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POVZETEK 

V diplomskemu delu posvečam posebno pozornost  vzgojiteljem, ki delajo s skupinami 

mladih v izven druţinski domski vzgoji.  Opredelim jih kot vzgojni tim ali delovno skupino, 

odvisno od strukture dela. Zavedam se zahtevnosti in teţavnosti njihovega dela, zato skušam 

opredeliti in raziskati njihovo doţivljanje timskega oziroma skupinskega dela. Teoretični del 

začenjam z opredelitvijo vzgojnega dela v vzgojnih zavodih in mladinskih domovih, v 

nadaljevanju opredelim timsko delo, komunikacijo med vzgojitelji  in pojavljanje ter 

reševanje konfliktov v timu. Zaključim s pomenom strokovnega in osebnostnega razvoja 

vzgojiteljev, ki se udejanja skozi supervizijo. V empiričnem delu kvalitativno analiziram 

njihova mnenja, stališča in ocene pridobljene v usmerjenih skupinskih pogovorih. Rezultati so 

pokazali, da vzgojitelji svoje delo in sodelovanje v timih praviloma dobro ocenijo. Povedo, da 

si skozi odprto komunikacijo prizadevajo za skupne cilje, skrbijo za pozitivno vzdušje tako v 

timu kot v vzgojni skupini in se trudijo skozi iskren pogovor reševati morebitna nesoglasja in 

konflikte. Največjo oviro pri delu jim predstavljajo različna prepričanja, pravijo pa tudi, da 

jim primanjkuje časa za skupno delo (saj vsak vzgojitelj dela sam, srečujejo se na tedenskih 

sestankih in med predajo dela). Pojavljajo se razlike med timskim delom v vzgojnih zavodih 

in mladinskih domovih, ki so največkrat posledica organiziranosti vzgojne ustanove. 

Mladinski dom je bolj odprta oblika ustanove, tako tudi otroci in vzgojitelji mladinskega 

doma več sodelujejo z zunanjimi ustanovami in se vključujejo v okolje (otroci tudi obiskujejo 

zunanje šole). Večina vzgojiteljev se udeleţuje supervizije (ki je v vzgojnem zavodu 

organizirana na ravni ustanove za vse vzgojne time, v mladinskem domu pa imajo skupinsko 

supervizijo), skozi katero razrešujejo strokovna vprašanja. 

 

Kljuĉne besede: vzgojni zavod, mladinski dom, timsko delo, vzgojitelji, komunikacija, 

supervizija. 

 

 

 

 

 

  



 
  

ABSTRACT 

In my diploma thesis special attention is given to care workers that work with a group of 

youth in extrafamilial residential institutions. They are defined as a team or work group, 

depending on the work structure. I am aware of the difficulty of educational team work and 

that is why I want to define and research their experiencing team or group work. At the 

beginning of the theoretical part I define educational work in educational institutions and 

youth homes, then continue with the definition of team work, communication between care 

workers and presence of conflicts in teams as well as their solving. And finish with the 

importance of professional and personal growth of care workers that is realised through 

supervision. In the empirical part I qualitatively assess their opinions, standpoints and 

evaluation obtained through oriented group conversations. The results have shown that care 

workers usually evaluate their work and cooperation as good. They say that they strive for 

joint goals, positive atmosphere in team and educational group and to solve potential 

disagreements and conflicts, all with the help of open communication. Different beliefs and 

lack of time for team work are the biggest obstacles at their work, because each care worker 

works for himself and they all come together at weekly sessions and when they hand over 

their work. Differences between team work in educational institutions and youth homes are 

present and they are usually the consequence of the organisation of educational institution. 

Youth home is a type of institution that is more open so the children and care workers can 

work together with external institutions more often and can integrate in  the environment 

(children also visit external schools). The majority of care workers participate in supervision 

(which is in residential care institution organised within the institution and in youth homes as 

joint supervisions) through which they solve professional questions. 

 

Key words: children/youth residential home, youth home, team work, care workers, 

communication, supervision. 
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I UVOD 

 

Za otroke in mladostnike s teţavami v socialni integraciji je naša druţba ustanovila posebne 

oblike vzgojnih ustanov: mladinske domove, stanovanjske skupine, zavode za vzgojo in 

izobraţevanje (vzgojne zavode), produkcijsko šolo in prevzgojni dom. Osredotočamo se na 

mladinski dom in vzgojni zavod, ki ju podrobneje opredelimo v začetku teoretičnega dela. 

Nosilci vzgojnega dela v teh ustanovah so vzgojitelji, ki z mladimi ţivijo, jih usmerjajo,  

vzgajajo. Opravljajo vlogo nadomestnih druţin. 

Delo z otroki in mladostniki, ki imajo za sabo neugodne razvojne obremenitve, številna 

stresna doţivetja in probleme (na šolskem in socialnem področju), ne zahteva zgolj znanja, 

pač pa veliko strpnosti in primerne osebnostne naravnanosti. Zato za delo vzgojiteljev v 

vzgojnih ustanovah
1
 velja, da je posebej obremenjujoče (Kobolt, 2000b). Omenjena avtorica 

(prav tam) opozarjata, da delo s to mladino zahteva visoko strokovnost in sintezo znanj iz 

različnih področij (razumevanje odnosov v otrokovem/mladostnikovem preteklem in 

sedanjem okolju, poznavanje elementov svetovalnega in socialno-terapevtskega delovanja, 

razumevanje razvoja posameznika, vodenje skupine, sistemsko naravnanost itd). Vzgojitelj 

mora biti pripravljen na avtonomno odločanje, hitro odzivanje in iskanje kreativnih rešitev 

vsakdanjih problemov.  

Vzgojitelji se v skupinah ravnajo po načelu druţinske vzgoje in skušajo organizirati ţivljenje, 

ki je čim bolj podobno druţini tako, da zagotavljajo temeljno vzgojno, socialno, pedagoško in 

korektivno funkcijo. Socialni pedagogi – vzgojitelji pri tem sodelujejo med seboj, s širšo in 

oţjo okolico, posameznikovimi pomembnimi socialnimi mreţami in drugimi ustanovami. 

Navedene zahteve in naloge vplivajo tudi na vzgojitelje in njihovo timsko delo. 

Skozi teoretični del predstavimo ozadje timskega dela v vzgojnih ustanovah (delo v vzgojni 

ustanovi, uspešnost in učinkovitost timskega dela vzgojiteljev in supervizijo tima), s pomočjo 

empiričnega dela pa pridobimo ocene vzgojiteljev o delovanju njihovih timov (dojemanje 

tima, delitev dela, uspešnost komunikacije, reševanje konfliktov in supervizijo) v mladinskem 

domu in vzgojnem zavodu. 

                                                             
1 Izraz vzgojna ustanova se v diplomskem delu nanaša na različne oblike izven-druţinske vzgoje (mladinski 

domovi, vzgojni zavodi, stanovanjske skupine) in ne zajema ostalega socialno-pedagoškega dela. 
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II TEORETIČNI DEL 

 

V teoretičnem delu predstavimo vzgojno delo v dveh različnih oblikah izven-druţinske vzgoje 

 v mladinskem domu in vzgojnem zavodu. Opišemo osnovne premise delovanja tima in 

delovne skupine ter jih umestimo v delo vzgojnih timov. Zelo pomembna za dobro delo 

vzgojiteljev je supervizija. Skozi proces supervizije strokovni delavci osmišljajo in 

reflektirajo pomembne dogodke iz (poklicne) preteklosti, se na ta način učijo ter osebnostno 

in poklicno rastejo, zato predstavimo tudi njihove izkušnje s supervizijo.  

1 VZGOJNA USTANOVA 

 

V Sloveniji imamo 11 vzgojnih ustanov. Največ (sedem) je vzgojnih zavodov za 

osnovnošolsko in srednješolsko populacijo (shema 1), sledijo trije mladinski domovi in 

prevzgojni zavod. V slednjega so nastanjeni mladostniki (od 14. do 23. leta), zaradi storjenega 

kaznivega dejanja. 

Shema 1: Prikaz slovenskih zavodov glede na njihovo populacijo (Borovnik, 2013: 26). 

 

Vzgojno izobraževalni zavod FM Smlednik 

(OŠ, 4 VS + 1SS) 

Vzgojno izobraževalni zavod Veržej  

(OŠ, 6 VS) 

Mladinski dom Malči Beličeve (6 VS) 

 

Vzgojni zavod Planina (OŠ, SŠ, 5 VS) 

Vzgojni zavod Kranj (5 SS) 

Mladinski dom Maribor (5 SS)  

Mladinski dom Jarše  

(OŠ, produkcijska šola, 4 SS) 

Vzgojni zavod Slivnica pri Mariboru  
(3 VS + 1 SS) 

Vzgojno izobraževalni zavod Višnja Gora  
(SŠ, 5 VS + 1SS) 

Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec  
(SŠ, 3 VS + 2 SS) 

 
OSNOVNOŠOLCI 

 

SREDNJEŠOLCI 
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V nadaljevanju se osredotočim na značilnosti ţivljenja in dela v mladinskem domu in 

vzgojnem zavodu ter opredelim vzgojne cilje, načela in način dela vzgojiteljev v navedenih 

vzgojnih ustanovah. 

 

1.1 MLADINSKI DOM  

 

V Sloveniji delujejo 3 mladinski domovi: 

- Mladinski dom Jarše (Ljubljana), 

- Mladinski dom Maribor,  

- Mladinski dom Malči Beličeve (Ljubljana-Vič). 

Mladinski domovi opravljajo vzgojno-izobraţevalno dejavnost na področju vzgoje in 

izobraţevanja otrok/mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi teţavami (MDMB
2
, 2014). 

Ţivljenje v mladinskem domu nudi otrokom/mladostnikom osnovno oskrbo, pomoč pri vzgoji 

in izobraţevanju ter omogoča kvalitetno preţivljanje prostega časa. Ustanova se odziva na 

konkretne potrebe uporabnikov, ustvarja ugodno klimo in skrbi za poglavitni pristop dela – 

odnos. (MDM
3
, 2014).  

Mladinski domovi sprejemajo predvsem vzgojno ogroţene in teţavne otroke/mladostnike ter 

otroke/mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi teţavami. Pomembna lastnost mladinskih 

domov je, da so tu nastanjeni najmlajši otroci, katerim pristojni organi dodelijo bivanje v 

vzgojni ustanovi. Tako mladinski domovi še bolj izpostavljajo pomen druţinskega ţivljenja in 

se trudijo, da bi bilo bivanje tam čim bolj podobno druţinskemu. 

V dom jih usmerjajo centri za socialno delo. Namen bivanja v domovih je zagotovitev 

pogojev varnega in zdravega osebnostnega razvoja, cilj pa uspešen zaključek osnovnega in/ali 

poklicnega izobraţevanja (Priloga k vzgojnemu programu, 2004). Večina otrok se po končani 

obravnavi v mladinskem domu vrne k svojim matičnim druţinam. Ravno zato je delo z 

druţinami otrok pomemben segment dela ustanove.  

Otroci ali mladostniki, ki se po odpustu iz doma ne morejo vrniti k svojim matičnim 

druţinam, si morajo ustvariti pogoje za samostojno ţivljenje, pri čemer jim pomagata dom in 

pristojni center za socialno delo (Priloga k vzgojnemu programu, 2004). 

                                                             
2 MDMB – Mladinski dom Malči Beličeve. 
3 MDM – Mladinski dom Maribor. 
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Vzgojne skupine (v domu) imajo ponekod organizirano skupno oskrbo (prehrano, pranje, 

likanje itd.), nekateri – večinoma tam, kjer so nastanjeni starejši otroci in mladostniki  pa se 

oskrbujejo sami (Priloga k vzgojnemu programu, 2004). Struktura dela v mladinskem domu je 

sledeča: za skupino otrok skrbi, jih vzgaja in z njimi ţivi skupina/par vzgojiteljev. V vsaki 

vzgojni skupini Mladinskega doma (imena katerega, zaradi zagotavljanja anonimnosti, ne 

omenjam) navadno delujeta dva vzgojitelja, njuno delo je izmensko (imajo pa tudi vzgojitelja, 

ki ves čas dela ponoči – nočni vzgojitelj). Jutranji vzgojitelj je tisti, ki otroke/mladostnike 

zjutraj prebuja, je z njimi med zajtrkom ter jih napoti v šolo. Prav tako otroke pričaka, ko se iz 

šole vračajo. Otroci/mladostniki pojedo kosilo in poskrbijo, da je šolska domača naloga 

narejena. Nato se jim pridruţi popoldanski vzgojitelj, ki se posveča aktivnemu preţivljanju 

prostega časa. To je čas, ko se otroci udeleţujejo raznih interesnih dejavnosti in se od njih 

vračajo. Zvečer pojedo večerjo, se pripravijo na naslednji dan in gredo počivat. 
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1.2 VZGOJNI ZAVOD  

 

»Strokovnemu delavcu postane vzgojni zavod začasni dom, saj preţivi na delu polovico 

ţivljenja. Tudi uporabniku postane vzgojni zavod začasni dom, saj v njem preţivi najlepša 

leta ţivljenja. Zato je za delavce in gojence pomembno druţbeno vzdušje, ki se kaţe v 

odnosih med delavci in gojenci.« (Brinc, 1991: 59). 

V Sloveniji deluje 7 vzgojnih zavodov: 

- Vzgojno izobraţevalni zavod Frana Milčinskega Smlednik, 

- Vzgojni zavod Kranj, 

- Vzgojno-izobraţevalni zavod Verţej, 

- Vzgojno-izobraţevalni zavod Planina, 

- Vzgojno-izobraţevalni zavod Višnja gora, 

- Zavod za vzgojo in izobraţevanje Logatec, 

- Vzgojni zavod Slivnica (pri Mariboru). 

 

Med vsemi ustanovami, ki se ukvarjajo z usposabljanjem otrok/mladostnikov s čustvenimi in 

vedenjskimi teţavi, so zavodi za vzgojo in izobraţevanje tisti, čigar delovanje sega najdlje v 

preteklost. V zavod otroke/mladostnike usmerjajo pristojni centri za socialno delo v skladu z 

zakonom, ki ureja področje zakonske zveze in druţinskih razmerij v soglasju s pristojno 

šolsko upravo. Tja pa so nameščeni tudi mladostniki, ki jim sodišče izreče ukrep oddaje v 

vzgojni zavod (Priloga k vzgojnemu programu, 2004).  

Večina zavodov ima organizirane interne oblike osnovnega ali poklicnega izobraţevanja. To 

omogoča vključitev otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi teţavami, ki imajo 

tudi večje učno-šolske teţave. Za kompenzacijo teh teţav so potrebni posebej prilagojeni 

pogoji in ustrezno usposobljen kader (prav tam).   

Končni cilj vzgojnih zavodov, kjer so nameščeni mladostniki, je mladostnikova samostojnost. 

