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NASLOV

KOLEGIALNO SODELOVANJE VZGOJITELJEV KOT DEJAVNIK

PROFESIONALNEGA RAZVOJA POSAMEZNIKA IN CELOTNE ORGANIZACIJE

POVZETEK

Naloga prikazuje kolegialno sodelovanje vzgojiteljev kot dejavnik profesionalnega razvoja

posameznika in celotne organizacije. Teoretičen del nas seznanja s profesionalnim razvojem

vzgojiteljev skozi različne modele in faze razvoja.  Opredeljeni so dejavniki, ki na ta razvoj

vplivajo. Izpostavljen je pojem vrtca kot učeče se organizacije, za katero sta pomembni klima

in kultura institucije. Zadnji del teoretičnega dela v ospredje postavlja vzgojitelja kot

aktivnega posameznika, ki ima usvojene določene kompetence, za razvoj katerih je med

drugim pomemben tudi proces kolegialnega sodelovanja in učenja na različnih ravneh. V

empiričnem delu naloge so s kombinacijo kvalitativnega in kvantitativnega raziskovanja

predstavljeni dobljeni rezultati raziskave, izpeljane na vzorcu vzgojiteljev in pomočnikov

vzgojiteljev predšolskih otrok, ki delajo v oddelkih javnih vrtcev na območju Slovenije.

Dobljeni rezultati so predstavljeni skozi tri glavne vsebinske sklope raziskovalnih vprašanj, ki

se nanašajo na kolegialno sodelovanje vzgojiteljev znotraj vrtca, kjer so zaposleni, kolegialno

sodelovanje vzgojiteljev med vrtci znotraj Slovenije in mednarodno kolegialno sodelovanje

vzgojiteljev.

Ključne besede: vzgojitelj predšolskih otrok, profesionalni razvoj, dejavniki profesionalnega

razvoja, kolegialno sodelovanje, učeča se organizacija



TITLE

THE IMPACT OF COLLEGIAL COOPERATION OF PRE-SCHOOL TEACHERS ON

THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF INDIVIDUALS AND ORGANIZATION

SUMMARY

The master thesis discusses the impact of collegial cooperation of pre-school teachers as a

factor influencing professional development of individuals and the entire organization. The

theoretical part of the thesis explains the professional development of pre-school teachers

through different models and stages of development. It defines factors that influence the

development. It particularly emphasizes the concept of kindergarten as a learning

organization, which is affected by the climate and culture of the institution. The last section of

the theoretical part focuses on the pre-school teacher as an active individual with specific

skills. Those skills are strongly influenced by the processes of collegial cooperation and

learning at different levels. In the empirical part of the thesis, we present the results of the

research combining qualitative and quantitative research. The research was carried out on a

sample of pre-school teachers and their assistants working in the departments of public

kindergartens in Slovenia. The results are presented through three main sets of research

questions. The first set is based on collegial cooperation of pre-school teachers within the

kindergartens, where they work. The second set is based on collegial cooperation of pre-

school teachers between kindergartens in Slovenia, and the last one is based on international

collegial cooperation of pre-school teachers.

Keywords: pre-school teachers, professional development, professional development factors,

collegial cooperation, learning organization
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I. UVOD

Sodobne družbene razmere postavljajo pedagoške delavce pred nove poklicne izzive. Od njih

se pričakuje, da so kompetentni ter odgovorni profesionalci, ki so se pripravljeni nenehno

učiti in profesionalni razvijati. To izpostavljata tudi Memorandum o vseživljenskem učenju in

Evropska študija Eurydice, ki navajata, da sta danes za Evropsko unijo izobraževanje in

usposabljanje bistvenega pomena, zato morata biti navzoča ne le v človekovi rani mladosti,

ampak skozi vse njegovo življenje. Koncept vseživljenjskega učenja pomeni, da se ljudje

izobražujejo v vseh življenjskih obdobjih, v formalnih in neformalnih sistemih izobraževanja

ter tako pridobivajo poleg temeljnega »trdnega« znanja še široko paleto spretnosti, kar velja

tudi za vzgojitelje predšolskih otrok.

Lizbonska strategija navaja, da imajo dobro usposobljeni pedagoški delavci ključno vlogo pri

uresničevanju vseh pomembnih ciljev vzgoje in izobraževanja. Za njih je poleg izhodiščne

dobre usposobljenosti pomembno spremljanje novih spoznanj na različnih predmetnih

področjih (ožje stroke) in na pedagoško psihološkem področju ter skrb za  stalen profesionalni

razvoj. Za profesionalno rast vzgojiteljev sta izmenjava izkušenj in pogledov med vzgojitelji

izjemnega pomena, kar jim daje tudi dodatno motivicijo za ustvarjanje dobre prakse,

vpeljevanje inovacij, raziskovanje lastne prakse in posledično razvijanje stroke. Pri

vzgojiteljih je tako potrebno že v času študija ozavestiti pomen profesionalnega razvoja in jih

usposobiti za refleksiven pristop oziroma jih motivirati za raziskovanje lastne prakse in

poklicno učenje. Le poklicno motivirani delavci, ki bodo že v času študija izkusili pomen

medsebojnega sodelovanja za poklicno učenje bodo svoje izkušnje pripravljeni deliti s

svojimi sodelavci in kolegi izven njihovega vrtca ter tako, kljub vsakodnevno izpolnjenemu

delovniku, razvijali vrtec kot okolje, kjer bosta vladali pozitivna klima in kultura

profesionalnega razvoja.

V teoretičih izhodiščih bomo bomo v prvem sklopu opredelili vzgojiteljev profesionalni

razvoj ter ga prikazali skozi različne modele in faze razvoja. Opredelili bomo dejavnike, ki na

ta razvoj vplivajo. V drugem sklopu bomo profesionalni razvoj povezali z okoljem, kjer

vzgojitelji delajo, se izobražujejo in sodelujejo z ostalimi delavci. Opredelili bomo pojem

učeče se organizacije in se podrobneje ustavili ob vrtcu kot učeči se organizaciji, za katero sta

pomembni klima in kultura institucije. V zadnjem sklopu teoretičnega dela pa bomo v

ospredje postavili vzgojitelja kot aktivnega posameznika, ki ima usvojene določene
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kompetence, za razvoj katerih je med drugim pomemben tudi proces kolegialnega

sodelovanja in učenja na različnih ravneh.

V empiričnem delu magistrskegadela bomo skozi tri vsebinske sklope predstavili dobljene

rezultate naše raziskave, ki smo jo izpeljali na vzorcu vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev

predšolskih otrok, ki delajo v oddelkih javnih vrtcev na območju Slovenije. Predstavili bomo,

kako vzgojitelji ocenjujejo pomen kolegialnega sodelovanja vzgojiteljev znotraj vrtca, kjer so

zaposleni, z vzgojitelji, ki so zaposleni v drugih vrtcih znotraj Slovenije in z vzgojitelji iz

drugih držav. Raziskali in predstavili bomo, katere oblike sodelovanja so med pedagoškimi

delavci vrtca najbolj zaželene, kakšna znanja pridobijo z omenjenim sodelovanjem, kako le ta

vplivajo na njihov profesionalni razvoj in kateri dejavniki spodbujajo oziroma ovirajo različne

oblike sodelovanja.
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II. TEORETIČNI DEL

1 PROFESIONALNI RAZVOJ VZGOJITELJEV

1.1 RAZVOJ IZOBRAŽEVANJA VZGOJITELJEV NA SLOVENSKEM

Pedagoški delavec je temeljni dejavnik pri uresničevanju ciljev kakovosti predšolske vzgoje

in varstva, zato je zelo pomembna njegova priprava na poklic. Profesionalni razvoj strokovnih

delavcev v vzgoji in izobraževanju se prične z začetnim izobraževanjem strokovnih delavcev

ter se zaključi z njihovo upokojitvijo (Valenčič Zuljan, Cotič, Fošnarič, Peklaj in Vogrinc,

2011, str. 467). Izobraževanje in usposabljenje vzgojiteljev predšolskih otrok je mlado

strokovno področje, ki je po mnenju Majde Plestenjak in Viliča (2002, str. 155) tudi izredno

dinamično. Dinamika razvoja izobraževanja vzgojiteljev predšolskih otrok nam kaže, da so se

izobrazbene zahteve za vzgojitelje skozi zgodovino dvigovale. Leta 1949 so v Ljubljani

ustanovili prvo štiriletno srednjo vzgojiteljsko šolo, nato je leta 1955 sledil prehod na

petletno, katero so zaradi potreb ustanovili tudi v Mariboru. V šestdesetih in sedemdesetih

letih so se v slovenskem prostoru močno izražale želje po izenačitvi izobraževanja učiteljev in

vzgojiteljev, kar se v praksi ni izvedlo, vzrok zato so bili po mnenju Plestenjakove in Viliča

tradicionalni pogledi na vzgojo predšolskih otrok in prevladujoča stališča odločujočih akterjev

v družbi (čim mlajši so otroci, tem manj izobrazbe potrebujejo izvajalci vzgojnega procesa).

Nato so leta 1979 ponovno pričeli izvajati štiriletni program srednje vzgojiteljske šole, ki so

ga leta 1984 nadgradili z dvoletnim višješolskim programom, do sprejetja triletnega

visokošolskega strokovnega programa izobraževanja vzgojiteljev predšolskih otrok leta 1995.

Spremembe so se uvajale z majhnimi koraki, ne da bi vedeli, ali gredo v pravo smer. V letu

1999 je bil sprejet Kurikulum za vrtce, za katerega je značilno, da je veliko bolj odprt

dokument v smislu svobode odločanja o vsebini in poteh, kako doseči določene vzgojne cilje.

To pomeni, da vzgojitelj samostojno oblikuje izvedbeni kurikulum, kar zahteva visoko

strokovno kompetentnost za odločanje in ravnanje ter nato tudi kritično in sistematično

proučevanje lastne pedagoške prakse. V Zeleni knjigi o izobraževanju učiteljev v Evropi

(2001, str. 79) je zapisano, da minimalna izobrazba za vzgojitelje v vrtcu ne bi smela biti nižja

od univerzitetne, namreč profesionalizacija poklica vzgojitelja pomeni vključevanje

vzgojiteljev v proces odločanja, ustvarjanja in spreminjanja prakse ter sposobnost prilagajanja

hitremu razvoju in vseživljenjsko učenje. Še tako kakovostno začetno izobraževanje namreč
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ne more pripraviti vzgojiteljev za poklicno pot, ki bo trajala štirideset let, in jim hkrati

zagotavljati vse kompetence, tudi tiste, ki v tem spreminjajočem se svetu še niso znane, zato

so ključnega pomena tudi programi stalnega strokovnega spopolnjevanja.  V novejšem času je

še zlasti z bolonjsko prenovo izpostavljeno kompetenčno zasnovano izobraževanje

pedagoških delavcev. Ob kakovostnem  začetnem izobraževanju je torej bistvenega pomena

tudi nadaljnje poklicno delovanje pedagoškega delavca ter možnost njegovega

profesionalnega razvoja (Valenčič Zuljan 2012, str. 7). Nadaljnje izobraževanje in

usposabljenje je oblika vseživljenjskega izobraževanja strokovnih delavcev v vzgoji in

izobraževanju, ki poleg študijskih programov za pridobitev izobrazbe oziroma za

izpopolnjevanje strokovnim delavcem zagotavlja možnost obnavljanja, razširjanja in

poglabljanja znanja ter seznanjanje z novostmi stroke (Devjak in Polak, 2009, str. 5).

Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in

izobraževanju postavlja za cilj nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih

delavcev v vzgoji in izobraževanju, zagotavljanje strokovne usposobljenosti za opravljanje

določenega strokovnega dela, podpiranje profesionalnega in strokovnega razvoja vsakega

strokovnega delavca, razvoja javnega vrtca in šole ter razvoja celotnega sistema vzgoje in

izobraževanja ter s tem povečanja njegove kvalitete in učinkovitosti (Pravilnik o nadaljnjem

izobraževanju, 2004, 2. člen). Kakovostno izobraževanje, ki temelji na načelu

vseživljenjskega izobraževanja in presega tradicionalno ločevanje med začetnim in nadaljnjim

izobraževanjem, se veže na načelo učeče se družbe, ki povezuje individualne in

institucionalne značilnosti (Devjak in Polak, 2009, str. 5).

Pričakovanja družbe do pedagoških delavcev so zelo visoka. Pričakuje se, da bodo spodbujali

otroke in jim omogočali pridobivati kakovostno znanje, da bodo spodbujali ustvarjalnost ter z

njihovim delom prispevali k družbenemu napredku. Da bodo otrokom omogočali preseči

socialno danost oziroma primanjkljaje, da bodo upoštevali njihove individualne razlike in

razvijali potenciale vsakega otroka. Pričakuje se, da bodo pedagoški delavci vse te naloge

opravljali čim bolj učinkovito in hkrati, zaradi vse večjih ekonomskih pritiskov, tudi s čim

manj finančnimi sredstvi. Vendar se je potrebno zavedati, da brez vlaganja v stalni

profesionalni razvoj pedagoških delavcev teh velikih pričakovanj družbe do njih ne morejo

izpolniti (Valenčič Zuljan, Vogrinc, Cotič, Fošnarič in Peklaj 2011, str. 11).
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Delavci v vzgoji in izobraževanju morajo imeti splošen in nenehen dostop do učenja za

pridobitev in obnovo spretnosti, ki so potrebne za nenehno participacijo v družbi znanja.

Strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju pridobivajo v prvi vrsti svoje znanje preko

formalnega izobraževanja, ki se odvija v inštitucijah za izobraževanje in usposabljanje –

fakultetah in vzgojiteljice v visokih strokovnih šolah. Formalno učenje pripelje učitelje,

vzgojitelje ter druge strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju do diplom in kvalifikacij. V

dokumentih Evropske unije najdemo usmeritve, ki opozarjajo na pomen neformalnega

izobraževanja in priložnostnega ali izkustvenega učenja (Devjak, 2007). Memorandumu o

vseživljenjskem učenju (2000, str. 8) natančneje opredeli vse tri oblike učenja. Formalno

učenje se odvija v institucijah za izobraževanje in usposabljanje ter vodi do priznanih diplom

in kvalifikacij. Neformalno učenje se odvija izven glavnih sistemov izobraževanja in

usposabljanja ter ni nujno, da vodi do formaliziranih certifikatov. Lahko je zagotovljeno na

delovnem mestu z aktivnostmi organizacij in služb, ki so bile ustanovljene kot

komplementarne formalnemu sistemu izobraževanja. Tretja oblika je informalno ali

priložnostno učenje, ki je naravni spremljevalec vsakdanjega življenja. Z razliko od

formalnega ali neformalnega učenja za to učenje ni nujno, da je namerno, zato tudi ni nujno,

da ga posamezniki prepoznajo kot tisto vrsto učenja, ki prispeva k njihovemu znanju in

spretnostim. Med generično spretnost, ki naj bi jo imel vsak, prištevamo sposobnost in

pripravljenost za učenje – kako se učiti, prilagoditi, osmisliti množico informacij ter hkrati

imeti sposobnost in pripravljenost hitro pridobiti nove spretnosti ter se znati prilagajati novim

izzivom in situacijam. Programi, tako dodiplomski kot podiplomski ali programi nadaljnjega

izobraževanja in usposabljanja, ki jih izvajamo, pa morajo učitelje in druge strokovne delavce

v kontekstu učeče se družbe pripraviti (preko njih tudi učence in dijake) na življenje in delo v

hitro spreminjajočih se pogojih, v katerih je za gospodarsko uspešnost in družbeno kohezijo

ključna prav sposobnost nenehnega učenja na delu ter učenja v interakciji z drugimi (Devjak,

2007).

1.2 OPREDELITEV PROFESIONALNEGA RAZVOJA

Hkrati z nenehnimi družbenimi, političnimi in kulturnimi spremembami se spreminja tudi

vloga vzgojno-izobraževalne institucije ter s tem vloga in položaj pedagoškega delavca. Nove

okoliščine od pedagoških delavcev zahtevajo višjo stopnjo profesionalnosti, zato se vse bolj

poudarja pomen vzgojiteljeve in učiteljeve profesionalne rasti (Javornik Krečič, 2008b, str.
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91). Poklicni razvoj pedagoškega delavca pomeni postati boljši profesionalec, kjer gre za

vseživljenjski proces, ki ga oblikuje in usmerja pedagoški delavec in izhaja iz njegove

definicije poklicnih potreb, podpira njegovo refleksivno delovanje ter mu pomaga prevzemati

odgovornost za ravnanje v razredu in oddelku. Predstavlja vseživljenjski proces učenja

posameznika, kjer so pomembni celovitost ter proces medsebojnega sodelovanja in učenja,

povezovanje posameznikovih pojmovanj in poklicnih spretnosti (Valenčič Zuljan, 2001).

Niemi in Kohonen (1995 v Muršak, Javrh in Kalin,  2011) sta opredelila značilnosti t.i.

novega profesionalizma, ki označujejo pedagoškega delavca kot profesionalca. Po njunem

mnenju je to profesionalna zavest k rasti in učenju, profesionalna avtonomija, dinamično

pojmovanje učenja in sodelovanje ter povezovanje drug z drugim. O profesionalnem razvoju

lahko govorimo v širšem in ožjem pomenu. Tehart (1997 v Valenčič Zuljan, 2001) poudari,

da se širši profesionalni razvoj pedagoškega delavca začne z vstopom v proces izobraževanja

in konča z upokojitvijo oziroma opustitvijo poklica. Na drugi strani pa je v ožjem pomenu

profesionalni razvoj pedagoškega delavca omejen na tista kritična obdobja, v katerih se

posameznik v resnici razvija in napreduje. Lahko se zgodi, da nekateri pedagoški delavci leta

in leta ne napredujejo, zato je pomembno razlikovati med leti delovne dobe in izkušnjami,

kvantiteto in kvaliteto, itd.

Oblikovanje poklicne vloge je po mnenju A. Polak (2004c, str. 46) v svojem bistvu oblika

vseživljenjskega učenja, ki ga poleg lastne aktivnosti posameznika usmerja tudi vpliv

delovnega okolja. Imamo tako zunanje znake profesije in statusa, kot so plača, ugled, delovni

pogoji ter notranje znake profesije pedagoškega delavca, kot so zorenje, prepričanost v

odločitve, samozavest, samostojnost v razmišljanju in akciji (Javornik Krečič, 2008b, str. 91).

Znaki profesionalizma na osnovi E. Hoylovega modela so: opravljanje pomembne družbene

funkcije, visoka raven specifičnega znanja in spretnosti, visokošolska ali podiplomska

izobrazba, oblikovana poklicna etika, sposobnost delovanja v nepredvidljivih problemskih

situacijah, samoizpopolnjevanje ob reflektivni analizi svojih izkušenj, precej svobode in

avtonomnosti v izbiri delovnih postopkov, združevanje v profesionalne organizacije (Valenčič

Zuljan, 2001, str. 126). Niemi in Kohonene (1995 v Kalin, 2006, str. 46) izpostavita idejo o

novem profesionaliznu, ki ga vidita skozi sestavine, kot so poklicna zavzetost pedagoškega

delavca, kar pomeni, da je le-ta poklicno odgovoren za spodbujanje osebne rasti in rasti otrok

oziroma učencev. Naslednja sestavina je profesionalna avtonomija, ki je zasnovana na podlagi

strokovne usposobljenosti in občutka odgovornosti pedagoškega delavca. Tretja sestavina je
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dinamično pojmovanje učenja tako pri učencih kot pedagoškem delavcu ter zadnja

sodelovanje in interakcija, ki pomeni sodelovanje pedagoškega delavca z drugimi znotraj

šole, vrtca in zunaj, v dobro ožje in širše skupnosti.

Gibanje za profesionalizacijo pedagoškega poklica sega v šestdeseta leta 20. stoletja. V

preteklosti se je pogosto smatralo, da pedagoški delavec ni profesionalec oziroma je

polprofesionalec (Smith, 2003). Svet za izobraževanje (ICET World Assembly) je leta 1992

pod okriljem UNESCA razpravljal o vlogi poklica pedagoškega delavca v času globalnih

sprememb, med katerimi je bila izpostavljena profesionalizacija učiteljskega poklica.

Opozorili so, da je glavni pogoj za ugled in status poklica potreba po odličnosti, ki se kaže v

poznavanju snovi, komunikaciji, socialnih spretnostih in metodah poučevanja (Razdevšek-

Pučko, 1992, str. 55-58). Fullan in Hargreaves (2000) prikazujeta štiri faze v razvoju

učiteljevega profesionalizma skozi različna zgodovinska obdobja:

 Predprofesionalno obdobje, v katerem se je od učiteljev pričakovalo zgolj znanje iz

svojega predmetnega področja ter le nekaj pedagoško-psihološkega znanja ter spretnosti

komunikacije.

 Obdobje avtonomnega profesionalizma, kjer je sicer poudarjena avtonomija učiteljev,

vendar je le-ta uresničena le pri nekaterih posameznikih, saj je večina učiteljev še vedno

premalo poklicno samozavestna.

 Obdobje kolegialnega profesionalizma, kjer avtorja izpostavljata razvoj sodelovalne

kulture med učitelji in je pouk usmerjen v učenca.

 Postprofesionalno obdobje, v katerem je pomemben vpliv globalizacije, ki jo je moč čutiti

na področju tržne in tekmovalne kulture.

Pri tem avtorja izpostavljata, da učiteljev profesionalni razvoj ne vsebuje le razvoj znanja in

spretnosti, kot je razvoj učinkovitih metod in oblik dela, ampak tudi učiteljvo osebnost kot

celoto, kjer avtorja govorita o razvoju osebnih kvalitet pedagoškega delavca, kot sta

fleksibilnost in senzibilnost. Za profesionalni razvoj pedagoškega delavca je pomembno

zagotavljanje ustvarjalnega delovnega okolja in vzpodbujanja k sodelovanju, s čimer

pedagoški delavci veliko pridobijo, saj sodelovanje zmanjšuje občutek nemoči ter tako

posedno povečuje njihovo uspešnost. Med drugim navajata, da skupno delo oblikuje skupno

odgovornost, skupinsko pripadnost, večjo pripravljenost za nadaljevanje sodelovanje pri

zahtevnih nalogah in posledično izboljševanje njihovega dela (Fullan in Hargreaves, 1991).
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1.3 MODELI PROFESIONALNEGA RAZVOJA

Pedagoški delavec svoje spretnosti pridobiva in razvija postopoma na podlagi reflektiranih

(lastnih) izkušenj v razredu oziroma oddelku. Napreduje od manjše k vse večji avtonomnosti,

prožnosti in zmožnosti dela v nepredvidljivih situacijah. O tem kako poteka profesionalni

razvoj, si avtorji niso enotni. Večina govori o faznem razvoju, ki temelji na modelih, ki so jih

oblikovali Fullerjeva, Berliner, Dreyfus, Hargreaves in Fullan, Korthagen, Kolb idr. (Valenčič

Zuljan, 2001; Devjak in Polak, 2007). Pri tem bi opozorili na to, da večina avtorjev, ki se

ukvarja z raziskovanjem procesa profesionalnega razvoja pedagoških delavcev, osrednjo

pozornost namenja profilu učitelja. V pričujočem magistrskem delu pa so v ospredje

postavljeni vzgojitelji, ki se, prav tako kot učitelji, oblikujejo skozi različne faze razvoja,

izobraževanja in usposabljanja.

S področjem raziskovanja profesionalnega razvoja vzgojiteljev predšolskih otrok se je že v

sedemdestetih letih 20. stoletja ukvarjala Lilian G. Katz (1972). Profesionalni razvoj

vzgojiteljev je opisala skozi štiri faze, ki si sledijo v časovnem sosledju.

1. faza: Preživetje (Survival)

Ta faza traja prvo leto vzgojiteljeve zaposlitve. To je leto, v katerem je glavna vzgojiteljeva

skrb, da »preživi«. V ospredje se mu postavljajo vprašanja, kot so: Ali lahko lahko preživim

dan, ne da bi izgubil katerega od otrok v skupini? Bom lahko opravljal to delo celo življenje?

Ali me bodo sodelavci sprejeli? V tej fazi preživetja potrebuje vzgojitelj veliko podpore,

razumevanja, vzspodbud in usmerjanja. Vzgojitelji začetniki potrebujejo pomoč in svetovanje

s strani  izkušenejših vzgojiteljev, ravnateljev ali mentorjev.

2. faza: Utrditev v poklicu (Consolidation)

Ob koncu prvega leta službovanja vzgojitelji običajno ugotovijo, da lahko preživijo v skupini

otrok. Vzgojitelji v drugi fazi profesionalnega razvoja osrednjo pozornost njihovega dela

namenjajo otrokom, ki odstopajo od vedenja večine ostalih otrok. Vzgojitelji si začnejo

postavljati vprašanja, kot so: Kako naj pomagam sramežljivemu otroku? Kako naj pomagam

otroku, ki se noče učiti? V tej fazi utrjevanja potrebuje vzgojitelj pomoč mentorja, ki mu

pomaga reševati problem tako, da npr. mentor opazuje vzgojiteljeva dejanja ali da se

pogovorita o problemu, o izkušnjah mladega vzgojitelja in skupaj poiščeta rešitev. Pomembno
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je, da vzgojitelji v tej drugi fazi razvoja izmenjujejo izkušnje in ideje z bolj izkušenimi

sodelavci ter se pogovorijo npr. o njihovih občutkih, ko delajo s skupino otrok.

3. faza: Obnovitev, utrditev (Renewal)

Pogosto vzgojitelji med tretjim in četrtim letom dela postanejo naveličani rutine. Postavljati si

pričnejo vprašanja, kot so: Kakšni so novi materiali za delo? Kašne so nove tehnike,

spoznanja, ideje itd.? Med to fazo profesionalnega razvoja želijo vzgojitelji spoznati in

sodelovati s kolegi na regionalnem in nacionalnem nivoju, tako v formalnih kot v neformalnih

situacijah. Zanimajo jih izkušnje drugih vzgojiteljev, konference, zanimivi članki, filmi iz

strokovnega področja. V tej fazi so vzgojitelji tudi pripravljeni snemati svoje delo in posnetke

podrobneje analizirati. Prav tako si vzgojitelji v tem obdobju želijo priložnosti, da obiščejo

ostale oddelke, se udeležujejo in organizirajo delavnice ter spoznavajo različne programe in

projekte. Po mnenju avtorice omenjenega štirifaznega modela, je ta tretja faza zelo pomembna

za vzgojiteljev profesionalni razvoj, ker pomeni najbolj aktivno obdobje, v katerem vešina

vzgojiteljev intenzivno razvija svoje spretnosti, tehnike in metode dela.

4. faza: Zrelost (Maturity)

To fazo nekateri vzgojitelji dosežejo že tretje leto njihovega poklicnega udejstvovanja, drugi

pa za to potrebujejo pet ali več let. Vzgojitelj na četrti stopnji profesionalnega razvoja si

prične postavljati vprašanja na podlagi svojih izkušenj, kot so: Je moj poklic profesija? Ali

lahko jaz kot vzgojitelj spreminjam družbo? Kako moje odločitve in delo vplivajo na druge?

V tej fazi profesionalnega razvoja vzgojitelji potrebujejo možnosti za sodelovanje na

konferencah in seminarjih. Da se lahko vzgojitelji profesionalno razvijajo in da napredujejo

iz faze v fazo, morajo lastne izkušnje reflektirati ─ jih osvetliti iz različnih vidikov ter jih

razumeti celostno, pri čemer je lahko zelo koristna izmenjava izkušenj ter pogledov z drugimi

vzgojitelji (Katz, 1972).

Ena izmed prvih empiričnih raziskovalk učiteljevega profesionalnega razvoja je Frances

Fuller. Omenjena avtorica je leta 1969 profesionalni razvoj učitelja opredelila skozi trifazni

model, kjer se je osredotočila na spreminjanje učiteljevega razmišljanja, naklonjenosti in

odprtosti za spreminjanje svoje prakse. Prvo fazo je opredelila kot fazo preživetja, kjer je

pedagoški delavec usmerjen na svoj položaj in vlogo. Sledi faza izkušenosti in usmerjenosti v

učno situacijo ter nato zadnja faza, v kateri se zanimanje pedagoškega delavca usmeri v vpliv,
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ki ga ima njegovo ravnanje na učence. Raziskave, ki so sledile postavljenem modelu, so

pokazale, da z naraščanjem števila delovnih izkušenj oziroma let službovanja zmanjšujejo

razmišljanje pedagoškega delavca o lastni vlogi in povečajo učiteljevo razmišljanje o samem

pouku. Fullerjeva je nato prvotno trifazni model nekoliko modificirala in mu dodala še eno

fazo, ki se nanaša na študente med usposabljanjem na fakulteti. Za to obdobje naj bi bila

značilna nerealna predstava o vlogi učitelja in naj ne bi te vloge razumeli preveč jasno

(Valenčič Zuljan, 2001, str. 129).

Dreyfus (Elliott, 1991 v Valenčič Zuljan, 2001) se je usmeril predvsem v raziskovanje učenja

poslovnih odločitev. Poudaril je, da pomeni situacijsko razumevanje (ali spretnost

razumevanja skozi interpretacijo) temeljno poklicno spretnost menedžerjev, kar bi veljalo tudi

za pedagoške delavce. Pri nestrukturiranih problemih, med katere spadajo tudi pedagoški

problemi, se inteligentnih odgovorov ne da vnaprej natanko predvideti in opredeliti, temveč je

treba situacijo interpretativno presoditi med samim potekom. Hargreaves in Fullan (1991, str.

1-6) menita, da profesionalni razvoj pedagoškega delavca ne vsebuje le znanja in spretnosti,

temveč tudi učiteljevo in vzgojiteljevo osebnost kot celoto. Zuzovsky (1990) izpostavi dva

pogleda na profesionalni razvoj, in sicer v prvem pojmuje profesionalni razvoj pedagoškega

delavca kot korake v neki hierarhični strukturi. Ti koraki zagotavljajo večjo avtoriteto. Drugo

njegovo pojmovanje poudarja notranji razvoj, ki vodi k avtonomnosti mišljenja in delovanja,

ki poteka od stopnje konformnosti, vestnosti do avtonomnosti (Zuzovsky, 1990).

V tem magistrskem delu bomo podrobneje izpostavili tudi Berlinerjev model, ki nam bo služil

tudi kot izhodišče za interpretacijo. David Berliner opredeljuje učiteljev poklicni razvoj glede

na kognicije, ki usmerjajo učiteljevo odločanje in ravnanje v razredu. Prehod pedagoškega

delavca k vedno večji ekspertnosti pri delu prikazuje s stopnjskim modelom, ki ima pet

stopenj (Berliner 1994; Marentič Požarnik, 2000 in Valenčič Zuljan, 2001).

1. stopnja: NOVINEC

Na tej stopnji se pedagoški delavce strogo drži pravil, njegovo vedenje je razumsko in

relativno nefleksibilno. Običajno se togo drži pravil, povezanih s poukom, ki jih spozna

tekom svojega strokovnega izobraževanja oziroma jih pridobi od izkušenih sodelavcev.  Ta

pravila so splošna in pedagoški delavec – novinec jih ima za recepte, kako delovati v

pedagoški situaciji, npr. »Nikoli ne kritiziraj otroka«, »Pohvali pravilni odgovor« itd. To



MAGISTRSKO DELO Sabina Krajnc

16

obdobje za vsakega pedagoškega delavca predstavlja stopnjo razvoja, na kateri spozna cilje

svojega dela in značilnosti pedagoških situacij ter pridobiva prve konkretne izkušnje.

2. stopnja: ZAČETNIK

Na tej stopnji svojega profesionalnega razvoja pedagoški delavec svoje teoretično pridobljeno

znanje že zna povezati s konkretnimi izkušnjami iz pedagoške situacije. Prepoznava

podobnosti med določenimi okoliščinami in gradi epizodično znanje. Razvijati se začne

njegovo strateško znanje, tj. vedenje, v katerih okoliščinah je neko pravilo uporabno in v

katerih ne. David Berliner na tem mestu opozarja, da lahko pri novincih, kot pri začetniku,

obstaja pomanjkanje odgovornosti za njuna dejanja. Do tega pride zato, ker oba kategorizirata

in opisujeta dogodke v razredu in oddelku, izvršujeta pa postavljena pravila ter prepoznavata

in klasificirata različne razredne oziroma oddelčne okoliščine, vendar še nista aktivna

sprožilca razrednega dogajanja. Pedagoški delavec osebno odgovornost za dogajanje v

oddelku prevzame šele takrat, ko se sam namerno in zavestno odloča o svojih dejanjih. Do

tega pride šele na naslednji stopnji razvoja pedagoškega delavca.

