krat tedensko; 

 tedensko; 

 mesečno; 

 drugo: _______________________________________________________________. 

 

7. a) Ali se pri delu v tandemu srečujete s teţavami? 

 Da;  

 ne. 

 

11. b) Če da, s katerimi? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

12. Če pri delu prihaja do teţav, zakaj prihaja do njih? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

 



13. Kako, s čim odpravljate teţave? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

14. a) Ali so med razlogi za teţave tudi osebnostno-značajske lastnosti? 

 Da; 

 ne. 

 

7. b) Če da, katere so najpogostejše osebnostno-značajske lastnosti, ki ovirajo tandemsko 

delo? 

 Nezmoţnost prilagajanja; 

 teţnja posameznika po vodilni vlogi; 

 nelagodje ob prisotnosti druge osebe;  

 nepripravljenost za dialog in usklajevanje;  

 pristranskost posameznika; 

 drugo: _______________________________________________________________. 

 

9. a) Ali menite, da tandemsko delo dejansko prinaša izboljšave?  

 Da; 

 ne; 

 ne vem.  

 

9. b) Če da, katere? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 



 

10. S čim bi izboljšali tandemsko delo? 

 Več časa namenjenega skupnemu načrtovanju; 

 večja pozornost vodstva pri sestavljanju tandemov;  

 vzgojitelji bi moral biti prisotna v razredu vse štiri ure pouka; 

 z večjo pripravljenostjo posameznika tima za delo; 

 z jasno oblikovanimi pravili in dolţnostmi, ki se jih člana drţita; 

 drugo: _______________________________________________________________. 

 

11. a) Ali je razmerje med učiteljem in vzgojiteljem enakopravno? 

 Da; 

 ne; 

 včasih. 

 

11. b) Če ni, zakaj ni? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 