K temu jih skozi celotno obravnavo usmerjajo s pomočjo razvijanja določenih navad/ciljev: 

razpolaganje z denarjem, spoznavanje konfliktov in reševanje le-teh, graditev samozaupanja 

in samozavedanja, priprava na kasnejše ţivljenje, skupno ţivljenje in neposredno sodelovanje 

z osebami drugega spola (VZVG
4
, 2014). V zavodih je organizirana tudi samostojna oskrba 

                                                             
4 VZVG – Vzgojni zavod Višnja gora. 
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(prehrana, pranje, likanje itd.), kar pomeni, da mladostniki s pomočjo vzgojiteljev sami 

skrbijo zase. 

Struktura dela v vzgojnih zavodih za srednješolsko populacijo je sledeča: v vzgojni skupini 

Vzgojnega zavoda (imena katerega, zaradi zagotavljanja anonimnosti, ne omenjam) so 

navadno zaposleni štirje vzgojitelji. Ti delajo izmensko, ves čas je nekdo prisoten med 

mladostniki v vzgojni skupini. Delo začne jutranji vzgojitelj, ki je z mladostniki v času 

prebujanja, skupaj si pripravijo zajtrk in se odpravijo v šolo (imajo zavodsko organizirano 

poklicno šolo). Mladostniki v popoldanskem času zaključujejo s poukom, v šolski menzi 

pojedo kosilo in se skupaj s popoldanskim vzgojiteljem odpravijo v skupino. Nato se zvrstijo 

popoldanske interesne dejavnosti, pisanje domačih nalog, tudi čiščenje enkrat tedensko. 

Vzgojitelji skupaj z mladostniki načrtujejo kvalitetno preţivljanje prostega časa. Zvečer si 

skupaj pripravijo in pojedo večerjo. V skupino nato prihaja nočni vzgojitelj, ki poskrbi za 

miren nočni počitek. 

Razlike v strukturi delovanja mladinskega doma in vzgojnega zavoda: 

- starost uporabnikov (delo z otroki zahteva drugačne prijeme kakor delo z mladostniki 

tudi zaradi razlik v stopnji razvoja); 

- organiziranost ţivljenja (v vzgojnem zavodu so mladostniki zdruţeni v vzgojnih 

skupinah, v mladinskem domu, kjer bivajo mlajši uporabniki, stremijo k druţinski 

vzgoji in posamezne zdruţene skupine otrok z vzgojitelji imenujejo druţine); 

- stopnja teţavnosti populacije (osnovnošolski otroci imajo navadno manj razvite 

čustvene in vedenjske teţave, pri starejših otrocih in mladostnikih pa so te ţe bolj 

zavrte, saj se z lastnimi teţavami spopadajo ţe dlje); 

- struktura dela (v vzgojnem zavodu delo poteka v izmenah, tudi ponoči, medtem ko 

delo v mladinskem domu poteka samo zjutraj ali popoldne, imajo dodatnega 

vzgojitelja, ki ves čas dela samo ponoči); 

- integracija v okolje (vzgojni zavodi so navadno razvrščeni na obrobja mest, tam imajo 

večje teţave z integracijo v okolje zaradi neugodnih izkušenj prebivalcev iz 

preteklosti, večje stigme idr., mladinski domovi pa so navadno nameščeni v večjih 

mestih, saj se tu laţje integrirajo v okolje). 
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1.3 VZGOJNI PROGRAM 

 

V vzgojnem programu so predpisana strokovna in znanstveno utemeljena izhodišča, smernice, 

metode in oblike dela, usmerjene v vzgojo in izobraţevanje otrok ter mladostnikov s 

čustvenimi in vedenjskimi teţavami. K upoštevanju vzgojnega programa so zavezani vsi 

strokovni delavci, zaposleni v vzgojnih ustanovah pri nas. V nadaljevanju so opredeljeni cilji 

in načela dela, ki so določena z Vzgojnim programom (2004). 

Cilji vzgojnega programa so (Vzgojni program, 2004, str. 10 14): 

- preventivni socialno-varstveni in zdravstveni cilji – večina otrok/mladostnikov s 

čustvenimi in vedenjskimi teţavami je bila v preteklosti izpostavljena številnim 

ogroţajočim dejavnikom (zanemarjanje, različne vrste nasilja, stiske, bolezni …), 

Horvat (2000) navaja, da je treba tem uporabnikom zagotoviti moţnosti za ţivljenje, 

učenje in delo, nemoten psihofizični razvoj, zadovoljevanje potreb in kvalitetno 

preţivljanje prostega časa;  

- učno-vzgojni cilji – v vzgojne ustanove navadno prihajajo otroci/mladostniki, ki imajo 

poleg čustvenih in vedenjskih tudi učne teţave, zato se morajo strokovni delavci 

truditi, da bi jim zagotovili pogoje za učno uspešnost in celovito vzgojo (Vzgojni 

program, 2004); 

- kompenzacijski cilji – potrebno je nadoknaditi primanjkljaje in vrzeli v kognitivnem, 

socialnem in čustvenem razvoju; 

- osebnostno in socialno-integracijski cilji – prizadevanja strokovnih delavcev za 

čustveno stabilizacijo, usposabljanje za socialno soţitje in postopno reintegracijo 

otroka/mladostnika v običajno socialno okolje, npr. vzgojitelji povezujejo dejavnike 

vzgojne ustanove, druţine in zunanjih strokovnih sluţb v korist otrokove oziroma 

mladostnikove celovite reintegracije (Vzgojni program, 2004).  

Postavljeni cilji v zavodski obravnavi so usmerjeni k socialni in osebnostni integraciji 

otrok/mladostnikov, k njihovi pozitivni samopodobi in postopni emancipaciji (Horvat, 2000).  

 

 

 



MIŠKOVIČ, S (2014). Timsko delo vzgojiteljev v vzgojnih ustanovah. 
 

8 
 

NAČELA dela v vzgojni ustanovi so glede na Vzgojni program (2004, str. 14 23) sledeča: 

1  NAČELO TIMSKEGA DELA                 

Otrok/mladostnik potrebuje v času obravnave celostno strokovno pomoč (vzgojno-učno, 

psihološko, socialno, zdravstveno). Za vse našteto skrbi strokovni tim, ki ga sestavljajo 

socialni pedagog (vzgojitelj), psiholog, socialni in zdravstveni delavec, po potrebi pa tudi 

drugi strokovnjaki, ki delajo z otrokom (npr. učitelji, psihiater …). Strokovni delavci se 

srečujejo na timskih sestankih, kjer poročajo svoje trenutno videnje otroka in se dogovarjajo o 

prihodnjem delu (Vzgojni program, 2004).  

2  NAČELO INDIVIDUALIZACIJE 

Načelo individualizacije pomeni, da k vsakemu otroku/mladostniku pristopamo individualno. 

Upoštevamo njegove posebnosti in lastnosti (socialne, kognitivne, čustvene) ter mu 

prilagajamo omejitve, naloge, zahteve itd. Priporočljiva je uporaba modela fleksibilne 

diferenciacije in individualizacije. Za operacionalizacijo tega načela potrebujemo 

individualiziran vzgojni načrt. Skalar (1995) ga opredeli kot rezultat skupinskega dela 

vzgojitelja, svetovalne sluţbe in mladostnika. Je sistem vzgojnih korektivnih in 

kompenzacijskih programov, ki ga pripravimo na osnovi diagnostičnega materiala in 

skupinske ocene. Vsebuje programe in aktivnosti, ki so načrtovani dolgoročno, pa tudi tiste, ki 

so načrtovani kratkoročno in so ţe pripravljeni za izvajanje. Individualiziran vzgojni načrt 

(prav tam) je potrebno nenehno dopolnjevati z novimi informacijami, dogodki, spremembami 

pri otroku/mladostniku. Strokovna skupina naj bi vsaj štirikrat na leto preverila njegovo 

ustreznost in ga po potrebi na novo razčlenila.  

3  NAČELO POZITIVNE VZGOJNE USMERJENOSTI 

Glede na Vzgojni program (2004) je poudarek na preprečevanju novih teţav, na utrjevanju 

močnih področij, na kompenzaciji zamujenega in spremembi vzgojno-socialno 

nesprejemljivih vedenjskih vzorcev. Pomembno je tudi intenzivno pridobivanje novih 

socialnih izkušenj ter omogočanje učne/šolske oziroma delovne uspešnosti. Kramarič (2004) 

izpostavi pomen odkrivanja pozitivnih mehanizmov pri otrok/mladostniku. Prav je, da 

obstoječe pozitivne lastnosti/sposobnosti prepoznamo in posameznika usmerimo k aktivni 

rabi ter razvijanju le-teh (prav tam). Naloga vzgojne ustanove in ljudi, ki delajo z 

otrokom/mladostnikom, je, da mu skušajo pomagati na področjih, kjer to najbolj potrebuje. 
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Psihosocialna klima (otrok/mladostnik se počuti varno in sprejeto) je pomemben segment za 

uspešno uresničevanje načela pozitivne vzgojne usmerjenosti (Vzgojni program, 2004).  

4  NAČELO AKTIVNE VLOGE IN SOODGOVORNOSTI OTROKA/MLADOSTNIKA V 

PROCESU LASTNEGA RAZVOJA 

Glavni cilji vzgoje otrok/mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi teţavami so povezani z 

njihovo osamosvojitvijo in pripravo na kasnejše ţivljenje. Skladno s tem je potrebno v 

vzgojni ustanovi razviti veščine za samostojno ţivljenje in samooskrbo. Kramarič (2004) 

navaja: »Otrok v vzgojnem zavodu mora aktivirati lastne moči in sodelovati v oblikovanju 

lastne prihodnosti.« Avtorica (prav tam) v nadaljevanju razlaga, da vzgojitelji pomembno 

prispevajo k realizaciji načela tudi tako, da skušajo z različnimi dejavnostmi 

otroke/mladostnike spodbuditi k motorični in predvsem k notranji aktivnosti (čustvovanje, 

razmišljanje, odzivanje). Avtorji Vzgojnega programa (2004) navajajo, da naj bodo 

otroku/mladostniku zastavljeni cilji razumljivi, saj za doseganje le-teh sprejema tudi osebno 

odgovornost. Otroka ali mladostnika je potrebno navajati k prevzemanju odgovornosti za 

svoja dejanja, na soočanje s posledicami teh dejanj in k njihovem razreševanju. 

5  NAČELO KOMPENZACIJE RAZVOJNIH PRIMANJKLJAJEV IN VRZELI 

To načelo usmerja vzgojitelje in ostale strokovne delavce k nadomeščanju 

otrokovih/mladostnikovih neugodnih izkušenj iz preteklosti. Določene primanjkljaje lahko 

nadomestimo oz. nadoknadimo, npr. pomanjkljivo šolsko znanje. Čustvenih primanjkljajev iz 

zgodnjega otroštva  pa ni mogoče nadoknaditi z izkušnjami, ki bi bile primerne za takratno 

zrelost otroka, ampak jih je mogoče nadomestiti s primernimi izkušnjami za dejansko 

razvojno stopnjo otroka/mladostnika. Kompenzacija razvojnih primanjkljajev in vrzeli je 

osnovni pogoj za otrokovo/mladostnikovo zadovoljivo in uspešno nadaljnje ţivljenje (Vzgojni 

program, 2004). 

6  NAČELO KONTINUIRANEGA VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNEGA PROCESA 

Otroci/mladostniki, ki so nameščeni v vzgojne ustanove, imajo poleg čustvenih in vedenjskih 

teţav velikokrat tudi učne teţave. Učna neuspešnost je pogosto eden poglavitnih razlogov za 

nameščanje v vzgojne ustanove. Tako kot na vseh ostalih področjih je tudi tu pomembno 

postopno zastavljanje učnih ciljev, od najniţjih (pogovor o šoli, ocenah, učenju) do najvišjih 

(dober učni uspeh). Otroci/mladostniki, vključeni v vzgojne ustanove, se (ob upoštevanju 
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njihovih ţelja, teţavnosti in objektivnih moţnosti) usmerijo v izobraţevalne programe, ki so 

najprimernejši za njihov osebnostni razvoj (Vzgojni program, 2004). 

7  NAČELO SODELOVANJA Z DRUŢINO 

Večina otrok/mladostnikov se po končani obravnavi v vzgojnih ustanovah vrne v svoje 

matične druţine, tako je sodelovanje z druţino pomemben del pomoči, ki vpliva na 

spremembe pri uporabniku. Vzgojni program (2004) določa segmente medsebojnega 

sodelovanja ustanove in druţine uporabnika, tj. opredelitev medsebojnih pričakovanj, 

odgovornosti/nalog, oblik sodelovanja in definiranje dogovora o ciljih skupnega dela pri 

otroku/mladostniku. 

8  NAČELO INKLUZIJE, INTEGRACIJE IN NORMALIZACIJE 

Otroka/mladostnika lahko glede na stopnjo teţavnosti usmerimo v vzgojno ustanovo ali pa v 

vzgojno-izobraţevalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. V 

slednjem primeru ostane otrok v običajnem okolju, ga ne ločimo od druţine (ostane na isti 

šoli, v razredu), okolje pa prilagajamo njegovim potrebam. Na ta način uresničujemo načelo 

inkluzije. Vzgojne ustanove so umetne oblike skupnega ţivljenja otrok/mladostnikov s 

čustvenimi in vedenjskimi teţavami. Načelo integracije pravi, da naj bi bile ustanove čim bolj 

vključene (integrirane) v druţbeno okolje, odprte do lokalne skupnosti in njenih prebivalcev 

ter z njimi vzpostavljajo razne povezave in stike. Kramarič (2004) navaja, da je bila večina 

otrok/mladostnikov v vzgojno ustanovo vključena z namenom omogočanja normalnih stikov s 

pozitivnim ţivljenjskim okoljem. Tudi Vzgojni program (2004) opredeli načelo normalizacije 

kot ţivljenje, ki naj bo čim bolj podobno naravnemu druţinskemu ţivljenju, kjer člani skrbijo 

drug za drugega, skrbijo za prehrano, razpolagajo z lastnino, vzdrţujejo red ter čistočo in 

podobno. 

 

1.4 VZGOJITELJ 

 

Socialni pedagog predstavlja najprimernejši kader za delo v vzgojnih ustanovah. Ocenjujemo, 

da je koristno, da je v teh ustanovah med vsemi strokami zaposlenih največ socialnih 

pedagogov. Tako v nadaljevanju predstavimo tudi profil socialnega pedagoga. Dekleva in 

Kobolt (2007) ugotavljata, kaj so glavne pridobitve študija socialne pedagogike: socialni 
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pedagog kot strokovnjak ima razširjena obzorja, razvite spoznavne procese (razmišljanje, 

razumevanje, sintetiziranje), razume dogajanja v svetu (dinamika, odnosi), skozi študij 

pridobiva veščine (komunikacija, reševanje konfliktov) in se uči iz izkušenj (obisk institucij, 

prostovoljno delo, vaje). Posameznik z delom na sebi (spoznavanje sebe, lastnih čustev, 

sposobnosti) in lastno refleksijo osebnostno raste in se uči. 