3. stopnja: PRAKTIK OZIROMA USPOSOBLJENI UČITELJ

Usposobljenega pedagoškega delavca odlikujeta dve pomembni značilnosti, in sicer, da se

zavestno odloča, kako bo ravnal in da se zna odločati, kaj je pomembno in kaj ne.

Na tej stopnji pedagoškemu delavcu že postaja jasna povezava med sredstvi in cilji. Postavlja

racionalne cilje in izbira primerne načine za njihovo doseganje. Nič več ne dela večjih napak

pri časovnem načrtovanju dela v oddelku ter se uči sprejemati odločitve v zvezi s

korikulimom in navodili za delo. Pedagoški delavec je na tej stopnji aktivni pobudnik

dogajanja v oddelku, zato običajno za dogajanje v njem občuti precejšnjo mero odgovornosti.

Uspehe in neuspehe doživlja bolj emocionalno kot novinec in začetnik ter si jih tudi bolj živo

zapomni. Vendar usposobljen vzgojitelj še ni zelo hiter v svojem ravnanju in fleksibilen. Tako

ravnanje je značilno šele za zadnji dve stopnji razvoja profesionalnosti.

4. stopnja: STROKOVANJAK OZIROMA USPEŠEN UČITELJ

Uspešen vzgojitelj je na podlagi svojih izkušenj že razvil intuitiven občutek za dogajanje v

oddelku, situacije dojema celovito, holistično. Pedagoški delavec lahko na tej stopnji razvoja

brez zavestnega napora opazi in razume podobnosti med dvema na videz popolnoma

različnima situacijama. Tako holistično dojemanje razrednega dogajanja mu omogoča, da še
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bolj uspešno predvideva dogodke. Vendar pa je tudi uspešen vzgojitelj pri določanju svojega

ravnanja še vedno analitičen, premišljen in preudaren.

5. stopnja: UČITELJ IZVEDENEC

Na tej stopnji razvoja, ki jo dosežejo le redki, se pedagoški delavec odlikuje po tem, da je

poleg intuitivnega in celovitega dojemanja situacije v oddelku zmožen tudi hitrega ter

pravilnega intuitivnega odločanja za svoje ravnanje. Vzgojitelji izvedenci v večini situacij

delujejo tekoče, fleksibilno in brez zavestnega truda. Analitično, premišljeno, preudarno

odločanje uporabljajo le v situacijah, ko se pojavi neka motnja (stvari ne delujejo v skladu z

načrtom), oziroma ko se zgodi nekaj netipičnega. Kadar dogajanje poteka po načrtu, se le

malokdaj zdi, da izvedenci delujejo premišljeno (Valenčič Zuljan, 2001).

Model sicer ponazarja faze učiteljevega profesionalnega razvoja, vendar so opisi faz primerni

tudi za profesionalno rast vzgojiteljev in drugih pedagoških delavcev, zato model podrobneje

predstavljamo tudi v tem delu. Po Berlinerjevem mnenju najvišje stopnje kompetentnosti ne

dosežejo vsi pedagoški delavci. Vsaka višja faza poklicnega razvoja je bolj kompleksna in

zahtevnejša, nekateri pa tej zahtevnosti zaradi različnih notranjih ali zunanjih razlogov niso

kos (Valenčič Zuljan, 2001). Faznim modelom poklicne rasti očitajo različne pomanjkljivosti,

kot so enodimenzionalnost, zanemarjanje celosti in medsebojne povezanosti dejavnikov

znotraj raziskovanega pojava, npr. koliko in kako vpliva na poklicni razvoj učiteljevo

(študentovo) delovno okolje, zbornična klima, kakšna je vloga mentorja itd.

Valenčič Zuljan (2001) opozarja, da dozdajšnje raziskovanje učiteljevega poklicnega razvoja

večinoma osvetljuje posamezne vidike poklicnega razvoja iz različnih izodišč, npr. fazni

model Fullerjeve se osredotoči na spreminjanje učiteljevega razmišljanja, naklonjenosti in

odprtosti za spreminjanje svoje prakse, Berliner (1989, 1992) predstavlja kognitivni okvir

razvoja od novinca do eksperta, Chickering (1991) izhaja iz osebnostnega razvoja

posameznika, Kolb (1991) iz izzivov okolja in modela izkustvenega učenja. Nekateri modeli

bolj osvetljujejo posamezne dejavnike poklicnega razvoja, drugi se bolj osredotočajo na

kontekst poklicnega delovanja (izkustveno učenje) ali možnosti napredovanja (Valenčič

Zuljan, 2001).
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1.4 DEJAVNIKI PROFESIONALNEGA RAZVOJA

Profesionalni razvoj pedagoškega delavca je vseživljenjski proces, pri katerem vzgojitelji

osmišljajo in razvijajo svoja obstoječa pojmovanja ter spreminjajo svoje delo. Da pa se lahko

vzgojitelji razvijajo in spreminjajo, potrebujejo ugodne pogoje oziroma dejavnike, ki vplivajo

in vzpodbujajo njihovo profesionalno rast. Za poklicni razvoj pedagoškega delavca je nadvse

pomembno, da le-ta ni prepuščen samemu sebi, temveč da ima možnost sodelovanja. Zato je

navajanje na sodelovanje in skupno delo pomembno že v času izobraževanja študentov

(Valenčič Zuljan, 2001). Sodobna pojmovanja poklicnega razvoja poudarjajo, da je potrebno

odgovornost za učiteljev profesionalni razvoj zaupati njim samim. Učenje odraslega in

osebnostno spreminjanje mora biti prostovoljen proces, v katerem so aktivni učitelji kot

oblikovalci in usmerjevalci svojega poklicnega razvoja. Kot drugo je za učiteljev

profesionalni razvoj pomemben proces sodelovanja in kooperativnega učenja, ki obsega

razvoj posameznika ter razvoj institucije. Fullan in Hargreaves (2000 v Valenčič Zuljan,

2001, str. 133)  pri tem omenjata pomen interaktivnega profesionalizma, srečevanja in dela

učiteljev v majnih skupinah, ko pedagoški delavci skupaj načrtujejo ter preizkušajo učni

proces, ocenjujejo njegovo in svojo učinkovitost ter rešujejo različne strokovne probleme.

Interaktivnost je poudarjena kot dajanje in sprejemanje nasvetov oziroma pomoči ter kot

prizadevanje posameznika in skupine, da postane taka interakcija del vsakdanje šolske klime.

Tudi Clark (1995 v Valenčič Zuljan, 2001, str. 133) izpostavlja pomen sodelovanja,

kolegialnosti in interaktivnosti za poklicni razvoj pedagoškega delavca ter pri tem postavlja

dve zahtevi. Prva je vprašaj za podporo in pomoč, s čimer želi poudariti nujnost sodelovanja,

preseganje poklicne izolacije in strahu, da vprašanja razkrivajo posameznikovo

nekompetentnost. Kot drugo avtorja izpostavita, da je za poklicni razvoj potrebno spoštovati

svoje delo in ga pokazati tudi drugim ter tako poudarita, da se je spoznavanja svoje vrednosti

in samospoštovanja potrebno naučiti.

Fullan (2000, str. 7) izpostavlja, da je pedagoški delavec tisti, ki je s svojo usposobljenostjo in

pripravljenostjo razvijati se, glavni dejavnik pozitivnih sprememb v vzgojno-izobraževalnih

institucijah. Govorimo lahko o povezanosti vzgojiteljevega oziroma učiteljevega osebnega

(profesionalnega) in institucionalnega razvoja. Javornik Krečič (2008a, str. 25) razdeli

dejavnike, ki vplivajo na profesionalni razvoj vzgojitelja, na notranje, kjer govori o

prepričanju in pojmovanju vzgojitelja, in zunanje, kamor uvršča različne oblike izobraževanja
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in izpopolnjevanja, uvajanje novosti, spremembe v sistemu vzgoje in izobraževanja, vpliv

klime, staršev, pri čemer je potrebno poudariti, da gre za medsebojno povezanost.

Profesionalni razvoj vzgojitelja je tako potrebno razumeti v širšem kontekstu napredka

celotnega vrtca oziroma šole in ne izolirano. Med dejavnike, ki povzročajo potrebo po

nenehnem izpopolnjevanju profesionalnih kompetenc, omenja Day (1999) nova spoznanja na

področju strok oziroma predmetnih področij na področju učnih metod, nove tehnologije in

drugačnih oblik dela.

J. Sachs (1997 v Day, 1999) opredeljuje pet temeljnih značilnosti, ki so značilne pri

opredeljevanju pedagoškega delavca kot profesionalca znotraj osebnih in institucionalnih ter

širših političnih pogojev, ki so:

1. Učenje, individualno in skupaj z otroki ter kolegi;

2. Aktivno prispevanje (participacija), pri katerem se pedagoški delavec vidi kot aktivnega

predstavnika v svojem profesionalnem okolju;

3. Sodelovanje, s katerim pedagoški delavci razvijejo skupni jezik in tehnologijo za

opisovanje ter razpravljanje o  strokovnih problemih in rezultatih;

4. Kolegialnost znotraj skupnosti in med različnimi skupnostmi ter

5. Aktivnost v družbi ─ pedagoški delavec vidi aktivno vključevanje v družbene razprave o

problemih, povezanih z izobraževanjem, kot moralno obveznost do svojega poklica

(Valenčič Zuljan, Vogrinc, Cotič, Fošnarič in Peklaj, 2011, str. 12).

Loucks-Horsley idr. (1987 v Craft, 1996, str. 37 v Valenčič Zuljan, 2001) so opredelili

uspešnost učiteljevega poklicnega razvoja  glede na deset dejavnikov, ki povezujejo

individualne in institucionalne značilnosti, kot so:

 kolegialnost, sodelovanje, interaktivnost;

 odprtost in pripravljenost za eksperimantiranje, ustvarjalno reševanje problemov,

iniciativnost in sprejemanje tveganja;

 aktivna vključenost članov skupnosti pri odločanju in oblikovanju ciljev akcije ter

evalviranju;

 načrten čas za razvoj in profesionalno učenje;

 spodbujanje in konkretna podpora vodstva;

 ustrezna uporaba spodbud in nagrad;

 upoštevanje andragoških načel učenja, razvijanja in spreminjanja odraslih;
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 soglasje ter usklajenost med osebnimi in institucionalnimi cilji ter

 osredotočenost profesionalnega razvoja znotraj posamezne šole kot organizacijske

strukture, upoštevajoč filozofijo šole in lastnosti okolja.

2 UČEČA SE ORGANIZACIJA

2.1 OPREDELITEV POJMA UČEČA SE ORGANIZACIJA IN UČENJE

V ORGANIZACIJI

Ideja o učeči se organizaciji se je pojavila sredi petdesetih let, od takrat pa so jo definirali

različni avtorji. Senge je populariziral izraz učeča se organizacija in jo definiral kot prostor,

kjer poteka proces nenehnega učenja, »sistemskega mišljenja«, v katerem se znanje prenaša z

osebnim mojstrstvom z učenjem v timu in s sistemskim mišljenjem. Govori o organizaciji,

katere člani ustvarijo in sledijo skupni viziji (Birman Forjančič, 2006, str. 51). Senge (1990 v

Rupnik Vec idr., 2007, str. 11) opredeljuje učečo se skupnost kot tisto, ki opogumlja ter

nenehno spodbuja učenje vseh svojih članov in timov z namenom izgrajevanja ključnih

kompetenc. Takšna skupnost se oblikuje zavestno skozi načrtovanje, implementiranje,

evalviranje in izboljševanje nenehnega ter z udeleženci usmerjenega učnega procesa, prek

katerih vpliva na posameznikovo prihodnost, jo usmerja in ustvarja. Učečo se skupnost lahko

opredelimo tudi kot skupino ljudi, ki imajo dejaven in refleksiven, skupno, usmerjen

spodbuden odnos do problemov in celovitosti poučevanja ter učenja vseh posameznikov v

organizaciji. Pri tem pa je pomembno, da organizacija zagotavlja in nudi vso potrebno

podporo za individualno učenje ter omogoča učinkovit prenos znanja v vse dele organizacije,

saj lahko le tako doseže optimalne učinke (Treven, 1994, str. 563-564). Cilj učeče se

organizacije je povečanje intelektualnega kapitala in hitrost prilagajanja spremembam v

okolju ter novostim, ki jih organizacija vpelje v svoj organizacijski proces. Pri tem govorimo

o izrazito fleksibilni organizaciji, katere zaposleni iščejo novosti in drugačnost, ki so

posledica delovanja v timu (Dimovski, 2002, str. 256). Skupni cilji morajo biti jasni vsem, da

jih sprejemajo ter da poznajo svoje sposobnosti in sposobnosti svojih sodelavcev. Prav tako

sta pomembna podpora vodij skupnim ciljem in spodbujanje ustvarjalnega naboja za

reševanje problemov znotraj organizacije, kar se odraža prek dobre klime (Ovsenik in

Ambrož, 2006, str. 194). Učeča se organizacija se je sposobna neprestano učiti, je odprta za

okolje in poseduje željo po povečanju sposobnosti za učenje (Dimovski, 2006). Garvin učečo
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se organizacijo definira  kot organizacijo, ki ima sposobnosti neprestanega pridobivanja,

ustvarjanja in prenašanja znanja ter spreminjanja načinov svojega delovanja, ki odseva nova

znanja in nova razumevanja. Kot razlika med klasično in učečo se organizacijo omenjeni

avtor navaja pri slednji pet lastnosti: sistematično reševanje problemov, sistematično iskanje,

pridobivanje in preizkušanje novih znanj, učenje iz lastnih napak in izkušenj, učenje iz tujih

izkušenj ter hitro in hkrati učinkovito prenašanje znanja skozi organizacijo. Učeča se

organizacija je sposobna namerno spremeniti svoje vedenje in način delovanja, da bi lahko

uporabila svoje novo znanje (Garvin, 1993, str. 81). Zorman (2006, str. 24) opredeli šolo kot

učečo se skupnost, in sicer kot organizacijo, v kateri se drug od drugega učijo vsi njeni člani

ter se pri tem podpirajo. Če želimo, da vrtci in šole postanejo učeče se skupnosti pedagoških

delavcev, ki skupaj razvijajo svojo strokovnost, jim moramo pomagati, da se bodo navadili na

različne oblike sodelovanja in sodelovalnega učenja že med izobraževanjem za poklic

(Korthagen, 2009a).

Senge (1990 v Dimovski idr., 1999, str. 708) izpostavlja pomen oblikovanja klime, v kateri se

vsak posameznik želi usposabljati in razvijati svoje potenciale. Učeča se organizacija naj bi

širila vrednote kulture učenja na svoje zaposlene, da postaneta učenje in delo sinonima,

predstavlja pa tudi prostor, kjer se stalno kreirajo nove ideje, razrešujejo problemi in porajajo

nove možnosti za učenje. V središču učeče se skupnosti je skupno učenje vseh njenih članov,

ki se nenehno spreminjajo, v tem procesu učenja tako nastaja novo znanje (Erčulj, 2006, str.

248-249). Dimovski in Colnar (1999) pravita, da v učeči se organizaciji potekata dva procesa

učenja, s sintezo katerih interpretiramo odnose med učenjem pri posamezniku in

organizacijskim učenjem. Proces učenja v organizaciji Nonaka in Takeuchi (1995, v

Dimovski in Colnar, 1999) opredelita kot kontinuirano in dinamično interakcijo med tihim

znanjem, ki je subjektivno ter temelji na izkušnjah posameznika in eksplicitnim znanjem, ki je

bolj objektivno in temelji na nekih teorijah. Organizacijsko učenje se sproži takrat, ko tiho

znanje, ki ga imajo posamezniki prenašamo med vse člane organizacije. To izmenjavo med

člani neke učeče se organizacije sprožijo dialogi in skupni razmisleki. Nonaka in Takeuchi sta

definirala pet pogojev za zagon učenja v organizaciji: namen, neodvisnost, fluktuacija in

kreativni kaos, presežki ter koristna raznolikost. Prvi pogoj pomeni namen oziroma cilj učenja

v organizaciji, ki mora definirati, kakšno vrsto znanja je potrebno razviti. Naslednji pogoj je

neodvisnost posameznikov, da delujejo avtonomno, kar povečuje samoiniciativnost,

motiviraost in samoorganiziranost. Tretji pogoj predstavljata fluktuacija in kreativni kaos, ker
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najrazličnejše motnje vznemirjajo ustaljene navade posameznika in ga silijo k preverjanju

ustreznosti lastnih prislopov ter posledično spodbudijo ljudi k interakciji z okoljem. Zadnja

dva pogoja sta presežki in koristna raznolikost. Presežki npr. informacij, pospešujejo

ustvarjanje znanja in nas silijo v uvajanje nekih sprememb, novosti. Raznolikost pa avtorja

pojmujeta v smislu, da je za učenje v organizaciji pomembno, da izhaja »iz« ljudi, ki prihajajo

iz različnih okolij in so različnih spolov, starosti itd., kar  vpliva na različne načine

interpretacij istih pojavov in posledično vodi do učenja (Nonaka in Takeuchi, 1995 v

Dimovski in Colnar, 1999). V procesu učenja v organizaciji se pri vsakem posamezniku

oziroma članu organizacije sproži individualni proces učenja, ki je celota fizičnih,

racionalnih in čustvenih procesov. Pomeni učenje posameznika, s katerim pridobiva nova

znanja, spretnosti, sposobnosti ter spreminja lastna prepričanja, stališča in vrednote.

Individualni proces učenja je ponazoril Senge (1991 v Dimovski in Colnar, 1999, str. 718 ) s

t. i. »globokim ciklusom učenja« (deep learning cycle), ki je po omenjenemu avtorju bistvo

učeče se organizacije. V globokem ciklusu učenja se  medsebojno dopolnjujeta individualni in

organizacijski proces učenja. Ciklus, ki ga prikazuje spodnja slika,  ponazarja  okolje oziroma

območje  neprestanega spreminjanja, ki ga sestavljajo veščine in zmogljivosti, iz katerih se

razvijejo novi občutki in zavedanja. Ko ljudje na drugačen način doživljajo svoje delo in

življenje, se iz novih občutkov in zavedanj razvijejo nove vrednote, ki potem ponovno

omogočajo razvoj novih veščin in zmogljivosti (Senge idr., 1994, str. 18 v Dimovski in

Colnar, 1999, str. 714).

Slika 1: Globoki ciklus učenja (Senge idr., 1994 v Dimovski in Colnar, 1999)
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Učenje omogoča posamezniku, da osvoji veščine in zmogljivosti, s katerimi lahko izvaja

aktivnosti, ki jih pred tem ni bil sposoben opravljati. Pri tem je pomembno, da posameznik

razvije veščino razmišljanja in presojanja o najglobljih stališčih, globoko usidranih

doumnevah ter vzorcih individualnega in kolektivnega obnašanja, ki vplivajo na način

delovanja. Veščine in sposobnosti, ki jih posameznik uporablja v pogojih, ki ga spodbujajo in

mu omogočajo njihovo neprestano razvijane ter dopolnjevanje, se razvijejo v nove občutke in

zavedanja. Ljudje pričnejo spoznavati globlje vzorce mišljenja, ki obstajajo v skupini, kar jih

privede do novih zaznav in zavedanj. Senge navaja, da zavedanja in zaznave niso zgolj

intelektualno utemeljene, temveč pomenijo povezavo med razumom in intuicijo. S tem, ko

posameznik razvije nove veščine, ki vplivajo na nove zaznave in zavedanja posameznika,

začne drugače doživljati sebe, svoje delo, delovno okolje in življenje. To posameznikovo

zaznavanje in zavedanje pa pripelje do razvijanja novih vrednot in sprememb v njegovem

vedenju. Globoki ciklus učenja je kontinuiran proces, ki zahteva veliko časa in pomeni

spremembo na najgloblji ravni posameznika. Po svoji naravi ima cikel obliko spirale, kar

pomeni, da posameznik z vsako novo učno izkušnjo prehaja na vedno višjo raven

obvladovanja veščin, zmogljivosti, zaznav, zavedanj in vrednot. Nahaja se znotraj t. i.

območja neprestanega spreminjanja, torej v organizaciji, v kateri deluje učeči se posameznik.

V nadaljevanju Dimovski (2005, str. 325-326) razširi udejanjanje učeče se organizacije skozi

cikle učenja. Bistvo cikla učenja je hkratno učenje posameznikov, timov in organizacije kot

celote. V organizaciji Dimovski loči znanje posameznikov, znanje pripadnikov nekega tima in

znanje celotne organizacije. Osnovo cikla učenja predstavlja učenje posameznika, ko

posameznik pridobiva nova znanja za opravljenje nalog. Posameznik nato pri izvedbi nalog

sodeluje z drugimi zaposlenimi in tako deli svoje znanje z drugimi. Naslednji cikel učenja

poteka v  timih, npr. kako izvajati nove naloge, katere neizkoriščene potenciale imajo v

skupini, kako izvajati naloge bolj tekoče itd. Tim lahko opravlja svoje obveznosti le, če

učenje poteka po celotni organizaciji, kar predstavlja cikel timskega/organizacijskega učenja.

Ta cikel vključuje procese sodelovanja timov z drugimi timi in s strokovnjaki. Na vrhu vseh

petih ciklov je cikel organizacijskega učenja, znotraj katerega vodstveni kader povezuje

znanje timov in ga usklajuje z vizijo celotne organizacije. Organizacijsko učenje pomeni

izboljšanje intelektualnih sposobnosti organizacije kot celote, ki v njej nenehno in načrtno

poteka. (Dimovski idr., 2005, str. 322-324). Ta proces vključuje tudi proces odučenja, in

sicer, ko gre za odstranjevanje neželenega znanja oziroma nadomeščanje obstoječega znanja z

novim.
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2.2 DEJAVNIKI UČEČE SE ORGANIZACIJE

Da neka institucija postane učeča se organizacija vplivajo različni dejavniki. Brandt navaja

deset dejavnikov, ki opredeljujejo vzgojno-izobraževalno institucijo kot učečo se

organizacijo.

1. Učeče se organizacije imajo strukture spodbud, ki spodbujajo prilagodljivo vedenje

zaposlenih.

2. Učeče se organizacije si postavljajo realne zahteve in cilje, ki so zanje dosegljivi.

3. V njej vsi člani znajo določiti stopnjo oziroma fazo razvoja njihove organizacije.

4. Učeče se organizacije imajo institucionalno znanje in procese za ustvarjanje novih

zamisli.

5. Učeče se organizacije zbirajo in analizirajo dobljene podatke ter delujejo na načine, ki

najbolj ustrezajo njihovim namenenom.

6. Učeče se organizacije pogosto izmenjujejo informacije s pomembnimi zunanjimi viri.

7. Učeče se organizacije želijo in iščejo povratne informacije o njihovih izdelkih in storitvah.

8. Učeče se organizacije nenehno izboljšujejo  njihove osnovne procese, postopke.

9. Učeče se organizacije imajo podporno organizacijsko kulturo.

10. Učeče se organizacije so "odprti sistemi", ki so občutljivi na zunanje dogajanje, ki

vključuje družbene, politične in gospodarske pogoje (Brandt, 2003, str. 10).

Holly in Southworth (1989 v Craft, 1996, str. 41) opišeta uspešno vzgojno-izobraževalno

institucijo, ki jo poimenujeta kot učečo se šolo z dejavniki, kot so načrtovanje časa za

profesionalno učenje, izmenjavanje izkušenj, kolegialnost in sodelovanje. Izpostavita pomen

spodbude s strani vodstva, nagrajevanje in njihovo  podporo pedagoškim delavcem. Znotraj

učeče se šole ima zelo pomembno mesto ravnatelj, ki naj bi bil zgled nenehnega učenja. S

svojim vedenjem naj bi spodbujal prevzemanje tveganja, izkazoval sposobnost poslušanja in

učenja od drugih, nagrajeval učenje drugih ter oblikoval spodbudno klimo za učenje (Holly in

Southworth, 1989, str. 18 v Kalin, 2003, str. 48). Avtorja prednostno obravnavata aktivno

sodelovanje in vključenost članov skupnosti pri določanju ciljev in dejavnosti ter aktivno

sodelovanje članov skupnosti pri evalviranju rezultatov. Tudi Streshly in DeMitchell (1994 v

Polak, 2004b, str. 190) poudarjata pomen vodstva kot pomemben dejavnik medsebojnih

odnosov in kakovosti delovnega okolja, ki spodbuja kulturo enakih vrednot. Pri tem mora

kultura temeljiti na odprtosti, poštenosti, zaupanju, spoštovanju drugih, jasnih standardih

normah in pravilih glede vedenja. Holly in Southworth (prav tam) poudarjata, da učeča se šola
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lahko postaja razvojna šola, ko aktivira različne procese razvoja ter pridobiva značilnosti

razmišljajoče in ustvarjalne šole, ki zna reševati nastale probleme ter je zmožna svoje

ravnanje evalvirati. Ključnega pomena sta evalvacija in refleksija, brez katerih bi si težko

predstavljali  razvoj na osnovi preteklih izkušenj. Šele evalvirana izkušnja postane temelj

sprememb. Vrednotenje ali evalvacija pomeni sistematično zbiranje podatkov o kakovosti

nekega procesa. Tovrstno zbiranje podatkov poteka običajno z namenom narediti neke

izboljšave, spremembe posameznega programa, pripomočkov, posameznega pedagoškega

delavca ali institucije v celoti. Tako vrednotenje je del zagotavljanja kakovosti, ki se lahko

izvede kot notranje vrednotenje samih udeležencev procesa ali kot zunanje vrednotenje

zunanjih strokovnjakov (Marentič Požarnik, 2003, str. 260). Pri učeči se organizaciji je v

ospredju odprtost za ustvarjalno reševanje problemov, odprtost za iniciative in inovacije ter

upoštevanje načel in zakonitosti andragoške didaktike, učenja odraslih. V skladu s svojim

delovanjem mora organizacija upoštevati lastnosti okolja, v katerem se nahaja vzgojno-

izobraževalna institucija, specifične potrebe ter usklajenost med osebnimi cilji pedagoških

delavcev in cilji institucije (Holly in Southworth, 1989 v Craft, 1996, str. 41). Učeča se

organizacija ima razvite sposobnosti, ki ji omogočajo poznavanje, kako se razvijati od znotraj,

kako se razvijati z odgovarjanjem na zunanje zahteve in kako se soočati z zahtevami

prihodnosti. Ne moremo pričakovati, da bomo razvijali učečo se šolo brez učečih se učiteljev,

ki bodo sposobni sodelovati med seboj in reflektirati svoje delo. Pomembno je poudariti, da

taka šola lahko obstaja samo, če je takšen vsak njen sestavni delo oziroma vsak posameznik v

učeči se šoli (Kalin, 2008, str. 49). Jaklič, Kovač in Možina (2006) pravijo, da je v učečih se

organizacijah najpomembnejše timsko delo, katerega omogočata kultura sodelovanja in

spodbudno ozračje (klima) znotraj šolskih pogojev, ki so pomembni  za individualni razvoj

pedagoškega delavca ter za razvoj institucije v celoti. Po njihovem mnenju lahko le tako

organizacijo imenujemo »učečo se« organizacijo. In prav nova vloga pedagoškega delavca naj

bi vsebovala poleg ožjega strokovnega področja tudi širša znanja, ki poudarjajo povezovanje

individualnega in skupinskega izobraževanja zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih institucijah

(Fullan in Hargreaves, 2000, str. 30-31). Van Lakerveld (2006, str. 21) pravi, da učenje

spodbuja delovno okolje, ki je hkrati učno okolje. Za zaposlene to pomeni okolje, ki motivira,

v katerem je učenje cenjeno, privlačno ter koristno in v katerem se je mogoče veliko naučiti

ter  izkusiti. Tako okolje predstavlja bogato učno pokrajino, ki vsebuje različne učne možnosti

in vire, v kateri so delovne razmere zelo socialno in komunikativno obarvane. Pomemben

gradnik učeče se organizacije pomeni tudi informacijsko-komunikacijska tehnologija
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(Dimovski 2002, str. 285-295). Sistemi IKT omogočajo pedagoškim delavcem informacije o

želenih podrobnostih, dostop do najnovejših informacij, analizo trendov, izmenjavo

informacij znotraj pedagoške institucije ter med njimi znotraj države in zunaj meja. V učeči se

skupnosti ideje krožijo, ljudje si izmenjujejo zamisli ter imajo možnosti za pridobivanje

povratnih informacij in čas za refleksijo. Delovne razmere omogočajo posameznikom jasne

informacije o rezultatih in učinkovitosti njihovega dela in koliko je njihovo delo cenjeno.

Razvoja vrtca kot učeče se organizacije si ne moremo predstavljati brez razvoja sodelovalne

kulture med zaposlenimi, učenja drug z drugim in drug od drugega, kar pa omogoča le

pozitivna klima znotraj vrtca (Van Lakerveld, 2006).

2.3 KLIMA IN KULTURA INSTITUCIJE

Klima institucije je običajno izraz, s katerim ponazarjamo odnose med zaposlenimi v

instituciji, ki lahko prežema celotno organizacijo ali pa se nanaša bolj na okolje znotraj

oddelka (Ovsenik, Ambrož 2006, str. 194). Različni avtorji različno interpretirajo pojem

institucionalne klime. Cohen, McCabe, Michelli & Pickeral (2009 v Weihua 2011) klimo

institucije opredelijo kot kakovost življenja znotraj institucije, katero oblikujejo

organizacijska struktura, okolje, praksa poučevanja, medsebojni odnosi, vrednote, cilji in

običaji. Zabukovec (1993) opredeli šolsko klimo kot širok spekter odnosov med vodstvom

šole, učitelji, učenci in vsemi zaposlenimi na šoli. Zajema odnose do šole na splošno, odnose

med osebjem, spodbujanje strokovnega razvoja učiteljev, oblikovanje in izvajanje programa,

podporo učencem, profesionalne interese, svobodo pri odločanju, pritisk na delovnem mestu

itd. (Zabukovec, 1993). Šolska klima pomeni splet dejavnikov, ki dajo šoli svojo kulturo in

edinstven način delovanja, po katerem se šole med seboj razlikujejo (Fischer in Fraser, 1992 v

Zabukovec, 1993). Na oblikovanje širše profesionalne kulture vzgojno-izobraževalne

institucije vpliva  posameznik s svojimi spretnostmi, znanjem in načinom poučevanja, oddelki

z razvijanjem pristopov in praks znotraj skupine ter celotna institucija preko splošnih vrednot,

ki determinirajo politiko celotne šole oziroma vrtca (Glower in Law 1996, str. 8). Lipičnik

označuje klimo kot ozračje v organizaciji, ki je posledica različnih znanih in neznanih

dejavnikov iz preteklosti in sedanjosti, iz širšega in ožjega okolja, ki  vpliva na vedenje ljudi

ter uporabo njihovih zmožnosti. Zanj pomeni proučiti klimo, ugotoviti njene značilne

dimenzije, vzroke za njen nastanek in posledice, ki jih ima le ta na vedenje ljudi oziroma

uporabo njihovih zmožnosti (1998, str. 6).
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Rus (1994, str. 8) razlaga, da v vsaki organizaciji lahko govorimo o določenem vzdušju, ki je

na eni strani posledica delovanja celote faktorjev organizacije, na drugi strani pa vpliva na

celotno dogajanje v njej. Vzdušje lahko ima tako pozitiven kot negativen vpliv na doseganje

storilnosti, ciljev oziroma na uresničevanje socialno-emocionalnih odnosov v skupini.

Organizacijska klima nam pove, kako posamezni člani socialnega sistema doživljajo svoje

delovno okolje in kako se v njem počutijo (Bečaj, 2000). Ker se večina raziskav nanaša na

šolsko klimo, ki je ustaljen izraz, ki se uporablja v strokovni literaturi, smo tudi v

magistrskem delu uporabili omenjen izraz, ki nam služi kot opredelitev ter pomen klime

znotraj vrtca, le da imamo tukaj v mislih vrtec, otroke, vzgojitelje in oddelke. Šolsko klimo

opredeljujemo predvsem kot vzdušje na šoli ─ opredelitev, kako se počutijo v njej učitelji in

učenci, kakšni so odnosi med njimi, kakšen je način življenja v njej, kakšen je duh šole.