Vzgojiteljeva vloga v skupini je osrednjega pomena in je zato njegova osebnost ter 

opremljenost z znanji, spretnostmi in veščinami za kvalitetno opravljanje vzgojnega  dela 

ključnega pomena. Osnovni in bistveni pogoj za delo z otroki/mladostniki je njegov odnos z 

njimi in do njih. Odnos nadomešča celo vrsto institucionalnih ukrepov ter določil in je 

pomembno sredstvo, s katerim je mogoče vplivati na osebnostni razvoj otroka oziroma 

mladostnika in je hkrati sredstvo, s katerim se vzdrţuje povezanost posameznika in skupine 

(Priloga k vzgojnemu programu, 2004). 

Vzgojiteljeve glavne naloge v vzgojni skupini so skrb za matično vzgojno skupino, v kateri 

je skupinski vodja, moderator, animator, ter skrb za posameznega otroka/mladostnika v 

skupini. Vzgojitelj je strokovno kompetenten, profesionalen pedagog v odnosu do 

otrok/mladostnikov, staršev, učiteljev, vodstva. Deluje uravnoteţeno in usklajuje interese 

otrok/mladostnikov, staršev, učiteljev in vzgojne ustanove. Njegovo delo zajema tudi 

dokumentacijo, ki jo pripravi za svojo matično skupino oziroma posameznega 

otroka/mladostnika: letni vzgojni načrt, mesečni/tedenski vzgojni načrt, dnevne priprave, 

observacije, individualni vzgojni načrt (Skalar, 1995). 

Glede na strukturo in naĉin dela menimo, da so opredeljene zahteve zelo visoke. Namreč, 

vsak vzgojitelj v vzgojni skupini dela sam, to pomeni, da je dnevno izpostavljen številnim 

nepredvidljivim okoliščinam. Vzgojitelji se teţko usklajujejo glede skupnih zahtev, saj se le 

redko sestanejo vsi skupaj. Izjema so tedenski sestanki, kjer je glede na pretekle izkušnje časa 

vedno premalo. Toler (1991: 91) navaja: »Koncept dela in populacija otrok in mladostnikov 

zahteva 24-urno prisotnost vzgojitelja /…/ vse leto, ne glede na sobote, nedelje, praznike in 

počitnice. Sočasno pa vzgojitelj tudi prevzema odgovornost za prostore, opremo in funkcije 

vseh ostalih strokovnih in tehničnih delavcev v zavodih.« Sem sodijo naloge, kot so 

organizacija ţivljenja in dela skupine, svetovanje in pomoč pri vsakdanjih opravilih, učna 

pomoč, animacija otrok in mladostnikov med prostim časom in interesne dejavnosti (Priloga k 

vzgojnemu programu, 2004).    
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Matiĉni vzgojitelj (Priloga k vzgojnemu programu, 2004) je oseba, ki ji otrok zaupa, pri njem 

poišče zaščito in pomoč v kriznih situacijah. Zadolţen je za enega ali več otrok/mladostnikov, 

s katerimi je v neposrednem stiku in z njimi razvija pristen odnos. Poleg tega, da posebno 

skrb namenja matičnim varovancem, je odgovoren tudi za ostale otroke/mladostnike v vzgojni 

skupini. 

Glede na Vzgojni program – priloga (2004) in delitev V. Koren (1993) ločimo naslednje 

odgovornosti matičnega vzgojitelja:  

- spremlja otroka/mladostnika, za katerega je zadolţen (izvajanje individualiziranega 

vzgojnega načrta, izvajanje zastavljenih ciljev, nalog, pospeševanje stikov z zunanjim 

svetom); 

- uresničuje individualne pogovore in dogovore z otrokom/mladostnikom, v kriznih 

situacijah/stiskah vodi razgovore z njim; 

- otroka/mladostnika postopoma usmerja k samostojni oskrbi, zdravstvenemu varstvu in 

skupaj z njim načrtuje različne dejavnosti (interesne, rekreativne); 

- skupaj z otrokom/mladostnikom načrtuje zadolţitve za izboljšanje učne uspešnosti; 

- z otrokom/mladostnikom načrtuje izhode, ohranja stik z matično druţino (uporabnik 

ves čas ohranja stik z druţino, saj se tja po končani obravnavi vrne); 

- spremlja otrokovo/mladostnikovo vedenje do posameznikov v skupini in vzgojne 

skupine; 

- sodeluje v timu za sestavo individualiziranega vzgojnega načrta, aktivno sodeluje pri 

odpustu in spremlja otroka po odpustu iz vzgojne ustanove. 

Odgovornosti matičnega vzgojitelja lahko posplošimo na vse vzgojitelje v vzgojni skupini. V 

mladinskih domovih in vzgojnih zavodih otrokom/mladostnikom večinoma ne določajo 

matičnih vzgojiteljev, delo za uporabnike pa je vseeno razdeljeno med vzgojitelje (podobno 

kot bi imeli otroci/mladostniki matične vzgojitelje). 

Etični kodeks delavcev na področju socialne pedagogike (2007) določa naslednje 

odgovornosti, ki jih ima strokovnjak do samega sebe (na področju profesionalnega in 

osebnostnega razvoja): 

- skrbi za svoj stalni profesionalni razvoj (spremlja razvoj profesije in uvaja nove 

metode dela); 
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- glede na svoje interese in zmoţnosti povečuje lastno profesionalno kompetentnost in 

skrbi za razvoj stroke (dodatna izobraţevanja, raziskovalno delo); 

- skrbi za lasten celostni razvoj; 

- sproti reflektira lastne izkušnje (sam zase in na skupinski/timski ravni); 

- spodbuja razvoj oblik dela, ki mu omogočajo psihohigieno (supervizija, intervizija 

…); 

- evalvira lastno početje in tako krepi osebnostne in profesionalne kompetence (te so 

navedene v poglavju timskega dela);  

- pozna, spoštuje in jasno izraţa lastne meje (osebnostne in profesionalne); 

- je dolţan v konfliktu vlog (ko posamezniki/ustanove od njega pričakujejo različne 

stvari) svoja stališča jasno izraziti in opredeliti. 

Etični kodeks delavcev na področju socialne pedagogike (2007) navaja sledeče odgovornosti 

vzgojiteljev do sodelavcev na področju sodelovanja: 

- si prizadeva za medsebojno pomoč in sodelovanje z ljudmi, s katerimi dela; 

- svoja dejanja s sodelavci medsebojno usklajuje (do uporabnikov morajo imeti vsi iste 

zahteve, sicer lahko prihaja do nejasnosti oz. celo konfliktov v vzgojni skupini); 

- deluje interdisciplinarno (sodeluje tudi s predstavniki drugih strok, si izmenjuje 

mnenja, jih seznanja z lastnim poklicnim ravnanjem). 

Podaja tudi odgovornosti vzgojiteljev do sodelavcev glede jasnosti odnosov: 

- spodbuja jasne odnose v delovnem kolektivu, jasno izraţa svoja stališča in 

spodbuja/ohranja dialog med sodelavci; 

- morebitne nesporazume rešuje dosledno in diskretno. 

Navaja še odgovornosti na področju podpore:  

- nudi oporo in pomoč sodelavcem v kolektivu (posebno novincem, študentom, 

prostovoljcem); 

- spoštuje osebnostno in poklicno usmeritev sodelavcev; 

- sprejema in daje pomoč ter oporo sodelavcev v različnih situacijah (tudi konfliktih); 

- se zavzema za sodelavce, ki so v teţavah, ker so ravnali po lastni presoji (ni nujno, da 

se s presojo tudi sam strinja). 

Z vzgojnih ustanov in poglavitnih lastnosti dela v njih prehajamo na timsko delo v vzgojni 

ustanovi.  
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2 TIMSKO DELO 

 

2.1 OPREDELITEV  TIMA 

 

Slovar slovenskega knjiţnega jezika (tim, b.d.) definira besedo tim: »je skupina ljudi, ki 

opravlja skupno delo«. To je najpreprostejša definicija tima. V nadaljevanju opredelitve 

razširimo in predstavimo tim vzgojiteljev v vzgojni ustanovi. 

Kobolt (2012: 6) poda naslednjo opredelitev: »timi so posebne delovne skupine. Opredeljujejo 

jih različne organizacijske oblike, raznolikost v pogostosti srečevanj, različna dolgost 

trajanja delovanja, raznovrstnost okoliščin njihovega nastanka in nalog, ki jih opravljajo«. 

Moţina (2002) navaja, da je tim skupina ljudi, ki skupaj rešuje naloge. Uspešno jih rešuje, 

kadar je delo opravljeno kvalitetno in v predvidenem času ter s smotrno rabo razpoloţljivih 

virov. Nadaljuje, da v timu obstajata interakcija med posameznimi člani in aktivno 

prilagajanje skupnemu cilju – doseţku.  

Rozman (1993) opredeli ključne elemente tima, in sicer iz problema, ki ga tim rešuje, izvirajo 

naloge, ki so usmerjene k cilju. Moč za delo in spremembe doseţejo timi, ki cilje in naloge 

sprejmejo za svoje in se z njimi strinjajo. Tim je večinoma sestavljen iz najmanj dveh in 

najveĉ dvanajst ĉlanov, optimalno število je po mnenju mnogih avtorjev šest članov. Od 

strokovnosti in osebnosti vodje je močno soodvisna uspešnost funkcioniranja tima. Rozman 

(prav tam) opozarja na kvalitetno medsebojno izmenjavo informacij. Sem prišteva kakovost 

komuniciranja, medsebojno obveščanje, znanje in izkušnje. K vzdrţevanju kvalitetnih 

medosebnih odnosov lahko prispeva supervizija tima, ki bo podrobneje obravnavana v 

zaključku teoretičnega dela. 

Praper (2001) razume timsko delo kot skupinsko delo samostojnih članov. Vsak posameznik v 

timu ima specifično znanje in odgovarja za svoje odločitve, vse pa je podrejeno skupnemu 

timskemu cilju. Dober tim ima horizontalno vzpostavljene odnose, ki temeljijo na osebni in 

strokovni identiteti vsakega člana, spoštuje se drugačnost ostalih članov. Ohranjanje 

drugačnosti in specifičnega znanja posameznikov je za delovanje tima nujna. 

Za vzgojiteljski tim, bodisi v mladinskem domu ali vzgojnem zavodu, je ključno medsebojno 

sodelovanje, ki je usmerjeno k iskanju najboljše rešitve za posameznega otroka/mladostnika, 
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ob upoštevanju zakonitosti vodenja skupine ter skupinske dinamike. Kobolt in Jerebic (2002) 

pravita, da so pogoji uspešnega timskega dela v vzgoji odvisni od dobrih medosebnih 

odnosov, kamor prištevata pripadnost članov, kakovost njihovega sodelovanja, raven 

medosebnega prilagajanja in komunikacije, načine dogovarjanja in reševanja konfliktov, 

upoštevanje dogovorjenih pravil. 

 Iz zapisanega so povzeti ključni elementi, pomembni za delovanje vzgojnega tima: 

- tim je skupina ljudi, ki sodelujejo z namenom doseganja timskega cilja (cilj – dobrobit 

posameznega otroka/mladostnika in uspešno usmerjanje skupinskih dogajanj);  

- s pomočjo usklajevanja ciljev se člani poenotijo in skupaj sledijo istim ciljem (zbrani 

so, ker nihče od njih cilja ne bi zmogel doseči sam); 

- cilj bo doseţen le pod določenimi pogoji, namreč ko člani čutijo pripadnost timu, 

imajo znanje in izkušnje (potrebne za delo v timu in z določeno populacijo), dobro 

medsebojno sodelujejo in komunicirajo, spoštujejo in sprejemajo drugačnost (znanje, 

mišljenje), konflikte sprejemajo in jih znajo reševati, skrbijo za lastno poklicno in 

osebnostno rast ter razvoj tima; 

- vzgojiteljski tim prilagaja cilje v odnosu do otrok/mladostnikov in potreb skupine z 

ţeljo po doseganju najboljših rešitev za posameznike in skupino kot celoto. 

 

2.1.1  VZGOJNI TIM in/ali DELOVNA SKUPINA 

 

Delo vzgojiteljev v vzgojnih ustanovah je specifično. Skupina vzgojiteljev (od 2 do 4 člani) 

deli ţivljenje s skupino otrok/mladostnikov. Njihovo delo je izmenično, zato le redko delajo 

vsi skupaj. Srečujejo se le v času izmene in na tedenskih sestankih. Zaradi načina dela je 

neposredno sodelovanje med vzgojitelji oteţeno. Nekateri vzgojitelji se opredelijo kot 

delovna skupina, a drugi kot tim. Ne glede na to, kako se poimenujejo sami pa je ključno 

njihovo medsebojno dobro sodelovanje tako pri individualnem kot skupinskem vzgojnem 

delu. V nadaljevanju bodo predstavljene glavne stičnosti in razlike med delovno skupino ter 

timom. 

Kobolt in Ţiţak (2010: 157) pravita, da mora delovna skupina zadostiti trem osnovnim 

pogojem, da jo lahko razumemo kot delovno skupino: »Imeti mora svoj cilj in namen, 

delovati mora v smeri doseganja tega cilja oziroma ciljev, imeti mora vodjo oziroma 
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specifično strukturo, ki je lahko raznolika, vendar mora biti v funkciji uresničevanja namenov 

in ciljev delovne skupine«. 

V sledeči preglednici so lastnosti tima in skupine, ki jih opisujejo Moţina in sod. (2002), 

dopolnjene glede na naloge in z njimi povezane značilnosti vzgojiteljskih timov ter delovnih 

skupin. 

Preglednica 1: Razlike med timom in delovno skupino (Moţina in sod., 2002: 561)  

TIM DELOVNA SKUPINA 

Vzgojitelji (člani) se zavedajo medsebojne 

odvisnosti in vedo, da so osebni in timski 

cilji najuspešnejše dosegljivi z vzajemno 

pomočjo. 

Vzgojitelji večinoma delajo vsak zase, le 

včasih, če imajo skupne cilje sodelujejo z 

ostalimi. 

Vzgojitelji delo sprejmejo v svojo »last« in 

zdruţijo svoje moči za uresničitev cilja, ki so 

ga sami pomagali postaviti. 

Vzgojitelji se teţko sporazumejo glede 

skupnih ciljev, zato se za uresniĉevanje 

ciljev manj trudijo. 

Vzgojitelji v vzdušju zaupanja drug 

drugega spodbujajo, odkrito izraţajo mnenja, 

predloge, občutke ali nesoglasja. 

Vzgojitelji ciljem sodelavcev ne zaupajo. 

Izraţanje lastnega mnenja pa večinoma 

obravnavajo kot nezaţeleno, saj kazi 

navidezno enotnost skupine. 

Konflikte priznavajo kot normalne pojave v 

medčloveških odnosih. V takšnih primerih 

vidijo priloţnost za nove rešitve in 

ustvarjalnost. Trudijo se, da bi konflikte 

reševali hitro in konstruktivno. 

Konfliktne situacije se pojavljajo, vendar se 

vzgojitelji z njimi ne znajo soočiti.  

 

Ločevanje med delovno skupino in timom je pomembno, saj je, kakor navajajo nekateri 

avtorji (npr. Brajša, 1995), vsota dela, ki jo opravi vsak zase, v delovni skupini manjša, kot  je 

vsota dela tima.  

Lamovec (1998, v Kobolt 2012) navaja razliko med člani v običajni delovni skupini in timu: 

- Zavest o skupnem cilju in odgovornosti članov. V timih imajo člani skupne cilje, 

odgovornost posameznika je večja, to pa spodbuja sodelovanje in medsebojno 

razumevanje članov. 
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- Jasna in razvidna komunikacija ter skupno ravnanje. Člani tima sproti razčiščujejo 

morebitne zastoje, nesporazume in konflikte. Sposobni morajo biti sprejemanja 

različnih mnenj in pogledov. Skozi odprto diskusijo in pogajanja iščejo skupne 

dogovore. Dodaja, da morajo biti člani v timu sposobni dogovore realizirati in hkrati 

razmejiti odgovornost med vsemi člani v timu. 

Subjektivno bi bilo ocenjevati, kaj v resnici predstavlja skupina vzgojiteljev. To je odvisno od 

vseh zgoraj naštetih dejavnikov. Sklenemo lahko, da so vzgojni timi posebna vrsta delovne 

skupine, ki jih povezujejo skupni cilji in skupna odgovornost. Za timsko delo sta pomembni 

kvalitetna komunikacija in pozitivna povezanost med člani, kar za funkcioniranje delovnih 

skupin ni nujno potrebno. V nadaljevanju bo opredeljena uspešnost in učinkovitost timskega 

dela. 

2.2  USPEŠNOST IN UČINKOVITOST TIMSKEGA DELA 

 

Uspešnost in učinkovitost timskega dela je odvisna od mnogih dejavnikov. Različni avtorji 

raznoliko dojemajo uspešnost. Posplošeno, uspešnost dela je odvisna od psihološke 

pripravljenosti za delo, od komunikacije članov tima ter pojavljanja in reševanja konfliktov 

med člani. 

Kobolt (2012) opredeli dejavnike, ki pomembno prispevajo k učinkovitem delovanju tima: 

- medosebna pripadnost članov, 

- raven in kakovost komunikacije ter medsebojnega prilagajanja, 

- kakovost vzpostavljenih odnosov med člani, 

- načini reševanja konfliktov, dogovarjanja in spoštovanje dogovorov, 

- emancipacija vseh članov, 

- izvajanje in upoštevanje dogovorjenih pravil, 

- dobra energetska opremljenost članov, 

- zaupanje, delitev odgovornosti, 

- skupna vizija itd.   

D' Eliso (1988, v Jerebic, 1998) govori o operativnem vzgojnem timu. Tedenska srečanja 

(sestanke) avtorica opredeli kot nujo, saj se na ta način izoblikuje operativni tim. Določi mu 

naslednje lastnosti: 

- razmišljanja o lastnem timu, relacijah in komunikaciji; 
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- pogovor o osebnih izkušnjah posameznikov, ki vsakodnevno delajo z otroki, 

- tim ima izdelane metode dela (shema konceptualnih in operativnih izhodišč), ki so 

skupne vsem vzgojiteljem; 

- stalnost tima nudi članom moţnost, da izdelajo skupinsko identiteto (čeprav se v več 

pogledih razlikujejo med seboj); 

- operativni tim nudi članom moţnost odprte komunikacije (o posameznikovih 

strahovih, frustracijah in predelavo le-teh). 

Glede na pripadnost članov, njihovo medsebojno sodelovanje, odnose in komunikacijo med 

njimi, prilagajanje in doţivljanje članov Brajša (1996) loči tri tipe timskega dela: 

- Avtokratski tim, kjer vodja tima misli in ukazuje, ostali člani le slepo izvajajo ukaze. 

Medsebojna komunikacija je šibka, značilni so ukazi »od zgoraj« in poročanje »od 

spodaj«.  

- Liberalni tim, tu člani skupaj ne delujejo niti bolj ustvarjalno niti bolj uspešno kot 

sicer. Vsak član razmišlja zase, zato medsebojne komunikacije skorajda ni.  

- Demokratični tim, ki ga avtor izpostavi kot najboljšega. Med sodelavci v takšnem 

timu se razvija resnični dialog, skupaj so uspešnejši in ustvarjalnejši. Razmišljajo 

skupaj, poslušajo drug drugega in razpravljajo o svoji komunikaciji 

(metakomunikacija). 

 

Kobolt in Jerebic (2002) sta izvedla raziskavo v štirih stanovanjskih skupinah. V njej je 

sodelovalo 11 vzgojiteljic in 7 vzgojiteljev. Uporabljena je bila metoda intervjuja 

(polstrukturiranega pogovora). Zanimalo ju je, kako vidijo vzgojno ustanovo, v kateri delajo, 

kako vidijo svojo stanovanjsko skupino, kako ocenjujejo svoje vzgojno delo, kaj menijo o 

timu, ki mu pripadajo, in ali je timsko delo v stanovanjskih skupinah res pomemben element 

vzgojnega delovanja. Vzgojitelji so kot močno točko timskega dela v stanovanjski skupini 

ocenili prav timsko delo. Moč tima prepoznavajo v kakovostnih odnosih, ki so jih uspeli 

vzpostaviti med seboj. Opredelili so pogoje za oblikovanje dobrih odnosov, razporedili so 

se takole: 7 jih meni, da je bistvo v strpnosti do drugače mislečih kolegov; 5 jih pravi, da 

dobri odnosi temeljijo na medsebojnem zaupanju, in 2 menita, da se dobri odnosi gradijo na 

osnovi dobre medsebojne komunikacije. Štirje vzgojitelji so pripisali pomembno vlogo 

podpori, ki jo dobijo od sodelavcev v timu. 

V nadaljevanju bodo podrobneje opredeljeni dejavniki, ki vplivajo na uspeh in učinkovitost v 

timu. Pričeli smo s psihološkimi dejavniki, nadaljevali z osebnostnimi lastnostmi strokovnih 
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delavcev in komunikacijo med njimi ter zaključili s pojavljanjem in reševanjem konfliktov v 

timu. Področje je zelo široko, zato smo mu namenili več pozornosti. 

 

2.2.1.  PSIHOLOŠKI DEJAVNIKI TIMSKEGA DELA 

 

Psihološki dejavniki so pomemben del medsebojnega povezovanja članov tima. Polak (2007: 

21–34) loči naslednje dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje tima, njegovo rast in procese v 

njem: 

a)  motivacija za timsko delo, 

b) zaupanje in samorazkrivanje članov tima, 

c) medsebojna povezanost članov tima, 

d) vedenje in medosebni procesi v timu, 

e) nezavedni procesi v timu. 

 

a) Motivacija za timsko delo 

Maslow (1982, v Polak, 2007) opredeljuje štiri vire motivacije, ki so povezani s psihološkimi 

potrebami in jih posameznik v timu zadovoljuje. To so potreba po varnosti (jasna osnovna 

pravila podprta s soglasjem), potreba po sprejetosti (ugodno vzdušje za izraţanje pristnosti), 

potreba po potrditvi in priznanju (omogočanje drugačnosti in osebne iniciative) in potreba 

po samoaktualizaciji (najvišja potreba psihološkega reda – človek postane tisto, za kar 

obstajajo moţnosti). 

Bell (1997, v Polak, 2007) identificira pet dejavnikov, ki vplivajo na motiviranost članov v 

timu in na predanost timskim ciljem: 

- sledenje osnovnim potrebam po preţivetju in obstoju  (člani tima potrebujejo sredstva 

za preţivetje, zato je njihova motivacija za delo odvisna tudi od višine nagrad); 

- zadovoljevanje potreb po varnosti (osnovne potrebe po varnosti morajo biti 

zadovoljene, da se lahko člani tima ukvarjajo z višjimi potrebami, kot sta samopodoba 

in strokovni razvoj); 

- oblikovanje timsko sprejemljive samopodobe (člani tima si ţelijo postati vredni 

članstva v timu, zato je njihova samopodoba odvisna tudi od sočlanov); 
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- opravljanje koristnega in smiselnega dela (to je pogosto osebna potreba članov tima, je 

pa tudi naloga vodje, če ga v timu imajo, da člane usmerja pri določanju in 

razumevanju ciljev dela); 

- osebnostna rast in razvoj (je pogosto osnovni motiv za članstvo v določenem timu).  

Bečaj (2001) poudarja, da običajno za doseganje timskih ciljev ne zadostuje le zagotavljanje 

okoliščin za ustrezno potešenost psihosocialnih potreb, ampak morajo biti usklajeni tudi 

individualni in timski cilji. To je pomembno predvsem takrat, ko se individualni in timski cilji 

izključujejo. Timski cilj je dober, če je za večino članov toliko privlačen, da so se pripravljeni 

(vsaj začasno) odreči osebnemu cilju, ki utegne biti v konfliktu s timskim. 

Polak (2007) ga dopolni in pravi, da je uspeh v kakršni koli skupini (timu) odvisen od 

medsebojnih odnosov članov. Za uspeh so pomembni motivacija, skrb, podpora, ljubezen, 

spodbude, pogajanje, zaupanje, spoštovanje, pomoč ipd., a ne kaznovanje, prisila, 

manipulacija, zbadanje, umik, zmerjanje. Tjosvold (1991, v Polak, 2007) izpostavi kot 

pomemben vir motivacije tudi zaupanje v vizijo in cilje tima ter njegove zmoţnosti.  

Sklenemo lahko, da je motivacija za delo v timu v veliki meri odvisna od ciljne usmerjenosti 

delovanja tima. Član tima se mora s timskimi cilji poistoveti in jim slediti, pomembno pa je, 

da se individualni in timski cilji ne izključujejo in da mu tim daje občutek sprejetosti, podpore 

in varnosti.  

b) Zaupanje in samorazkrivanje 

V uspešnih timih se razvije kultura zaupanja in čustvene varnosti. Člani sprejemajo in 

priznavajo drugačnost drugih. Polak (2007) navaja, da se poleg razvijanja in ohranjanja 

zaupanja med člani razvija tudi pripravljenost samorazkrivanja posameznikov. Člani so 

pripravljeni deliti z drugimi reakcije in dogajanja v timu in hkrati razkrivajo lastne občutke, 

dileme in bojazni. Ob samorazkrivanju posameznik poglobljeno spoznava sebe in svoj vpliv 

na ostale člane tima, kar je pomembno. 

Carroll in Wiggins (1997, v Polak, 2007) poudarjata, da sta za samorazkrivanje potrebna moč 

jaza in primerna osebnostna pripravljenost, saj oseba prevzema veliko tveganje v procesu 

samorazkrivanja in skozi odzive drugih članov. Pritisk ali zahteva lahko zavreta 

posameznikovo zaupanje in s tem povezano pripravljenost za samorazkrivanje. 

Posameznik, ki se v timu počuti varno in sprejeto, postopoma sodelavcem vedno bolj zaupa. 

Čez čas pride do točke, ko je oseba pripravljena razkriti tudi nekaj več o sebi in lastnem 
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ţivljenju. Medsebojno samorazkrivanje med sodelavci v timu pozitivno vpliva na razvoj tima, 

splošno počutje ter klimo v timu.  

c) Medsebojna povezanost ĉlanov tima 

Člani tima izmenjujejo različna mnenja, teţave, izkušnje, pozitivne in negativne občutke, tudi 

povratne informacije drug o drugem. Na ta način se gradi medsebojna povezanost. Carroll in 

Wiggins (1997, v Polak, 2007) izpostavita tudi timske cilje in skupno vizijo kot pomemben 

gradnik medsebojne povezanosti. Medsebojno povezanost utrjuje pozitivna soodvisnost 

članov tima, najintenzivneje pa se razvija, ko se člani tima ukvarjajo s pomembnimi problemi, 

ali ko se skupaj zabavajo. 

Carroll in Wiggins (prav tam) predstavljata tudi empirične izsledke raziskave. Dokazano je, 

da medsebojna povezanost članov tima prispeva k drugačnemu zaznavanju problemov in 

konfliktov. Ti jih namreč ne ogroţajo, ampak jim predstavljajo zdravo timsko interakcijo.  

d) Vedenje in medosebni procesi v timu 

Reynolds (1994) uvršča med najpomembnejše medosebne procese v timu naslednje: 

- komunikacijo (kdo se s kom pogovarja, kdo je aktivno udeleţen v procesu 

komuniciranja in kdo ne); 

- proces odločanja (kako člani sprejemajo odločitve, kdo se odloča o pomembnih temah 

in na kakšen način); 

- razporeditev moči in vplivanje (na čem temelji razporeditev socialne moči, kako se 

kaţe proces vplivanja); 

- obvladovanje konfliktov (kako člani tima rešujejo različne konflikte, ki se pojavljajo); 

- procesi v zvezi z naravo skupine ali tima (ali so sprejete določene norme vedenja, 

katera pravila so razvita, kako se kaţe pripadnost članov v timu). 

Kobolt in Jerebic (2002) uvrščata kakovost medosebne izmenjave (komunikacija, izmenjava 

informacij, znanja in izkušenj) med ključne elemente tima. K vzdrţevanju pa prispevata stalna 

supervizija in refleksija, kjer se analizirajo problemi in se pojavljajo nova organizacijska 

vprašanja. 

Tudi v kasnejših razmišljanjih Kobolt (2012) daje medosebnim procesom v timu veliko 

veljavo. Pravi, da je v timu vsak član soočen z vsakim drugim članom posebej in med njimi se 

odvija tudi merjenje moči (»tekmovanje«), predvsem o naslednjih temah: koga se bo v 

skupini bolj upoštevalo, čigavi prispevki so bolj pomembni, kdo ima pravico kdaj kaj reči in 
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kolikšno veljavo ima povedano. Člani so postavljeni pred dejstvo, da morajo sklepati 

kompromise, se dogovarjati in končno dogovoriti za stanje, ki bo omogočalo delo in razvoj. 

Če dogovora ne morejo najti, potem timu grozijo konflikti in nerazumevanje. Na tej točki pa 

so pomembni dejavniki, ki so v timu ţe vzpostavljeni – povezanost tima, zaupanje in 

komunikacija. Če je omenjeno v timu prisotno, bo konflikt sprejet kot moţnost za rast in 

razvoj. 

e) Nezavedni procesi v timu 

Upoštevanje nezavednih procesov v timu nudi moţnost celostnega vpogleda v timsko 

dogajanje. Polak (2007) navaja, da so nezavedni procesi pogostejši v timih, katerih delo je 

manj strukturirano. Najpogostejši odzivi na občutke negotovosti (povezani z nezavednimi 

procesi) so odvisnost (izraţanje ranljivosti, pomanjkanja pobude in odvisnost od vodje), 

nenehno priĉakovanje (člani pričakujejo, da bo vodja/kdo drug razrešil nastali problem) in 

napad/umik (krivdo pripisujejo drugim, sami pa so negotovi ali se celo fizično umikajo). 