Šolska klima je splet različnih dejavnikov, ki pogojujejo svojstven način delovanja te

ustanove in po katerem se posamezne šole razlikujejo med seboj. Za šolo so dobri medsebojni

odnosi  oziroma ustrezna komunikacija ključnega pomena. Kakovostne šolske klime ni lahko

vzpostaviti, če pedagoški delavci delajo zgolj individualno, rutinsko in brez želje po

sodelovanju z ostalimi (Silins, H.; Zaris, S.; Mulford, B. 2002, str. 31). Šolska klima je

psihološka karakteristika šole, ki vpliva na obnašanje učiteljev in učencev (Rupar, 1999). Ob

evalvaciji razvoja institucije z vidika njene kulture in klime lahko identificiramo številna

področja, ki so nam v pomoč pri njenem nadaljnjem razvoju (njeni učinki in vplivi pa so tako

kratkoročni kot dolgoročni). Klima šole pomembno vpliva na zadovoljstvo učiteljev in

učencev, na njihovo znanje, stališča in spretnosti ter na prakso in osebnostno rast. Pomembna

je tako za učiteljevo kariero in vloge, ki jih prevzema, njihovo medsebojno sodelovanje ter za

šolsko kulturo in za vodenje oziroma organizacijo vzgojno-izobraževalne institucije (Kalin

2003, str. 50). Pri oblikovanju odpretega vzdušja, v katerem so pedagoški delavci usmerjeni v

izboljševanje svoje prakse, imajo poleg kolegov pomembno vlogo tudi ravnatelj in ostali

strokovni delavci (Valenčič Zuljan, Vogrinc, Cotič, Fošnarič in Peklaj 2011, str. 14).

Pedagoški delavec, ki sebe vidi kot osebo, ki se nenehno razvija in napreduje, bolj podpira

tudi rast drugih in cele skupnosti, kjer prevladuje delitev odgovornosti. Zato je potrebno

profesionalni razvoj vzgojitelja razumeti v širšem kontekstu napredka celotnega vrtca in ne

izolirano (Javornik Krečič 2008b, str. 94).
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Bečaj (2000) navaja, da nekateri avtorji kot so Schein, Trice, Beyer itd., ločujejo klimo in

organizacijsko kulturo, drugi avtorji, kot so Katz, Kahn, Bosker, pa ju uporabljajo kot zelo

podobni kategoriji ali celo kot sinonima. Avtorji, ki oba pojma ločujejo, pojasnjujejo, da gre

pri organizacijski kulturi za lastnost kolektiva, njena vloga pa je osmišljanje okolja in

določanje primarnosti ravnanja v določenih situacijah (Bečaj, 2000). Organizacijska kultura

je vzorec temeljnih domnev in prepričanj, ki so skupne članom organizacije in se po njih

ravnajo« (Možina, Svetlik, Jamšek, Zupan in Vodovnik,  2002, str. 14), pri organicijski klimi

pa gre za to, kako posameznik zaznava svoje okolje in ga osmišlja.

Šolska kultura je vrsta organizacijske kulture, ki je opredeljena kot sklop prevladujočih

temeljnih prepričanj in vrednot, s katerimi člani konkretnega socialnega sistema osmislijo

okolje ter svoje ravnanje v njem. Zaradi svoje funkcije, ki je predvsem v tem, da daje varnost

svojim članom in zadovoljuje različne potrebe, je organizacijska kultura relativno stabilna in

težko spremenljiva oziroma se spreminja zelo počasi (Bečaj, 2000).  Pojem kulture institucije

je v literaturi povezan s pojmom delovnega okolja. Šolsko delovno okolje je tako opredeljno

kot fizična, socialna in psihološka postavitev, v kateri pedagoški delavci oblikujejo svoj odnos

do prakse, pedagoške učinkovitosti in delovnega kolektiva (Polak, 2007, str. 13). Šolska

kultura je bistvo šolskega življenja, njeno razumevanje pa odločilno prispeva na razumevanje

učiteljevega dela ter na uspešnost različnih pedagoških inovacij in sprememb. Znotraj pojma

šolske kulture nekateri avtorji posebej poudarjajo kulturo poučevanja, ki kot del šolske

kulture pomembno vpliva na pedagoško ravnanje učiteljev. Vpliva na to, kako učitelji

opredeljujejo in opravljajo svoje delo, kako se odzivajo na spremembe ter koliko zaznavajo

možnost lastnega vplivanja na življenje in prihodnost svojih učencev (Hagreaves, 1997, str.

136 v Polak, 2007, str. 13).

Hagreaves je kulturo poučevanja opisal skozi štiri različne oblike, ki določajo odnose in

povezanost med učitelji. Ker omenjene oblike lahko apliciramo na področje dela vzgojiteljev

predšolskih otrok, različne oblike kulture poučevanja navajamo tudi v magistrskem delu.

Prva oblika je individualizirana oblika poučevanja oziroma individualizem, ki je prisotna na

tistih šolah, kjer učitelji delajo neodvisno in izolirano drug od drugega. Pri tem je nevarnost,

da se pedagoški delavci ne bodo strokovno razvijali, če se kultura individualizma ne

dopolnjuje z izmenjavo znanja in izkušenj in če s kolektivno izmenjavajo pojmovanj o

dobrem poučevanju ne preverjajo individualnih pojmovanj (Day, 1999 v Polak, 2007). Druga
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oblika je t.i. balkanizirana kultura poučevanja ali balkanizacija, ki je prisotna takrat, ko se

učitelji delijo v različne skupine ali podskupine. Učitelji v »balkanizirani kulturi« izražajo

pripadnost samo skupinam, ki jih sestavljajo učitelji ─ kolegi, ki najpogosteje delajo skupaj,

npr. učitelji istih predmetov, različnih oddelkov istega razreda itd. Negativni učinek takšne

kulture se kaže v osiromašeni in zaprti komunikaciji znotraj podskupine ter v brezbrižnem

odnosu do drugih podskupin v šoli. Razločevanje in delitev učiteljev na skupine ali

podskupine ima lahko močan statusni prizvok (Fullan in Hagreaves, 2000; Hagreaves, 1992 v

Polak, 2007). Če se ozremo na področje vrtca in dela vzgojiteljev, se lahko balkanizacija kaže

tudi pri delitvi vzgojiteljev prvega in drugega starostnega obdobja ali pa na delitev

vzgojiteljev v eno skupino in pomočnikov vzgojiteljev v drugo. Tretja oblika je sodelovalna

kultura poučevanja ali sodelovanje, ki je prisotna tam, kjer učitelji delajo skupaj, si delijo

delo, učne in delovne pripomočke, so med seboj povezani ter se počutijo člane iste delovne

skupnosti. Oblikuje se na osnovi vsakodnevnega dela učiteljev, nanjo sklepamo iz njihovega

verbalnega in neverbalnega vedenja, šal, praznovanja pomembnih dogodkov, prepletanja

zasebnega in poklicnega življenja učiteljev, iz izmenjave idej, izkušenj med njimi in

potreditve ter hvaležnosti kolegom. Sodelovalna kultura zahteva široko soglasje glede

vzgojno-izobraževalnih vrednot, vendar dovoljuje nestrinjanje ali ga do neke mere celo

aktivno spodbuja. Pomembno vlogo pri sodelovanju ima tudi vodstvo, ki vzpostavi zaupanje v

sposobnosti, spretnosti in strokovnost vseh zaposlenih (Fullan in Hagreaves, 2000;

Hagreaves, 1992 v Polak, 2007). Četrta oblika je izvvano oziroma načrtno sodelovanje, ki je

vnaprej določeno s strani vodsta ali druge institucije. Izzvano sodelovanje določa niz

formalnih, specifičnih upravnih postopkov, katerih namen je okrepiti timsko načrtovanje in

drugo sodelovanje pedagoških delavcev. Kaže se v obliki mentorstva, usposabljanja in v

obliki skupnega načrtovanja, v posebej za to namenjenih prostorih ter časovnih terminih.

Izzvano sodelovanje se ne pojavi spontano, temveč je načrtno vpeljano kot administrativni

ukrep, katerega osnovni namen je spodbujanje večje povezanosti med učitelji, kot je izzvati

izmenjavo izkušenj, skupno učenje, razvijanje spretnosti in strokovnosti, uspešnejše uvajanje

novosti, novih pedagoških pristopov in tehnik. Uvajanje izzvanega sodelovanja je primerno v

začetnem obdobju sistematičnega razvijanja sodelovanja med pedagoškimi delavci, saj

vzpostavlja vez med njimi in vodstvom institucije. Kasneje, ko pedagoški delavci že

oblikujejo sodelovalno kulturo, pa izzvano sodelovanje okrepi ciljno naravnanost in usmerja

učitelje h konkretnim nalogam in spremembam, s katerimi se soočajo. Pri tem pa lahko

izzvano sodelovanje tudi otežuje razvijanje prave kolegialnosti med pedagoškimi delavci



MAGISTRSKO DELO Sabina Krajnc

30

oziroma jo s pretirano natančnimi administrativnimi zahtevami, ki vzbujajo odpor, preprečuje.

Učitelji lahko sčasoma dobijo odpor do administrativno določenih postopkov in dolžnosti, kot

so obvezni sestanki, pisanje nalog itd., zato se omenjenim nevarnostim lahko izognemo z

večjim prepletanjem formalnih in neformalnih odnosov ter vlog, kot so sproščeni pogovori,

humor, pitje kave itd. (Hagreaves, 1992 v Polak, 2007).

3 KOLEGIALNO UČENJE VZGOJITELJEV

3.1 UČENJE VZGOJITELJEV V KOLEGIALNI SKUPNOSTI

Kohonen pedagoške institucije imenuje kolegialne skupnosti (v Rutar Ilc 2006, str. 15), za

katere so značilne naslednje dimenzije: vzpostavljanje ozračja zaupanja in podpore ter

medsebojne izmenjave mnenj, idej in izkušenj. Pri tem je po avtorjevem mnenju pomembno

razvijanje odprtega, kritičnega odnosa pedagoškega delavca do svojega profesionalnega dela

ter uvidevanja sebe kot nenehnega učenca, ki reflektira lastno prakso in razvija novo

samorazumevanje v konkretnih situacijah prek reflektiranja kritičnih dogodkov v preteklosti.

Rutar Ilc (2006) meni, da  razvoj kolegialne skupnosti ustvarja več prostora za individualno

rast, kot če vsak posameznik skrbi le sam zase. V sodelovanju in izmenjavah mnenj in

izkušenj s kolegi, pedagoški delavci ozaveščajo svoje občutke o sebi kot ljudeh in

profesionalcih, se učijo sodelovati v različnih interakcijskih procesih, razumeti skupinsko

dinamiko ter analizirati skupinske procese, ne nazadnje pa začnejo pod vprašaj postavljati

nekatera svoja »železna« pojmovanja, stališča, strategije in prakse (Rutar Ilc, 2006, str. 14).

Po mnenju Kalinove je za pedagoške delavce pomembno, da sodelujejo v učečih se

organizacijah, s pomočjo katerih bodo presojali svoje izkušnje in izkušnje drugih, raziskovali

primere dobre prakse ter sodelovali z drugimi institucijami na lokalnem, regionalnem,

nacionalnem, evropskem in širšem globalnem nivoju. Omenjena avtorica pravi, da so

možnosti za profesionalni razvoj zelo omejene, če pedagoški delavec deluje v osami, zato so

pomembne izkušnje in sodelovanje v kolektivu oziroma v skupnosti učečih se (Kalin, 2010,

str. 4). Jaap van Lakerveld (2005 v Žarkovič Adlešič, 2010, str. 47) pravi, da oddelki ali enote

lahko zelo učinkovito izboljšajo lastno učenje tako, da razglasijo samoiniciativno učenje za

skupno in vsem znano vrednoto ter učenje uvrščajo na dnevni red sestankov. Tako postane

učenje prepoznavno, ideje krožijo in delovno okolje posledično postane okolje za učenje. Če

se pri tem navežemo na pedagoške delavce kot posameznike znotraj neke kolegialne

skupnosti, lahko že v Memorandumu o vseživljenjskem učenju (2000, str. 15) zasledimo
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izpostavljeno pomembno vlogo pedagoškega delavca, ki se je v prizadevanju za družbeni

razvoj pri svojem delu sposoben povezati in sodelovati tudi z vsemi deležniki v procesu

učenja, in sicer z otroki, starši, kolegi, strokovnjaki itd. V kolegialni skupnosti, kot so šole in

vrtci, je timsko delo zelo pomemben vzpodbujevalec kvalitetnega dela. Drucker (2001) pravi,

da bolj ko postaja organizacija uspešna, bolj potrebuje izgradnjo timov, ki pomenijo skupino

ljudi, ki so sposobni medsebojno sodelovati in delati. Senge (1994, str. 6) je  kot pomembno

komponento učeče se organizacije izpostavil timsko delo in učenje, s poudarkom, da je znanje

skupine večje od znanja posameznika ter da znanje, ki ga posamezniki prenesejo v prakso in

med ostale kolege, pripomore k delovanju celotne organizacije in  razvoju programov znotraj

nje (Senge 1990 v Silins, Zaris in Mulford, 2002, str. 25).

Polak (2012) poudarja, da timi v vrtcu niso posamezniki, ki le delujejo skupaj. Gre za skupino

ljudi, ki deluje enotno in celostno ter se oblikuje z namenom postavljanja in doseganja

skupinih ciljev, ki jih vsak posamezni strokovni delavec v oddelku vrtca ne bi mogel

kakovostno dosegati. Tim v vrtcu je lahko sestavljen iz vzgojitelja oziroma vzgojiteljice in

pomočnika vzgojitelja oziroma vzgojiteljice, kar imenujemo tandem. Člani tima pa so lahko

tudi drugi strokovni delavci v vrtcu, kot so psihologi, pedagogi, medicinsko osebje itd. V

vrtcih se strokovni delavci povezujejo tudi v širše time npr. v več odddelkov, enot, aktivov

celotnega vrtca itd., kjer delajo timsko. Bistvo timskega dela v vrtcu je prisotnost

sodelovalnega učenja, skupnega načrtovanja, medsebojna povezanost, odprta komunikacija in

iskrene izmenjave mnenj. Komunikacija je pri timskem delu osnovno orodje sporazumevanja,

ki zajema tako govor, poslušanje in dajanje ter prejemanje povratnih informacij. Omogoča

medsebojno socialno interakcijo znotraj tima in povezanost tima z njegovim socialnim

okoljem. Komunikacija članov tima naj bi odražala dogajanje v timu, omogočala izmenjavo

informacij med timom in okoljem (z otroci, s kolegi, z vodstvom itd.) in zagotavlja timu

povratne informacije o njegovem delu (Polak, 2012). Poklicna interakcija je osnova za

komunikacijo o izboljšanju pedagoške prakse, za dajanje in sprejemanje nasvetov in

kolegialne pomoči, zato je pomembno prizadevanje posameznika in skupine, da postane

kakovostna strokovna interakcija del vsakdanje pedagoške  prakse (Valenčič Zuljan, Vogrinc,

Cotič, Fošnarič in Peklaj, 2011, str. 14). Fullan in Hargreaves vidita pomembno vlogo

interaktivnega profesionalizma skozi srečevanje in skupno delo pedagoških delavcev v

majnih skupinah, ko skupaj načrtujejo delo, ocenjujejo njihovo učinkovitost ter rešujejo

različne strokovne probleme. Interaktivnost je pri tem poudarjena kot dajanje in sprejemanje
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nasvetov in pomoči ter kot prizadevanje posameznika in skupine, da postane taka interakcija

del vsakdanje institucionalne klime (Fullan in Hargreaves, 2000 v Valenčič Zuljan, 2001, str.

133). Niemi in Kohonen (1995) izpostavljata, da če želimo, da se bo sodelovanje med kolegi

kot del novega profesionalizma res razvilo, bi bilo potrebno pri pedagoških delavcih razvijati

prepričanje, da so napake sestavni del procesa učenja ter da se lahko iz njih na svoji poti v

razvoju profesionalnih kompetenc veliko naučimo. Le v primeru, da pedagoški delavci

razvijejo prepričanje, da so tudi napake del poti k odličnosti, bodo lahko izkoristili to situacijo

kolegialnega učenja kot vir konstrukcije novega znanja, ne pa kot grožnjo (Valenčič Zuljan,

Vogrinc, Cotič, Fošnarič in Peklaj, 2011, str. 128). Na to dimenzijo opozarja tudi Clark, ko

med temeljna načela poklicnega razvoja postavlja dve glavni zahtevi. Kot prvo izpostavi:

«vprašaj za podporo in pomoč«. S tem načelom želi opozoriti na nujnost sodelovanja in

preseganje izolacije ter strahu, da vprašanja razkrivajo nekompetentnost pedagoškega delavca.

Kot drugo: »spoštuj svoje delo in ga pokaži tudi drugim« pa poudarja, da se je spoznavanja

svoje vrednosti in samospoštovanja potrebno naučiti (Clark 1995 v Valečič Zuljan, 2001, str.

133).  Pomembno vlogo pri tem ima pedagoški vodja, ki mora načrtno usmerjati vzgojitelje v

sodelovanje ter v proces reflektiranja, v primeru iskanja napak in neuspeha pa namesto

iskanja krivcev, usmerjati v identifikacijo napak in skupno iskanje boljših rešitev (Ivšek,

2006, str. 74).

Če se ozremo na predšolske ustanove, katerih namen je celostno zagotavljanja kakovosti

predšolske vzgoje, je pri tem pomembna stalna skrb vseh pedagoških delavcev za kakovostno

vzgojno izobraževalno delo. Pri tem je potrebno spodbujati in razvijati hotenje, kulturo in

klimo v vsakem vrtcu ter pri vsakem vzgojitelju, da kritično spremljajo in vrednotijo svoje

delo, ga ohranjajo na visoki ravni kakovosti in izboljšujejo šibke točke svojega delovanja prek

sodelovanja z drugimi kolegi (Medveš, 2000, str. 12). Sodelovalnega procesa med

strokovnimi delavci vrtca se dotika Kurikulum za vrtce (Bahovec, 1999), in sicer v načelu

timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega spopolnjevanja, kjer

opredeljuje timsko načrtovanje in izvajanje predšolske vzgoje v oddelku, med oddelki v in

med vrtci  ter izvajanje predšolske vzgoje z drugimi vzgojno-izobraževalnimi, strokovnimi in

ostalimi institucijami. Eden osrednjih izzivov kurikularne prenove je bil podpreti

profesionalno rast pedagoških delavcev v kontekstu spreminjanja kulture institucije v

kolegialno delovno okolje oziroma vzpostavljanja interaktivne profesionalne identitete.
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Schratz in Steiner-Loffler  (1998, str. 24 v Zorman, 2006, str. 37) navajata, da v šolah

organizacija kot celota pridobiva znanja na osnovi treh načel. Prvo načelo oziroma način je t.

i. učenje z dejanji, kjer se po njunem mnenju ljudje največ naučimo oziroma se učimo vsi.

Drug način je partnerski model učenja, za katerega je značilno, da vodja ni oseba, ki vse zna

in ima pravico presojati druge. V tem modelu so pomembni skupni koraki učenja partnerjev

(zaposlenih, ene in druge šole, vrtcev …), ki na ta način ustvarjajo skupno prakso. Tretji način

pomeni, da pedagoška institucija prepušča odgovornost za razvoj in pridobivanje novih znanj

vsakemu zaposlenemu. V tem modelu je odgovornost za lastni razvoj prenesena na

zaposlenega posameznika in je zaradi individualne odgovornosti posameznika najmanj

zaželen med pedagoškimi delavci.

Korthagen (2009a) govori o treh pristopih k izobraževanju pedagoških delavcev. Prvi pristop

iz teorije v prakso je deduktivni pristop, kjer vsebine izpeljujejmo neposredno iz znanstvenih

spoznanj, ki so na voljo in poudarjamo teorijo. Pedegoškim delavcem predstavimo

»uporabne« pedagoške teorije, da jih bodo lahko uporabili pri svojem delu. Pri tem pristopu

niso značilna le predavanja, ampak se izobraževalec odloči, kaj od znanja na nekem področju

se je pomembno naučiti. To označuje tradicionalni pristop v izobraževanju pedagoških

delavcev, v katerega danes mnogi ne verjamejo več, ker ne verjamejo, da je znanje moč

prenašati neposredno. Drugi pristop je praktični pristop, ki daje osrednji pomen praksi.

Omenjen pristop poudarja, da je novinca potrebno postaviti v situacijo, kjer bo po metodi

poskusov in napak prišel do novega znanja samostojno. Oba pristopa po mnenju Korthagna

ustvarjata preveliko vrzel med teorijo in prakso, kar pa skuša povezati v tretjem, realističnem

pristopu, k izobraževanju pedagoških delavcev, ki pomeni nenehno menjavanje teorije in

prakse. Temeljne značilnosti realističnega pristopa so delovanje v resničnih okoliščinah ter

refleksija in interakcija med pedagoškimi delavci. Če želimo spodbujati vseživljensko učenje

pedagoških delavcev, moramo razvijati njihovo sposobnost rasti. Zato je potrebno vlagati v

razvoj njihovih zmožnosti, da bodo znali usmerjati svoje učenje, oblikovati svoje izkušnje in

zgraditi lastne teorije prakse (Korthagen, 2009a).

Glede na to, da so pedagoški delavci člani neke strokovne oziroma profesionalne skupnosti, je

pomembno, da so se pripravljeni in sposobni učiti iz svojih izkušenj. Shulman in Shulman

(2004) pravita, da je za učenje iz izkušenj pedagoškega delavca pomembnih pet dimenzij

oziroma elementov, ki vključujejo vidik osebnega in strokovnega razvoja pedagoškega
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delavca. Kot prvo, morajo pedagoški delavci imeti vizijo za svoj razvoj in delo, da so

pripravljeni delati, oblikovati nove izkušenje. Drug element je, da so se pripravljeni razvijati

in da so motivirani, da se učijo iz svojih izkušenj. Tretji element zajema njihove sposobnosti

in znanja, na podlagi katerih gradijo novo znanje. Četrti element  zajema sposobnost

reflektiranja izkušenj in učenja iz njih. Zadnji, peti element, pa  zajema sposobnost delovanja

v skupini, da pedagoški delavec aktivno deluje kot član strokovne oziroma profesionalne

skupnosti.

Tudi izkustveno učenje, katerega idejni očetje so John Dewey, Kurt Lewin, Jean Piaget in

David Kolb, ima pomembno vlogo v procesu profesionalnega razvoja pedagoških delavcev.

Teorija izkustvenega učenja poudarja spoznavanje resničnosti skozi različne izkušnje, ob tem

pa predpostavlja aktivno vpletenost posameznika v celovito izkušnjo ter razmišljanje oziroma

refleksijo o izkušnji. Po Walterju in Marksu je izkustveno učenje »zaporedje dogodkov z

enim ali več učnih ciljev, ki terja aktivno vpletenost udeležencev na eni ali več točkah tega

zaporedja. Osrednja postavka izkustvenega učenja je, da se učimo najbolje, če nekaj sami

naredimo« (Walter in Marks, 1981, str. 1 v Marentič Požarnik, 2000, str. 123). Kolb opredeli

izkustveno učenje kot vsako učenje v neposrednem stiku z resničnostjo, ki jo proučuje. Gre za

neposredno srečanje s pojavom, ne za razmišljanje o takem srečanju ali o možnosti, da bi kaj

naredili v resnični situaciji (Kolb, 1984, str. 38 v Marentič Požarnik, 2000, str. 123). Pri njem

igra osrednjo vlogo celovita osebna izkušnja. »To je širše izhodišče kot pri behaviorističnem

pogledu na učenje, ki zanika oziroma zanemarja vlogo osebnega doživljanja, pa tudi širše od

kognitivnega pogleda na učenje, ki daje prednost pridobivanju spoznanj v obliki abstraktnih

simbolov« (Marentič Požarnik, 2000, str. 123-124). Pri modelu izkustvenega učenja, ki ga je

opredelil David Kolb, gre za obliko učenja, ki skuša povezati neposredno izkušnjo

(doživljanje), opazovanje (percepcijo), spoznavanje (kognicijo) in ravnanje (akcijo) v celoto

(Marentič Požarnik, 2003). Pri uspešenem učenju gre tako za stalno, krožno-ciklično

prehajanje med temi ravnmi: od izkušnje, prek opazovanja in razmišljanja o njej, do

teoretične osmislitve in ustvarjanja nove izkušnje. Izkustveno učenje je holističen oziroma

celosten način prilagajanja svetu, v katerem se povezujejo procesi zaznavanja, čustvovanja,

razmišljanja in delovanja v neločljivo celoto. Ne gre le za sprejemanje gotovih znanj od zunaj,

ampak za proces ustvarjanja znanja, za stalno problikovanje znanj, pojmov, idej v soočanju

osebne izkušnje in teoretičnih, znanstvenih spoznanj. Iz izkušnje se moramo znati učiti in jo

ob tem povezati z že obstoječim (abstraktnim, znanstvenim, družbenim) znanjem. To vrsto
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izkustvenega učenja Marentič Požarnikova ponazarja s procesom poklicne rasti učitelja. Eni

učitelji postajajo vse boljši, ker se znajo učiti iz izkušenj in tako izboljšujejo svoje ravnanje z

učenci, medtem ko drugi iz leta v leto rutinsko ponavljajo enake dejavnosti in tudi napake.

Slednji nimajo dvajset let izkušenj, ampak le dvajsetkrat ponavljajo izkušnjo prvega leta.

Izkustveno učenje je proces, ki poteka celo življenje. Kolb razlikuje fazo pridobivanja znanja,

ki poteka v času formalnega šolanja. Druga faza je specializacija poklicnih oziroma

strokovnih znanj, ki poteka v zgodnji odrasli dobi. Tretja faza pa je integracija

specialističnega znanja s širšimi vrednostmi in socialnimi razsežnostmi, ko uvidimo širši

smisel svojega znanja, ki pa ni nujno dosežena pri vsakem pedagoškem delavcu (Marentič

Požarnik, 2000). Učitelj se uči ob prepoznavanju izzivov, ki so lahko širši ali ožji, povezani z

določeno pedagoško akcijo in ob zavestnem, razmišljujočem iskanju ustreznih odgovorov

nanje (Kolb, 1991;  Fullan, 1993 v Valelnčič Zuljan 2012).  Ralph Walden Emerson (po

Lipton in Wellman, 2001 v Valenčič Zuljan, 2012) je zapisal, da se ne učimo iz izkušenj,

temveč iz razmišljanja o svojih izkušnjah. Izkušnje postanejo vir učenja šele, če jih pedagoški

delavec čuti kot izziv, če jih želi in zmore analizirati ter dobljena spoznanja kritično

preizkusiti pri svojem delu. Življenjski izzivi lahko spodbujajo posameznikov razvoj, kolikšen

pa bo, je odvisno od tega, kako se bo posameznik nanje odzval in koliko bo to celostno

izkušnjo osmislil in predelal ter tako povezal s svojimi izkušnjami in teoretičnimi spoznanji

(prav tam). Za uspešen potek izkustvenega učenja Marentič Požarnik (1987) navaja, da so

pomembni naslednji pogoji:

 podporno, sprejemajoče skupinsko vzdušje, ki sprosti udeležence, omogoči odprto

izražanje mnenj in občutij ter zmanjša morebiten odpor;

 primerno okolje ter materiali;

 omogočanje občasne zasebnosti;

 usposobljenost in osebne značilnosti vodje, ki naj bi aktivnost, ki jo vodi, poznal

teoretično in iz lastne izkušnje.

Upoštevanje načel in metod izkustvenega učenja  po Marentič Požarnik (1987, str. 90)

pripomore k aktivni in neposredni vključitvi udeležencev v sam učni proces, kar spodbuja

njihovo motivacijo in dviga osebno zavzetost, zavedanje ter vživljanje (empatijo) v druge

ljudi. S tem se razgrnejo protislovja med lastno in tujo izkušnjo, med pričakovanji in

dogajanjem, med cilji in procesi ter s tem spreminjanje že utrjenih stališča. Izkustveno učenje
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pri udeležencih razširi perspektivo pogleda na vsakdanje pojave, ki lahko povežejo prej

ločene vidike (spoznavni, čustveni, akcijski) in jim pomaga pridobiti razne spretnosti.

3.2 OBLIKE KOLEGIALNEGA UČENJA VZGOJITELJEV

Za profesionalni razvoj pedagoških delavcev je pomembno, da le-ti niso prepuščeni samem

sebi, temveč, da imajo možnost in spodbudo za sodelovanje. Vzgojno izobraževalne

institucije kot učeče se organizacije uporabljajo različne poti za spodbujanje ter prenašanje

ustvarjalnega in novega znanja med pedagoškimi delavci (Richarda Acermana, 1996 v

Brandt, 2003, str.5). Nekateri načini profesionalnega razvoja so bolj individualno naravnani

(branje strokovne literature, uvajanje neke novosti oziroma inovacije), medtem ko so drugi

bolj skupinsko usmerjeni (timsko delo vzgojiteljev v strokovnem aktivu, hospitacije, kritično

prijateljevanje), pri mnogih pa gre za kombinacijo in medsebojno prepletanje (refleksija

lastnega dela, udeležba na seminarjih, mentorstvo študentom, pedagoške konference itd.).

Oldroyd in Hall (1991 v Žarkovič Adlešič 2010, str. 46) sta oblikovala model za razvoj

kadrov, v katerem pravita, da je za izboljšanje lastnega delovanja potrebna podpora

sodelavcev pri raziskovanju lastne prakse, kot so mentorstvo, akcijsko razsikovanje,

kolegialno učenje in refleksija. V središču njunega modela se nahajajo aktivnosti, ki so

vezane na samorazvoj posameznika in obsegajo tako učenje s pomočjo sodelavcev npr.

diskusije, opazovanje, obiski kot učenje s pomočjo zunanjih strokovnjakov, kot je supervizija,

svetovanje itd. Ena od oblik učenje se lahko odvija, ko posamezen vzgojitelj zamenja delovno

mesto, preide z ene vrste dela na drugo ali se preseli iz enega vrtca v drugega. Tako dobi nov

vpogled na to, kako se stvari potekale v starih delovnih razmerah in kako potekajo v novih.

To je lahko hkrati koristno zanj kot tudi za druge (Jaap van Lakerveld 2005 v Žarkovič

Adlešič 2010, str. 46). Vendar je v Sloveniji raven prehajanja vzgojiteljev med različnimi

zaposlitvami, kot tudi število zamenjanih delovnih mest v delovni karieri, zelo nizka

(Valenčič Zuljan, Vogrinc, Cotič, Fošnarič in Peklaj, 2011). Dejavniki, ki vplivajo na

profesionalen razvoj pedagoškega delavca so: branje strokovne literature, udeležba na oblikah

stalnega strokovnega spopolnjevanja, sodelovanje v projektih, evalvacija oziroma

samoevalvacija dela, timsko delo vzgojiteljev v strokovnem aktivu, kolegialne hospitacije,

hospitacije vodstvenega delavca in kritično prijateljevanje, mentorstvo, inoviranje lastne

prakse in pedagoške konference (Valenčič Zuljan, Klander in Sešek 2010, str. 153), katere

bomo podrobneje opredelili v nadaljevanju.
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Refleksija v okviru učiteljevega poklicnega delovanja pomeni pomemben dejavnik njegove

poklicne rasti. Po mnenju Valenčič Zuljan (2001) je refleksija ključno gibalo učiteljeve

poklicne rasti in kot taka temelj strokovnega izobraževanja. Pri tem gre za proces

izkustvenega učenja na podlagi poglobljene analize lastne prakse in občutij, ki usmerjajo

posameznikovo razmišljanje ter delovanje. Ta lahko poteka individualno, ko se učitelj za

trenutek ali dalj časa ustavi, da bi osvetlil dogajanje v razredu, ali pa gre za interaktivni

proces, ko učitelj ob pomoči druge osebe (kritičnega prijatelja) razjasnjuje dileme, postavlja

vprašanja ter si pridobi globji vpogled v svoje delo in kognicije, ki vodijo njegovo ravnanje

(Bell idr., 1993, str. 29 v Valenčič Zuljan in Vogrinc, 2007). Barica Marentič-Požarnik (1987)

je v knjigi Nova pota v izobraževanju učiteljev pri nas med prvimi opozorila na spremenjeno

paradigmo izobraževanja učiteljev, ki je usmerjena v oblikovanje »razmišljujočih praktikov«.