Jasni in konkretni cilji zmanjšujejo moţnost pojava negotovosti in preprečujejo nazadovanje 

tima (glede na doseţeno zrelost). Skozi svoje lastne izkušnje pri delu v timu ugotavljamo, da 

nezavedne vsebine ves čas vplivajo na nas, usmerjajo nas in naše delo. Imajo veliko moč, saj 

se skrivajo v nezavednem delu naše zavesti. Za odkrivanje in predelavo teh vsebin je potrebno 

veliko energije in osebnostne zrelosti. 

 

2.2.2  KOMUNIKACIJA V TIMU 

 

Opozoriti ţelimo na pomen komunikacije v timih. Ţe v skupini ljudi, ki se beţno srečajo, 

zaseda komunikacija pomembno vlogo. Ljudje besedno in nebesedno sporočamo, kakšno je 

naše mnenje o nečem, česa si ţelimo, kaj čutimo itd. V delovni skupini in/ali timu pa ima 

komunikacija še večjo teţo. Od komunikacije timskih sodelavcev je odvisna uspešnost dela in 

doseganje zastavljenih ciljev. Od uspešnosti komunikacije in uspehov timskega dela v 

vzgojnih ustanovah so odvisna ţivljenja otrok in mladostnikov, ki so tam nastanjeni. V 

nadaljevanju so predstavljeni komunikacijski vzorci, ki se pojavljajo pri posamezniku in med 

sodelavci v timih. 

Dimbleby in Burton (1995, v Vec, 2005) ločita štiri oblike komunikacije glede na to, kdo je v 

njej udeleţen. 
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1. Notranja komunikacija (intrapersonalna) poteka, kadar razmišljamo oz.komuniciramo 

sami s seboj.  

2. Medosebna komunikacija (interpersonalna) ali komunikacija znotraj manjše skupine 

ljudi. Osebe med seboj neposredno komunicirajo (iz oči v oči), običajno sta to dve 

osebi ali več.  

3. Skupinska komunikacija poteka med različnimi skupinami. V majhnih skupinah člani 

komunicirajo neposredno (vzgojiteljski tim). Velike skupine (velike skupine v 

podjetjih) pa se vedejo drugače, saj do njihovega zdruţevanja pripeljejo drugačni 

razlogi. 

4. Mnoţična komunikacija se nanaša na zelo veliko število prejemnikov oz. 

uporabnikov. 

Za komunikacijo v timu sta pomembni predvsem intrapersonalna in interpersonalna oblika 

komunikacije. Vzgojiteljski tim je majhna skupina in komunikacija med njimi poteka na 

osebni ravni ter neposredno. Prav tako pa ima vsak član svoje misli in ves čas komunicira sam 

s seboj. V nadaljevanju sta podrobneje predstavljeni intrapersonalna in interpersonalna 

komunikacija. 

1. Intrapersonalna komunikacija 

Najprej moramo razumeti komunikacijo vsakega posameznika in dogajanja v njem, da bi 

lahko napovedali in razumeli komunikacijo skupine ljudi oz. tima. Hargie (2006, v Vidovič, 

2012) komunikacijo posameznika definira kot proces, v katerem posameznik sledi lastnemu 

skupnemu cilju in medosebno povezanemu socialnemu vedenju, ki se ga je naučil in ga sam 

kontrolira. To definicijo opredeljuje šest ključnih elementov socialnih veščin – proces, 

usmerjenost k cilju, medosebno sprejeto vedenje, primernost situacije, učenje in kognitivna 

kontrola.  

Posameznik s pomočjo določenih socialnih veščin dosega dobro komunikacijo s samim seboj 

in posledično z okolico. Oseba ima ponotranjene različne mehanizme (afektivne, kognitivne, 

perceptivne, motivacijske in vedenjske), ki na komunikacijo posameznika vplivajo in/ali se 

skozi njo kaţejo. Vsa komunikacija posameznika je usmerjena k doloĉenem cilju in 

posameznik izbere vedenje, za katerega misli, da ga je pripeljalo k temu. Vedenje, ki je 

nauĉeno, mora biti takšno, da je v skladu s posameznikovimi notranjimi nazori in je 

celostno povezano. Prav tako mora biti vedenje posameznika situaciji primerno. Kontroliran 

je celoten proces vedenja (Vidović, 2012). 
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2. Interpersonalna komunikacija 

Medosebna komunikacija je proces, v katerem vsi udeleţenci sprejemajo, pošiljajo in 

interpretirajo sporočila (simbole), ki so povezana z določenim pomenom (Johnson in Johnson, 

1997, v Vec, 2005). Rot (1983) označi pošiljanje draţljajev in ţeljo po vplivanju kot dva 

temeljna vidika komunikacije.    

Polak (2007) navaja, da je komunikacija osnovno orodje za sporazumevanje v timu, saj 

omogoča medsebojno socialno interakcijo (npr. vedenje ene osebe vpliva na vedenje druge 

osebe) znotraj tima in povezanost tima z okoljem. Komunikacija je pokazatelj dogajanja v 

timu, omogoča pa primerno izmenjavo informacij med člani tima in okoljem ter zagotavlja 

članom povratne informacije o timskem delu. V nadaljevanju so predstavljene 

komunikacijska struktura (od katere je odvisen način izmenjave informacij), povratna 

informacija (ki strokovnjaku omogoča uvid v lastno delo) in dobre komunikacijske strategije 

(ki vplivajo na učinkovitost odločanja v timu). 

 Komunikacijska struktura 

Komunikacijska struktura je ustaljen potek komunikacije med različnimi osebami. 

Najpopolnejša komunikacijska struktura je mreža. V timih s takšno strukturo komunikacije 

člani med seboj zelo dobro komunicirajo. Pomembna lastnost te strukture je komunikacija 

vsakega člana z vsemi ostalimi člani tima. Tu komunikacija ne poteka le od enega k drugemu, 

ampak se prav vsi pogovarjajo o določeni stvari. Ta raven komunikacije je popolna, a v 

realnosti zelo teţko dosegljiva (Vec, 2005). 

Shema 2:  Komunikacijske strukture v timu (Vec, 2005: 24)  

    

    

 

   ipsilon                         veriga            krog  kolo  

 

 

  mreţa (popolna povezanost) 
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 Povratna informacija 

Različni avtorji pišejo o pomenu povratne informacije za uspešno komunikacijo v timu. Polak 

(2007) je ena izmed njih. Člani tima naj bi čutili potrebo po povratni informaciji glede 

lastnega dela, zato naj bi sodelavce spraševali po njih, hkrati pa tudi sodelavcu ponudili 

povratno informacijo glede njegovega dela. Slabo je, če napake opazimo, a jih v strahu pred 

zamero obdrţimo zase. Na neverbalni ravni teţko prikrijemo nestrinjanje in na ta način 

ustvarjamo neiskreno vzdušje, polno nezaupanja.  

Tudi Vec (2005) opozarja na pomembnost povratne informacije. Posameznik (v timu) naj bo 

pozoren, kako so člani v timu sporočilo razumeli, interpretirali in preoblikovali. Najboljši 

način za to je nenehno preverjanje in iskanje povratne informacije. 

 Komunikacijske strategije 

Prav usklajevanje različnih mnenj pri odločitvah v timu pa zahteva dobre komunikacijske 

strategije in veliko energije članov tima. Vidović (2012) navaja spoznanja Gibsona in 

Hodgettsa (1986, v Eisenbergs in sod., 2009), ki se nanašajo na komunikacijske strategije, ki 

pospešujejo in omogočajo uĉinkovito odloĉanje v timu: 

- Vodja tima spodbuja sodelavce k svobodnemu izraţanju mnenj in evalvaciji dela 

sodelavcev. 

- Člani tima naj se zavedajo in izogibajo pristranskega mišljenja, razmišljajo naj o 

objektivnih moţnostih, ki jih imajo (in ne sanjarijo o realno nedosegljivem). 

- Če je mogoče, tim razdelimo v podskupine, ki rešujejo isti problem, to lahko pripelje 

do raznovrstnejših idej o reševanju. 

- Dobro je v reševanje problema vključiti tudi zunanje strokovnjake, ki nam kot 

opazovalci dajo objektivno povratno informacijo o delu tima (podobno se izvaja v 

superviziji). 

- Znotraj tima članom včasih razdelimo komunikacijske vloge (npr. spraševalec, tisti, ki 

povzema ideje) kot zagotovilo, da bo problem obravnavan z vseh strani. 

- Pred veliko odločitvijo se tim sestane še enkrat, da razjasni morebitne dvome. 

Timi vzgojiteljev v vzgojnih ustanovah se navadno enkrat tedensko sestanejo, se pogovorijo o 

načrtih za prihodnji teden in predelajo dogodke minulega tedna. Izkušnje kaţejo, da je 

informacij in usklajevanja vedno veliko, časa pa je vedno premalo. Navajamo dva avtorja, ki 

predlagata nekaj rešitev.  Dunham (1992, v Polak, 2007) navaja komunikacijska načela, ki naj 

bi se jih drţali na timskih sreĉanjih, da bi se ta odvijala karseda nemoteno. Mnenja in ideje 
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morajo biti izraţena jasno in strnjeno (vsak član mora zagotoviti jedrnatost povedanega, 

govoričenje ni zaţeleno). Tišino, ki ni povezana z aktivnostjo, prekinemo (sodelavca 

spodbudimo h komentarju, pa naj bo razlog tišine plahost ali nestrinjanje). Šibkejše člane v 

komunikaciji zaščitimo (mlajše, čustveno občutljivejše sodelavce lahko pozitivno 

izpostavimo). Brandon (1992) dodaja, da mora imeti vsak član tima moţnost predlagati temo, 

o kateri se je potrebno pogovoriti. Zelo pomembno pa je, da na srečanju ne prevladuje mnenje 

posameznika in da le en posameznik ne more poglavitno vplivati na odločitev vseh članov 

tima. 

Sposobnost dobre komunikacije sodi med osnovne kompetence socialnega pedagoga, zato 

lahko pričakujemo, da med člani v vzgojiteljskih timih vlada dobra medsebojna komunikacija 

(ob predpostavki, da je večinsko zastopan profil v timih vzgojnih ustanov ravno socialni 

pedagog). 

 

2.2.3 OSEBNOST IN KOMPETENCE VZGOJITELJA 

 

Uspešnost in učinkovitost timskega dela je odvisna tudi od vzgojiteljev, ki si delijo ţivljenje z 

otroki/mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi teţavami v vzgojnih ustanovah. Vzgojitelji 

vzgajajo s svojo osebnostjo in znanjem, ki ga pridobijo skozi proces izobraţevanja. V 

nadaljevanju so navedene potrebne osebnostne lastnosti in kompetence za delo v vzgojnih 

ustanovah. 

2.2.3.1  Osebnostne lastnosti vzgojitelja 

 

Močnik-Bučar in Zavasnik (1994) sta opredelili osebnostne lastnosti, ki jih mora imeti 

svetovalec v poklicih pomoči. Opredeljene značilnosti smo v nadaljevanju dopolnili s 

spoznanji o delovanju vzgojiteljskih timov v vzgojnih ustanovah.    

Sposobnost poslušanja – znati poslušati je pri vzgojnem delu bistveni del pomoči. Vzgojitelj 

mora dati uporabniku dovolj prostora, da izrazi svoje stališče, čustva. Na drugi strani pa mora 

znati prevzeti iniciativo v pogovoru in nuditi oporo uporabniku. 

Strpnost, tolerantnost – vzgojitelj mora znati sprejeti uporabnika ne glede na teţave, ki jih 

ima in na kakšen način jih izraţa (zagrizeno molčanje, izbruhi jeze, neutolaţljiv jok …). 

Vzgojitelj mora vedeti, da uporabniki svojo stisko izraţajo različno in mora znati tolerantno 
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sprejeti takšne reakcije. Tudi izogibati se mora vrednostnim sodbam o uporabniku, čeprav so 

njegova ravnanja v nasprotju z vzgojiteljevimi vrednotami. 

Empatija – pomeni razumeti in vţiveti se v uporabnikovo stisko, kot jo sam doţivlja. Občutiti 

moramo uporabnikovo stisko, vendar moramo pri tem ostati trezni in razumni, da se v 

njihovih teţavah ne izgubimo in  mu lahko trezno pomagamo. 

Stabilnost – zanimanje za uporabnika mora biti pristno, izhaja naj iz vzgojiteljeve ţelje, da 

uporabnika kar najbolje spozna in mu pomaga. Za to pa mora biti sam stabilna in zrela oseba. 

Če ima vzgojitelj sam resnejše teţave ali se nahaja v krizi, ni zmoţen uspešno pomagati 

uporabniku. Svoje doţivljanje kontrolira in daje oporo uporabniku (»nič ga ne spravi iz tira«). 

Senzibilnost – dobro in pomembno je, da zna vzgojitelj senzibilnost (občutljivost) usmeriti k 

drugim ljudem. Odprtost za druge ljudi in hkrati odprtost za sebe mu olajša prepoznavanje in 

razreševanje kontratransfernih reakcij (tako je vzgojitelj uspešnejši pri delu). 

Motivacija – ni osebnostna lastnost, je pa predpogoj za delo. V časovnih intervalih motivacija 

niha, se spreminja glede na dogodke in potrditve, ki jih vzgojitelj pri delu doţivlja.  

Brandon (1992) opredeli nekaj osebnostnih lastnosti/lastnosti dobrega medsebojnega 

sodelovanja in odnosov v vzgojnih ustanovah. Navezanost je ena od teh. Timsko delo in 

sodelovanje naj bi temeljila na zbliţanju, vzpostavljanju intimnih odnosov, domačnosti in 

toplini. Timski odnosi med člani pomembno vplivajo tudi na uporabnike, za katere so značilni 

krhki medsebojni odnosi. Z dobrimi in zdravimi odnosi lahko strokovni delavci vplivajo na 

izboljšanje medsebojnih odnosov uporabnikov. Medsebojna odvisnost je naslednja pozitivna 

lastnost. Dober strokovni delavec priznava in odobrava medsebojno odvisnost sodelavcev. 