Razmišljujoči praktik je tisti, ki se zaveda svojih osebnih teorij, prepričanj in jih zna tudi

spreminjati, če je to potrebno. Bistvena sestavina tega modela je refleksija, kar navaja tudi

Kalinova (2004) in sicer, da je refleksija tista, ki učitelju pomaga na poti, da postane

razmišljujoči praktik. Šele ko se pedagoški delavec zaveda stvari, ki jih dela, ko jih skuša

ubesediti, pogledati pozitivne vidike ter ubesediti pomanjkljivosti svojega delovanja  in  ko se

zaveda vplivov svojih odločitev in dela, šele takrat lahko spreminja stvari. Pri zavedanju,

ubesedenju dogajanja in opredelitvah ciljev pa nam pomaga ravno refleksija. Med drugim

Kalinova navaja Deweya (1993 v Kalin 2004), ki opozarja, da mora imeti učitelj za refleksijo

določene lastnosti, kot so odprtost, odgovornost ter iskrenost in da samo pod tem pogojem

postane razmišljujoci praktik. Refleksivno razmišljanje lahko opišemo kot notranji dialog,

kjer posameznik samemu sebi zastavlja vprašanja in odgovarja nanje. Kakovostna refleksija

so iskreni in poglobljeni odgovori na »prava« vprašanja (Bizjak in Valenčič Zuljan, 2007a).

Handal in Lauvas (1987 v Valenčič Zuljan in Vogrinc, 2007) opisujeta tri nivoje refleksije, in

sicer:

1. nivo, ki daje odgovore na vprašanja: KAJ se je dogajalo, kaj bom napravil v prihodnje;

2. nivo, ki daje odgovore na vprašanja: ZAKAJ sem ravnal tako, zakaj bom v prihodnje

ravnal tako, kjer zajame osebne in strokovne argumente;

3. nivo, ki daje odgovore na vprašanja: ČEMU sem ravnal na ta način, čemu bom ravnal

tako v prihodnje, ki zajema etični vidik, poslanstvo in vizijo.

Pri tem je pomembno opozoriti, da sam opis dogajanja še ni refleksija, ampak mora biti

nadgrajen še z analizo, osebnim pomenom in zaključki o uporabi danih ugotovitev v

prihodnje. Refleksija je vedno razmišljanje o sebi, kajti spreminjamo lahko le sebe in nikoli
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drugega. Torej ko se spreminjamo mi, to velikokrat povzroči spremembo tudi pri drugem

(Bizjak in Valenčič Zuljan, 2007a).

Korthagen (2009a) poudarja učenje iz izkušenj, ki temelji na sistematični refleksiji, kot

najpomembnejša značilnost prej omenjenega realističnega pristopa, ki pomaga razvijati

zmožnost vseživljenjskega učenja. Avtor poudarja, da se je treba sistematične in uspešne

refleksije naučiti, da lahko razvijemo svoj način refleksije in tako krepimo kakovost svojega

učenja iz izkušenj. Seveda mora biti refleksija uvedena postopoma in spodbujati je

pomembno medsebojno refleksivno učenje. Podpora kolegov je zato pomembna ter

predstavlja protiutiž individualistični in nesodelovalni kulturi poučevanja in dela. Kot

podpora za refleksijo avtor uporablja model APZUP, ki ga sestavljajo prve črke stopenj v

modelu: akcija, premislek o dejanju, zavedanje bistvenih vidikov, ustvarjanje drugačnih

metod delovanja in poskus. Pri tem je pomembno, da pedagoški delavec o svoji izkušnji,

osebnem problemu v razredu oziroma oddelku v procesu refleksije razmišlja o čustvih,

hotenju in dejanjih pri sebi in svojih učencih. Cilj druge faze je, da se učitelj zaveda, kaj jih

usmerja pri poučevanju, vključno s spodbudami, ki prihajajo iz njihove notranjosti.

Pomemben del v procesu refleksije je prehod iz druge na tretjo stopnjo, ko se učitelj v procesu

refleksije začne zavedati vpliva svojih čustev, razmišljanj in dejanj. Namreč zavedanje čustev

je po mnenju avtorja prvi pogoj za razvoj empatičnega učitelja. Ključno pri refleksiji pa je, da

nezavedne vidike poučevanja spremenimo v zavedne in tako postanemo bolj občutljivi za

pomembne vidike učnih situacij (Korthagen, 2009a).

Kot smo že omenili, je evalvacija sistematično zbiranje podatkov o kakovosti ali primernosti

nekega procesa oziroma produkta, običajno z namenom, da se sprejmejo določene odločitve,

ki vodijo k izboljšanju obstoječega stanja (Marentič Počarnik in Peklaj, 2002). V kontekstu

profesionalnega razvoja pedagoškega delavca sta pomembni predvsem formativna evalvacija

in samoevalvacija. Formativna evalvacijia se nanaša na ožji vidik učiteljevega dela in je

namenjena predvsem spodbujanju strokovne rasti učitelja. Samoevalvacija pa je proces

vrednotenja, v katerem posameznik vrednoti lastno dejavnost in njene rezultate.

Samoevalvacija je vedno formativna in izhaja iz predpostavke, da pedagoški delavci najbolje

razrešujejo probleme, ki jih sami izberejo, začutijo kot problem ter iščejo nove poti za

razreševanje le-tega, kar predstavlja intenziven način učiteljevega profesionalnega razvoja.

Samoevalvacija je proces, v katerem učitelji poglobljeno spoznavajo lastno pedagoško delo,
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osvetljujejo lastna pojmovanja, stališča, prepričanja z namenom, da strokovno rastejo in

izboljšujejo lastno pedagoško prakso.  Lahko jo razumemo kot nadgradnjo refleksivnega

razmišljanja o sebi in svojem delu. Zanjo je značilno, da je pedagoški delavec tisti, ki zbira

podatke, jih interpretira, in se odloči o tem, kako bo dane ugotovitve uporabil. Temeljni

proces samoevalvacije je refleksivno razmišljanje, ki jo oplemenitimo z zbiranjem, obdelavo

in interpretacijo podatkov o svojem delu in s kritičnim prijateljevanjem pri vrednotenju

ugotovitev, ki vplivajo na naše delovanje (Bizjak in Valenčič Zuljan, 2007a).

Pomemben vir podatkov za reševanje nekega problema je učitelj oziroma vzgojitelj sam,

vendar je pomembno, da zbere podatke o problemu na različne načine in od različnih ljudi, da

korektno osvetli problem iz različnih perspektiv in poslednično s tem presega subjektivnost.

Ena od takšnih perspektiv je kritično prijateljstvo, katerega namen je spodbujanje procesa

učenja pri obeh. Kritični prijatelj je zaupanja vredna oseba, ki je v prijateljskem odnosu s

sodelavcem in  zastavlja provokativna vprašanja ter predstavlja podatke iz drugega zornega

kota.  Mora biti sposoben empatičnega vživljanja v svojega kolega, pripravljen na odprt

pogovor o vseh vprašanjih ter idejah brez skritih namenov. Le prek vzpostavitve odnosa

zaupanja lahko kritični prijatelj pomaga posamezniku ali skupini poiskati ustrezno rešitev ter

posredovati koristne predloge.  Prav tako mora biti sposoben jasno sporočati svoje

razmišljanja in ideje ter konstruktivno posredovati pošteno povratno informacijo na način, ki

razvija občutek kompetentnosti pri učiteljih ter predstavlja spodbudo za razvoj posameznika

in institucije. Kakovostna povratna informacija mora biti informativna in sporočena tako, da

krepi strokovno samozavest pedagoškega delavca. Preko nje pedagoškemu delavcu jasno

sporočamo, katero njegovo ravnanje je bilo dobro, katerega bi bilo potrebno izboljšati kot

tudi, kako ga izboljšati. Strokovno samozavest krepi sporočilo, ki jasno izraža, da učitelj

zmore ravnati bolj strokovno, tudi če gre za kritiko njegovega ravnanja (Bizjak, Valenčič

Zuljan 2007).

Mentorstvo študentom, pripravnikom ima v našem pedagoškem prostoru že zelo dolgo

tradicijo. Mentor je oseba, ki po eni strani spodbuja, daje naloge, postavlja svojega varovanca

pred nove izzive, mu organizira možnosti za pridobivanje izkušenj, po drugi strani pa mu

pomaga, olajša delo in učenje, ga varuje pred prehudimi napakami ter drugimi posledicami

neizkušenosti. Proces mentoriranja je izjemno kompleksna in vsebinsko raznolika naloga.

Mnogi strokovnjaki jo poskušajo opisati na različne načine, ki so največkrat predstavljeni v
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obliki kompetenc, kot so andragoška znanja, da razume potrebe odraslih pri učenju in jih zna

voditi v procesu učenja. Mentor mora znati ustvariti in vzdrževati profesionalni odnos s

pripravnikom in ostalimi sodelavci ter pripravniku nuditi možnost enakopravnega sodelovanja

pri delu in delu v tandemu. Poznati mora ključne kompetence vzgojitelja oziroma učitelja,

usposobljen mora biti za sistematično opazovanje pouka in za prepoznavanje stopnje

pripravnikovega profesionalnega razvoja. Biti mora spreten v medsebojnih odnosih, znati

mora aktivno poslušati, da lahko zbere podatke ter opredeli problem, mora se empatično

odzivati, da lahko nudi pripravniku pomoč in podporo. Znati mora sprejemati  povratno

informacijo ter jo dajati na konstruktiven način in učinkovito obvladati konflikte. Poleg

naštetega je pomembno, da ima mentor organizacijske sposobnosti, da načrtuje potek prakse,

pripravništva in organizira izvajanje načrta v neki časovni dimenziji. Za mentorja je

pomembno, da mu je lasten profesionalni razvoj vrednota, kajti le učitelj oziroma vzgojitelj,

ki se zaveda pomena vseživljenjskega učenja, bo to pripravljen spodbujati tudi pri

pripravniku. Mentor, ki refleksivno analizira svoje pedagoško prakso, ko npr. razkriva svoje

razmišljanje, izpeljuje posledice načrtovanja ali interpretira konkretna ravnanja, k temu

spodbuja tudi mlajšega kolega (Bizjak in Valenčič Zuljan, 2007b, str. 125-126). Refleksivna

praksa pomeni, da se mentor in študent oziroma pripravnik skupaj in sproti ali v določenih

krajših obdobjih ali po končani praksi ozreta na delo, ki ga je pripravnik oziroma študent

opravil. Vprašati se je potrebno, kaj je delal, s kakšnim namenom, kakšni so bili izidi, kaj je

pripravnik ob tem doživljal in kako je s svojimi dejanji vplival na druge (otroke, učence,

učitelje ...). Glede na odnos med mentorjem in praktikantom oziroma študentom govorimo o

dvosmernem učenju: »Ti se učiš od mene in jaz od tebe«. To pomeni, da je v okviru

refleksivne prakse kot procesa učenja odnos med mentorjem in praktikantom enakopraven.

Mentor ne vsiljuje svojih stališč, tudi ne v prikriti in ublaženi obliki, ampak samo podrži

zrcalo in daje povratna sporočila. Zavedati se je potrebno, da se vsakdo lahko spremeni le

sam, če se seveda hoče, lahko pa mu ponudimo svoja doživljanja in opažanja. Hkrati pa je

praksa pomembna priložnost za mentorja, da ugotovi, kako študent, praktikant doživlja

njegovo delo in usmerjanje. Tako mentorstvo pomeni priložnost, da se tudi mentor uči in

spreminja (Gasser, 2010).

Seminarji so najpogostejša oblika izobraževanja v sistemu nadaljnjega izobraževanja ali

usposabljanja, Izvajalci seminarjev so različni (»Prenova sistema«, 2004), ki lahko po mnenju

pedagoških delavcev veliko prispevajo k njihovem strokovnemu razvoju  (Valenčič Zuljan,



MAGISTRSKO DELO Sabina Krajnc

41

Vogrinc, Cotič, Fošnarič in Peklaj 2011). Pravzaprav je to dostikrat tista vrsta učenja, ki nam

pride najprej na misel, ko govorimo o strokovnem usposabljanju. Vendar lahko to v

primerjavi z drugimi izkustvenimi elementi učenja na delovnem mestu opredelimo bolj kot

formalno obliko učenja (Jaap van Lakerveld 2005 v Žarkovič Adlešič 2010, str. 46).

Vzajemna hospitacija je dostikrat eden od prezrtih načinov medkolegionalnega učenja v

šolah in vrtcih. Vzajemna hospitacija pomeni, da pedagoški delavec odpre učilnico drugim

profesionalcem, kolegom in se uči iz sprejemanja povratne informacije kritičnih prijateljev.

Omenjena oblika kolegialnega učenja vzgojitelju, ki izvaja učno uro pomaga pri refleksiji

lastne ure, prav tako pa vsem opazovalcem in izvajalcu  pomeni vir, neposredno izkušnjo

učenja, kako postati boljši učitelj oziroma vzgojitelj. Ob dosledni uporabi nedirektivnega

postavljanja vprašanj se ustvari plodno polje za razmislek o vsem, kar se dotika dela

pedagoškega delavca. To je  polje refleksije in samorefleksije, kjer lahko pedagoški delavec

spregovori tudi o negativnih izkušnjah, strahovih in prihodnjih načrtih ter ciljih (Laursen 2003

v Ostan 2006, str. 35). Kolegialna hospitacija pomeni opazovanje oziroma spremljanje

pouka, pri katerem učitelja oziroma vzgojitelja opazuje drug pedagoški delavce, po navadi

kritični prijatelj. Vzgojitelji se največ naučijo drug od drugega in od kolegov učiteljev lažje

sprejemajo kritične pripombe (Tomić 2002). Namreč vzgojitelj opazovalec lahko opazi

dogodke v oddelku, ki jih vzgojitelj sam spregleda. Poglavitna prednost takega opazovanja

pomeni globljo osvetlitev učiteljevega oziroma vzgojiteljevega problema ter omogočanje

nepristranskega in objektivnega zbiranja podatkov. Tomićeva (prav tam) opozarja, da je pri

kolegialnih hospitacijah potrebno upoštevati medsebojni odnos med učiteljem in

opazovalcem, ki mora temeljiti na medsebojnem zaupanju in pomoči. Pozornost opazovanja

mora biti namenjena svetovanju za izboljšanje dela, le-to pa je odvisno od uporabe zbranih

objektivnih opazovalnih podatkov. Opazovalec se mora zavedati, da s svojo prisotnostjo

vpliva na dogajanja v razredu. Uletova (2009) meni, da vsaka prisotnost osebe, ki v nekem

prostoru ni običajna, povzroči drugačno ravnanje vseh udeležencev. Navzočnost ravnatelja ali

drugih opazovalcev vpliva tako na vedenje učitelja, vzgojitelja kot tudi učencev in otrok. Zato

naj bo čimmanj opazen, naj ne izpostavlja svojega statusa, naj ne vzpostavlja stika z učiteljem

in namen hospitacije naj bo jasen (Tomić 2002). Po koncu hospitacije pa je potrebno

oblikovanje in posredovanje povratnih informacij o izvedeni uri (Tomić 2002). Tudi Pajer

Šemrl (2005) opozarja na konstruktivne povratne informacije, na podlagi katerih gradimo in

načrtujemo naše nadaljnje delo in razvoj. Pri tem pa je pomembno, da so informacije
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objektivne in iskrene ter sestavljene tako iz pohval kot tudi konstruktivne kritike o

posameznikovem delu. Ključne prvine pogovora po opazovanju pouka sta Erčulj in Širec

(2004) strnili v naslednjih točkah:

• analiza ure, ki jo najprej opravi učitelj, šele nato svoja opažanja poda tudi ravnatelj

oziroma drugi opazovalci;

• primerne okoliščine (prostor, čas);

• aktivno poslušanje;

• vživljanje v sogovornika;

• skupno določanje ciljev;

• dogovor o rešitvah;

• dogovor o ponovnem preverjanju uspešnosti, kar pa pogosto ne napravimo, zato

ostanejo nekatere rešitve na ravni dogovora.

Učiteljem spremljanje pouka prinaša veliko prednosti: prepoznavanja svojih šibkih in močnih

področij, povečevanje kakovosti njihovega dela, znanje za načrtovanje svojega

profesionalnega razvoja, spodbudo, izboljšano samopodobo, krepitev odprtosti, povečanje

kolegialnosti in povezanost med člani kolektiva (Pajer Šemrl, prav tam).

Inoviranje pedagoške prakse je proces postopnega spreminjanja učiteljevega oziroma

vzgojiteljevega načina dela, poučevanje ter nadgradnja stališč pedagoškega delavca v zvezi z

inoviranjem. Gre za kompleksen, zahteven in odgovoren proces, zato je v vseh fazah

inoviranja pomembno tudi delovno okolje pedagoškega delavca. Cilj inoviranja je poleg

konkretne spremembe in izboljšave pedagoške prakse tudi sam inovacijski proces oziroma

pot, ki jo pedagoški delavec prehodi skupaj s svojimi učenci in kolegi (Valenčič Zuljan,

Kalin, 2007). Kot temljni dejavnik odločitve za inovacijo je pri pedagoškem delavcu

pomembna njegova želja po boljše delu z učenci, otroki, njegovo pozitivno stališče do

inoviranja in jasno definiran cilj inovacije. Pri inoviranju je pomembna ravnateljeva podpora,

njegov stil vodenja, spodbujanje, ki pa ne sme prerasti v zahtevanje. Pri tem je pomembno, da

je njegov stil vodenja spodbujajoč, da spodbuja pedagoške delavce k eksperimentiranju in

sooblikuje klime, ki je naklonjena inovacijam. Prav tako so za uspeh pri inoviranju pomembni

strokovni dialogi v zbornici s kolegi, zbornična klima, ki se kaže v medsebojni podpori in

pomoči med pedagoškimi delavci, spodbudi, strpnosti ter pripravljenosti kolegov za

inoviranje. Tako naj dobri rezultati kolegov pri inovaciji v kolektivu pomenijo osnovo za

razmislek in motivacijo za izboljšanje lastnega dela drugih sodelavcev in ne zavist ter
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neprijateljskih odnosov. Ob spodbudi so zelo pomembni tudi pomoč, strokovni nasveti,

medsebojno hospitiranje in izmenjava izkušenj med pedagoškimi delavci. Namreč za uspešno

inoviranje, predvsem v fazi uvajanja inovacije, je pomembno, da  so pedagoški delavci

pripravljeni pomagati in sodelovati pri inovaciji, ki jo izvaja sodelavec, mu podati

konstruktivno povratno informacijo ter ga spodbujati pri razvijanju ideje. Poleg sodelavcev,

ravnatelja in zbornične klime, imajo pomembno vlogo pri odločitvi za inoviranje dela

pedagoškega delavca otroci v skupini, njihovi starši in lastno zadovoljstvo s poklicem.

Pedagoški delavci, ki so v poklicu zadovoljni, izražajo višjo naklonjenost po spreminjanju

lastne prakse v primerjavi s pedagoškimi delavci, ki so v poklicu srednje zadovoljni oziroma

nezadovoljni. Na zadovoljstvo s poklicem pomembno vpliva tudi finančno nagrajevanje

vzgjiteljevega dela, premajhna družbena cenjenost poklica in poklicna preobremenjenost, ki

lahko pomenijo zavirajoče dejavnike pri odločitvi vzgojiteljev za inoviranje (Valenčič Zuljan,

1997).

Nova znanja lahko pedagoški delavci pridobivajo in izmenjujejo z drugimi institucijami in s

strokovnjaki s pomočjo mobilnosti pri svojih kolegih  ter v partnerstvu z vsemi udeleženci v

procesu vzgoje in izobraževanja. Mobilnost pedagoških delavcev lahko obravnavamo v

sklopu naslednjih razsežnosti: znotraj države, med državami in med različnimi ravnmi

šolanja. V skladu z dokumenti Evropske unije predstavlja mobilnost pedagoških delavcev

enega od ključnih dejavnikov poklicnega izpopolnjevanja. Temeljni cilj mobilnosti in

projektnega sodelovanja držav članic EU naj bi bil dvig kakovosti izvajalcev izobraževanja in

usposabljanja, vzpodbujanje in prenos inovacij, podpora transparentnosti vzgojno-

izobraževalnih sistemov, krepitev evropske dimenzije ter pridobivanje znanja in kompetenc v

drugih okoljih (Valenčič Zuljan, Vogrinc, Cotič, Fošnarič in Peklaj 2011). Poklicni kolegi

dobivajo v medsebojni komunikaciji nove zamisli in na ta način drug drugega spodbujajo k

razmišljanju. Na skupnih srečanjih, razpravah o novih idejah, pri opravljanju skupnih nalog

poteka izmenjava izkušenj in znanja, pridobivanje novih vpogledov in razvijanje kompetenc

(Jaap van Lakerveld 2005 v Žarkovič Adlešič 2010, str. 46). Veliko učenja se odvija ob

različnih priložnostih med organizacijami in med posamezniki na podlagi medsebojnih

povezav, ki presegajo okvire organizacije, v kateri deluje posameznik. Posamezniki prejemajo

informacije, ki bogatijo njihove izkušnje in kompetence prek virtualnih interesnih skupin,

akademskih združenj in omrežij, internetnih brskalnikov (Google), mednarodnih projektov in

partnerstev, tuje strokovne literature, izmenjave strokovnjakov in strokovnih delavcev, prek
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prijateljev itd. Vsi ti procesi učenja se tako odvijajo onkraj vplivnega področja vrtca oziroma

šole, kar Jaap van Lakerveld imenuje korporativni kurikul (2006, str. 23). Pogled, ki sega

onkraj vzgojno-izobraževalne institucije, lahko odpre nove perspektive in omogoči nova

razmišljanja o položaju, na katerega je pedagoški delavec do sedaj gledal kot na nekaj

samoumevnega. Šolanje pripravnikov, obiskovanje drugih organizacij, sodelovanje v

raziskovalnih projektih ali sodelovanje na konferencah lahko izboljša učne procese v

delovnem okolju (Jaap van Lakerveld 2005 v Žarkovič Adlešič 2010, str. 46). Glede

mobilnosti pedagoških delavcev, ki je ena od izpostavljenih potreb in pričakovanj Evropske

komisije iz leta 2007 je raziskava pokazala, da so slovenski pedagoški delavci dokaj

nemobilni (Valenčič Zuljan, Vogrinc, Cotič, Fošnarič in Peklaj 2011, str. 67). Zato bi bilo

smiselno in potrebno v okviru nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ponuditi jezikovno

usposabljanje z njihovega profesionalnega področja. Le dobro jezikovno usposobljeni

strokovni delavec bo pripravljen izkoristiti številne možnosti povezovanja s pedagoškimi

delavci iz drugih držav, sodelovanje v mednarodnih projektih, delo v drugih državah (npr.

Comenius, Erazmus), ki bi lahko doprinesle k večji kakovosti njegovega dela (Valenčič

Zuljan, Vogrinc, Cotič, Fošnarič in Peklaj 2011, str. 128-129). Cilj programa Comenius je

izboljšanje kakovosti in povečanje obsega mobilnosti učencev in izobraževalnega osebja,

izboljšanje kakovosti in povečanje obsega partnerstev med šolami in vrtci, spodbujanje učenja

živih tujih jezikov, podpiranje razvijanja inovativnih IKT vsebin, povečanje kakovosti in

evropske razsežnosti usposabljanja pedagoških delavcev ter izboljšanje pedagoških pristopov

in šolske uprave. Nizozemski raziskovalec učečega se okolja pedagoških delavcev navaja

mobilnost, usposabljanje, sodelovanje in zunanji odnosi kot ene temeljnih elementov

profesionalnega učenja v delovni siituaciji. Prek mobilnost pedagoških delavcev, se le-ti učijo

ob prehodu iz ene vrste dela v drugo. Pedagoški delavec, ki zamenja institucijo, kjer je

zaposlen, dobi pogosto nov vpogled na to, kako so stvari potekale v starih delovnih razmerah

in kako potekajo v novih. To je po mnenju avtorja lahko zelo koristno zanj in za druge. Kot

drugi element izpostavlja usposabljanje, ko pedagoški delavec prek formalnega učenja

strokovno raste in se razvija. Profesionalno učenje pedagoških delavcev spodbuja sodelovanje

med poklicnimi kolegi, ki se med seboj navdihujejo in spodbujajo drug drugega k

razmišljanju. Sodelavci med seboj izmenjujejo nova znanja in razvijajo kompetence ob

srečanjih ter na podlagi izkušenj razvijajo različne ideje, zamisli in naloge. Poleg omenjenega

na profesionalni razvoj vplivajo zunanji odnosi. Pogled, ki sega onkraj organizacije, lahko

pedagoškemu delavcu odpre nove perspektive in omogoči nova razmišljanja o položaju, ki ga
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je imel do sedaj za samoumevnega. Obiskovanje drugih organizacij, sodelovanje v

raziskovalnih projektih ali sodelovanje na konferencah lahko izboljša sam način in metode

dela pedagoškega delavca in ga spodbudi k inovacijam (Jaap an Lakerveld 2006, str. 22-23).

3.3 KOMPETENCE ZA NOVE VLOGE VZGOJITELJEV

Model družbe 21. stoletja zahteva, da postanejo posamezniki samodejavni, samoučeči,

samomotivirani in samozavestnejši upravljalci svojega znanja ter lastnega dela. Za doseganje

teh ciljev je treba definirati nove temeljne veščine, ki jih bodo posamezniki dosegli v procesu

vseživljenjskega učenja, od predšolskega obdobja naprej (Drucker 2001). Day (1999, 57 v

Razdevšek Pučko, 2004) definira kompetence kot »sposobnosti za opravljanje nalog in vlog,

ki so potrebne za doseganje pričakovanih standardov«, pri čemer opozarja, da je pomembno,

kdo je tisti, ki postavlja standarde in tudi, da je doseganje standardov odvisno tudi od

konteksta. Perrenoud (Key competences, 2002, str. 13 v Razdevšek Pučko, 2004) pojmuje

pridobivanje kompetenc kot »usposabljanje posameznikov za mobilizacijo, uporabo in

integracijo pridobljenega znanja v kompleksnih, različnih in nepredvidljivih situacijah« ter

predlaga definicijo, da pomeni kompetentnost »sposobnost učinkovitega delovanja v številnih

situacijah, ki sicer temelji na pridobljenem znanju, vendar ni omejeno s tem znanjem«.

Kompetence pomenijo zmožnost opravljanja zahtevnih nalog, ta zmožnost pa je odvisna od

posameznikovih talentov, znanja, pridobljene formalne izobrazbe, izkušenj itd. Milena Ivšek

(2006, str. 73) pravi, da ključna zmožnost posameznika ni zbir različnih zmožnosti, ampak

gre za prepletenost znanja, za kompleksno znanje, vključno s pridobljenimi spretnostmi in

stališči, odnosom do svojega znanja in sebe. Individualnost po njenem mnenju prestopi meje

v smislu povezovanja, sodelovanja posameznika, ki bo gradil ključne zmožnosti določene

družbene skupine ter celotne družbe s poudarkom  učiti drug drugega, učiti se z drugimi in

učiti se drug od drugega. Kompetence v najširšem pomenu obsegajo znanja, veščine,

sposobnosti, osebnostne in vedenjske značilnosti, prepričanja, samopodobe in vrednote, torej

vse tisto, kar dviga delovno uspešnost zaposlenega (Sitar, 2006, str. 62). Medveš (2004, str. 5)

navaja, da so kompetence globalni cilji izobraževanja, ki pomenijo sintezo znanja v smislu

obvladanja vsebin, spoznanj in informacij. Po njegovem mnenju se kompetence nanašajo na

posameznikove  veščine, spretnosti, obvladanja postopkov in metod posamezne stroke ali

strokovnega področja. Pomenijo tudi pogoj za razvoj interesa, motivacije, osebnega odziva

posameznika in socialno vključenost. Če želi biti človek aktivno udeležen v družbi znanja,

tako na svojem delovnem mestu kot trgu dela, mora usvojiti določene nove spretnosti, kot so
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npr. digitalna pismenost, znanje tujih jezikov, spretnosti komuniciranja, strpnega reševanja

konfliktov itd. V družbi znanja se od ljudi pričakuje, da se bodo sposobni obnašati bolj

avtonomno, strpno in sodelujoče, kot je bilo to v preteklosti. OECD (»The definition«, 2005)

je v okviru projekta DeSeCo (Defining and Selecting Key Competencies) opredelil tri široka

področja kompetenc, ki so potrebna za uspešno življenje posameznika in dobro delovanje

družbe. Te so kor prva avtonomno ravnanje, ki se nanaša na sposobnost delovanja

posameznika znotraj širšega konteksta, ohranjanje pravic, interesov, potreb in odgovornosti.

Kot druga je interaktivna uporaba orodij oziroma sredstev, ki pomeni sposobnost

posameznika interaktivne uporabe jezika, simbolov in besedil, interaktivne uporabe znanja,

informacij ter novih tehnologij. Tretja kategorija kompetenc je delovanje družbe v

heterogenih skupinah, ki se nanaša na sposobnost posameznikov povezovanja z drugimi,

sodelovanja in reševanja konfliktov. Med generične spretnosti, ki bi jih naj imel vsak,

prištevamo tudi sposobnosti in pripravljenosti za učenje ─ kako se učiti, prilagoditi in

osmisliti množico informacij ter biti hkrati sposoben in pripravljen hitro pridobiti nove

spretnosti ter se znati prilagajati novim delovnim situacijam (Devjak in Polak 2009, str. 5-6).

Posledice sprememb na družbenem, kulturnem, gospodarskem in tehnološkem področju se

odražajo tudi v konkretnem pedagoškem delu in nalogah pedagoških delavcev v vzgoji in

izobraževanju (Valenčič Zuljan, Vogrinc, Cotič, Fošnarič in Peklaj, 2011, str. 10). V ospredje

prihaja široko teoretsko znanje, ki bo zagotavljalo razvoj strokovne avtonomije, sposobnosti

in pripravljenosti za inoviranje v hitro se spreminjajočih razmerah. Poglavitni nosilci vsakršne

pomembne spremembe na pedagoškem področju v predšolskem obodobju pa so predvsem

dobro usposobljeni in motivirani vzgojitelji predšolskih otrok (Plestenjak in Vilič 2002, str.

155). Kakovost v vzgoji in izobraževanju je odvisna od pedagoških delavcev. Glede vprašanja

kakšne kompetence naj bi imel dober pedagoški delavce, Kalinova (1999) ugotavlja, da se

močno razlikujejo glede na to, kdo jih opredeljuje. Pri tem je izpostavljeno, da morajo imeti

velik nabor kompetenc, da lahko delujejo v svojem poklicu. Nekatere od teh lahko razvije že

na dodiplomski ravni izobraževanja, kot formalna kvalifikacija, druge pa kasneje pri

opravljanju svojega poklica (Devjak in Polak 2009, str. 5-6). Formalno znanje pridobimo s

formalno izobrazbo in pomeni zakonitosti, teorije, formule, ki so izražene v eksplicitni obliki

ter vstopno točko na trg dela. Posameznikovo neformalno znanje pa predstavljajo dobre

prakse, izkušnje in nasveti zaposlenih. Največkrat se nahaja v ustni obliki in priročnikih in se

širi z medsebojnim sodelovanjem zaposlenih (Sitar 2006, str. 64). Pomen razvoja novih
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kompetenc oziroma spretnosti je potrebno strokovno ozavestiti in poudarjati, saj so slednje

veliko bolj pomembne, kot so bile v preteklosti. Leta 2004 je skupno poročilo Sveta in

Komisije o uresničevanju Lizbonske strategije na področju izobraževanja in usposabljanja

pozvalo k razvoju skupnih evropskih načel glede kompetenc in kvalifikacij, ki jih potrebijejo

pedagoški delavci. Načela so bila oblikovana v dogovoru z vsemi članicami EU, in sicer, da je

pedagoški poklic visoko kvalificiran poklic, umeščen v kontekst vseživljenjskega učenja,

utemeljen na partnerstvu vseh deležnikov in mobilen poklic (Valenčič Zuljan, Vogrinc, Cotič,

Fošnarič in Peklaj, 2011, str. 10). Tovrstno pojmovanje je dovolj široko in primerno za

opisovanje zahtev, ki jih pred pedagoškega delavca postavlja sodobna družba, ki nedvomno

predstavlja »kompleksne, različne in nepredvidljive situacije« in ki zaobjema tudi nujnost

nenehnega profesionalnega razvoja, saj znanje, pridobljeno v procesu usposabljanja, ne

zadošča več (Sitar, 2006, str. 62).

Kompetence pedagoških delavcev so tema mnogih raziskav (Peklaj, 2006; Muršak, 2001;

Medveš, 2004; Razdevšek Pučko, 2004; Sitar, 2006; Marentič Požarnik, 2006; Valenčič

Zuljan, Vogrinc, 2007) in ker se v magistrskem delu dotikamo predvsem področja

kolegialnega učenja v profesionalnem razvoju vzgojiteljev, bomo v nadaljevanju izpostavili

predvsem tiste kompetence, ki so pomembne za vzgojitelja predšolskih otrok in njegov

profesionalni razvoj. Raziskava o kompetencah študijskega programa Predšolska vzgoja kaže

na to, da imajo diplomanti visoko dosežene kompetence s podočja vzgoje in izobraževanja,

kot so poznavanje vsebine in metodike področja, razumevanje in uporaba kurikularnih teorij

ter splošnega didakatičnega znanja, pedagoško vodenje skupine, oganiziranje aktivnega in

samostojnega učenja, komuniciranje s strokovnjaki iz različnih vzgojno-izobraževalnih

področij itd. Prav tako je raziskava pokazala, da imajo diplomanti študijskega programa

Predšolska vzgoja visoko dosežene kompetence s podočja predšolske vzgoje, kot so

poznavanje, kritično vrednotenje in uporaba teorij o otroštvu, razvoju in učenju pri

načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vzgojega dela, poznavanje in avtonomno izvajanje

kurikula za predšolsko področje in prve razreda devetletne OŠ, poznavanje vseh področij

dejavnosti v vrtcu in šoli, učinkovito in fleksibilno organizacijo prostora in časa, opazovanje

in spremljanje dosežkov, napredka in razvoja otrok; prepoznavanje ter upoštevanje

individualnih potreb in drugih razlik med otroki pri vzgojnem delu, sodelovanje v timskem

delu s pomočnico vzgojiteljice, učiteljico in strokovnem kolektivu vrtca, šole in drugimi

strokovnjaki zunaj vrtca ter učinkovita komunikacija s starši prek uporabe različnih oblik
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sodelovanja. Kot že omenjeno so diplomanti predšolske vzgoje v raziskavi razmeroma visoko

ocenili sedanjo usposobljenost za omenjene kompetence, vendar so izpostavili željo po še

boljši usposobljenosti, ki bi vsakega diplomanta Predšolske vzgoje pripravilo za kakovostno

izvajanje del in nalog v sferi dela, kjer bodo aktivno soudeleženi v družbi znanja (Devjak,

Batistič Zorec in Vogrinc, 2006)

Razdevšek Pučko (2004) izpostavlja pomen kompetenc za razvijanje lastne profesionalnosti

kot so raziskovalni pristop in usmerjenost v reševanje problemov ter odgovorno usmerjanje

lastnega profesionalnega razvoja v procesu vseživljenjskega učenja. Druga pomembna

kompetenca je uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), tako v formalnih

učnih situacijah (pri pouku, delu v oddelku) in pri drugem strokovnem delu, npr. za potrebe

lastnega poklicnega razvoja. Pedagoški delavci morajo obvladati informacijsko-

komunikacijsko tehnologijo, sposobni morajo biti oblikovati multikulturno učno okolje, znati

voditi oddelke, evalvirati delo itd. (Valenčič Zuljan, Vogrinc, Cotič, Fošnarič in Peklaj, 2011,

str. 10). Marentič-Požarnikova (2007) navaja pet področij »generičnih« kompetenc

pedagoškega delavca: komunikacija in odnosi, učinkovito poučevanje, organizacija in

vodenje, profesionalni razvoj ter sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem. Te osnovne

kompetence naj bi izkazoval vsak uspešen pedagoški delavec in jih razvijal v vseh obdobjih

profesionalnega razvoja (Marentič  Požarnik, 2007, 47-48). Komunikacija in odnosi zajemajo

sposobnost pedagoškega delavca učinkovite komunikacije ter razvijanje dobrih odnosov z

učenci in med njimi. Omenjene kompetence se nanašajo na sposobnost razvijanja socialnih

veščin pri učencih, oblikovanje spodbudnega učnega okolja,  izkazovanje pozitivnega odnosa

do njih, spodbujanje samostojnosti in odgovornosti, vzdrževanja discipline in oblikovanje

pravil vedenja ter sposobnost uporabe strategij za reševanje konfliktnih situacij. Pri tem je

pomembno učiteljevo zavedanje in upoštevanje etičnih okvirov delovanja. Naslednji sklop

kompetence učinkovitega poučevanja zajema sposobnost povezovanja učnih ciljev, vsebin,

učnih metod in pristopov poučevanja, kar mora temeljiti na sposobnosti upoštevanja načel ter

postopkov načrtovanja in vrednotenja učnega procesa, ki temelji na upoštevanju razvojnih

značilnosti in individualnih posebnosti učencev. Sklop kompetenc, ki se nanaša na

organizacijo in vodenje, pomeni zmožnost izvajanja organizacijskih in administrativnih nalog

v zvezi z načrtovanjem, izvajanjem, s spremljanjem in z vrednotenjem učnega procesa in

sposobnost učinkovitega povezovanja učencev v skupnost. Sodelovanje z delovnim in

družbenim okoljem je sklop kompetenc, ki pomeni sposobnost učinkovite komunikacije z
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drugimi pedagoškimi in strokovnimi delavci. Sposobnost sodelovanja pomeni osnovo za

timsko delo, sodelovanje s starši, za razvijanje partnerskih odnosov z drugimi institucijami in

strokovnjaki na vzgojno-izobraževalnem področju. Zadnji sklop kompetenc za profesionalni

razvoj pomeni sposobnost pedagoškega delavca premišljenega analiziranja svojega

pedagoškega dela in na podlagi tega sposobnost načrtovanja lastnega profesionalnega razvoja.

Za to so pomembni predvsem odprtost in dovzetnost pedagoškega delavca za povratne

informacije ter svetovanje v svojem poklicnem okolju. Ključno za napredek v profesionalnem

razvoju je, da se je pedagoški delavec pripravljen seznanjati z dosežki ved, ki so pomembne

za njegovo poklicno delovanj, hkrati pa tudi to, da nova spoznanja kritično vrednoti in

premišljeno vključuje v samo pedagoško delo. Le tako lahko uspešno spreminja in inovira

lastno pedagoško in siceršnje delo, načrtuje stalno strokovno izpopolnjevanje, sodeluje v

razvojno-raziskovalnih projektih, s katerimi tudi izboljšuje vzgojno-izobraževalno delo

(Valenčič Zuljan inVogrinc, 2007). Bela knjiga (2011, str. 472) izpostavlja, da če želijo

pedagoški delavci strokovno opravljati svoje delo, se morajo usposabljati za novo, razširjeno

vlogo oziroma osvojiti dodatne kompetence, ki se nanašajo na komunikacijo, timsko delo in

spretnosti pridobivanja znanja. Na sodelovanje lahko navežemo mobilnost strokovnih

delavcev znotraj države ali med državami, ki predstavlja enega od ključnih dejavnikov

poklicnega izpopolnjevanja in doseganja višjih standardov pedagoškega dela. Mobilnost

delavcev naj bi pripomogla k dvigu kakovosti dela strokovnih delavcev, ki naj bi tako

prenašali inovacije, krepili evropske dimenzije ter pridobivali znanja in kompetence iz drugih

okolij (Bela knjiga, 2011, str. 476). Vzgojitelj tako prevzema »nove vloge«, ki so vezane na

uporabo sodobne informacijske tehnologije in delo z otroki, med katerimi so medkulturne

razlike ter sodelovanje z drugimi vzgojitelji. Za uspešno prevzemanje novih vlog pa mora biti

vzgojitelj odprt za spremembe ter motiviran za stalni profesionalni razvoj in vseživljensko

učenje (Razdevšek Pučko, 2004).

Za zaključek poglavja o kompetencah bi izpostavili še Korthagnovo razmišljanje o

kompetencah pedagoških delavcev. Namreč, če želimo poleg strokovnih kompetenc vključiti

več osebnostnih vidikov poučevanja in refleksije učiteljev, nam pomaga »model čebule«, ki

ga je Korthagen (2009b) prilagodil po Batesonovem modelu, ki ga avtor sicer ni nikoli

objavil. Korhagen loči šest ravni refleksije, kar je prikazano na spodnji sliki, in s tem pokaže,

da ima sklicevanje izključno na kompetence preveč omejitev. Pedagoški delavci lahko

razmišlja o okolju (prva raven), kot je razred, oddelek, učenec … Na drugi ravni razmišljajo o
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svojem vedenju pri poučevanju, na tretji o svojih kompetencah. Refleksija se poglobi, ko

začnejo razmišljati tudi o svojih prepričanjih (četrta raven) ter o odnosih o tem, kako si

predstavljajo svojo profesionalno in osebno identiteto (peta raven). Na šesti ravni pedagoški

delavci lahko razmišljajo o svojem položaju v svetu in o svojem osebnem poslanstvu učitelja

oziroma vzgojitelja. Na tej ravni govorimo o učiteljevih navdihih, idealih, kjer se pojavijo

človekove jedrne kvalitete, kot so občutljivost, empatija … Osnovna zamisel modela čebule

je, da so ravni med seboj odvisne in da poglabljamo profesionalno refleksijo tako, da iščemo

te povezave, ki so povezane z osebnostnim vidikom učenja (Korthagen, 2009b).

Slika 2: Čebulni model nivojev sprememb v učiteljevem delovanju (vir: Korthagen, 2004 v

Štirn Koren in Štirn Janota, 2012, str. 27)
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III. EMPIRIČNI DEL

4 OPREDELITEV RAZSIKOVALNEGA PROBLEMA

4.1 RAZISKOVALNI PROBLEM

Vzgojiteljev profesionalni razvoj predstavlja manj raziskano področje, zato želimo na podlagi

dobljenih rezultatov raziskave analizirati dejavnike vzgojiteljevega profesionalnega razvoja,

še zlasti vlogo kolegialnih hospitacij. Namen magistrskega dela je identificirati in analizirati

dejavnike, ki vplivajo na kolegialno sodelovanje in profesionalno učenje vzgojiteljev. Posebej

nas zanimajo izkušnje medsebojnega sodelovanja, želja po poklicnem napredovanju,

samoocena poklicne učinkovitosti (področja morebitnih težav pri strokovnem delu), želja po

inovacijah in spremenjenih načinih dela, jezikovna usposobljenost in komunikacijske veščine,

poznavanje informacijsko komunikacijske tehnologije, doživljanje podpore vodstva, v

povezavi z dejavniki, kot so: dolžina delovne dobe, doživljanje vrtca kot učeče se

organizacije, pogostost izvajanja kolegialnega sodelovanja itd. Raziskali bomo, katere oblike

sodelovanja so med pedagoškimi delavci vrtca najbolj zaželene znotraj in zunaj institucije ter

kako vzgojitelji ocenjujejo uporabnost znanja, ki ga pridobijo prek posameznih oblik

kolegialnega sodelovanja glede na njihovo delovno dobo in značilnost vrtca kot učeče se

organizacije, v kateri so zaposleni. Predstaviti želimo njihove izkušnje s sodelovanjem v

mednarodnih projektih ter njihova stališča glede možnosti poklicnega učenja skozi oblike

mednarodnega sodelovanja pedagoških delavcev. Na podlagi dobljenih rezultatov želimo

oblikovati smernice za dvig kvalitete sodelovanja med strokovnimi delavci v vrtcu in izven

njega ter tako posredno prispevati k ohranjanju in dvigovanju kakovosti predšolske vzgoje v

vrtcih.

4.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

Kolegialno sodelovanje vzgojiteljev znotraj vrtca, kjer so zaposleni

1. Kateri dejavniki po presoji vzgojiteljev spodbujajo in kateri ovirajo kolegialno sodelovanje

vzgojiteljev v vrtcu, kjer so zaposleni?

2. Katere so prevladujoče oblike kolegialnega sodelovanja vzgojiteljev znotraj vrtca, kjer so

zaposleni?
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3. Kako vzgojitelji presojajo vpliv posameznih oblik kolegialnega sodelovanja na njihov

profesionalni razvoj?

4. Ali se vzgojitelji z različno dolžino delovne dobe statistično pomembno razlikujejo v

presojanju vpliva posameznih oblik kolegialnega sodelovanja med vzgojitelji znotraj vrtca,

kjer so zaposleni glede na njihov profesionalni razvoj?

5. Ali vzgojitelji, ki pogosteje kolegialno hospitirajo pri kolegih znotraj vrtca, znanje, ki ga

pridobijo prek teh oblik sodelovanja, ocenjujejo pomembnejše za svoj profesionalni

razvoj kot vzgojitelji, ki redkeje hospitirajo pri svojih kolegih?

6. Kateri elementi učeče se organizacije so po mnenju vzgojiteljev prisotni v njihovem vrtcu

in v kolikšnem obsegu?

7. Ali vzgojitelji, ki vrtec, v katerem so zaposleni, opredeljujejo kot učečo se organizacijo,

pogosteje izvajajo posamezne oblike kolegialnega sodelovanja s svojimi sodelavci kot

vzgojitelji, ki vrtec, v katerem so zaposleni, ne opredeljujejo kot učečo se organizacijo?

Kolegialno sodelovanje vzgojiteljev med vrtci znotraj Slovenije

8. Kateri dejavniki spodbujajo in kateri ovirajo kolegialno sodelovanje vzgojiteljev med vrtci

znotraj Slovenije?

9. Katere so prevladujoče oblike kolegialnega sodelovanja vzgojiteljev med vrtci znotraj

Slovenije?

10. Kako vzgojitelji presojajo vpliv posameznih oblik kolegialnega sodelovanja vzgojiteljev

iz različnih vrtcev znotraj Slovenije glede na njihov profesionalni razvoj?

11. Ali se vzgojitelji z različno dolžino delovne dobe statistično pomembno razlikujejo v

presojanju vpliva posameznih oblik kolegialnega sodelovanja glede na njihov profesionalni

razvoj?

12. Ali vzgojitelji, ki pogosteje kolegialno hospitirajo, znanje, ki ga pridobijo prek teh oblik

sodelovanja ocenjujejo kot pomembnejše za njihov profesionalni razvoj kot vzgojitelji, ki

redkeje hospitirajo pri svojih kolegih?

13. Ali vzgojitelji, ki vrtec, kjer so zaposleni, opredeljujejo kot učečo se organizacijo

pogosteje izvajajo posamezne oblike kolegialnega sodelovanja z vzgojitelji iz drugih vrtcev v

Sloveniji kot vzgojitelji, ki vrtec, v katerem so zaposleni, ne opredeljujejo kot učečo se

organizacijo?
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Mednarodno kolegialno sodelovanje vzgojiteljev

14. Katera dodatna znanja vzgojitelji, ki imajo izkušnje z mednarodnim kolegialnim

sodelovanjem, ocenjujejo, da so pomembno vplivala na njihov profesionalni razvoj?

15. Kateri dejavniki ovirajo kolegialno sodelovanje vzgojiteljev z vzgojitelji iz drugih držav?

16. Ali se med vzgojitelji, ki imajo različno število let delovne dobe, pojavljajo statistično

pomembne razlike glede tega, ali so pripravljeni kolegialno sodelovati z vzgojitelji iz drugih

držav?

17. Ali so vzgojitelji, ki se ocenjujejo kompetentne na področju znanja tujega jezika, bolj

naklonjeni različnim oblikam kolegialnega sodelovanja z vzgojitelji iz drugih držav kot

vzgojitelji, ki se na ocenjujejo kot kompetetne na področju znanja tujega jezika?

5 METODOLOGIJA

5.1 RAZISKOVALNA METODA

V raziskavi smo uporabili po nivoju spoznanja deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno

metodo pedagoškega raziskovanja.

5.2 VZOREC

V vzorec smo zajeli vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev predšolskih otrok, ki delajo v

oddelkih javnih vrtcev na območju Slovenije v prvi ali drugi starostni skupini. Anketo smo

izvedli v 34-ih vrtcih v različnih slovenskih regijah, med katerimi je 19 večjih vrtcev, ki imajo

nad 20 oddelkov in 15 manjših vrtcev, ki imajo manj kot 20 oddelkov. V našem vzorcu je

sodelovalo 70 vzgojiteljev, od katerih so bili 3 moškega spola, in 33 pomočnikov vzgojiteljev,

od katerih so bili 4 moškega spola. Največji delež sodelujočih vzgojiteljev in pomočnikov

vzgojiteljev (44,7 %) nima naziva in imajo končano srednješolsko (41,7 %) ali visokošolsko

izobrazbo (48,5 %). V vzorcu prevladujejo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, ki imajo

manj kot 15 let delovne dobe in delajo v oddelkih prve ali druge starostne skupine. Vzorec

smo obravnavali kot priložnostni. Podatke smo posplošili na hipotetično osnovno množico, ki

jo predstavljajo vsi vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok javnih vrtcev v

Sloveniji ter so podobni vzgojiteljem v našem vzorcu.
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Tabela 1: Prikaz strukture anketirancev po letih delovne dobe (N=103)

DELOVNA DOBA Frekvenca Odstotek (%)
1 do 5 let 47 45,6

6 do 15 let 38 36,9

16 do 25 let 4 3,9

26 do 36 let 14 13,6

Skupaj 103 100,0

Povprečno število let delovne dobe anketiranih vzgojiteljic je 14,83 let, in sicer v razponu od

1 do 36 let.

Tabela 2: Prikaz strukture anketirancev po starosti (N=103)

STAROST Frekvenca Odstotek (%)
35 let ali manj 48 46,6

36 do 49 let 31 30,1

50 let ali več 24 23,3

Skupaj 103 100,0

Tabela 3: Prikaz strukture anketirancev po izobrazbeni strukturi (N=103)

IZOBRAZBA Frekvenca Odstotek (%)
Srednješolska 43 41,7

Višješolska 6 5,8

Visokošolska 50 48,5

Univerzitetna 4 3,9

Skupaj 103 100,0

Tabela 4: Prikaz strukture anketirancev glede na delovno mesto (N=103)

IZOBRAZBA Frekvenca Odstotek (%)
Pomočnik vzgojitelja 33 32,0

Vzgojitelj 70 68,0

Skupaj 103 100,0
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Tabela 5: Prikaz strukture anketirancev glede na pridobljeni naziv  (N=103)

NAZIV ANKETIRANCEV Frekvenca Odstotek (%)
Brez naziva 46 44,7

Mentor 27 26,2

Svetovalec 28 27,2

Svetnik 2 1,9

Skupaj 103 100,0

Tabela 6: Prikaz strukture anketirancev glede na področje dela  (N=103)

PODROČJE DELA Frekvenca Odstotek (%)
Prva starostna skupina 49 47,6

Druga starostna skupina 47 45,6

Leteča vzgojiteljica 4 3,9

Kombiniran oddelek 2 1,9

Razvojni oddelek 1 1,0

Skupaj 103 100,0

5.3 SEZNAM SPREMENLJIVK

 spol vzgojiteljev

 starost vzgojiteljev

 naziv vzgojiteljev

 delovno mesto vzgojiteljev

 stopnja izobrazbe vzgojiteljev

 delovna doba vzgojiteljev

 področje dela vzgojiteljev

 število oddelkov v zavodu

 število hospitacij ravnatelja v oddelku



MAGISTRSKO DELO Sabina Krajnc

56

 število opravljenih hospitacij opravljenih pri kolegih znotraj vrtca

 število opravljenih hospitacij opravljenih pri kolegih zaposlenih v drugih vrtcih

 ovire za sodelovanje med pedagoškimi delavci znotraj vrtca

 ovire za sodelovanje med pedagoškimi delavci iz različnih vrtcev znotraj Slovenije

 spodbude za sodelovanje med pedagoškimi delavci znotraj vrtca

 spodbude za sodelovanje med pedagoškimi delavci iz različnih vrtcev znotraj

Slovenije

 pripravljenost vzgojiteljev za strokovno sodelovanje s pedagoškimi delavci v tujini

 pripravljenost vzgojiteljev za strokovno sodelovanje s pedagoškimi delavci v tujini

glede na posamezne oblike

 izkušnje vzgojiteljev slovenskih vrtcev s sodelovanjem s pedagoškimi delavci v tujini

 oblike sodelovanja s pedagoškimi delavci v tujini

 vpliv izkušnje mednarodnega sodelovanja vzgojiteljev na njihov profesionalni razvoj

 dejavniki, ki ovirajo sodelovanje slovenskih vzgojiteljev s pedagoškimi delavci v

tujini

 ocena znanja tujega jezika

 pogostost izvajanja posameznih oblik kolegialnega sodelovanja

 pogostost udeležbe na posameznih oblikah kolegialnega sodelovanja

 vpliv posameznih oblik kolegialnega sodelovanja na profesionalni razvoj vzgojiteljev

 ocena vrtca kot učeče se organizacije
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5.4 OPIS INSTRUMENTA

Za namene raziskave smo sestavili vprašalnik (glej prilogo). Inštrument zbiranja podatkov je

bil anonimni. Vprašalnik sestavlja 22 vprašanj različnega tipa. Na večino vprašanj so

odgovarjali vsi sodelujoči v anketi, torej na vprašanje od 1 do 15 in od 19 do 22.  Vprašanje

15. je selektivno, zato so vzgojitelji, ki so nanj odgovorili pritrdilno, odgovarjali še na

vprašanji 16. do 17. Tisti, ki so na 15. vprašanje odgovorili negativno, pa so odgovarjali tudi

na vprašanje 18. V vprašalniku je šest vprašanj zaprtega tipa, s katerimi smo zbrali splošne

podatke o vzgojiteljih (spolu, starosti, stopnji izobrazbe, številu hospitacij ravnatelja v

oddelku, vzgojiteljevi pripravljenosti za sodelovanje s pedagoškimi delavci v tujini, izkušnjah

vzgojiteljev s sodelovanjem s pedagoškimi delavci v tujini in njihovem znanju tujega jezika).

Dve vprašanji sta kombiniranega tipa. Vse trditve, ki so se nam zdele pomembne, smo

zapisali kot ponujeno trditev, z odgovorom, ki ga je vzgojitelj lahko dopisal, pa smo jim želeli

omogočiti, da bi navedli še svojega. Pri sedmih vprašanjih so se morali vzgojitelji odločati na

podlagi dvo-, tri- oziroma petstopenjske lestvice, ko so ocenjevali oblike kolegialnega

sodelovanja, ovire in spodbude za sodelovanje med pedagoškimi delavci v vrtcu ter vrtec kot

učečo se organizacijo. Na pet vprašanj pa so odgovarjali prosto v obliki odprtih vprašanj.

Najprej smo izvedli poskusno anketiranje na vzorcu petih vzgojiteljev. Dobljene rezultate smo

nato analizirali ter tako skušali ugotoviti ustreznost in razumljivost vprašanj ter navodil.

Vzgojitelji niso imeli težav pri razumevanju in izpolnjevanju vprašalnika, zato smo

vprašalnik, ki smo ga uporabili v pilotni raziskavi, uporabili tudi v raziskavi.

5.5 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV

Zbiranje podatkov je potekalo v mesecu maju 2013. V deset vrtcev smo odnesli vprašalnike,

večino vprašalnikov smo poslali preko mailov, in sicer osebno ravnateljem vrtcev v Sloveniji

s prošnjo, da jih posredujejo svojim zaposlenim vzgojiteljem. Razdeljenih oziroma poslanih je

bilo 120 vprašalnikov. V celoti izpolnjeni in vrnjeni so bili 103 vprašalniki.

5.6 NAČIN OBDELAVE PODATKOV

Najprej smo izpolnjene anketne vprašalnike pregledali in uredili ter neizpolnjene izločili in

izračunali absolutne frekvence ─ število posameznih odgovorov na anketno vprašanje (f) in

strukturne odstotke. Pri tistih vprašanjih, kjer nas je zanimala soodvisnost, smo izračunali hi-
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kvadrat preizkus. Pri tistih vprašanjih, kjer pogoja za računanje hi-kvadrat preizkusa nista bila

izpolnjena, smo izračunali Kullbackov 2I preizkus in to omenili tudi v interpretaciji. Podatke

smo računalniško obdelali s statističnim programskim paketom SPSS (14.0). Pridobljene

podatke smo predstavili v tabelah ali z grafikoni.

6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA REZULTATOV

V nadaljevanju magistrskega dela bomo predstavili rezultate naše raziskave, ki jih bomo

zaradi zagotovitve lažje preglednosti obravnavali v treh sklopih. V prvem sklopu bomo

osrednjo pozornost namenili kolegialnem sodelovanju vzgojiteljev znotraj vrtca, kjer so

zaposleni. Sledil bo drugi sklop, kjer bomo v istem vrstem redu kot v prvem sklopu,

odgovorili na podobna raziskovalna vprašanja, le da se bodo ta nanašala na kolegialno

sodelovanje vzgojiteljev med vrtci znotraj Slovenije. V zadnjem, tretjem sklopu bomo

prikazali rezultate naše raziskave na področju mednarodnega kolegialnega sodelovanja

vzgojiteljev.

6.1 Kolegialno sodelovanje vzgojiteljev znotraj vrtca, kjer so zaposleni

Kot smo že omenili, v prvem sklopu raziskovanih vprašanj osrednjo pozornost namenjamo

področju kolegialnega sodelovanja vzgojiteljev znotraj vrtcev, kjer so zaposleni. V tem delu

bomo obravnavali odgovore vzgojiteljev na sedem zastavljenih raziskovalnih vprašanj, ki jih

bomo kvalitativno in kvantitativno interpretirali. Predstavili bomo, kateri dejavniki po presoji

vzgojiteljev spodbujajo in kateri ovirajo kolegialno sodelovanje vzgojiteljev v vrtcu, kjer so

zaposleni; katere so prevladujoče oblike kolegialnega sodelovanja vzgojiteljev znotraj vrtca,

kjer so zaposleni ter kako vzgojitelji presojajo vpliv posameznih oblik kolegialnega

sodelovanja na njihov profesionalni razvoj. Nadalje bomo naredili analizo, ali se med

vzgojitelji, ki imajo različno število let delovne dobe, pojavljajo statistično pomembne razlike

glede vrednotenja posameznih oblik kolegialnega sodelovanja pri kolegih znotraj vrtca glede

na njihov profesionalni razvoj. Ker pa glede na slovenski sistem napredovanje v strokovne

nazive skoraj sovpada z delovno dobo vzgojiteljev, nismo še posebej naredili primerjave

glede na pridobljeni naziv. V magistrskem delu posebno pozornost namenjamo tudi

kolegialnim hospitacijam, zato se bomo podrobneje ustavili pri vprašanju, ali vzgojitelji, ki

pogosteje kolegialno hospitirajo pri kolegih znotraj vrtca, znanje, ki ga pridobijo prek teh

oblik sodelovanja, ocenjujejo kot pomembnejše za njihov profesionalni razvoj kot vzgojitelji,
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ki redkeje hospitirajo pri svojih kolegih. Kot zadnje v tem sklopu se bomo ustavili pri

vprašanju, ali vzgojitelji vrtec, kjer so zaposleni, ocenjujejo kot bolj ali manj učečo se

organizacijo in kakšen vpliv ima ta vzgojiteljeva ocena vrtca, kjer je zaposlen, na pogostost

izvajanja posameznih oblik kolegialnega sodelovanja med vzgojitelji znotraj vrtca.

6.1.1 Dejavniki, ki spodbujajo in ovirajo kolegialno sodelovanje vzgojiteljev v vrtcu,

kjer so zaposleni

Na sodelovanje pedagoških delavcev s kolegi znotraj vrtca vplivajo številni dejavniki. Pri tem

raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali vzgojitelji ocenjujejo podporo ravnatelja,

podporo vodja enote, podporo sodelavcev in njihov lastni interes, kot spodbudo ali kot oviro

za sodelovanje s kolegi znotraj njihovega vrtca. Zato smo vzgojitelje prosili, da vsakega od

naštetih štirih dejavnikov ocenijo, ali le tega doživljajo kot oviro ali kot spodbudo za

sodelovanje med kolegi znotraj vrtca, kjer so zaposleni.

DEJAVNIKI  ZA
SODELOVANJE

ZNOTRAJ VRTCA

OVIRA SPODBUDA

f f (%) f f (%)
Ravnatelj 13 12,5 90 86,5

Vodje enote 18 17,3 85 81,7

Sodelavci 11 10,6 92 88,5

Lastna potreba oz. želja 9 8,7 94 90,4

Tabela 7: Prikaz strukture dejavnikov, ki ovirajo in spodbujajo kolegialno sodelovanje

vzgojiteljev znotraj vrtca, kjer so zaposleni (N=103)

Tabela prikazuje, da vzgojitelji, ki so sodelovali v naši raziskavi, ravnatelja oziroma

direktorja vrtca v več kot 87 % ocenjujejo kot dejavnik spodbude za medsebojno sodelovanje

vzgojiteljev znotraj vrtca. Podoben rezultat se je pokazal pri vodjih vrtca, katerega podporo za

sodelovanje med kolegi znotraj vrtca doživlja 82 % vzgojiteljev. Sodelavce pa kot spodbudo

za medsebojno kolegialno sodelovanje v kolektivu doživlja 89 % vzgojiteljev. Lastna potreba

in želja je za večino vzgojiteljev (90 %) dejavnik, ki jih spodbuja k sodelovanju med kolegi

znotraj kolektiva. Rezultat četrtega raziskovalnega vprašanja je tako pokazal, da ravnatelj
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vrtca, vodja enote, sodelavci in lastna potreba oziroma želja vzgojiteljev pomenijo večinoma

spodbudo za sodelovanje med kolegi znotraj slovenskih vrtcev.

6.1.2 Prevladujoče oblike kolegialnega sodelovanja vzgojiteljev znotraj vrtca, kjer so

zaposleni

Pri drugem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, katere so tiste oblike kolegialnega

sodelovanja, ki prevladujejo med vzgojitelji znotraj slovenskih vrtcev. Predvidevali smo, da

vzgojitelji s svojimi sodelavci najpogosteje sodelujejo v okviru pedagoške konference in

strokovnih aktivov. Zaradi prenizkih frekvenc smo petstopenjsko lestvico pogostosti izvajanja

oziroma udeležbe posameznih oblik kolegialnega sodelovanja združili v tri skupine: 1 = nikoli

in 2 = redko v skupino redko oziroma nikoli; 3 v občasno ter 4 = pogosto in 5 = zelo pogosto

v skupino pogosto.

Grafikon 1: Oblike kolegialnega sodelovanja vzgojiteljev znotraj vrtca glede na pogostost

izvajanja (N=103)

Dobljeni rezultati nam kažejo, da velik delež anketiranih vzgojiteljev (med 60 % in 90 %)

pogosto izvaja oziroma se udeleži naslednjih oblik kolegialnega sodelovanja znotraj

njihovega vrtca: timsko sodelujejo v strokovnih aktivih znotraj vrtca (88 %); udeležujejo se

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Hospitacije vodstva

Pedagoške konference

Projekti znotraj vrtca

Strokovni aktiv

Seminarji znotraj vrtca

Kritični prijatelj v vrtcu

Redko oz. nikoli Občasno Pogosto



MAGISTRSKO DELO Sabina Krajnc

61

seminarjev, ki jih pripravi vrtec, kjer so zaposleni (79 %), izvajajo ter vodijo projekte znotraj

vrtca (83 %) in sodelujejo v pedagoških konferencah v vrtcu (66 %). Skoraj polovica

vzgojiteljev (45 %) pogosto izmenjuje informacije s kritičnimi prijatelji, torej njihovimi

sodelavci; pri 22 % anketiranih vzgojiteljev pa vodstveni delavci pogosto izvajajo tudi

hospitacije. Pri tem lahko opazimo, da se nekatere oblike kolegialnega sodelovanja

vzgojiteljev znotraj posameznih vrtcev izvajajo le občasno in redko oziroma nikoli. Tako se

hospitacije vodstvenega delavca v vrtcu izvajajo le občasno pri 44 % vzgojiteljev in redko

oziroma nikoli pri 34 % vzgojiteljev. Občasno izmenjevanje informacije s kritičnimi prijatelji

znotraj vrtca navaja 41 % vzgojiteljev, ostalih 59 % anketirancev pa se omenjene oblike

izmenjevanja informacij ne poslužuje. Kot zadnje bi izpostavili pedagoške konference, ki se

kot oblika sodelovanja med vzgojitelji znotraj vrtca izvaja le občasno v vrtcih pri 23 %

anketiranih vzgojiteljev, ostalih 11 % vzgojiteljev pa za to obliko sodelovanja v vrtcu navaja,

da se izvaja le redko oziroma nikoli.