Tako z drugimi delijo smisel in izkušnje, to pa daje občutek vrednosti in varnosti. Tako 

Brandon (1992) kot Močnik-Bučar in Zavasnik (1994) navajajo solidarnost kot pomembno 

osebnostno lastnost vsakega vzgojitelja v vzgojni ustanovi. Spreminjanje je naslednja 

lastnost, ki jo Brandon (prav tam) izpostavi, je izraz potrebe po osebnostni rasti. Vzgojitelji 

pri svojem delu ves čas osebnostno preizkušajo sami sebe, se spreminjajo in osebnostno 

rastejo. Pozitivno vrednotenje je značilno za vzgojitelje, ki so spoštljivi in tolerantni tako do 

sodelavcev kakor tudi do uporabnikov in ostalih ljudi. Osebnostna lastnost vzgojnih delavcev 

je tudi prilagajanje. V prvi vrsti se prilagajajo uporabnikom in njihovim potrebam, a tudi 

sodelavcem, saj le na ta način dosegajo najboljše za svoje uporabnike. 
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Kobolt in Jerebic (2002) ugotavljata, da različni avtorji najpogosteje izpostavljajo naslednje 

lastnosti vzgojitelja: 

- dobra splošna in strokovna izobrazba; 

- usmerjenost k ljudem (naklonjenost in ljubezen do otrok in poklica); 

- osebnostne lastnosti (humanost, sproščenost, ţivahnost, samostojnost, optimizem, 

čustvena stabilnost, samokritičnost, ustvarjalnost, strpnost, duševno zdravje, 

prijaznost, empatija idr). 

Avtorja (prav tam) menita, da so zahteve visoke, celo previsoke. Predlagata tudi, da bi bilo 

ustrezneje oblikovati osnovne zahteve, npr. ustrezno strokovno usposobljenost skupaj z 

osebnostno uravnoteţenostjo in usmerjenost k ljudem. 

2.2.3.2  Kompetence socialnega pedagoga 

 

Bouillet in Uzelac (2007) poudarita, da je za socialnega pedagoga – vzgojitelja pomembno, da 

ima razvite kompetence za delo v timu in skupini, kompetence o metodah sodelovanja, o 

tehnikah komuniciranja, o tehnikah reševanja konfliktov. Pomembna je tudi sposobnost 

razumevanja socialnih problemov in psiholoških osnov funkcioniranja. Navedeno  

pripomore k dobremu sodelovanju. 

Sodelavci oddelka za socialno pedagogiko so oblikovali seznam osnovnih kompetenc (Kobolt 

in Dekleva, 2007: 187), ki naj bi jih imel vsak socialni pedagog (bodisi kot vzgojitelj v 

vzgojni ustanovi ali zaposlen na drugem delovnem mestu v vzgoji in izobraţevanju). 

Omenjeni so, ker v vzgojnih timih v zavodih delajo predvsem socialni pedagogi, kar pomeni, 

da naj bi skozi študij in stalno izobraţevanje pridobivali določene kompetence. Vseh dvajset 

kompetenc socialnih pedagogov smo povezali z naravo dela v vzgojnih ustanovah in jim 

dodali zgoraj naštete zahteve glede lastnosti vzgojiteljev:   

1. Poznavanje teoretiĉnih osnov podroĉja socialne pedagogike in njihova uporaba v 

praksi. Ustrezna strokovna izobrazba je predpogoj za začetek dela v vzgojnih 

ustanovah, kjer vzgajajo otroke/mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi teţavami. Ti 

uporabniki so v veliki meri vzgojno zanemarjeni in oškodovani. Zahtevno delo 

socialnega pedagoga – vzgojitelja zahteva poznavanje teoretičnih osnov socialne 

pedagogike. 

2. Poznavanje in kritično razumevanje različnih odklonskih pojavov. 

Otroci/mladostniki, nastanjeni v vzgojnih ustanovah, so največkrat ţrtve različnih 
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odklonskih pojavov. Omenili smo ţe druţinsko zanemarjanje, sem pa spadajo tudi 

odvisnosti (droge, alkohol), nasilje, netoleranca itd. Vzgojitelj, ki se sooča z 

določenimi odklonskimi pojavi, mora biti v prvi vrsti strpen in toleranten, da 

uporabnika razume, nato pa mora pokazati veliko empatije, stabilnosti in senzibilnosti, 

da mu stoji ob strani. 

3. Razumevanje procesov stigmatiziranja, marginalizacije in socialnega 

izkljuĉevanja ter njihovo preprečevanje. Otroci/mladostniki, ki so napoteni v vzgojne 

ustanove, tja prihajajo z roba druţbe. Po navadi so izključeni in stigmatizirani s strani 

okolja. Tudi same vzgojne ustanove so ţrtev stigme. Socialni pedagog  vzgojitelj 

mora te procese razumeti in imeti razvite kompetence za soočanje z njimi. 

4. Razumevanje različnih pojavnih oblik osebnega in socialnega nasilja ter njegovih 

vzrokov. Socialno-pedagoški uporabniki so lahko ţrtve različnih oblik nasilja. S 

pozitivnim vrednotenjem, sposobnostjo poslušanja in vţivljanja v posameznika ter 

osebnostno stabilnostjo vzgojitelj pomaga uporabniku razreševati probleme. 

5. Poznavanje, razumevanje in upoštevanje posameznika skozi prizmo različnih 

teoretskih modelov. Vsak teoretski model poda razlago človeka na svoj način. 

Največkrat moramo skozi sintezo različnih teoretskih modelov, da bi razumeli 

posameznikovo ţivljenjsko situacijo in stanje, v katerem se nahaja. Za to so potrebna 

splošna in specifična znanja s področja socialne pedagogike (teoretski modeli 

osebnosti). 

6. Razumevanje razliĉnosti kot kakovosti, sprejemanje drugačnosti, odklonskosti ter 

drugih kultur in subkultur; sposobnost neobsojajočega dela. V vzgojne ustanove so 

nastanjeni otroci/mladostniki različnih kultur, narodnosti, z različnimi (po navadi zelo 

teţkimi) ţivljenjskimi zgodbami. Socialni pedagog – vzgojitelj, ki dela z njimi, jih 

mora biti pripravljen sprejeti in razumeti. Na to področje se navezuje zahteva po 

strpnosti, tolerantnosti in prilagajanju socialnih pedagogov. 

7. Empatiĉnost in komunikacijska odprtost. Nekateri otroci/mladostniki so ob prihodu 

v vzgojno ustanovo zelo zaprti vase, tihi, nezainteresirani. Drugi iščejo pozornost z 

odmevnim in konfliktnim vedenjem, tretji se skrivajo nekje vmes. Vzgojiteljeva 

odprtost in občutljivost za teţave teh otrok vsekakor pozitivno prispevata k 

razreševanju teţav. To kompetenco pa najdemo tudi med zgoraj naštetimi zahtevami 

za uspešno delo v vzgojnih ustanovah. 

8. Zavedanje in refleksija lastnih prispevkov pri delu z ljudmi; sposobnost prevzeti 

odgovornost za lasten poklicni razvoj, motiviranost za supervizijske in intervizijske 
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oblike dela. Populacija otrok/mladostnikov v vzgojnih ustanovah je zahtevna. Pri delu 

z njimi se srečujemo z nemalo obremenitvami. Vse to lahko strokovnjaka izčrpa, če ne 

poskrbi za lastno osebnostno in poklicno rast. Supervizija je dobra priloţnost za 

razreševanje različnih stisk in teţav, s katerimi se strokovnjak pri delu sooča. 

Spreminjanje (poklicna in osebnostna rast) pa je tudi ena od zahtev za uspešno delo 

vzgojitelja. 

9. Ocena kakovosti in možnosti v posameznikovih socialnih mrežah (sorodstvo, 

sosedstvo, mreţa institucij itd.). Otroci/mladostniki, ki so začasno nastanjeni v 

vzgojnih ustanovah, potrebujejo zdrave stike in odnose tudi izven institucije. Socialni 

pedagog – vzgojitelj išče ljudi, ki so v bliţini uporabnika in imajo na njega pozitiven 

vpliv. Pri tovrstnem delu so ljudje iz uporabnikovih socialnih mreţ zelo pomembni, 

saj lahko pripomorejo k napredku posameznika. Zahteva socialnega pedagoga po 

senzibilnosti nas opozarja na to. 

10. Razumevanje institucionalnega delovanja, vpliva institucij na uporabnike, 

ozaveščanje lastne institucionalne vpetosti. Gre za posameznikovo refleksijo o tem, 

kako deluje ustanova in kakšna je njegova osebna vloga ter vloga tima v ustanovi. K 

razvoju teh elementov lahko prispeva tudi supervizija, če je usmerjena v te tematike. 

11.  Načrtovanje in oblikovanje individualiziranih programov socialnopedagoškega 

dela. Ob sprejetju v vzgojno ustanovo ima vzgojni tim določen čas, da 

otroka/mladostnika bolje spozna in zanj sestavi individualiziran program dela. Tudi na 

tem mestu se pokaţe pomembnost dobre strokovne usposobljenosti socialnega 

pedagoga – vzgojitelja. 

12. Razumevanje in obvladovanje različnih oblik socialno-pedagoškega dela 

(preventivnega, vzgojnega, svetovalnega, kompenzacijskega, socialno-integrativnega 

itd.). Socialni pedagog – vzgojitelj v instituciji ima širok spekter dela, ki ga opravlja. 

Otroka/mladostnika usmerja, vzgaja, mu stoji ob strani in svetuje. Je dober poslušalec 

in začuti tudi stvari, ki jih uporabnik ne ubesedi. Skrbi tudi za preventivo. S 

preventivnim delom skuša uporabnika obvarovati pred negativnimi dejavniki tveganja. 

13. Strokovno delo, usmerjeno v življenjsko polje uporabnika; sposobnost delati v 

obstoječih socialnih pogojih. Pod točkama 2 in 6 so opisana moţna ţivljenjska polja 

uporabnika. Jasno je, da mora biti socialni pedagog prilagodljiv, kar je ena od zahtev 

za dobrega strokovnjaka. Prilagaja se uporabniku, njegovi osebnosti, je v stiku z 

njegovimi socialnimi mreţami in ţivljenjskim poljem.  
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14. Sodelovanje in delo s starši, druţinami in drugimi pomembnimi uporabnikovimi 

socialnimi skupinami. Uporabnikova druţina, kakršna koli ţe je, je zanj zelo 

pomembna. Večina uporabnikov se po odhodu iz vzgojne ustanove vrne v druţino, pa 

tudi vikende in počitnice preţivljajo tam. Dobro sodelovanje z druţino je (ostro 

rečeno) pogoj. Prav je, da druţini vzgojiteljski tim (po)nudi pomoč pri vzgoji in 

soočanju z otrokom/mladostnikom. Socialni pedagog mora biti za to delo visoko 

motiviran in sposoben poslušanja in vţivljanja v situacijo posameznika (druţina in 

drugi pomembni ljudje/skupine). 

15. Vzgojno/svetovalno delo s posamezniki in skupinami v okviru institucij. To je 

vsakdanjik socialnega pedagoga   vzgojitelja. Pri delu z otroki/mladostniki se vsak 

dan srečuje s tovrstnimi situacijami. Pomembne zahteve za to delo so navezanost, 

pozitivno vrednotenje, sposobnost poslušanja, strpnost, tolerantnost, empatija in 

senzibilnost. 

16. Izveninstitucionalno in skupnostno delo. Socialni pedagog se loteva tudi 

izvenistitucionalnega dela. V ţelji pribliţevanja vzgojne ustanove lokalni skupnosti se 

strokovnjaki lotevajo raznih projektov in povezovanja ter spoznavanja domačinov z 

otroki/mladostniki. Na tej točki je pomembna zahteva usmerjenost k ljudem. 

17. Sodelovalno delo v večdisciplinarnih strokovnih, projektnih, analitičnih in 

evalvacijskih skupinah. Pri 12. točki je opisano široko zastavljeno področje dela 

socialnega pedagoga. Glede na potrebe uporabnika sodeluje tudi v različnih skupinah 

in timih, kjer zastopa uporabnika in išče rešitve za njegov ţivljenjski poloţaj. 

18. Priprava, vodenje in evalvacija posebnih socialno-pedagoških projektov (npr. 

projektov prostovoljnega ali preventivnega dela, zagovorništva, skupin samopomoči 

itd.). 

19. Socialno-marketinško delovanje (uveljavljanje in promoviranje socialno-pedagoških 

načel v javnosti). V vzgojnih ustanovah (nekaterih bolj, drugih manj) si ţelijo biti 

medijsko prepoznavni in širiti primere dobre prakse z namenom ozaveščanja ljudi in 

podiranjem tabujev o vzgojnih ustanovah. Tu se znova pokaţe potreba po empatičnih 

in strpnih socialnih pedagogih. 

20. Analitiĉno in raziskovalno delo na podroĉju socialne pedagogike za potrebe 

razvoja prakse. Strokovnjaki, ki delajo na področju socialne pedagogike, si ţelijo 

njenega razvoja in napredka. Pri tem sledijo nekaterim severno in srednje evropskim 

drţavam, kjer se je socialno pedagoški profil oblikoval ţe zgodaj. Strokovnjaki 

raziskujejo (nam) nova področja in si ţelijo napredka. 
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Poleg vseh naštetih kompetenc je pomembno, da je socialni pedagog – vzgojitelj visoko 

notranje motiviran za to vrsto dela. Razumljivo je, da vsak socialni pedagog ne more 

posedovati vseh pričakovanih dvajsetih kompetenc. Menimo, da za strokovnjaka na področju 

socialne pedagogike zadostuje, da je ustrezno strokovno izobraţen, notranje motiviran za delo 

in obvlada več kot ¾ zgoraj naštetih kompetenc socialnih pedagogov. 

 

2.3  KONFLIKTI IN PROBLEMI V TIMU 

Glede na pomen komunikacije v timih so bili tudi konflikti ter njihovo reševanje predmet 

proučevanja številnih avtorjev. V nadaljevanju navajamo razloge za nastanek konfliktov in 

priporočila o tem, kako naj tim rešuje probleme, ki so sestavni del slehernega timskega 

delovanja. 

2.3.1  OPREDELITEV KONFLIKTA 

Dobro je, da sodelavci v timu poznajo lastnosti konflikta, saj se na ta način s konfliktnimi 

situacijami laţje soočajo in jih rešujejo. Pomemben segment je tudi ustvarjanje klime, kjer so 

konflikti sprejemljivi in se jih sodelavci učijo reševati. Lipičnik (1997) opozarja na sedem 

pozitivnih lastnosti konflikta. 

Shema 3: Pozitivne lastnosti konflikta (Lipičnik, 1997: 197). 

 

KONFLIKT 

kaţe na 
probleme 

odpravlja 
stagnacijo 

vodi do 
novih 

spoznanj 

utrjuje tim 
zahteva 
rešitve 

izhaja  iz 
različnih 
interesov 

je korenina 
za 

spremembe 
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Na osnovi sheme (Lipičnik, 1997: 197) podajamo razlago pozitivnih lastnosti konflikta: 

1. Izhaja iz različnih interesov – sodelavci v timu se glede nekaterih tem, vezanih na 

skupno delo, strinjajo, dogaja pa se, da se njihova mnenja razhajajo. Tako lahko 

različni interesi vodijo v konflikt.  