6.1.3 Vpliv posameznih oblik kolegialnega sodelovanja znotraj vrtca na profesionalni

razvoj vzgojiteljev

V prvem raziskovalnem vprašanju smo ugotovili, da večini vzgojiteljev njihova lastna potreba

oziroma želja pomeni pomemben dejavnik, ki spodbuja medkolegialno sodelovanje med

sodelavci znotraj kolektiva vrtca. Da pa se želja oziroma potreba po sodelovanju v

posamezniku pojavi, je pomembno, da v tem uvidi nek smisel oziroma pomen. Zato nas je v

raziskavi nadalje zanimalo, kako vzgojitelji vrednotijo oziroma ocenjujejo posamezne oblike

sodelovanja s sodelavci, da vplivajo na njihovo delo v oddelku, učenje, razmišljanje in njihov

profesionalni razvoj. Vzgojitelje smo tako prosili, da vsako od navedenih oblik kolegialnega

sodelovanja vzgojiteljev znotraj vrtca ocenijo na tristopenjski lestvici, koliko je vpliva na

njihov profesionalni razvoj. Pri tem ocena 1 pomeni nepomemben vpliv, 2 pomemben vpliv

in 3 zelo pomemben vpliv na njihov profesionalni razvoj.
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Tabela 8: Prikaz vrednotenja posameznih oblik kolegialnega sodelovanja med vzgojitelji

znotraj vrtca, kjer so zaposleni, na njihov profesionalni razvoj (N=103)

Dobljeni rezultati so pokazali, da ima za večino vprašanih vzgojiteljev (79,6 %), timsko delo

v strokovnem aktivu zelo pomemben vpliv na njihov profesionalni razvoj. Če primerjamo

dobljeni rezultat z rezultati raziskave o vplivu različnih dejavnikov na učiteljev profesionalni

razvoj, ki je potekala na vzorcu učiteljev in ravnateljev osnovnih šol v Republiki Sloveniji,

lahko vidimo podoben rezultat, ko so učitelji timskemu delu v strokovnem aktivu na 5-

stopenjski lestvici, pripisali močan oziroma zelo močan vpliv na njihov profesionalni razvoj

(Valenčič Zuljan, Klander in Sešek, 2009). Zelo pomemben vpliv na profesionalni razvoj je

68,9 % vzgojiteljev ocenilo  tudi seminarje znotraj vrtca in 67 % vzgojiteljev sodelovanje v

projektih znotraj vrtca.  Prav tako za 63,1 % vzgojiteljev zelo pomemben vpliv predstavljajo

povratne informacije kritičnih prijateljev in za skoraj polovico vprašanih (49,5 %) pedagoške

konference v njihovem vrtcu. Pomemben vpliv na njihov profesionalni razvoj imajo po oceni

65 % vzgojiteljev kolegialne hospitacije znotraj vrtca in hospitacije vodstvenega delavca

(55,3 %). Če naše rezultate primerjamo z raziskavo, opravljeno med učitelji, lahko vidimo, da

hospitacije vodstvenega delavca in pedagoške konference po oceni učiteljev malo oziroma

sploh ne vplivajo na njihov profesionalni razvoj. Močan oziroma zelo močan vpliv pa tako

Vpliv na profesionalni razvoj

Nepomembno Pomembno Zelo pomembno

Oblike kolegialnega
sodelovanja

f f (%) f f (%) f f (%) Skupaj

Kolegialne hospitacije znotraj
vrtca 8 7,8 67 65,0 28 27,2 103
Hospitacije vodstvenega
delavca 10 9,7 57 55,3 36 35,0 103

Pedagoške konference v vrtcu
4 3,9 48 46,6 51 49,5 103

Sodelovanje v projektih znotraj
vrtca 0 0 58 33,0 69 67,0 103

Timsko delo v strokovnem
aktivu 3 2,9 56 17,5 82 79,6 103

Seminarji znotraj vrtca
1 1,0 31 30,1 71 68,9 103

Povratne informacije kritičnih
prijateljev med sodelavci 3 2,9 35 34,0 65 63,1 103

Skupaj 29 28,2 352 281,5 402 390,3
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kot vzgojitelji, tudi učitelji ocenjujejo vpliv sodelovanja v projektih in kolegialno hospitiranje

(Valenčič Zuljan, Klander in Sešek, 2009).

6.1.4 Vpliv posameznih oblik kolegialnega sodelovanja vzgojiteljev znotraj vrtca, kjer

so zaposleni, na njihov profesionalni razvoj glede na njihovo dolžino delovne

dobe

Pri tem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kako vzgojitelji z različno dolžino delovne

dobe, vrednotijo posamezne oblike kolegialnega sodelovanja znotraj vrtca, kjer so zaposleni.

Na podlagi dolžine delovne dobe smo oblikovali tri skupine. Skupino vzgojiteljev s 5 let in

manj delovne dobe, vzgojitelji, ki imajo od 6 do 15 let delovne dobe in vzgojitelji s 16 let in

več delovne dobe.

*g = 4

Tabela 9: Prikaz vrednotenja posameznih oblik kolegialnega sodelovanja vgojiteljev znotraj

vrtca, kjer so zaposleni, na njihov profesionalni razvoj glede na njihovo število let delovne

dobe (N=103)

Delovna
doba

5 let in manj Od 6 do 15 let 16 let in več

Ne-
pomembno Pomembno

Zelo
pomembno

Ne-
pomembno Pomembno

Zelo
pomembno

Ne-
pomembno Pomembno

Zelo
pomembno

Oblike
kolegialnega
sodelovanja

znotraj vrtca
f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) Rezultati

χ2/ 2I

Kolegialne
hospitacije

znotraj vrtca
4 8,5 29 62,7 14 30,8 3 7,9 24 63,2 11 28,9 1 5,6 14 77,7 3 16,7 2I = 1,69

P = 0,79

Hospitacije
vodstvenega

delavca
5 10,6 20 42,6 22 46,8 2 5,3 24 63,2 12 31,6 3 16,7 13 72,2 2 11,1 2I = 10,29

P = 0,04

Pedagoške
konference v

vrtcu
2 4,2 19 40,4 26 55,4 1 2,6 17 44,7 20 52,7 1 5,6 12 66,7 5 27,8 2I = 4,53

P = 0,34

Sodelovanje v
projektih

znotraj vrtca
0 0,0 14 29,8 33 70,2 0 0,0 13 34,2 25 65,8 0 0,0 7 38,9 11 61,1 χ2= 0,53

P = 0,77

Timsko delo v
strokovnem

aktivu
1 2.1 9 19,2 37 78,7 1 2,6 6 15,8 31 81,6 1 5,6 3 16,7 14 77,7 2I  = 0,64

P = 0,96
Seminarji

znotraj vrtca 0 0,0 12 25,5 35 74,5 1 2,6 12 31,6 25 65,8 0 0,0 7 38,9 11 61,1 2I = 3,12
P = 0,52

Povratne
informacije

kritičnih
prijateljev med

sodelavci

1 2,1 19 40,4 27 57,4 2 5,3 9 23,7 27 71,0 0 0,0 7 38,9 11 61,1 2I  = 4,35
P = 0,36
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Med odgovori vzgojiteljev glede tega, kako vrednotijo vpliv posamezne oblike kolegialnega

sodelovanja znotraj vrtca, kjer so zaposleni, na njihov profesionalni razvoj so se glede na

njihovo število let delovne dobe pokazali naslednji rezultati. V naši raziskavi sodelujoči

vzgojitelji, ki imajo 5 let ali manj delovne dobe, kot zelo pomemben vpliv na njihov

profesionalni razvoj večinoma vrednotijo timsko delo v strokovnem aktivu (78,7 %);

seminarje znotraj vrtca (74,5 %); sodelovanje v projektih znotraj vrtca (70,2 %); povratne

informacije kritičnih prijateljev med sodelavci (57,4 %) in pedagoške konference v vrtcu

(55,4 %). Kot pomemben vpliv na profesionalni razvoj 62,7 %  vprašanih vzgojiteljev s 5 let

in manj delovne dobe pripisuje kolegialnim hospitacijam znotraj vrtca; skoraj polovica pa kot

pomemben vpliv vrednoti tudi hospitacije vodstvenega delavca (42,6 %). Največ vzgojiteljev,

ki imajo od 6 do 15 let delovne dobe, kot zelo pomemben vpliv na njihov profesionalni

razvoj vrednoti timsko delo v strokovnem aktivu (81,6 %); sledijo povratne informacije

kritičnih prijateljev med sodelavci (71,0 %); sodelovanje v projektih znotraj vrtca (65,8 %) in

seminarji znotraj vrtca (65,8 %) ter pedagoške konference v vrtcu (52,7 %). Kot pomemben

vpliv na profesionalni razvoj več kot polovica vprašanih vzgojiteljev, ki imajo od 6 do 15 let

delovne dobe, vrednoti hospitacije vodstvenega delavca (63,2 %) in kolegialne hospitacije

med kolegi znotraj vrtca (63,2 %). Vzgojitelji s 16 let in več delovne dobe, kot zelo

pomemben vpliv na njihov profesionalni razvoj vrednotijo timsko delo v strokovnem aktivu

(77,7 %); seminarje znotraj vrtca (61,1 %); sodelovanje v projektih znotraj vrtca (61,1 %) in

povratne informacije kritičnih prijateljev med sodelavci (61,1 %). Kot pomemben vpliv na

profesionalni razvoj 77,7 % vprašanih vzgojiteljev s 16 let in več delovnimi izkušnjami

vrednoti kolegialne hospitacije znotraj vrtca; 72,2 % vzgojiteljev hospitacije vodstvenega

delavca in 66,7 % vzgojiteljev pedagoške konference v vrtcu. Vrednotenje posameznih oblik

kolegialnega sodelovanja na profesionalni razvoj vzgojiteljev glede na njihovo število let

delovne dobe se pri večini oblik kolegialnega sodelovanja ni pokazalo kot statistično

pomembno, kar je za posamezne oblike vidno iz tabele, kjer so izračunane vrednosti χ2–

preizkusa oziroma v primerih, ko niso bili izpolnjeni pogoji zanj rezultati Kullbackovega

preizkusa. Pri eni obliki kolegialnega sodelovanja, in sicer hospitacije vodstvenega delavca

(2I = 10,29; g = 4; P = 0,04), so se v naši raziskavi med vzgojitelji, ki imajo različno število

let delovne dobe, pokazale statistično pomembne razlike glede vrednotenja omenjenih oblik

kolegialnega sodelovanja znotraj vrtca, kjer so zaposleni na njihov profesionalni razvoj. Za

ostale oblike kolegialnega sodelovanja se te razlike niso pokazale kot statistično pomembne.

Raziskava je pokazala, da vzgojitelji, ki imajo 15 let in manj delovne dobe pripisujejo
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pomembnejši vpliv hospitacijam vodstvenega delavca na njihov profesionalni razvoj kakor

vzgojitelji, ki imajo 16 let in več delovne dobe. Da imajo ravnateljeve hospitacije zelo

pomemben vpliv na vzgojiteljev profesionalni razvoj, ocenjuje manj kot polovica (46,8 %)

vzgojiteljev s pet let in manj delovne dobe; 31,6 % vzgojiteljev, ki ima od 6 do 15 let delovne

dobe ter le 11,1 % vzgojiteljev s 16 let in več delovne dobe. Glede na dobljene rezultate smo

mnenja, da nekateri pedagoški delavci namen hospitacij in povratnih informacij s strani

vodstva ne doživljajo kot pomoč pri njihovem učenju in evalvaciji lastnega dela ter kot

spodbudo za spremljanje in usmerjanje njihovega profesionalnega razvoja, kar je lahko

posledica tega, da  hospitacije vodstvenega delavca pri vzgojiteljih vzbujajo nek strah in

tremo, kako jim bo nastop pred ravnateljem uspel ter kakšno povratno informacijo bodo

deležni, kar verjetno še izraziteje doživljajo vzgojitelji z več let delovnimi izkušnjami. Zato je

pomembno, da ustrezno načrtovane in izpeljane hospitacije vodstvenega delavca postanejo

pomemben element razvoja vzgojiteljev v vseh obdobjih njihovega profesionalnega razvoja

in vrtca kot učeče se organizacije, v kateri se razvija to znanje ter spretnosti prek spremljanja

in usmerjanja vzgojiteljevega dela od začetnega do končnega obdobja njihove zaposlitve.

6.1.5 Vpliv pogostosti kolegialnega hospitiranja vzgojiteljev pri kolegih znotraj vrtca

na njihovo vrednotenje znanja, ki ga pridobijo prek teh oblik sodelovanja

Da bi dobili odgovor na zgoraj zastavljeno raziskovalno vprašanje, smo vzgojiteljem najprej

zastavili vprašanje, koliko hospitacij so opravili pri kolegih znotraj vrtca v preteklem šolskem

letu, kar je razvidno iz spodnjega grafikona. Rezultati so pokazali, da je med 103 vzgojitelji,

ki so izpolnili anketni vprašalnik, 79 takšnih, ki v lanskem šolskem letu niso opravili oziroma

izvedli nobene hospitacije pri kolegih znotraj vrtca, kjer so zaposleni, kar predstavlja 77 %

vzorca. Eno hospitacijo znotraj zavoda je v lanskem letu opravilo 16 vzgojiteljev, ostalih 8 pa

je opravilo od 2 do 3 hospitacije, z izjemo dveh, ki sta opravila 5 hospitacij. Dobljen rezultat

je bil na nek način pričakovan ter opozarja na to, da je potrebno področje hospitiranja še

dodatno ozavestiti in spodbujati med vzgojitelji, da bi lahko kolegialno hospitiranje zaživelo v

vrtcu kot stalna oblika kolegialnega sodelovanja, kjer vsi udeleženci pridobivajo nove ideje,

znanja, spreminjajo rutino ter se na ta način profesionalno razvijajo.
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Grafikon 2: Prikaz pogostosti hospitacij vzgojiteljev pri kolegih znotraj vrtca, v katerem so

zaposleni (N=103)

Nadalje nas je zanimalo, ali vzgojitelji, ki pogosteje izvajajo kolegialne hospitacije, znanje, ki

ga pridobijo prek teh oblik sodelovanja, ocenjujejo kot pomembnejše na njihov profesionalni

razvoj, kakor vzgojitelji, ki hospitirajo le redko ali nikoli. Postavili smo hipotezo, da

vzgojitelji, ki pogosteje kolegialno hospitirajo, znanje, ki ga pridobijo prek teh oblik

sodelovanja ocenjujejo kot pomembnejše za njihov profesionalni razvoj, kakor vzgojitelji, ki

hospitirajo le redko ali nikoli. Iz spodnje tabele je razvidno, da vzgojitelji, ki pogosto izvajajo

kolegialne hospitacije vpliv le-teh ocenjujejo kot bolj pomemben v 91 %. Vzgojitelji, ki

hospitirajo občasno, redko ali nikoli pa vpliv kolegialnih hospitacij na njihov profesionalni

razvoj ocenjujejo kot bolj pomeben le v 20 %. Med pogostostjo izvajanja kolegialnih

hospitacij vzgojiteljev med kolegi znotraj vrtca in njihov vpliv na profesionalni razvoj so se

pokazale statistično pomembne razlike (χ2 = 25,292; g = 2; P = 0,000). Hipotezo neodvisnosti

zavrnemo s tveganjem 0,1 % in sprejmemo alternativno, ki pravi, da obstajajo razlike v

vrednotenju vpliva kolegialnih hospitacij vzgojiteljev znotraj vrtca na njihov profesionalni

razvoj glede na njihovo pogostost izvajanja.
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Vpliv na profesionalni razvoj

Manj
pomembno Bolj pomembno

Skupaj

Pogostost kolegialnega
hospitiranja vzgojiteljev znotraj

vrtca, kjer so zaposleni
f f (%) f f (%) f f (%)

Redko oz. nikoli 51 81.0 12 19.0 63 100,0

Občasno 23 79.3 6 20.7 29 100,0

Pogosto 1 9.1 10 90.9 11 100,0

Skupaj 75 72.8 28 27.2 103 100,0

Tabela 10: Prikaz vrednotenja kolegialnih hospitacij vzgojiteljev znotraj vrtca, kjer so

zaposleni na njihov profesionalni razvoj glede na njihovo pogostost izvajanja (N=103)

Povzamemo lahko, da so med vzgojitelji, ki pogosto medsebojno hospitirajo, te oblike

sodelovanja dobro sprejete in jih prepoznajo kot pozitiven primer medsebojnega učenja, ki

daje možnost izmenjave izkušenj v praksi. To je pokazala tudi analiza projekta »Medsebojne

hospitacije« v sklopu Šole za ravnatelje, kjer je 34  učiteljev iz šestih slovenskih šol

sodelovalo pri medsebojnih hospitacijah. Rezultati ankete med sodelujočimi učitelji so

pokazali, da večina učiteljev medsebojne hospitacije vrednoti kot zelo pozitivno izkušnjo, ki

vpliva na njihov profesionalni razvoj, s katerimi želijo nadaljevati in jih razširiti na sodelavce.

Medsebojne hospitacije so za učitelje pomenile izmenjavo izkušenj, kar jih je spodbudilo k

razmišljanju o uporabi novih načinov dela v razredu. Kot prednost te oblike učenja so

poudarili zavedanje določenih napak, ki jih velikokrat ponavljajo pri svojem delu, a se jih niti

ne zavedajo ter jih s ponavljanjem dejansko utrjujejo (Debeljak, Dominko, Gombač, Keršnik,

Krajnik, in Vehovec, 2012). V naši raziskavi sodelujoči vzgojitelji, ki nimajo izkušenj z

medkolegialnim hospitiranjem,  pa večinoma v tej obliki sodelovanja ne zaznavajo pozitivnih

učinkov na njihov profesionalni razvoj, kar lahko razumemo kot splet različnih dejavnikov, ki

jih kot ovire zaznavajo učitelji, ki so sodelovali v projektu »Medsebojno hospitiranje«

(Debeljak idr., 2012). Kot prvo je lahko razlog njihovo nepoznavanje te oblike sodelovanja,

kot drugo lahko medsebojne hospitacije za opazovanega vzgojitelja predstavljajo nek  strah

pred kritiko kolegov, ki jih opazujejo oziroma tremo pred kolegi ali pa prisotnost drugega

kolega v oddelku pri vgojiteljih vzpodbujajo občutek, da je njihovo delo pod drobnogledom,

pod neko kontrolo drugega opazovalca. Zato je pomembno, da vzgojitelji, ki imajo pozitivne

izkušnje z medsebojnim hospitiranjem, le-te širijo med sodelavce, da bodo vsi vzgojitelji
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zaznali smisel v hospitiranju, kot sta opazovanje drugačnih pedagoških pristopov in prenos

izkušenj vzgojiteljev v lastno prakso.

6.1.6 Prisotnost in obseg elementov učeče se organizacije v slovenskih vrtcih

V naši raziskavi smo vzgojitelje prosili, da vrtec, kjer so zaposleni, ocenijo s pomočjo desetih

trditev oziroma dejavnikov, ki opredeljujejo institucijo kot učečo se organizacijo. Vsako

trditev so lahko ocenili glede na to, kako pogosto se izvaja v vrtcu, kjer so zaposleni, z oceno

1 = nikoli, 2 = občasno, 3 = pogosto. Razpon v številu možnih točk je bil od najmanjše

skupne vrednosti 15 točk, ki vrtec prek posameznih dejavnikov opredeli kot izrazito neučečo

se organizacijo, do 30 točk, ki vrtec opredeli kot izrazito učečo se organizacijo.
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Tabela 11: Prikaz pogostosti izvajanja posameznih dejavnikov, ki opredeljujejo institucijo

kot učečo se organizacijo (N=103)

Kot je vidno iz zgornje tabele, se vsi izpostavljeni dejavniki, ki opredeljujejo institucijo kot

učečo se organizacijo, večinoma občasno oziroma pogosto  izvajajo v vrtcih, kjer so zaposleni

anketirani vzgojitelji. Sedaj si bomo pogledali, kako pogosto se po oceni večine vzgojiteljev

izvaja vsak posamezen dejavnik. Največ vzgojiteljev (77,7 %) navaja, da v vrtcu, kjer so

zaposleni, pogosto delijo svoje znanje z drugimi v kolektivu, medsebojno sodelujejo in

Pogostost izvajanja v vrtcu

Nikoli Občasno Pogosto

Dejavniki učeče se organizacije f f (%) f f (%) f f (%) Skupaj

Sodelavci delimo svoje znanje z drugimi v
kolektivu, medsebojno sodelujemo in načrtujemo
delo.

1 1,3 22 21,4 80 77,7 103

Vodje vrtca eksperimentirajo in se soočajo z izzivi
in nepričakovanimi situacijami. 8 7,8 65 63,1 30 29,1 103

Zaposleni sodelujemo z vodstvom prek dajanja
predlogov za izboljšave, odločanju o pomembnih
zadevah v organizaciji in reševanj problemov.

6 5,8 60 58,3 37 35,9 103

Vodstvo in ostali zaposleni v vrtcu skrbimo za
medorganizacijsko povezovanje našega vrtca z
ostalimi institucijami.

3 2,9 29 28,2 71 68,9 103

Naše vodstvo ima vlogo mentorja ter spodbuja
učenje in prenos znanja med sodelavci za
izboljšanje dela. Pridobljeno znanje zaposleni s
pridom uporabimo pri svojem delu.

7 6,8 31 30,1 65 63,1 103

Informacijska (IKT) podpora in tehnike za prenos
znanj imajo pomembno vlogo v našem vrtcu. 3 2,9 31 30,1 69 67,0 103

Zaposleni v kolektivu si prizadevamo dajati
pobude, pri organizacijski prenovi oz.
spremembah vrtca.

6 5,8 49 47,6 48 46,6 103

Načrtovanje inovacij je v našem vrtcu zelo
organizirano in sistematično. Delo na inovacijah
pomeni za naš vrtec možnost izrabe prostih
potencialov in možnost za razvoj.

10 9,7 61 59,2 32 31,1 103

Vrtec gradi na zaupanju, odprtem sodelovanju.
Zaposleni smo obveščeni o dosežkih, ciljih in
rezultatih dela.

1 1,0 29 28,2 73 70.9 103

Naše vodstvo daje pomemben poudarek na
nadaljnje in sprotno izobraževanje. Zaposleni
imamo možnost nenehnega izboljševanja dela in
dajanja predlogov.

2 1,9 29 28,2 72 69,9 103

Skupaj 47 45,9 406 394,4 577 560,2
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načrtujejo delo. Prav tako večina vzgojiteljev (70,9 %) ocenjuje, da v njihovem vrtcu gradijo

na zaupanju, odprtem sodelovanju ter so sprotno obveščeni o dosežkih, ciljih in rezultatih

dela. Večina (69,9 %) vzgojiteljev tudi navaja, da njihovo vodstvo pogosto daje pomemben

poudarek na nadaljnje in sprotno izobraževanje, kjer imajo možnost nenehnega izboljševanja

dela in dajanja predlogov. Prav tako vodstvo in ostali zaposleni v vrtcu pogosto

medorganizacijsko povezujejo vrtec z ostalimi institucijami, kar navaja 68,9 % vzgojiteljev

ter dajejo pomembno vlogo informacijski (IKT) podpori in tehnikam za prenos znanj (67,0

%). Vodstvo vrtca pogosto prevzema vlogo mentorja in spodbuja učenje ter prenos znanja

med sodelavci za izboljšanje dela po oceni 63,1 % vzgojiteljev. Občasno pa po mnenju 63,1

% vzgojiteljev njihove vodje vrtca eksperimentirajo in se soočajo z izzivi ter nepričakovanimi

situacijami. Več kot polovica (59,2 %) vzgojiteljev navaja, da v njihovem vrtcu občasno

poteka organizirano in sistematično načrtovanje inovacij, ki pomenijo za vrtec možnost izrabe

prostih potencialov ter možnost za razvoj. Več kot polovica (58,3 %) vzgojiteljev tudi

občasno sodeluje z vodstvom prek dajanja predlogov za izboljšave, skupaj odločajo o

pomembnih zadevah v organizaciji ter si občasno, po navedbi (47,6 %) vzgojiteljev,

prizadevajo dajati pobude pri organizacijski prenovi oziroma spremembah vrtca.

6.1.7 Vzgojiteljeva ocena učeče se organizacije in pogostost izvajanja posameznih oblik

oblik kolegialnega sodelovanja vzgojiteljev s svojimi sodelavci

Da lahko odgovorimo na to postavljeno raziskovalno vprašanje, smo najprej postavili mejo

med bolj učečo se in manj učečo se organizacijo na podlagi izračuna aritmetične stredine, ki

je 25 točk. Tako smo vzgojitelje, ki so pri zadnjem anketnem vprašanju zbrali 26 točk ali več,

obravnavali kot tiste, ki vrtec, kjer so zaposleni, opredeljujejo kot bolj učečo se organizacijo.

Ostale vzgojitelje, ki so pri tem vprašanju dosegli 25 točk ali manj, smo v  interpretaciji

obravnavali kot vzgojitelje, ki vrtec, kjer so zaposleni, opredeljujejo kot manj učečo se

organizacijo.
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*g = 2
Tabela 12: Prikaz pogostosti izvajanja posameznih oblik kolegialnega sodelovanja med

vzgojitelji znotraj vrtca, kjer so zaposleni, glede na njihovo vrednotenje vrtca kot bolj ali manj

učeče se organizacije in rezultati χ2-preizkusov (N=103)

Med odgovori vzgojiteljev glede tega, kako pogosto izvajajo posamezne oblike kolegialnega

sodelovanja, so se glede na njihovo oceno vrtca, kjer so zaposleni, kot bolj ali manj učeče se

organizacije, pokazali naslednji rezultati. V naši raziskavi sodelujoči vzgojitelji, ki vrtec, kjer

so zaposleni, ocenjujejo kot bolj učeča se organizacijo, najpogosteje kolegialno sodelujejo

prek: timskega dela v strokovnem aktivu (81 %); udeležbe v projektih znotraj vrtca (89 %) in

seminarjih znotraj vrtca (87 %). Vzgojitelji, ki vrtec, kjer so zaposleni, ocenjujejo kot manj

učečo se organizacijo, najpogosteje kolegialno sodelujejo prek: timskega dela v strokovnem

aktivu (95 %); udeležbe v projektih znotraj vrtca (77 %); seminarjev znotraj vrtca (69 %) in

pedagoških konferenc v vrtcu (65 %). Pogostost izvajanja posameznih oblik kolegialnega

sodelovanja med vzgojitelji glede na njihovo vrednotenje vrtca kot bolj ali manj učeče se

organizacije se pri nobeni od oblik kolegialnega sodelovanja med vzgojitelji znotraj vrtca,

kjer so zaosleni, ni pokazala kot statistično pomembna, kar je za posamezne oblike vidno iz

tabele, kjer so izračunane vrednosti χ2-preizkusa. V enem primeru niso bile izpolnjene

možnosti zanj, zato smo opravili Kullbackov preizkus. Iz dobljenih rezultatov lahko

Organizacija
MANJ NEUČEČA SE BOLJ UČEČA SE

Redko
oz. nikoli Občasno Pogosto

Redko oz.
nikoli Občasno Pogosto

Oblike kolegialnega
sodelovanja

f f
(%)

f f
(%)

f f
(%)

f f
(%)

f f
(%)

f f
(%)

Skupaj Rezultati
χ2/ 2I

Kolegialne hospitacije znotraj
vrtca 33 68,8 9 18,8 6 12,5 30 54,5 20 36,4 5 9,1 103

χ2 = 3,949
P = 0,139

Hospitacije vodstvenega
delavca 18 37,5 21 43,8 9 18,8 17 30,9 25 45,5 13 23,6 103

χ2 = 0,631
P = 0,729

Pedagoške konference v vrtcu
7 14,6 10 20,8 31 64,6 4 7,3 14 25,5 37 67,3 103

χ2 = 1,546
P = 0,462

Sodelovanje v projektih znotraj
vrtca 3 6,3 8 16.7 37 77,1 2 3,6 4 7,3 49 89,1 103

2I = 2,745
P = 0,254

Timsko delo v strokovnem
aktivu 3 6,3 6 12,5 39 81,3 0 0,0 3 6,3 52 94,5 103

χ2 = 5,406
P = 0,067

Seminarji znotraj vrtca
4 7,3 11 22,9 33 68,8 3 5,5 4 7,3 48 87,3 103

2I = 5,858
P = 0,053

Povratne informacije kritičnih
prijateljev med sodelavci 7 14,6 18 37,5 23 47,9 7 12,7 25 45,5 23 41,8 103

χ2 = 0,667
P = 0,716

Skupaj 75 155,4 83 173,0 178 371,0 63 114,5 95 173,8 227 412,7
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zaključimo, da v osnovni množici vzgojiteljevo vrednotenje vrtca kot bolj učeče se

organizacije ne vpliva statistično pomembno na pogostost izvajanja oblik kolegialnega

sodelovanja vzgojiteljev v vrtcu, kjer so zaposleni.

6.2 Kolegialno sodelovanje vzgojiteljev med vrtci znotraj Slovenije

V drugem sklopu raziskovanih vprašanj osrednjo pozornost namenjamo področju

kolegialnega sodelovanja vzgojiteljev med vrtci znotraj Slovenije. V tem delu bomo

obravnavali odgovore vzgojiteljev na šest zastavljenih raziskovalnih vprašanj, ki si sledijo v

enakem zaporedju kot vprašanja iz prvega sklopa in se nanje tudi vsebinsko navezujejo. Tako

kot v prvem sklopu, bomo tudi v tem predstavili, kateri dejavniki po presoji vzgojiteljev

spodbujajo in kateri ovirajo kolegialno sodelovanje vzgojiteljev med vrtci znotraj Slovenije.

Raziskali bomo, katere so prevladujoče oblike kolegialnega sodelovanja med vzgojitelji in

kako vzgojitelji presojajo vpliv posameznih oblik kolegialnega sodelovanja na njihov

profesionalni razvoj. Nadalje bomo naredili analizo, ali se med vzgojitelji, ki imajo različno

število let delovne dobe, pojavljajo statistično pomembne razlike glede vrednotenja vpliva

posameznih oblik kolegialnega sodelovanja med vrtci znotraj Slovenije na njihov

profesionalni razvoj. Podrobneje se bomo ustavili tudi pri vprašanju, ali vzgojitelji, ki

pogosteje kolegialno hospitirajo pri kolegih, ki so zaposleni v drugih vrtcih, znanje, ki ga

pridobijo prek teh oblik sodelovanja ocenjujejo kot pomembnejše za njihov profesionalni

razvoj kot vzgojitelji, ki redkeje hospitirajo pri kolegih, zaposlenih v drugih vrtcih. Kot zadnje

v tem sklopu  nas bo zanimalo, kakšen vpliv ima vzgojiteljeva ocena vrtca, kjer je zaposlen,

kot bolj ali manj učeče se organizacija na pogostost izvajanja posameznih oblik kolegialnega

sodelovanja med vzgojitelji različnih vrtcev znotraj naše države.