2. Kaţe na probleme – problemi se lahko pojavljajo v posamezniku ali v interakciji med 

ljudmi (v našem primeru timskimi sodelavci) in kaţejo na prisotnost človekovih 

hotenj, ki ţelijo spremeniti obstoječe stanje. S problemi posamezniki (ali timski 

sodelavci) ravnajo na različne načine. Lahko se z njimi soočijo in jih rešujejo ali pa jih 

potlačijo. Na dolgi rok je potlačevanje problemov škodljivo. 

3. Vodi do novih spoznanj – usklajevanje različnih mnenj nas vodi do novega spoznanja, 

ki je sestavljeno iz prejšnjih stališč (dveh ali več), a hkrati ni nobenemu popolnoma 

enako. To pomeni, da mnenje enega samega človeka ne sme prevladati, ampak se 

sodelavci med seboj usklajujejo in oblikujejo nova, boljša spoznanja. 

4. Utrjuje tim – reševanje konfliktov skozi usklajevanje različnih mnenj in iskanjem 

skupnih spoznanj vodi k dobrim medosebnim odnosom in utrjevanju tima. 

5. Zahteva rešitve – konflikti se pojavljajo vedno znova, lahko jih potlačimo, a čez čas 

prihajajo na površje zavednega. Najboljša pot (ob pojavu konflikta) je iskanje novih 

rešitev. 

6. Je korenina za spremembe – ohranjanje nespremenjenega stanja nas lahko uspava. 

Prav je, da pridobivamo nova spoznanja in pojav konflikta nam to omogoča. 

7. Odpravlja stagnacijo – ob pojavu konflikta iščemo nove poti za njegovo razrešitev, 

torej smo aktivno vključeni v iskanje novih rešitev. 

 

2.3.2  OVIRE, KI POVZROČAJO KONFLIKT  

 

Polak (2007: 117)  opredeli  nekaj ovir, ki vodijo v razvoj konflikta v timu: 

- komunikacijske ovire (so pomemben del pojavljanja konflikta v timu in so v 

nadaljevanju podrobneje opisane); 

- organizacijske ovire (razdelitev strokovnjakov v delovne izmene, dogovori glede 

izvajanja določenih aktivnosti in odgovornosti posameznikov); 

- nejasno opredeljene vloge v timu (»kdo« je »kdo« v timu in katere naloge ter 

obveznosti prevzema); 
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- ovire v zvezi s statusom (posameznikovo doţivljanje lastnega statusa in statusa drugih 

v timu ter doţivljanje lastne in tuje strokovnosti in kompetentnosti pri delu); 

- medosebne ovire (ovire, ki se pojavljajo v odnosu do drugih); 

- osebne ovire (ovire, ki se pojavljajo v posamezniku in so vezane nanj osebno). 

Ovire se pojavljajo na različnih področjih delovanja tima. Vsa opredelimo kot pomembna, 

izpostavimo pa področje komunikacije.  

 Komunikacijske ovire 

Komunikacija sodelavcev v timu je tista, ki vsa zgoraj našteta področja veţe. Povedano 

drugače, če se pojavijo komunikacijske ovire, se posledično pojavijo tudi na katerem od 

preostalih področij; nasprotno pa, če je komunikacija med posamezniki v timu kvalitetna in 

odkrita, se tudi ovire drugje (organizacijske ovire, ovire vezane na vloge v timu …) laţje 

razrešujejo.  

Vec (2005) je opredelil lastnosti učinkovitega pošiljanja sporočil med komuniciranjem in jih 

opisal. Njegove opise sem preuredila in izdelala seznam ovir, ki zavirajo komunikacijo v 

timu:  

- Uporaba posplošenih oblik – govorec uporablja izraze kot so »večina ljudi«, »naša 

skupina«, poslušalec ima teţavo, saj ne ve, ali tudi govorec sam tako misli (doţivlja) o 

določeni stvari. Uporaba posplošenih oblik je znak prikrivanja lastnega stališča in 

tihega zavračanja. 

- Nerazumljivost povedanega – kadar govorec ne izrazi svojega namena ali vzroka, 

zakaj določeno stvar sporoča ali ko dela miselne preskoke, ki jim poslušalec teţko 

sledi. 

- Neskladje med besednim in nebesednim sporočilom – kadar govorec z besedami 

izraţa nekaj drugega kot nebesedno. Poslušalec je razpet med dvema različnima 

informacijama in tako prihaja do nesporazumov v komunikaciji. 

- Nesporazumi glede doţivljanja – ko komuniciramo o lastnih doţivljanjih in čustvih, 

jih je potrebno tudi ubesediti ali opisati, da ne prihaja do nesporazumov. 

Komunikacija teče bolj jasno in nedvoumno. 

 

Seznam smo dopolnili z ovirami, ki zgoraj niso omenjene, pa prav tako zavirajo komunikacijo 

v timu in (lahko) vodijo v konflikte. Polak (2007) opredeli vzroke komunikacijskih ovir v 

timu. 
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- Neprimernost čustvenih reakcij v procesu komunikacije (npr. neobvladan izbruh jeze 

na timskem srečanju vzgojiteljev; do takšnih trenutkov največkrat pride zaradi 

dolgotrajnega potlačevanja misli/čustev/stališč in neodkrite komunikacije). 

- Nepopolna sporočila (v primeru nepopolnih sporočil se lahko določena pomembna 

informacija izgubi in nastanejo teţave, tudi konflikti). 

- Napadalni ali obrambni stil sporočanja (po navadi se to dogaja v timih s slabo 

komunikacijo, ko zaradi neopravljenih nalog ali drugih teţav, drug na drugega 

prelagajo krivdo, sebe pa ţelijo zaščititi). 

- Medsebojno tekmovanje (člani namesto, da bi sodelovali in si pomagali na poti do 

skupnega cilja, med seboj tekmujejo, kar negativno vpliva na uresničevanje ciljev). 

 

Ugotavljamo, da različni avtorji najpogosteje omenjajo štiri skupine ovir. Tudi sami jih 

izpostavimo kot pogoste ovire v timski komunikaciji vzgojiteljev v vzgojnih ustanovah. 

Dopolnjujemo jih s konkretnimi primeri, ki nam kaţejo kako laţna prepričanja ovirajo 

dobro komunikacijo in vodijo do konflikta v timu (McNamara, 2008 v Vidovič, 2012: 190). 

To so: nepopolna sporoĉila (»Trenuten problem je prevelik, da bi čas izgubljali s pogovori. 

Takoj začnimo delati.« ali »Če vem jaz, potem to vedo vsi.«), napadalni in obrambni stil 

sporoĉanja (»Če bom potreboval tvoje mnenje, te bom vprašal.«), neskladje med besednim 

in nebesednim sporoĉilom (»Vse je v redu, o čem naj se pogovarjamo?«  takšno sporočilo 

navadno za seboj skriva probleme, o katerih člani ne ţelijo govoriti) in nerazumljivost 

povedanega (»Vsem, skoraj vsem sem to ţe povedal, nima smisla ponavljati ţe tolikokrat 

slišano.«). 

Enostavnejši problemi v timih so celo dobrodošli, saj so lahko spodbuda za boljše delo. Če so 

problemi prezahtevni, vzbujajo pri članih nezadovoljstvo in njihovo sodelovanje se lahko 

poslabša, celo zaključi. Nekaj takšnih teţav na področju svetovanja v poklicih pomoči 

navajata Močnik-Bučar in Korenjak (1994: 209). Navedene teţave smo dopolnili s spoznanji 

o značilnostih delovanja vzgojiteljskih timov v vzgojnih ustanovah: 

- Avtoritarnost odnosov. To se dogaja v timu, kjer zaradi rigidne hierarhije ni 

omogočeno izmenjavanje mnenj, ni moţnosti za kreativno delo z uporabniki. Člani 

tima v takšnih primerih povedo in delajo, kar mislijo, da se od njih pričakuje, ne kar v 

resnici čutijo. 
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- Prevelika tekmovalnost med posameznimi člani ali različnimi strokami. Tekmovalnost 

je do neke mere celo dobrodošla, saj spodbuja angaţiranost, zagretost članov. Če pa je 

prevelika, posameznike blokira in ogroţa njihovo skupno delo. 

- Omnipotenca (vsemogočnost) posameznega člana. Takšni vzgojitelji menijo, da bodo 

le oni lahko pomagali uporabniku, zato je njihovo delo v timu skoraj nemogoče. 

Smisel timskega dela je doseganje skupnega dela in omnipotentni vzgojitelji tega niso 

zmoţni, zato je z njimi teţko sodelovati. 

- Pomembnost – veljava posameznega člana. Vodja tima (če ga tim ima) mora biti 

pozoren, da ima vsak član tima svoje mesto, prostor, v katerem dela in moţnost 

izraţanja. Pomembno je, da zna člane tima pohvaliti pa tudi opozoriti na moţne 

napake pri delu. 

- Kaotični odnosi. To se najpogosteje dogaja v timih, kjer delo ni zadostno 

strukturirano. Nespoštovanje dogovorov, nedosledno določeni cilji, netočni sestanki so 

znak neprofesionalnosti.  

 Organizacijske ovire 

Omenili smo raziskavo, ki sta jo Kobolt in Jerebic (2002) izvedla v stanovanjskih skupinah. 

Prav tam so vzgojitelji opredelili tudi ovire, s katerimi se soočajo v stanovanjski skupini. 

Glede na mnenje večine vzgojiteljev je glavna ovira delo z otrokovo in mladostnikovo 

družino. Vzgojitelji se čutijo nemočne, saj ne morejo vplivati na spremembe v 

otrokovem/mladostnikovem domačem okolju. Naslednja ovira, ki so jo opredelili, je 

prezasedenost vzgojne skupine (zaradi prevelikega števila otrok/mladostnikov njihovo delo 

ni tako učinkovito, kot bi ţeleli). Tretje mesto si po pogostosti delita oviri: premalo ĉasa za 

otroke/mladostnike in problematika populacije (nekateri otroci imajo vidne teţave z 

vključevanjem v skupino in bi potrebovali več časa za vzgojno delo, kot ga je mogoče 

zagotoviti).  

 

2.3.3  REŠEVANJE KONFLIKTA 

 

Lipičnik (1997) predlaga, da naj tim skuša probleme reševati sproti, vsako dogajanje med 

reševanjem analizira in skuša pomanjkljivosti odpraviti. Pri tem je lahko v veliko pomoč 

metakomunikacija, ki je eden od načinov pogovora o problemu. Potrebno se je pogovarjati o 

komunikaciji med reševanjem problema/teţave. Olajševalno okoliščino predstavlja tudi 
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poznavanje lastnosti vseh konfliktov na splošno. Lipičnik (prav tam) navaja sedem pozitivnih 

lastnosti konflikta, ki jih lahko izkoristimo kot priloţnosti (in so navedene v opredelitvi tima).  

Sodelavci morajo ob pojavu konflikta v timu  poiskati skupne cilje in skupne rešitve, saj je 

iskanje skupnih ciljev in rešitev boljše orodje pri reševanju konflikta kot pa ugotavljanje in 

premostitev razlik. Mnenja najlaţje uskladimo tako, da iz npr. dveh različnih mnenj sestavimo 

tretje, ki vsebuje poteze osnovnih mnenj (Lipičnik, 1997). Chivers (1995, v Polak 2007) pa 

pravi, da konflikti v mnogih situacijah tudi pozitivno vplivajo na timsko delo. Vsaka 

konfliktna situacija predstavlja timu izziv in priloţnost za konstruktivno reševanje in kazanje 

močnih področij. Tako lahko razliĉna mnenja k sodelovanju privabijo tudi bolj pasivne 

ĉlane tima. Z druge strani pa zastopanje argumentiranega lastnega mnenja lahko poveţe 

enako ali podobno misleče člane tima. Soočanje z različnimi mnenji pa naposled pripomore 

tudi k večji odkritosti in jasnosti v timu. S pomočjo konflikta pa se lahko odpravi tudi kakšen 

dolgotrajen problem, ki ovira tim in njihovo delo. 

Konflikti so neprijetni in v timu povzročajo zelo napeto ozračje. Lipičnik (1997) ugotavlja, da 

se v nekaterih timih zato ţelijo konfliktom izogniti, tako da jih ignorirajo. Tega omenjeni ne 

podpira. Pojavljanje konflikta je naravno in celo dobro za tim. Na konflikt se je treba 

pripraviti in se ga naučiti reševati. Pomembno je, da sodelavci razumejo, zakaj se je določen 

konflikt pojavil, in si ustvarijo klimo, ki poudarja pozitivne lastnosti konflikta. 

Chivers (1995, v Polak, 2007: 127) za reševanje konfliktov v timu predlaga uporabo 

naslednjih korakov:  

1. razjasnitev značilnosti konflikta (kako se konflikt kaţe); 

2. analiza vplivov konflikta na skupno delo in dogajanje v timu; 

3. analiza prednosti, ki jih bo v timu prinesla rešitev konflikta; 

4. vključitev vseh v konflikt vpletenih ljudi; 

5. zagotavljanje aktivnega pristopa h konfliktom (različnim argumentom, mnenjem, 

stališčem o konfliktu aktivno prisluhnejo vsi člani); 

6. izraţanje razumevanja za različne vzroke konfliktov (tolerantno sprejemanje in 

soočanje s konflikti); 

7. vključevanje zunanjih ljudi v reševanje konflikta, če se tim s tem strinja (člani ostalih 

timov, vodstvo vzgojne institucije); 

8. pojasnjevanje učinkov konflikta in pričakovanih sprememb, povezanih z odpravo 

konflikta; 
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9. opredelitev prednosti, ki jih bodo spremembe prinesle vsakemu posamezniku in timu. 

Reševanje konfliktov v timu je velikega pomena in zato bi morali člani tima na tem veliko 

delati. Ne samo v timu, dobro bi bilo izpostaviti pomen pojavljanja in aktivnega reševanja 

konfliktov na ravni ustanove. Kot je ţe opisano, Chivers (1995, v Polak, 2007), predlaga 

strukturno reševanje konfliktov. Ta način se mi zdi uporaben in bi ga bilo dobro uveljaviti v 

vzgojiteljskih timih. Bolj zapletene in teţje rešljive konflikte člani tima včasih ne morejo 

rešiti sami. Dobro je, da se o teh pogovorijo ob prisotnosti strokovnjaka. Supervizija je 

idealna priloţnost za to. V nadaljevanju bo več pozornosti posvečeno prav superviziji. 
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3  SUPERVIZIJA KOT PRISPEVEK K REFLEKSIJI DELA    

 

»Delavec na tem področju potrebuje poleg ustrezne strokovne izobrazbe tudi spremljajoče 

svetovanje – supervizijo. Ta je na vseh področjih našega dela nepogrešljiva. Namen 

supervizije je spodbuditi strokovnjaka k temu, da bo svoje vsakodnevno delo z otroki in 

mladostniki učinkovito opravljal glede na njihove vsakodnevne potrebe« (Kiehn, 1997: 61). 