6.2.1 Dejavniki, ki spodbujajo in ovirajo kolegialno sodelovanje vzgojiteljev med vrtci

znotraj Slovenije

Na sodelovanje pedagoških delavcev s kolegi iz drugih vrtcev v Sloveniji vplivajo številni

dejavniki. Pri tem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali vzgojitelji ocenjujejo

ravnatelja, vodjo enote, sodelavce in njihov lastni interes kot spodbudo za sodelovanje ali kot

oviro. V ta namen smo vzgojitelje prosili, da vsakega od naštetih štirih dejavnikov ocenijo, ali

le-tega doživljajo kot oviro ali kot spodbudo za sodelovanje med kolegi iz drugih vrtcev.
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DEJAVNIKI  ZA
SODELOVANJE

MED VRTCI V SLOVENIJI

OVIRA SPODBUDA

f f (%) f f (%)
Ravnatelj 26 25,0 77 75,0

Vodje enote 42 40,3 61 58,7

Sodelavci 40 39,5 63 60,5

Lastna potreba oz. želja 31 29,8 72 69,2

Tabela 13: Prikaz strukture dejavnikov, ki ovirajo in spodbujajo kolegialno sodelovanje

vzgojiteljev med vrtci znotraj Slovenije (N=103)

Tabela prikazuje, da ravnatelja oziroma direktorja vrtca 75,0 % vzgojiteljev doživlja kot

spodbudo za sodelovanje z vzgojitelji, ki so zaposleni v drugih vrtcih znotraj Slovenije,

ostalih 25,0 % vzgojiteljev pa kot oviro. Nižji odstotek se je pokazal  pri vodji vrtca, katerega

podporo za sodelovanje med kolegi iz različnih vrtcev doživlja 58,7 % vzgojiteljev ter kot

oviro 40,3 %. Sodelavce doživlja 60,5 % vzgojiteljev kot spodbudo za sodelovanje z drugimi

vrtci, ostalih 39,5 % kot oviro. Lastna potreba in želja je za 69,2 % vzgojiteljev dejavnik, ki

spodbuja sodelovanje s kolegi, ki so zaposleni v drugih vrtcih, za 29,8 % lastna želja pomeni

oviro. Rezultat raziskovalnega vprašanja je tako pokazal, da sodelovanje s kolegi, ki so

zaposleni v drugih zavodih, po mnenju vzgojiteljev najbolj spodujajo ravnatelji vrtcev in

njihova lastna potreba oziroma želja. Vsi dejavniki, ki smo jih izpostavili v raziskavi, tako

ravnatelj, vodja enote, sodelavci in lastni interes vzgojitelja pomenijo manjšo spodbudo za

sodelovanje vzgojiteljev med vrtci kot znotraj njih, kar je tudi nek pričakovan rezultat glede

na samo pogostost izvajanja medkolegialnega sodelovanja med vzgojitelji različnih vrtcev

znotraj naše države.

6.2.2 Prevladujoče oblike kolegialnega sodelovanja med vzgojitelji različnih vrtcev

znotraj Slovenije

Pri drugem raziskovalnem vprašanju v tem sklopu nas je zanimalo, katere so tiste oblike

kolegialnega sodelovanja, ki prevladujejo med vzgojitelji, ki so zaposleni v različnih vrtcih v

Sloveniji. Predvidevali smo, da vzgojitelji s kolegi iz drugih vrtcev najpogosteje sodelujejo v

okviru študijskih skupin in mentorstva študentom. Zaradi prenizkih frekvenc smo
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petstopenjsko lestvico pogostosti izvajanja oziroma udeležbe posameznih oblik kolegialnega

sodelovanja združili v tri skupine: 1 = nikoli in 2 = redko v skupino redko oziroma nikoli;

ocena 3 pomeni občasno ter 4 = pogosto in 5 = zelo pogosto v skupino pogosto.

Grafikon 3: Oblike kolegialnega sodelovanja vzgojiteljev med različnimi vrtci glede na

pogostost izvajanja (N=103)

Dobljeni rezultati so pokazali, da velik delež anketiranih vzgojiteljev (64 %) pogosto oziroma

zelo pogosto kolegialno sodeluje z vzgojitelji iz drugih vrtcev prek študijskih skupin in v

okviru mentorstva študentom oziroma pripravnikom (52 %) vzgojiteljev. Pogosto oziroma

občasno se 48 % vzgojiteljev udeležujejo seminarjev, ki jih organizirajo druge institucije

oziroma vrtci. Dobra tretjina vprašanih vzgojiteljev (36 %) navaja, da pogosto oziroma

občasno reflektirajo lastno delo prek pogovora, ko izmenjujejo primere dobre prakse s kolegi

iz drugih vrtcev. Podoben odstotek (32 %) se je pokazal tudi z občasnim sodelovanjem v

projektih, ki potekajo na ravni naše države med t. i. partnerskimi vrtci. Pod možnost odprtega

odgovora je eden izmed vzgojiteljev izpostavil sodelovanje preko interneta oziroma spletne

učilnice in raznih forumov, kjer si vzgojitelji različnih vrtcev po Sloveniji izmenjujejo

izkušnje, predloge, ideje za delo, rešujejo »skupne«težave itd. Drug vzgojitelj je izpostavil

pripravo športnih iger med vrtci, tretji pa redno sodelovanje s skupino otrok pri pevskih
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revijah. Rezultati so torej pokazali, da vzgojitelji sodelujejo s pedagoškimi delavci iz drugih

vrtcev znotraj Slovenije predvsem preko formalno določenih oziroma ustaljenih oblik dela,

kot so študijske skupine in mentorstva študentom. Druge oblike medkolegialnega sodelovanja

vzgojiteljev med vrtci se izvajajo redko oziroma nikoli, kot so refleksija dela z drugimi vrtci,

katere redko oziroma nikoli izvaja skoraj polovica (46 %) anketiranih vzgojiteljev, in projekti

med vrtci, katere le redko oziroma nikoli izvaja (48 %) vzgojiteljev.

6.2.3 Vpliv posameznih oblik kolegialnega sodelovanja vzgojiteljev med vrtci v

Sloveniji na njihov profesionalni razvoj

V raziskavi nas je zanimalo, kako vzgojitelji vrednotijo vpliv posameznih oblik kolegialnega

sodelovanja med vzgojitelji iz različnih vrtcev znotraj Slovenije na njihov profesionalni

razvoj. Vzgojitelje smo prosili, da vsako izmed navedenih oblik kolegialnega sodelovanja

vzgojiteljev med vrtci ocenijo na tristopenjski lestvici, koliko je oziroma še vpliva na njihov

profesionalni razvoj. Pri tem ocena 1 pomeni nepomemben vpliv, 2 pomemben vpliv in 3 zelo

pomemben vpliv na njihov profesionalni razvoj.

Tabela 14: Prikaz vrednotenja posameznih oblik kolegialnega sodelovanja vzgojiteljev med

vrtci znotraj Slovenije na njihov profesionalni razvoj (N=103)

Vpliv na profesionalni razvoj

Nepomembno Pomembno Zelo pomembno

Oblike kolegialnega
sodelovanja med vrtci

znotraj Slovenije

f f (%) f f (%) f f (%) Skupaj

Sodelovanje v projektih med
vrtci v Sloveniji 10 9,7 58 56,3 35 34,0 103

Kolegialne hospitacije med vrtci
22 21,4 58 56,3 23 22,3 103

Študijske skupine strokovnih
delavcev 6 5,8 56 54,4 41 39,8 103

Seminarji v drugih institucijah
1 1,0 55 53,4 47 45,6 103

Refleksija lastnega dela s kolegi
iz drugih vrtcev 7 6,8 59 57,3 37 35,9 103

Mentorstva študentom in
pripravnikom 10 9,7 54 52,4 39 37,9 103

Skupaj 56 54,4 340 330,1 222 215,5
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Dobljeni rezultati so pokazali, da imajo po oceni vzgojiteljev seminarji v drugih institucijah

pomemben (53,4 %) in zelo pomemben vpliv (45,6 %) na njihov profesionalni razvoj.

Podoben rezultat se je pokazal pri oceni študijskih skupin, ki jih kot pomemben vpliv na

njihov profesionalni razvoj ocenjuje 54,4 % vzgojiteljev, in kot zelo pomembnega 39,8 %

vzgojiteljev. Vzgojitelji kot pomemben (57,3 %) in zelo pomemben (35,9 %) vpliv na njihov

profesionalni razvoj vrednotijo tudi refleksijo lastnega dela s kolegi iz drugih vrtcev in

sodelovanje v projektih med vrtci v Sloveniji, pri čemer 56,3 % vzgojiteljev to obliko

sodelovanja ocenuje kot pomemben in 34 % kot zelo pomemben vpliv na njihov profesionalni

razvoj. Mentorstva študentom in pripravnikom ocenjuje 52,4 % vzgojiteljev kot pomemben in

37,9 % kot zelo pomemben vpliv na profesionalni razvoj. Glede kolegialnih hospitacij med

vzgojitelji različnih vrtcev je naša raziskava pokazala, da imajo po oceni vzgojiteljev le te

pomemben vpliv na njihov profesionalni razvoj za 56,3 % in kot zelo pomemben vpliv za

22,3 % vzgojiteljev. Pri tem bi opozorili na delež vzgojiteljev (21,4 %), ki kolegialne

hospitacije med kolegi različnih vrtcev ocenjujejo kot nepomemben vpliv na njihov

profesionalni razvoj, kar lahko delno pripišemo tudi velikemu deležu vzgojiteljev, ki nimajo

izkušenj s to obliko sodelovanja, kar se je pokazalo tudi v naši raziskavi med vzgojitelji,

katere del bo predstavljen v enem od raziskovalnih vprašanj v nadaljevanju.

6.2.4 Presoja posameznih oblik kolegialnega sodelovanja med vzgojitelji različnih

vrtcev znotraj Slovenije na njihov profesionalni razvoj glede na njihovo dolžino

delovne dobe

Pri tem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kako vzgojitelji z različno dolžino delovne

dobe vrednotijo posamezne oblike kolegialnega sodelovanja vzgojiteljev med različnimi vrtci

znotraj Slovenije na njihov profesionalni razvoj. Na podlagi dolžine delovne dobe vseh

vzgojiteljev, ki so sodelovali v naši raziskavi, smo oblikovali tri skupine. Prvo skupino

predstavljajo vzgojitelji s 5 let in manj delovne dobe, drugo vzgojitelji, ki imajo od 6 do 15 let

delovne dobe in tretjo skupino vzgojitelji s 16 let in več delovne dobe.
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Tabela 15: Prikaz vrednotenja posameznih oblik kolegialnega sodelovanja med vzgojitelji

vrtcev v Sloveniji na njihov profesionalni razvoj glede na število let delovne dobe (N=103)

V naši raziskavi se je pokazalo, da sodelovanje v projektih med vrtci pomeni pomemben vpliv

na profesionalni razvoj za 48,7 % anketiranih vzgojiteljev s 5 let in manj delovne dobe. Isto

obliko sodelovanja kot pomemben vpliv na njihov profesionalni razvoj ocenjuje 60,0 %

vzgojiteljev s 6 do 15 let delovne dobe ter 66,7 % vzgojiteljev s 16 let in več delovne dobe.

Kolegialne hospitacije med kolegi različnih vrtcev pomenijo za 46,8 % vzgojiteljev s 5 let in

manj delovne dobe pomemben vpliv na njihov profesionalni razvoj. Prav tako pomemben

vpliv na profesionalni razvoj ocenjuje kolegialne hospitacije med vzgojitelji različnih vrtcev

63,2 % vzgojiteljev s 6 do 15 let delovne dobe ter 66,7 % vzgojiteljev s 16 let in več delovne

dobe. Študijske skupine pomenijo pomemben vpliv na profesionalni razvoj 44,7 %

anketiranim vzgojiteljem s 5 let in manj delovne dobe. Isto obliko sodelovanja kot pomemben

vpliv na njihov profesionalni razvoj ocenjuje 60,5 % vzgojiteljev s 6 do 15 let delovne dobe

Delovna doba
5 let in manj Od 6 do 15 let 16 let in več

Ne-
pomembno

Pomembno Zelo
pomembno

Ne-
pomembno

Pomembno Zelo
pomembno

Ne-
pomembno

Pomembno Zelo
pomembno

Oblike
kolegialnega
sodelovanja
med vrtci v

Sloveniji

f f
(%)

f f
(%)

f f
(%)

f f
(%)

f f
(%)

f f
(%)

f f
(%)

f f
(%)

f f
(%)

Rezultati
χ2/ 2I

Sodelovanje v
projektih med

vrtci v
Sloveniji

4 8,5 23 48,9 20 42,6 4 10,5 23 60,5 11 28,9 2 11,1 12 66,7 4 22,2
2I = 3,12
P =0,54

Kolegialne
hospitacije med

vrtci
10 21,3 22 46,8 15 31,9 9 23,7 24 63,2 5 13,1 3 16,7 12 66,7 3 16,7

2I = 5,39
P =0,25

Študijske
skupine

strokovnih
delavcev

5 10,6 21 44,7 21 44,7 1 2,6 23 60,5 14 36,9 0 0,0 12 66,7 6 33,3
2I = 6,58
P =0,16

Seminarji v
drugih

institucijah
0 0,0 24 51,1 23 48,9 0 0,0 21 55,3 17 44,7 1 5,6 10 55,5 7 38,9

2I = 3,89
P =0,42

Refleksija
lastnega dela s

kolegi iz drugih
vrtcev

4 8,5 25 53,2 18 38,3 3 7,9 22 57,9 13 34,2 0 0,0 12 66,7 6 33,3
2I = 3,24
P =0,52

Mentorstva
študentom in
pripravnikom

5 10,6 24 51,1 18 38,3 3 7,9 20 52,6 15 39,5 2 11,1 10 55,5 6 33,3
2I = 0,39
P =0,98
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in 66,7 % vzgojiteljev s 16 let in več delovne dobe. Nadalje je raziskava pokazala, da

udeležbo na seminarjih v drugih institucijah ocenjuje kot zelo pomemben vpliv na njihov

profesionalni razvoj 51,1 % vzgojiteljev s 5 let in manj delovne dobe; 55,3 % vzgojiteljev s 6

do 15 let delovne dobe ter 55,5% vzgojiteljev s 16 let in več delovne dobe. Refleksija lastnega

dela s kolegi iz drugih vrtcev predstavlja pomemben vpliv na profesionalni razvoj za 53,2 %

anketiranih vzgojiteljev s 5 let in manj delovne dobe. Isto obliko sodelovanja kot pomemben

vpliv na njihov profesionalni razvoj ocenjuje 57,9 % vzgojiteljev s 6 do 15 let delovne dobe

ter 66,7 % vzgojiteljev s 16 let in več delovne dobe. Zadnjo izmed podanih oblik

medkolegialnega sodelovanja vzgojiteljev med različnimi vrtci znotraj Slovenije, in sicer

mentorstvo študentom in pripravnikom, vrednoti 51,1 % vzgojiteljev s 5 let in manj delovne

dobe kot pomemben vpliv na njihov ptofesionalni razvoj; 52,6 % vzgojiteljev s 6 do 15 let

delovne dobe ter 55,5 % vzgojiteljev s 16 let in več delovne dobe. Rezultati naše raziskave so

tako pokazali, da večino oblik medkolegialnega sodelovanja vzgojiteljev med različnimi vrtci

znotraj Slovenije manj kot polovica vprašanih vzgojiteljev ocenjuje, da imajo zelo pomemben

ali nepomemben vpliv na njihov profesionalni razvoj. Dobljene razultate lahko povežemo tudi

z rezultati, ki smo jih predstavili v drugem raziskovalnem vprašanju v tem skopu, kjer je

prikazano, kako pogosto potekajo posamezne oblike medkolegialnega sodelovanja

vzgojiteljev med vrtci v Sloveniji, kjer je vidno, da se posamezne oblike medkolegialnega

sodelovanja med vzgojitelji različnih vrtcev, kot so sodelovanje v projektih med vrtci v

Sloveniji, refleksija lastnega dela s kolegi iz drugih vrtcev, mentorstva študentom in

pripravnikom ter hospitacije pri kolegih iz drugih vrtcev izvajajo le redko oziroma nikoli.

Vrednotenja posameznih oblik kolegialnega sodelovanja med vzgojitelji različnih vrtcev na

njihov profesionalni razvoj glede na njihovo število let delovne dobe se pri nobeni od oblik

kolegialnega sodelovanja ni pokazala kot statistično pomembna, kar je za posamezne oblike

vidno iz tabele, kjer so izračunane vrednosti Kullbackovega preizkusa (v primerih, ko niso

bili izpolnjeni pogoji  za izračun χ2–preizkusa).

6.2.5 Vpliv pogostosti kolegialnega hospitiranja vzgojiteljev pri kolegih v različnih

vrtcih znotraj Slovenije na njihovo vrednotenje znanja, ki ga pridobijo preko teh

oblik sodelovanja, na njihov profesionalni razvoj

Da bi dobili odgovor na zastavljeno raziskovalno vprašanje, smo vzgojiteljem najprej zastavili

vprašanje, koliko hospitacij so opravili pri vzgojiteljih, ki so zaposleni v drugih vrtcih v

Sloveniji v obdobju zadnjih treh let. Rezultati, ki so prikazani na spodnjem grafikonu, so
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pokazali, da je med 103 vzgojitelji, ki so izpolnili anketni vprašalnik, 90 takšnih, ki v obdobju

zadnjih treh let niso opravili oziroma izvedli nobene hospitacije pri kolegih v drugih vrtcih v

Sloveniji, kar predstavlja 87 % vseh sodelujočih. Sedem vzgojiteljev je v zadnjih treh letih

opravilo eno hospitacijo v oddelku zunaj njihovega vrtca, 6 vzgojiteljev pa je opravilo od 2 do

3 omenjeni hospitaciji. Dobljen rezultat je bil na nek način pričakovan in opozarja na to, da je

potrebno področje hospitiranja med vzgojitelji različnih vrtcev ozavestiti med pedagoškimi

delavci vrtca, da je le-ta pomemben način inoviranja pedagoške prakse in izmenjevanja

izkušenj ter idej za njihovo profesionalno rast. Izvajanje medsebojnih hospitacij pedagoških

delavcev med šolami oziroma vrtci po mnenju učiteljev, ki so sodelovali v projektu

»Medsebojno hospitiranje« spodbuja medsebojno učenje in timsko sodelovanje pedagoških

delavcev različnih zavodov. Pedagoški delavci, ki so prek sodelovanja v projektu imeli

izkušnjo z medsebojnim hospitiranjem, so ocenili, da jih je omenjena oblika sodelovanja

spodbudila k razmišljanju o novih načinih dela v razredu, oddelku in posledično k uvedbi te

novosti v svoje delo (Debeljak idr., 2012).

Grafikon 4: Prikaz pogostosti hospitacij vzgojiteljev pri kolegih iz drugih vrtcev znotraj

Slovenije (N=103)

Nadalje nas je zanimalo, ali vzgojitelji, ki pogosto hospitirajo v oddelkih zunaj vrtca, kjer so

zaposleni, znanje, ki ga pridobijo prek teh oblik sodelovanja, ocenjujejo kot pomembnejše za

njihov profesionalni razvoj, kakor vzgojitelji, ki hospitirajo le redko ali nikoli. Iz spodnje

tabele je razvidno, da polovica vzgojiteljev (50 %), ki pogosto kolegialno hospitirajo v drugih

vrtcih, vpliv teh izkušenj ocenjujejo kot bolj pomemben. Vzgojitelji, ki hospitirajo le občasno,
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vpliv kolegialnih hospitacij na njihov profesionalni razvoj ocenjujejo kot bolj pomemben v 40

%. Vzgojitelji, ki omenjene oblike sodelovanja izvajajo le redko ali nikoli, pa vpliv

kolegialnih hospitacij na njihov profesionalni razvoj ocenjujejo kot bolj pomebno le v 19,1 %.

Med odgovori vzgojiteljev glede tega, kako izkušnje, ki jih dobijo prek kolegialnih hospitacij

vzgojiteljev med vrtci, vplivajo na njihov profesionalni razvoj, se glede na pogostost

izvajanja teh oblik kolegialnega sodelovanja niso pokazale statistično pomembne razlike.

Ker niso bile izpolnjene možnosti za χ2 -preizkus, smo opravili Kullbackov preizkus.

Vrednost 2I preizkusa (2I = 3,584; g = 2; P = 0,167)  ni statistično pomembna.

Vpliv na profesionalni razvoj

Manj
pomembno Bolj pomembno

Skupaj

Pogostost kolegialnega
hospitiranja vzgojiteljev med vrtci

znotraj Slovenije
f f (%) f f (%) f f (%)

Redko oz. nikoli 72 80,9 17 19,1 89 100,0

Občasno 6 60,0 4 40,0 10 100,0

Pogosto 2 50,0 2 50,0 4 100,0

Skupaj 80 77.7 23 22.3 103 100,0

Tabela 16: Prikaz vrednotenja kolegialnih hospitacij vzgojiteljev med vrtci znotraj Slovenije

na njihov profesionalni razvoj glede na pogostost izvajanja (N=103)

6.2.6 Vzgojiteljeva ocena učeče se organizacije in pogostost izvajanja posameznih oblik

kolegialnega sodelovanja vzgojiteljev različnih vrtcev znotraj Slovenije

Da lahko odgovorimo na to postavljeno raziskovalno vprašanje, smo najprej postavili mejo

med bolj učečo se in manj učečo se organizacijo na podlagi izračuna aritmetične sredine

odgovorov naših anketirancev, ki je bila 25 točk. Tako smo vzgojitelje, ki so pri zadnjem

anketnem vprašanju zbrali 26 točk ali več, obravnavali kot tiste, ki vrtec, kjer so zaposleni,

opredeljujejo kot bolj učeča se organizacija. Ostale vzgojitelje, ki so pri tem vprašanju dosegli

25 točk ali manj, smo v interpretaciji obravnavali kot vzgojitelje, ki vrtec, kjer so zaposleni

opredeljujejo kot manj učeča se organizacija.
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*g = 2
Tabela 17: Prikaz pogostosti izvajanja posameznih oblik kolegialnega sodelovanja med

vzgojitelji različnih vrtcev znotraj Slovenije glede na njihovo vrednotenje vrtca kot bolj ali

manj učeče se organizacije in rezultati χ2-preizkusov (N=103)

Med odgovori vzgojiteljev glede tega, kako pogosto izvajajo posamezne oblike kolegialnega

sodelovanja med vzgojitelji različnih vrtcev, so se glede na njihovo oceno vrtca, kjer so

zaposleni, kot bolj ali manj učeča se organizacija, pokazali naslednji rezultati. V naši

raziskavi sodelujoči vzgojitelji, ki vrtec, kjer so zaposleni ocenjujejo kot bolj učeča se

organizacija, najpogosteje kolegialno sodelujejo prek študijskih skupin strokovnih delavcev

(76 %) ter mentorstva študentom in pripravnikom (60 %). Vzgojitelji, ki vrtec, kjer so

zaposleni, ocenjujejo kot manj učeča se organizacija, najpogosteje kolegialno sodelujejo

preko študijskih skupin strokovnih delavcev (50 %) ter mentorstva študentom in pripravnikom

(43,8 %). Vzgojitelji, ki vrtec, kjer so zaposleni, ocenjujejo kot manj učeča se organizacija, se

občasno udeležujejo seminarjev v drugih institucijah (45,8 %), ostale oblike pa potekajo redko

oziroma nikoli. Kolegialne hospitacije med vrtci tako nikoli oziroma le redko izvaja ali se

udeleži  (81,3 %) vzgojiteljev. Prav tako le redko ali nikoli ne sodelujejo v projektih med

vrtci, kar navaja (54,2 %) vzgojiteljev in le redko ali nikoli polovica (50 %) vprašanih

vzgojiteljev ne izvaja refleksije dela s kolegi iz drugih vrtcev. V naši raziskavi se tako

pogostost izvajanja posameznih oblik kolegialnega sodelovanja med vzgojitelji različnih

vrtcev v Sloveniji glede na njihovo vrednotenje vrtca kot bolj ali manj učeče se organizacije

Organizacija
MANJ UČEČA SE BOLJ UČEČA SE

Redko
oz. nikoli Občasno Pogosto

Redko oz.
nikoli Občasno Pogosto

Oblike kolegialnega
sodelovanja

f f
(%)

f f
(%)

f f
(%)

f f
(%)

f f
(%)

f f
(%)

Skupaj Rezultati
χ2/ 2I

Sodelovanje v projektih med
vrtci v Sloveniji 26 54,2 14 29,2 8 16,7 23 41,8 19 34,5 13 23,6 103

χ2 = 1,664
P = 0,435

Kolegialne hospitacije med vrtci
39 81,3 5 10,4 4 8,3 50 90,9 5 9,1 0 0,0 103

2I = 6,432
P = 0400

Študijske skupine strokovnih
delavcev 9 18,8 15 31,3 24 50,0 5 9,1 8 14,5 42 76,4 103

χ2 =  7,742
P = 0,021

Seminarji v drugih institucijah
12 25,0 22 45,8 14 29,2 11 20,0 26 47,3 18 32,7 103

χ2 = 0,403
P = 0,818

Refleksija lastnega dela s kolegi
iz drugih vrtcev 24 50,0 14 29,2 10 20,8 24 43,6 23 41,8 8 14,5 103

χ2 = 1,945
P = 0,378

Mentorstva študentom in
pripravnikom 18 37,5 9 18,8 21 43,8 16 29,1 6 10,9 33 60,0 103

χ2 = 2,922
P = 0,232

Skupaj 128 266,8 79 164,7 81 168,8 129 234,5 87 158,1 114 207,2
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pri večini oblik kolegialnega sodelovanja ni pokazala kot statistično pomembna, kar je za

posamezne oblike vidno iz tabele, kjer so izračunane vrednosti χ2 –preizkusa. Pri študijskih

skupinah strokovnih delavcev kot obliki kolegialnega sodelovanja (χ2 = 7,742; g = 2; P =

0,021) se je pokazala statistično pomembna razlika med pogostostjo izvajanja omenjene

oblike in vzgojiteljevim vrednotenjem vrtca kot bolj učeče se organizacije. V naši raziskavi se

je tako pokazalo, da 76,4 % vzgojiteljev, ki vrtec, kjer so zaposleni, ocenjujejo kot bolj učeča

se organizacija, pogosto kolegialno sodeluje preko študijskih skupin strokovnih delavcev. Isto

obliko medkolegialnega sodelovanja se pogosto udeležuje polovica anketiranih vzgojiteljev

(50 %), ki vrtec, kjer so zaposleni, ocenjujejo kot manj učeča se organizacija. Dobljeni

rezultati kažejo na velik delež vzgojiteljev, ki si želijo prek sodelovanja izmenjevati ideje,

inovacije in primere dobrih praks s kolegi, ki so zaposleni v drugih institucijah, s katerimi si

delijo izkušnje, težave in znanja preko sodelovanja v študijskih skupinah, kar se pri

vzgojiteljih, ki vrtec, v katerem so zaposleni, doživljajo kot bolj učeča se organizacija, poteka

še pogosteje.

6.3 Mednarodno kolegialno sodelovanje vzgojiteljev

V tretjem sklopu raziskovanih vprašanj smo se osredotočili na področje mednarodnega

kolegialnega sodelovanja vzgojiteljev. Pri tem nas je zanimalo, katera dodatna znanja

vzgojitelji, ki imajo izkušnje z mednarodnim kolegialnim sodelovanjem, ocenjujejo, da so

pomembno vplivala na njihov profesionalni razvoj in kateri dejavniki po presoji vzgojiteljev

ovirajo kolegialno sodelovanje vzgojiteljev z vzgojitelji iz drugih držav. V primerjavi

vzgojiteljev z različno dolgo delovno dobo in njihovo oceno lastnega znanja tujih jezikov smo

raziskali, ali se med vzgojitelji, ki imajo različno število let delovne dobe, pojavljajo

statistično pomembne razlike glede tega, ali so pripravljeni kolegialno sodelovati z vzgojitelji

iz drugih držav in ali so vzgojitelji, ki se ocenjujejo kompetentne na področju znanja jezika,

bolj naklonjeni različnim oblikam kolegialnega sodelovanja z vzgojitelji iz drugih držav.

6.3.1 Dejavniki, ki ovirajo kolegialno sodelovanje vzgojiteljev z vzgojitelji iz drugih

držav

Vzgojitelji so ljudje, ki imajo takšne in drugačne življenjske zgodbe, okoliščine, delovne

pogoje, sodelavce, vodje, ki na njihovo delo posredno in neposredno vplivajo. Nekateri

dejavniki imajo večji pomen, drugi manjšega, nas pa je zanimalo, kateri dejavniki negativno

vplivajo na vzgojitelje, ki so zaposleni v slovenskih vrtcih, da bi se odločili sodelovati z
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vzgojitelji iz drugih držav. Predvidevali smo, da kot morebitni vzroki, ki vplivajo na

(ne)sodelovanje vzgojiteljev s kolegi iz tujine, nastopajo dejavniki, kot so nepoznavanje

programov za izmenjavo in sodelovanje vzgojiteljev med državami, neznanje tujega jezika,

vodje vrtca, sodelavci, finančni stroški, družinske obveznosti vzgojiteljev itd.

Grafikon 5: Prikaz strukture dejavnikov, ki ovirajo kolegialno sodelovanje vzgojiteljev z

vzgojitelji iz drugih držav (N=77)

Na to vprašanje je odgovarjalo 77 sodelujočih vzgojiteljev v anketi, torej vsi tisti, ki v

obdobju svoje kariere še niso sodelovali s pedagoškimi delavci v tujini. Iz grafikona je

razvidno, da vzgojitelji kot največjo oviro za medsebojno nesodelovanje s kolegi iz tujine

izpostavljajo visoke finančne stroške,  ki jih povezujejo s tem načinom sodelovanja, za kar se

je opredelilo 75 % tistih, ki so odgovarjali na to vprašanje. Kot veliko oviro je 48 %

anketiranih vzgojiteljev ocenilo nepoznavanje programov za izmenjavo pedagoških delavcev

v vrtcu. Izpostavili so, da ne vedo, kako navezati stike s kolegi iz drugih držav ter izmenjevati
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izkušnje, dobro prakso in medsebojne obiske. Tema ovirama sledijo še družinske obveznosti,

ki za tretjino vzgojiteljev pomenijo zelo veliko oviro za sodelovanje s kolegi iz tujine. Kot

srednje velika ovira so vzgojitelji ocenili dejavnika neznanje jezika (58 %) in vodstvo vrtca

(51 %).

6.3.2 Pridobljena znanja, ki po mnenju vzgojiteljev z izkušnjami z mednarodnim

kolegialnim sodelovanjem pomembno vplivajo na njihov profesionalni razvoj

Pri tem raziskovalnem vprašanja nas je zanimalo, katera dodatna znanja vzgojitelji, ki so v

obdobju svoje kariere že sodelovali s pedagoškimi delavci iz tujine (mednarodni projekti,

izmenjave, strokovne konference, ekskurzije, mentorstvo tujim študentom), ocenjujejo, da so

pomembno vplivala na njihov profesionalni razvoj.

Vpliv na profesionalni razvoj

Nepomembno
Srednje

pomembno
Zelo

pomembno

Pridobitve z mednarodno izkušnjo f f (%) f f (%) f f (%) Skupaj

Znanje in kompetence za delo
6 21,4 8 28,6 14 50,0 28

Zamisli, ideje za inovacije moje
prakse 2 7,1 10 35,7 16 57,2 28

Spoznanje novih načinov in metod
dela 2 7,1 11 39,3 15 53,6 28

Tabela 18: Prikaz vpliva dodatnih znanj, pridobljenih prek izkušnje mednarodnega

sodelovanja na profesionalni razvoj vzgojiteljev (N=28)

Na to vprašanje je odgovarjalo 28 sodelujočih vzgojiteljev v anketi, torej vsi tisti, ki so v

obdobju svoje kariere sodelovali s pedagoškimi delavci iz tujine. Oblike, v katerih so

mednarodno sodelovali anketirani vzgojitelji, so skupni mednarodni projekti npr. projekt

uvajanja angleškega jezika v predšolsko obdobje (8), strokovne ekskurzije oziroma obisk

vrtca v tujini (7); nadaljnja izobraževanja in usposabljanja Comenis ter Emilio de Regio (6);

predstavitev članka in udeležba na mednarodnem znanstvenem posvetu (4) ter hospitacije

študentov iz tujine (3). Po oceni vzgojiteljev so nove zamisli in ideje za inovacije prakse, ki so

jih pridobili z omenjenimi izkušnjami, zelo pomembno vplivale na 57 % vzgojiteljev. Novo

znanje in kompetence za delo, ki so jih pridobili z izkušnjami prek mednarodnega
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sodelovanja, je kot zelo pomemben vpliv na profesionalni razvoj ocenilo 54 % vzgojiteljev;

spoznanje novih načinov in metod dela pa polovica (50 %) vzgojiteljev z omenjenimi

izkušnjami.

6.3.3 Pripravljenost vzgojiteljev za kolegialno sodelovanje z vzgojitelji iz drugih držav

glede na njihovo dolžino delovne dobe

V raziskavi nas je zanimalo, ali se med vzgojitelji z različno dolžino delovne dobe, pojavljajo

statistično pomembne razlike glede tega, ali so pripravljeni kolegialno sodelovati z vzgojitelji

iz drugih držav. Da lahko odgovorimo na to postavljeno raziskovalno vprašanje, smo najprej

izračunali povprečno število let delovne dobe vzgojiteljev, ki smo jih zajeli v raziskavo, ki je

bila 15 let. Na podlagi tega smo oblikovali dve skupine: vzgojitelji s 15 let in manj delovne

dobe ter vzgojitelji s 16 let in več delovne dobe.

DELOVNA DOBA

BI
SODELOVAL

NE BI
SODELOVAL

f f (%) f f (%) Skupaj

15 let in manj
51 91,1 5 8,9 56

16 let in več 30 63,8 17 36,2 47

Skupaj 81 / 22 / 103

Tabela 19: Prikaz strukture vzgojiteljev glede na njihovo pripravljenost sodelovanja s tujimi

kolegi glede na njihovo število let delovne dobe (N=103)

Rezultati raziskave so pokazali, da bi 91 % vzgojiteljev, ki so sodelovali v naši raziskavi s 15

let in manj delovne dobe, bilo pripravljeno sodelovati s tujimi kolegi. Pri vzgojiteljih s 16 let

in več delovne dobe pa se je ta odstotek znižal na 64 %. Z izračunom hi-kvadrat preizkusa so

se med pripravljenostjo vzgojiteljev za strokovno sodelovanje s pedagoškimi delavci, ki

delajo v vzgojno-izobraževalnih institucijah v tujini, in njihovo dolžino delovne dobe v vrtcu

pokazale statistično pomembne razlike (χ2 = 11,290; g = 2; P = 0,001). Hipotezo neodvisnosti

zavrnemo s tveganjem 0,1 %. V osnovni množici torej dolžina delovne dobe vzgojiteljev

statistično pomembno vpliva na pripravljenost za kolegialno sodelovanje z vzgojitelji iz

drugih držav.
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6.3.4 Vpliv znanja tujih jezikov na naklonjenost vzgojiteljev različnim oblikam

kolegialnega sodelovanja z vzgojitelji iz drugih držav

Pri tem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali so vzgojitelji, ki svoje znanje tujega

jezika ocenjujejo kot dobro, bolj naklonjeni različnim oblikam kolegialnega sodelovanja, kot

tisti, ki svoje znanje tujega jezika ocenjujejo kot slabo. V ta namen smo vzgojitelje prosili, da

ocenijo svoje znanje tujih jezikov, ki jih govorijo. Pri tem poudarjamo, da gre za subjektivno

oceno oziroma osebno vrednotenje znanja tujega jezika vsakega vprašanega vzgojitelja in ne

za realno oceno njihovega znanja. Vendar je tudi naše vprašanje bilo zastavljeno s tem

namenom, ker smo mnenja, da vzgojiteljeva ocena njegove lastne sposobnosti komuniciranja

v tujem jeziku vpliva na njegovo odločitev za sodelovanje s kolegi iz tujine.

Odločitev za sodelovanje

DOBRO ZNANJE JEZIKA SLABO ZNANJE JEZIKA

Se ne bi
odločila Ne vem

Bi se
odločila

Se ne bi
odločila Ne vem

Bi se
odločila

Oblike mednarodnega
kolegialnega  sodelovanja

f f
(%)

f f
(%)

f f
(%)

f f
(%)

f f
(%)

f f
(%)

Skupaj Rezultati
χ2 / 2I

Skupni mednarodni projekti 2 3,1 14 21,9 48 75,0 6 15,4 14 35,9 19 48,7 103
χ2 = 18,279

P = 0,00
Udeležba na seminarjih v
tujini, konference 4 6,3 16 25,0 44 68,8 15 38,5 10 25,6 14 35,9 103

2I = 8,941
P = 0,011

Gostiti tuje pedagoške
delavce, študente 1 1,5 18 28,1 45 70,3 8 20,5 10 25,6 21 53,8 103

χ2 = 11,040
P = 0,004

Nekajdnevna strokovna
ekskurzija v tuje vrtce 3 4,7 4 6,3 57 89,1 3 7,7 10 25,6 26 66,7 103

χ2 = 8,588
P = 0,014

Krajša prisotnost oz. delo v
vrtcu v tujini 5 7,8 18 28,1 41 64,1 13 33,3 11 28,2 15 38,5 103

χ2 = 11,953
P = 0,003

Nekajmesečna izmenjava
strokovnih delavcev v tujini 19 29,7 27 42,2 18 28,1 24 61,5 11 28,2 4 10,3 103

χ2 = 10,795
P = 0,005

* g = 2

Tabela 20: Prikaz naklonjenosti vzgojiteljev glede izvajanja posameznih oblik kolegialnega

sodelovanja z vzgojitelji iz drugih držav glede na njihovo vrednotenje znanja jezika (N=103)

Med odgovori vzgojiteljev glede tega, kako ocenjujejo svoje znanje tujega jezika, so se glede

na njihovo oceno in njihovo pripravljenostjo sodelovanja v posameznih oblikah kolegialnega

sodelovanja s kolegi iz tujine pokazali naslednji rezultati. Vzgojitelji, ki svoje znanje tujega

jezika ocenjujejo kot dobro, bi se v večini (89 %) odločili za nekajdnevno strokovno

ekskurzijo v tuje vrtce. Velik del vzgojiteljev (75 %) bi sodeloval v skupnih mednarodnih

projektih, 70 % bi jih gostilo tuje pedagoške delavce, študente; 69 % bi se jih odločilo za
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udeležbo na seminarjih v tujini, konferencah; 64 % vzgojiteljev bi se odločilo za krajšo

prisotnost oziroma delo v vrtcu v tujini; 28 % vzgojiteljev, ki ocenjuje svoje znanje tujega

jezika kot dobro, pa bi bilo pripravljenih tudi na nekajmesečno izmenjavo strokovnih

delavcev v tujini. Vzgojitelji, ki svoje znanje tujega jezika ocenjujejo kot slabo, bi se v

največji meri (67 %) odločili za nekajdnevno strokovno ekskurzijo v tuje vrtce, tuje

pedagoške delavce oziroma študente bi gostilo 54 % omenjenih vzgojiteljev; 49 % le teh bi

sodelovalo v skupnih mednarodnih projektih; 39 %  bi se jih odločilo za krajšo prisotnost

oziroma delo v vrtcu v tujini; 36 % bi se odločilo za udeležbo na seminarjih v tujini oziroma

konferencah; 10 % vzgojiteljev, ki ocenjuje svoje znanje tujega jezika kot slabo, pa bi se

odločilo za nekajmesečno izmenjavo strokovnih delavcev v tujini. Razlike v odločitvi

vzgojiteljev za sodelovanje oziroma izvajanja posameznih oblik kolegialnega sodelovanja z

vzgojitelji iz drugih držav glede na njihovo vrednotenje znanja tujega jezika, so se pokazale

kot statistično pomembne, kar je za posamezne oblike vidno iz tabele, kjer so izračunane

vrednosti χ2 preizkusa. V primeru, kjer niso bile izpolnjene možnosti zanj, smo opravili

Kullbackov preizkus Iz dobljenih rezultatov lahko zaključimo, da v osnovni množici lastna

ocena znanja tujega jezika vzgojiteljev statistično pomembno vpliva na njihovo odločitev za

sodelovanje v skupnih mednarodnih projektih.
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7 ZAKLJUČNE UGOTOVITVE

Le z medsebojnim sodelovanjem in podporo drug drugemu lahko vzgojitelji v vrtcu dosežejo

skupne cilje. Tako lahko vsak član uveljavi svoje znanje in sposobnosti ter se od sodelavcev

nauči stvari, ki jih še ne pozna. Pomembne so predvsem ideje, motivacija, medsebojna pomoč

in skupno reševanje problemov, ki nastajajo pri delu posameznika in institucije kot celote

prek različnih oblik medsebojnega sodelovanja. Naša raziskava je pokazala, da vzgojitelji

znotraj vrtcev, kjer so zaposleni, najpogosteje kolegialno sodelujejo preko strokovnih aktivov,

projektov, ki potekajo v njihovem vrtcu, seminarjev, ki jih organizira njihov vrtec in

pedagoških konferenc. Zelo redko pa še vedno potekajo kolegialne hospitacije med vzgojitelji

in hospitacije vodstvenih delavcev. Tudi podočje kolegialnega sodelovanja vzgojiteljev med

vrtci znotraj Slovenije je še dokaj nerazvito. Analiza odgovorov je pokazala, da kolegialno

sodelovanje vzgojiteljev med različnimi vrtci pogosteje poteka le preko študijskih skupin in

mentorstva študentom. Vse ostale oblike kolegialnega sodelovanja se izvajajo redko ali nikoli.

Rezultat nas sicer ne preseneča, vendar smo mnenja, da bi bilo potrebno s strani vodstvenega

kadra podati več pozitivnih spodbud za sodelovanje vzgojiteljev med vrtci v različnih oblikah

ter na ta način širiti nova znanja in inovacije, kar bi po našem mnenju prispevalo h

kakovostnejši izrabi potencialov, izmenjavi izkušenj in pridobivanju idej za pedagoško delo

ter stalnem profesionalnem razvoju vseh zaposlenih.

Da se kolegialno sodelovanje lahko spodbuja, je potrebno preučiti, kateri so tisti dejavniki, ki

spodbujajo in kateri ovirajo omenjeno sodelovanje med vzgojitelji. Glede na to, da je pri

odločitvi za kolegialno sodelovanje v prvi vrsti pomemben posameznik in njegova želja

oziroma motivacija, pa temu vsekakor sledi podpora sodelavcev in vodstvenega kadra. Naša

raziskava je pokazala, da je večina vzgojiteljev motivirana za sodelovanje z drugimi

vzgojitelji v vrtcu, kjer so zaposleni, in si želijo omenjenega sodelovanja. Prav tako je analiza

rezultatov pokazala, da vzgojitelji doživljajo spodbudo za omenjeno sodelovanje s strani

sodelavcev, ravnatelja ter vodje enot. Manj vzgojiteljev pa izraža lastno željo in motiviranost

za sodelovanje z vzgojitelji iz drugih vrtcev kot tudi spodbudo za sodelovanje s strani

sodelavcev in vodstvenega kadra. Pri tem se zvedamo, da so dobljeni rezultati odraz osebnih

ocen oziroma doživljanj anketiranih vzgojiteljev in njihove lastne motivacije ter podpore

kolektiva za kolegialno sodelovanje. Vendar pa ravno ta posameznikov občutek doživljanja

podpore pomembno vpliva na odločitev, ali se bo udeležil nekega izobraževanja, ali bo

sodeloval v neobveznih kolegialnih aktivnosti, inovacijskih projektih, hospitacijah itd.
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Pomemben vpliv na odločitev za kolegialno sodelovanje pedagoških delavcev ima tudi

njihovo vrednotenje, kaj se bodo preko posameznih oblik izobraževanja oziroma sodelovanja

novega naučili, kar bi lahko uporabili v svoji praksi. Na vrednotenje novega znanja, ki ga

posameznik pridobi prek različnih oblik sodelovanja in izobraževanja poleg posameznikovih

izkušenj, klime ter kulture organizacije in načina vodenja ravnatelja vrtca, pomembno vpliva

tudi vzgojiteljeva dolžina delovne dobe, kar so pokazali tudi rezultati naše raziskave na

področju hospitacij vodstvenega delavca. Pokazalo se je, da vzgojitelji s krajšo dolžino

delovne dobe vrednotijo vpliv izkušenj, ki so jih pridobili prek hospitacij na njihov

profesionalni razvoj pomembneje kot vzgojitelji z daljšo delovno dobo. V naši raziskavi se je

tudi pokazalo, da večina vzgojiteljev kot zelo pomemben vpliv na njihov profesionalni razvoj

vrednoti timsko delo v strokovnem aktivu, povratne informacije kritičnih prijateljev med

sodelavci, udeležbo na seminarjih znotraj vrtca, sodelovanje v projektih znotraj vrtca in

udeležbo na pedagoških konferencah v vrtcu.

Mednarodna mobilnost zaposlenih postaja ena najpogostejših oblik mednarodnega

sodelovanja na področju vzgoje in izobraževanja. Pomen mobilnosti in s tem prenos znanja,

izkušenj, idej ter medsebojno povezovanje je glavno vodilo Evrope, ki stremi k družbi znanja.

Vzgojitelji predšolskih otrok imajo veliko možnosti kolegialnega sodelovanja z vzgojitelji iz

drugih držav Evrope preko mednarodnih projektov, izmenjave med državami, študijskih

obiskov, Comenius izobraževanja itd., vendar velik del te možnosti ne izkorišča, zaradi

različnih ovir. V naši raziskavi se je pokazalo, da se vzgojitelji, ki nimajo izkušenj s

sodelovanjem s tujimi kolegi, za to obliko sodelovanje ne odločajo zaradi finančnih stroškov,

nepoznavanja programov za izmenjavo pedagoških delavcev, družinskih obveznosti in

neznanja tujih jezikov. Prav tako se je pokazalo, da so vzgojitelji z daljšo delovno dobo manj

pripravljeni sodelovati s pedagoškimi delavci, ki delajo v vzgojno-izobraževalnih institucijah

v tujini kot njihovi kolegi s krajšo delovno dobo. Tudi analiza rezultatov med vzgojitelji glede

ocene njihovega znanja tujega jezika je pokazala, da so vzgojitelji, ki se na področju znanja

jezika ocenjujejo kot kompetentne, bolj naklonjeni različnim oblikam kolegialnega

sodelovanja z vzgojitelji iz drugih držav kot njihovi kolegi, ki svoje znanje tujega jezika

ocenjujejo kot slabo. Glede na to, da so dostikrat finančni stroški kriti v celoti s strani agencij,

ki to izobraževanje podpirajo in prav tako nudijo finančno podprte tečaje tujih jezikov, bi bilo

smiselno v slovenskih vrtcih pripraviti več informativnih predstavitev glede možnosti za

mednarodno sodelovanje vzgojiteljev. Nepoznavanja programov mobilnosti, ki jo kot glavno
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oviro navajajo vzgojitelji v naši raziskavi, bi lahko vrtci rešili tako, da bi medse povabili

pedagoške delavce, ki imajo z omenjenim načinom mednarodnega sodelovanja že izkušnje ter

lahko vsem zaposlenim ponudijo potrebne informacije in pomoč pri prijavi na izobraževanja.

Prav tako lahko vzgojitelji, ki imajo izkušnje z mednarodnim sodelovanjem delujejo zelo

stimulativno in motivacijsko, ko delijo svoje pozitivne izkušnje ter nova znanja. Po oceni

večine vzgojiteljev, ki so v obdobju svoje kariere že sodelovali s pedagoškimi delavci iz

tujine, kot so mednarodni projekti, izmenjave pedagoških delavcev, strokovne konference,

ekskurzije, mentorstvo tujim študentom, so nova znanja, nove zamisli, spoznanja novih

načinov in metod dela, ki so jih pridobili z izkušnjami z mednarodnim sodelovanjem,

pomenile pomemben vpliv na njihov profesionalni razvoj.
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8 SKLEP

Spremembe na področju vzgoje in izobraževanja ter splošni družbeni trendi narekujejo

zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, da razširjajo in poglabljajo svoje znanje ter medsebojno

sodelujejo. Sodelovanje pa ni omejeno le na kolege znotraj neke institucije, ampak se pred

pedagoške delavce postavljajo nove vloge, ki od njih zahtevajo vse več povezovanja in

sodelovanja tudi z drugimi institucijami ter potrebo po mobilnosti pedagoških delavcev zunaj

meja naše države.

V vrtcu je sodelovanje vzgojiteljev preko različnih oblik sodelovanja zelo pomembno, ker to

omogoča pridobivanje novih znanj, izkušenj in izgradnjo kompetentnega modela vseh

zaposlenih. S tem, ko vzgojitelji delijo izkušnje v oddelku, probleme, s katerimi se srečujejo,

ideje in inovacije, s katerimi se ukvarjajo, z drugimi vzgojitelji, imajo možnost osebnostnega

in profesionalnega razvoja, kar posledično vodi k razvoju celotnega kolektiva in vrtca kot

učeče se institucije. Medsebojno učenje oziroma učenje »drug od drugega« tako ne pomeni,

da znanje le pridobivamo, ampak smo tudi mi vir znanja za druge. Kolegialno sodelovanje

med zaposlenimi omogoča izmenjavo informacij in odkrivanje tihega znanja posameznikov

preko primerov dobre prakse, ki se širijo tudi z izmenjavo informacij in izkušenj med

vzgojitelji različnih vrtcev. V intenzivnem skupnem delovanju, kjer se skozi proces

izmenjevanja in komenitiranja idej sodelujočih porajajo nove zamisli in rešitve, tako nastaja

novo znanje. Prav skupnost učečih se posameznikov, kateri z ustvarjanjem, osvajanjem in s

prenašanjem novih idej in znanj neprestano sledijo ter se prilagajajo spremembam v okolju,

vodi v izgradnjo vrtca kot učeče se organizacije, ki izpostavlja pomen učenja in znanja tako

posameznikov, timov kot celotne organizacije. Z analizo odgovorov, ki smo jih dobili od

anketiranih vzgojiteljev, prihajamo do ugotovitve, da so tako formalne kot neformalne oblike

kolegialnega sodelovanja med zaposlenimi vzgojitelji znotraj slovenskih vrtcev zaželjena

oblika sodelovanja. Omenjena sodelovanja pa bi bilo smiselno vzpodbujati tudi v prihodnje

ter v širšem obsegu, tako na regionalni in državni ravni, kakor tudi v mednarodnem prostoru.

Da pa bo kolegialno učenje vzgojiteljev kot dejavnik profesionalnega razvoja posameznika

res zaživelo v slovenskih vrtcih, je pomembno, da bodo tako vzgojitelji sami kot vodstvo

vrtcev ustvarjali  kulturo, v kateri bodo kolegialne oblike sodelovanja vzgojiteljev zaželena

oblika vseživljenjskega učenja in tako vrtec oblikovali kot učeča se organizacija.
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Glede na to, da smo se v magistrskem delu dotaknili kolegialnih hospitacij vzgojiteljev v

vrtcih, lahko iz dobljenih rezultatov sklepamo, da je trend medsebojnega hospitiranja

vzgojiteljev v vrtcu zaenkrat še v fazi razvoja, zato ne moremo govoriti o ustaljeni praksi in

medsebojnem učenju preko omenjene oblike sodelovanja. Želimo si, da bi se ta trend širil in

naletel na pozitivne odzive, kajti kolegialne hospitacije pomenijo priložnost za vzgojitelje, ki

so v vlogi izvajalcev ali opazovalcev neke dejavnosti, da pokažejo svojo kreativnost,

inovacijo oziroma primer dobre prakse, kar lahko pomeni motivacijo za nadaljnje delo, nove

ideje in profesionalni rast.
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9 PRILOGE

Vprašalnik

Sem Sabina Krajnc, študentka podiplomskega magistrskega študija predšolske vzgoje na Pedagoški
fakulteti Univerze v Ljubljani.  V sklopu magistrskega dela želim raziskati področje kolegialnega učenja
vzgojiteljev in njihovih pomočnikov, s poudarkom na kolegialnih hospitacijah, zato Vas prijazno
naprošam, da izpolnite spodnji vprašalnik. Vprašalnik je anonimen, vaši podatki bodo uporabljeni
izključno v raziskovalne namene. Za Vaše sodelovanje, ki je za namene moje raziskave zelo
dragoceno, se Vam iskreno zahvaljujem.

Posim Vas, da odgovorite na naslednja vprašanja tako, da obkrožite črko pred ustreznim
odgovorom, obkrožite številko oziroma dopišete odgovor.

1. Spol:   a) moški   b) ženski

2. Starost: _______ (leta)

3. Naziv: a) brez naziva       b) mentor       c) svetovalec      d) svetnik

4. Delovno mesto: a) pomočnik vzgojitelja      b) vzgojitelj      c) drugo: ____________

5. Stopnja izobrazbe:

a) srednješolska     b) višješolska     c) visokošolska d) univerzitetna      e) magisterij, doktorat

6. Delovna doba v vrtcu: ________ (leta)

7. Področje dela, ki ga opravljate:
a. Pedagoški delavec v prvi starostni skupini
b. Pedagoški delavec v drugi starostni skupini
c. Drugo: ______________________

8. Število oddelkov v vašem zavodu: ___________(dopišite)

9. Kolikokrat hospitira v vašem oddelku vaš/-a vodja oziroma ravnatelj/-ica vrtca?
a) več kot enkrat letno b) enkrat letno     c) enkrat na dve leti    d) enkrat od 3 do 5 let
e) enkrat od 5 do 10 let    f) nikoli

10. Koliko hospitacij ste opravili pri kolegih znotraj vrtca v zadnjem letu: __________

11. Koliko hospitacij ste opravili pri kolegih, ki delajo v drugih vrtcih v obdobju zadnjih 3 let: _______
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12. V spodnji tabeli so našteti dejavniki, ki spodbujajo oziroma ovirajo sodelovanje med kolegi znotraj
vrtca in s kolegi iz drugih vrtcev. Z minusom (-) označite kdo oziroma kaj vas pri sodelovanju med
kolegi OVIRA in s plusom (+) kdo oziroma kaj vas pri sodelovanju s kolegi SPODBUJA.

Podpora
ravnatelja oziroma
direktorja vrtca

Podpora vodje
enote oziroma
oddelkov

Podpora in
pomoč
sodelavcev

Lastna
potreba
oziroma želja

Sodelovanje med kolegi
znotraj vašega vrtca

Sodelovanje med kolegi iz
drugih vrtcev (skupni
projekti, izobraževanja,
hospitacije …)

13. Ali bi bili pripravljeni strokovno sodelovati s pedagoškimi delavci, ki delajo v vzgojno-izobraževalni
instituciji v tujini?              DA NE

14. V spodnji tabeli so navedene različne oblike možnega sodelovanja s kolegi iz tujine. Vsako
obliko ocenite, ali bi se vi zanjo odločili? 1 = se nikakor ne bi odločil-a, 2 = se ne bi odločil-a,
3 = ne vem, o tem še nisem razmišljal-a, 4 = verjetno bi se odločil-a, 5 = zagotovo bi se odločil-a

Vaša odločitev

Oblike kolegialnega mednarodnega sodelovanja

1. Sodelovanje v skupnih mednarodnih projektih – projekt oddelkov 1 2 3 4 5

2. Udeležba na seminarjih v tujih državah / mednarodne strokovne
konference – izobraževanje

1 2 3 4 5

3. Gostiti tuje pedagoške delavce, študente v vašem oddelku, vrtcu 1 2 3 4 5

4. Nekajdnevne strokovne ekskurzije v vrtcih v tujini 1 2 3 4 5

5. Eno do dvotedenska prisotnost in delo v vrtcu oziroma oddelku v tujini 1 2 3 4 5

6. Nekajmesečna izmenjava strokovnih delavcev v tujini 1 2 3 4 5

7. Drugo: ___________________________________________________ 1 2 3 4 5

15. Ali ste že kdaj v obdobju svoje kariere sodelovali s pedagoškimi delavci iz tujine (mednarodni
projekti, izmenjave, strokovne konference, ekskurzije, mentorstvo tujim študentom)?     DA       NE



MAGISTRSKO DELO Sabina Krajnc

102

Če ste odgovorili z DA, odgovorite na naslednji dve vprašanji (18 in 19), če ste odgovorili z NE,
odgovorite na vprašanje 20.

16. V kakšni obliki ste sodelovali s pedagoškimi delavci iz tujine: ______________________________

17. Ocenite vpliv znanj, ki ste jih s tem pridobili, na vaš profesionalni razvoj: 3 = zelo pomembno,
2 = pomembno, 1 = nepomembno

Vpliv na prof. razvoj

Znanja, ki sem jih pridobil/-a

1. Pridobil/-a sem nova znanja in kompetence za delo 1 2 3

2. Pridobil/-a sem nove zamisli, ideje za inovacije moje prakse 1 2 3

3. Spoznal/-a sem nove načine in metode dela 1 2 3

4. Drugo: _______________________________________ 1 2 3

18. V spodnji tabeli so našteti možni dejavniki, ki ovirajo sodelovanje pedagoških delavcev s kolegi iz
tujine. Ocenite, kako posamezni dejavnik vpliva na vaše nesodelovanje s kolegi iz tujine. Vsako
oviro ocenite na 3-stopenjski lestvici: 1 = ni velika ovira, 2 = srednje velika ovira, 3 = zelo velika
ovira

Velikost ovire za vas

Dejavniki nesodelovanja s kolegi iz tujine

1.   Finančni stroški 1 2 3

2. Neznanje jezika 1 2 3

3. Družinske obveznosti 1 2 3

4. Nepodpora s strani vodstva 1 2 3

5. Ne poznam programov za izmenjavo vzgojiteljev oziroma nisem
seznanjen/-a, kako navezati stik s kolegi iz drugih držav

1 2 3

6. Ne uporabljam IKT tehnologije 1 2 3

7. Nepodpora s strani kolegov 1 2 3

8. Lastno nezanimanje 1 2 3

9. Drugo: _______________________________________ 1 2 3

19. Kako ocenjujete svoje znanje tujih jezikov, ki jih govorite?
a) Zelo dobro
b) Zadovoljivo
c) Slabo
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d) Ne znam nobenega tujega jezika

20. V naslednjem vprašanju so naštete oblike kolegialnega sodelovanja in učenja. Vsako obliko
sodelovanja ocenite, kako pogosto jo izvajate oziroma se je udeležite vi, v vrtcu v katerem ste
zaposleni in v sodelovanju z delavci iz drugih vrtcev. Na koncu lahko kakšno obliko dopišete.
5 = zelo pogosto, 4 = pogosto, 3 = občasno, 2 = redko, 1 = nikoli.

Pogostost izvajanja oblike

Oblike kolegialnega sodelovanja

1.  Kolegialne hospitacije znotraj vrtca (izvajanje ali ogled ure) 1 2 3 4 5

2.  Hospitacije vodstvenega delavca 1 2 3 4 5

3.  Pedagoške konference v vašem vrtcu 1 2 3 4 5

4.  Sodelovanje v projektih znotraj vašega vrtca 1 2 3 4 5

5.  Sodelovanje v projektih z drugimi vrtci znotraj Slovenije 1 2 3 4 5

6.  Kolegialne hospitacije med vrtci (izvajanje učne ure za gostujoče
pedagoške delavce ali ogled ure v drugem vrtcu)

1 2 3 4 5

7.  Timsko delo v strokovnem aktivu znotraj vašega vrtca 1 2 3 4 5

8.  Študijske skupine s strokovnimi delavci drugih vrtcev 1 2 3 4 5

9.  Udeležba na seminarjih izvedenih znotraj vašega vrtca 1 2 3 4 5

10. Udeležba na seminarjih izvedenih v drugih institucijah (vrtcih) 1 2 3 4 5

11. Povratne informacije kritičnih prijateljev (zaposlenih v vašem vrtcu) 1 2 3 4 5

12. Refleksija lastnega dela s kolegi iz drugih vrtcev 1 2 3 4 5

13. Mentorstva študentom in pripravnikom 1 2 3 4 5

14. Drugo: 1 2 3 4 5

21. V naslednjem vprašanju so naštete iste oblike kolegialnega sodelovanja in učenja, kakor v
prejšnjem vprašanju. Vsako obliko ocenite od 1 do 3, glede na to koliko je oziroma še vpliva na
Vaš profesionali razvoj. Na koncu lahko kakšno obliko dopišete. 3 = zelo pomembno, 2 =
pomembno, 1 = nepomembno
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Vpliv na profesionalni
razvoj

Oblike kolegialnega sodelovanja

1.  Kolegialne hospitacije znotraj vrtca (izvajanje ali ogled ure) 1 2 3

2.  Hospitacije vodstvenega delavca 1 2 3

3.  Pedagoške konference v vašem vrtcu 1 2 3

4.  Sodelovanje v projektih znotraj vašega vrtca 1 2 3

5.  Sodelovanje v projektih z drugimi vrtci znotraj Slovenije 1 2 3

6.  Kolegialne hospitacije med vrtci (izvajanje učne ure za gostujoče
pedagoške delavce ali ogled ure v drugem vrtcu)

1 2 3

7.  Timsko delo v strokovnem aktivu znotraj vašega vrtca 1 2 3

8.  Študijske skupine s strokovnimi delavci drugih vrtcev 1 2 3

9.  Udeležba na seminarjih izvedenih znotraj vašega vrtca 1 2 3

10. Udeležba na seminarjih izvedenih v drugih institucijah (vrtcih) 1 2 3

11. Povratne informacije kritičnih prijateljev (zaposlenih v vašem vrtcu) 1 2 3

12. Refleksija lastnega dela s kolegi iz drugih vrtcev 1 2 3

13. Mentorstva študentom in pripravnikom 1 2 3

14. Drugo: 1 2 3

22. V naslednjem vprašanju so našteti dejavniki, ki opredeljujejo institucijo kot učečo se organizacijo.
Vsako trditev ocenite kako pogosto se izvaja v vašem vrtcu: 1 = nikoli, 2 = občasno, 3 = pogosto.

Ocena vašega vrtca
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Dejavniki učeče se organizacije

1. DELO: Sodelavci delimo svoje znanje z drugimi v kolektivu, medsebojno
sodelujemo in načrtujemo delo.

1 2 3

2. VODSTVO: Vodje vrtca radi eksperimentirajo ter se soočajo z izzivi in
nepričakovanimi situacijami.

1 2 3

3. POLITIKA ODLOČANJA: V naši organizaciji prevladuje participativno
sprejemanje odločitev, zaposleni sodelujemo z vodstvom prek dajanja
predlogov za izboljšave, sodelujemo pri odločanju o pomembnih zadevah v
organizaciji in reševanju problemov v organizaciji.

1 2 3

4. POVEZANOST Z OKOLJEM: Vodstvo in ostali zaposleni v vrtcu skrbimo za
medorganizacijsko povezovanje našega vrtca z ostalimi institucijami.

1 2 3

5. ZNOTRAJORGANIZACIJSKO UČENJE: Naše vodstvo ima vlogo mentorja ter
spodbuja učenje in prenos znanja med sodelavci za izboljšanje dela.
Pridobljeno znanje zaposleni s pridom uporabimo pri svojem delu.

1 2 3

6. IKT: Informacijska podpora in tehnike za prenos znanj imajo pomembno vlogo
v našem vrtcu.

1 2 3

7. DOLGOROČNOST: Zaposleni v kolektivu si prizadevamo dajati pobude, pri
organizacijski prenovi oziroma spremembah vrtca. Vsi člani kolektiva aktivno
sodelujemo v prilagajanju končnemu uporabniku.

1 2 3

8. INOVACIJE: Načrtovanje inovacij je v našem vrtcu zelo organizirano in
sistematično. Delo na inovacijah pomeni za naš vrtec možnost izrabe prostih
potencialov in možnost za razvoj.

1 2 3

9. ORGANIZACIJSKA KULTURA: Vrtec gradi na zaupanju, odprtem
sodelovanju. Zaposleni smo obveščeni o dosežkih, ciljih in rezultatih dela.

1 2 3

10. NENEHNO UČENJE: Naše vodstvo daje pomemben poudarek na nadaljnje in
sprotno izobraževanje. Zaposleni imamo možnost nenehnega izboljševanja
dela in dajanja predlogov.

1 2 3

Vprašanik za 22. vprašanje sem priredila po Starkey, Tempest, McKinlay v Dimovski, Penger; Škerlavaj in Žnidaršič. 2005, str. 134-135 in po knjigi

Jaklič, M.; Kovač, J. in Možina, 2006, str. 4.

Prisrčna hvala za sodelovanje!