Kobolt (2000b) vidi supervizijski proces kot priloţnost strokovnjakom, da si s sodelavci 

izrazijo podporo in se usklajujejo. Je prostor za učenje in spoznavanje različnih perspektiv 

videnja konkretnih poklicnih problemov, ki od njih zahtevajo odzivanje in usklajeno 

delovanje. Sposobnost zavzemanja perspektive drugega nam veča profesionalno širino, širi 

socialno kompetenco in ponuja različne načine ravnanja. 

 

3.1  POTREBA VZGOJITELJEV PO SUPERVIZIJI     

 

Poljak (2003) opredeli glavno vodilo dela socialnega pedagoga, ki je delo »s primerom« in ne 

delo »na primeru«, kar zahteva stalno prilagajanje potrebam druţbe in posameznikom v njej. 

Fleksibilnost dela onemogoča občutek varnosti (ki jo nudijo utečene oblike dela) in 

strokovnjaka silijo v stalno preverjanje ustreznosti dela in delovnih metod. Supervizija je tako 

temeljni instrument, s pomočjo katerega socialni pedagog preverja, ocenjuje in reflektira svoje 

delo in tako sledi razvojnim trendom poklicnega profila. 

Ugotavljamo torej, da je temeljna značilnost poklicev pomoči nedefiniranost in kompleksnost 

situacij, s katerimi se pri svojem delu socialni pedagog (vzgojitelj) sooča. Tudi Kobolt in 

Ţorga (2000) pravita, da so situacije nudenja pomoči kompleksne narave in od strokovnjaka 

zahtevajo delo na več nivojih hkrati. Osebni, odnosni, institucionalni, strokovni in drugi vidiki 

se med seboj prepletajo in pogosto med seboj tudi interferirajo. Na ravnanje strokovnjaka v 

takih poloţajih vplivajo poleg strokovnega znanja tudi njegove vrednote, stališča, druge 

osebnostne lastnosti in odnos, ki ga ima do človeka, s katerim je v stiku. Na dane situacije 

vplivajo tudi pričakovanja uporabnikov, vzdušje v ustanovi, druţbenopolitični kontekst in 

mesto stroke v njem.          

Poljak (2003) meni, da se socialni pedagog srečuje z velikim razkorakom med pričakovanji 

okolja in lastno učinkovitostjo pri delu. Učinkovitost je pogosto prenizka in kratkotrajna, kar 
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omaja strokovnjakov občutek kompetentnosti, zato podvomi v lastno strokovnost in 

učinkovitost. Kobolt in Ţorga (2000) se s tem strinjata. Pravita, da kompleksnost dela in 

odzivi ljudi pripomorejo k strokovnjakovi negotovosti o lastnem strokovnem pristopu. V 

skrajnih primerih pa prinašajo močne psihične obremenitve in občutke krivde. Tako 

strokovnjak razmišlja o delovnih problemih tudi v prostem času. 

Poljak (2003) opozarja, da se socialni pedagog ukvarja z otroki in mladostniki, ki jih je druţba  

odrinila na rob, vzgaja pa jih s svojo osebnostjo. Zato pravi, da je zanj še posebej pomembno, 

da se zaveda lastnih mehanizmov, ki jih uporablja v odnosu do uporabnikov. Med delom je 

potrebno ozavestiti lastne mehanizme identifikacije, odporov, transferja, za kar je potrebna 

refleksija delovanja v odnosu. Ta potreba se najbolj učinkovito zadovolji med supervizijo 

strokovnjaka. 

3.2       SKUPINSKA IN TIMSKA SUPERVIZIJA  

 

Kobolt (2000a) opredeli supervizijo tima kot posebno obliko skupinske supervizije, ki poteka 

v okviru določene institucije (šola, vzgojni zavod itd.) 

Bezić (2004) pa izpostavi razlike med skupinsko in timsko supervizijo. Med skupinsko 

supervizijo se člani pogovarjajo o problemih, ki izvirajo izven skupine, v njihovih lastnih 

skupinah, v interakciji z njihovimi uporabniki in sodelavci. Interakcija samih članov 

supervizijske skupine lahko postane tema supervizije le v primerih, ko je to potrebno za 

razjasnitev določenega primera pri superviziji ali če se med člani skupine pojavijo konflikti, 

ki onemogočajo nadaljnje delo. Timska supervizija pa je usmerjena na delovne odnose 

članov tima in na delovni proces. Člani delovnih skupin in člani tima pri superviziji so isti. 

Med njimi so ţe vzpostavljeni določeni odnosi, ki so lahko predmet pogovora na 

supervizijskih srečanjih. 

Kobolt in Ţiţak (2010) dopolnjujeta, da člani tima v procesu timske supervizije reflektirajo 

predvsem oblikovanje in vzdrţevanje njihovih medsebojnih odnosov, kje in kakšne 

komunikacijske ovire se pojavljajo med njimi, kaj sproţa ovire v odnosih in komunikaciji. 

Veliko bolj se dotikajo medsebojnih odnosov, nezavednega in nerazvidnega v medsebojnih 

odnosih in čustvenih ravneh med njimi. 

Kobolt (2000a) pravi, da na delovanje članov delovne skupine ali tima, če to ţelimo ali ne, 

vpliva ustanova, s svojimi normami, pravili, hierarhijo in preteklostjo. V timu pogosto 
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obstajajo določene medsebojne zamere in konflikti (prikriti ali odkriti), ki pomembno vplivajo 

na proces supervizije (delikatna/vprašljiva postane točka varnosti članov). 

Prav zaradi ţe navedenih razlogov je ena izmed bistvenih zahtev in značilnosti timske 

supervizije posvečanje zadostne pozornosti temam, kot so varnost, konflikti in različnosti 

članov tima, soodvisnost. Analiza skupinsko-dinamičnega dogajanja in elementov, povezanih 

z njim, je v timski superviziji poglavitnega pomena (Kobolt, 2000a).  

V nadaljevanju posvečamo pozornost pomembnim temam timske (in skupinske) 

supervizije. Schein (1969, v Bezić, 2004) navaja, da je glavna tema timske supervizije 

sodelovanje, ki ga lahko razdelimo na šest podtem. To so teme, ki jim je v procesu supervizije 

potrebno posvetiti posebno pozornost: 

1. Komunikacija – sposobnost članov tima, da si med seboj pošiljajo in prejemajo 

sporočila. Posebno pozornost je potrebno posvetiti kvaliteti komunikacije med 

sodelavci. 

2. Skupinske norme, pravila vedenja v skupini – potrebno se je pogovoriti o pravilih, po 

katerih se ravnajo (kdo določa pravila, ali se jih vsi drţijo), posebno pozornost 

posvetimo nepisanim pravilom, ki na tim pomembno vplivajo. 

3. Vodenje tima, vprašanja moči in avtoritete v timu – vprašanje formalne in neformalne 

moči/avtoritete in vpliv slednjega na interakcijo članov v timu. 

4. Vloge v timu – vsak posameznik prevzame določene timske vloge, pri superviziji se 

člani sprašujejo, koliko so določene vloge fiksirane oziroma kolikšna je fleksibilnost 

vlog med člani (menjave vlog). 

5. Sprejemanje odločitev – kdo odločitve sprejema, ali se vsi člani z njimi strinjajo, na 

kakšen način se odločajo v timu. 

6. Odnosi do okolja (ustanove, drugih timov) – kako se tim kaţe v druţbi, kakšen vtis 

ţeli pustiti v zunanjem okolju. 

Kobolt in Ţiţak (2010) prav tako opredelita teme, ki se v procesu supervizije najpogosteje 

pojavljajo, razdelita jih v štiri sklope:                 

- refleksija delovnih postopkov, vezanih na uporabnike (odvisnost in medsebojna 

povezanost članov, kaţe se skozi evalvacijo nezavednih mehanizmov); 

- refleksija odločanja, odgovornosti vodje in posameznih članov (4. in 5. točka delitve 

po Sheinu); 
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- teme, povezane z vprašanji moči, solidarnosti, medsebojnih odnosov (3. točka delitve 

po Scheinu);  

- tema v psihoanalitično usmerjeni superviziji je lahko tudi ozaveščanje preteklih 

odnosov v timih in njihovo ponavljanje v sedanjosti (tim je v marsičem podoben 

druţini, med člani se oblikujejo osebni odnosi in prav zato posamezniki nezavedno 

strukturirajo svoje izkušnje iz zgodnejših socialnih odnosov tudi na ravni tima). 

 

3.3  PRIMERNI SUPERVIZIJSKI PRISTOPI 

 

Superviziji pogosto pripisujejo tri funkcije (Dekleva, 1993): 

1. vodstveno (cilj – usmerjanje in integriranje delovanja ustanove), 

2. izobraţevalno (cilj – razvijanje poklicnih znanj in spretnosti), 

3. podporno (cilj – osebnostni razvoj, razvoj delovnih skupin, preprečevanje poklicnega 

izgorevanja). 

Vse funkcije skupaj pa naj bi povečevale učinkovitost dela in zagotavljale kvalitetno bivanje 

otrok/mladostnikov v vzgojnih ustanovah.  

3.3.1  Didaktična supervizija 

 

Glede na delitev supervizije na tri funkcije (Dekleva, 1993), se izobraţevalna funkcija 

realizira v didaktični obliki supervizije. Kristančič (1994) opredeli didaktično supervizijo kot 

proces razvijanja strokovne kompetentnosti, v katerem strokovnjak (supervizant) pridobiva 

spretnosti komunikacije, prepoznava lastne omejitve in moči v vlogi strokovnjaka in se 

izobraţuje na osebnem področju delovanja. Kobolt (1995) pravi, da mora biti strokovnjak v 

tesnem stiku s praktiĉnim delom, le tako lahko razvija strokovno znanje in kompetence. 

Kobolt in Ţorga (2000) razlagata, da strokovnjak preko preučevanja lastnega dela z 

uporabniki v procesu supervizije razvija sposobnosti, spretnosti in razumevanje odnosov, 

dogodkov in procesov iz poklicne preteklosti. Supervizor mu je pri tem v pomoč in ga 

usmerja v boljše razumevanje uporabnika, razumevanje dinamike v odnosu z uporabnikom, 

ozaveščanje lastnih odzivov v odnosu do uporabnika, refleksijo intervencij in raziskovanje 

ostalih moţnosti ravnanja. 
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V nadaljevanju je predstavljeno izkustveno učenje v superviziji, ki je oblika didaktične 

supervizije. Po Kolbu (1984, v Erzar Metelko, 1999) je učenje proces, kjer znanje nastaja na 

osnovi izkušenj, ki spreminjajo stara spoznanja. V tem procesu znanje nastaja na osnovi 

spremembe izkušenj in neposrednega ter razmišljujočega dojemanja izkušenj. 

Kolb (1984, v Ţorga, 2002a: 23 28) navaja štiri dejavnosti, ki se prepletajo v izkustvenem 

učenju: 

1. konkretna izkušnja oz. v superviziji zgodba o njej (supervizant pisno pripravi izkušnjo 

iz poklicnega ţivljenja, si zastavi določena vprašanja, na katera skuša odgovoriti v 

procesu supervizije, supervizor izkušnjo/zgodbo preoblikuje tako, da se supervizant 

lahko iz nje uči o sebi in lastnem poklicnem ravnanju); 

2. refleksija te izkušnje oz. razmislek o njej (supervizant ob pomoči supervizorja opazuje 

svojo izkušnjo in jo skuša analizirati »z očmi tretje osebe«, spoznava ozadje svojega 

ravnanja, občutke in vzvode, ki ga vedno znova vodijo k določenemu vedenju, ter 

odkriva dejavnike, ki so vplivali na njegove odločitve); 

3. abstraktna konceptualizacija oz. osmišljanje izkušnje (supervizant se sooča s svojimi 

obrambami/čustvi/stili vedenja in prepoznava teorije/stališča/vrednote, ki usmerjajo 

njegovo ravnanje, v tej fazi prihaja do novih spoznanj, ki jih mora posameznik 

vključiti v obstoječo miselno strukturo in jih z ţe obstoječimi povezati v nove vzorce 

poklicnih ravnanj in prepričanj); 

4. praktično eksperimentiranje oz. delovanje na drugačen, nov način (na tej točki je 

supervizant sposoben na preteklo izkušnjo pogledati iz novega zornega kota in 

ugotavljati, kaj se je naučil in kako bi lahko bolje ravnal, na osnovi teh spoznanj lahko 

načrtuje nove vzorce vedenja in nove stile/koncepte, v novih delovnih okvirih lahko 

novo naučene vzorce preizkuša). 

Kolb (prav tam) poudarja, da se učni proces lahko začne na kateri koli točki kroga, vendar je 

pomembno, da vedno zajema vse štiri dejavnosti. Ţorga (2000) pravi, da je učenje v procesu 

supervizije odvisno od supervizanta – čim manj se počuti ogroţenega glede lastnih delovnih 

doseţkov in čim bolj je odprt za nove ideje in uvide, več lahko pridobi (strokovni razvoj) 

skozi proces supervizije. 
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3.3.2  Podporna supervizija 

 

Glede na delitev supervizije na tri funkcije (Dekleva, 1993) se funkcija podpore realizira v 

podporni obliki supervizije. Kobolt in Ţorga (2000) jo razumeta kot prepoznavanje in 

ozaveščanje čustev, ki se pojavijo ob delu z uporabnikom. Na ta način se supervizanti učijo 

vzpostavljanja distance, analiziranja in evalviranja lastnega delovanja in se zaščitijo pred 

sindromom izgorelosti.  

Tudi Hudson (1994) pravi, da se vzgojitelji v vzgojnih ustanovah nenehno srečujejo s 

sprejemanjem pomembnih odločitve glede uporabnikov. To prinaša s seboj veliko čustvenih 

naporov, napetosti in stresa. Supervizijski proces jim predstavlja podporo, saj člani na 

srečanjih delijo svoje izkušnje in so drug drugemu v oporo pri tem. Tako se laţje soočajo z 

lastnimi občutki nemoči, nekompetentnosti in s strahovi. 

Eiselt (2009) razume podporni vidik supervizije kot podporo na emocionalni ravni 

(zavedanje supervizantov, da so njihova čustva sprejeta in upoštevana) in kognitivno 

podporo (pomoč supervizantu, da sam poišče primerne rešitve) posamezniku. Podporna 

vloga v procesu supervizije je nuja za doseganje različnih ciljev (edukativnih, timskih …), saj 

so čustveni procesi tesno povezani z ostalimi psihičnimi procesi. Če ţelimo v večji meri 

zadovoljiti edukativno vlogo, mora biti najprej zadovoljena podporna vloga v superviziji. 

Hawkins in Shohet (1989, v Kobolt, 1996) opredelita podporne vidike supervizije. V procesu 

supervizije ima posameznik moţnost, da ga udeleţenci supervizije in supervizor slišijo in 

razumejo, mu pomagajo pri oblikovanju novih vprašanj in mu pomagajo pogledati na problem 

z novega zornega kota. Kobolt (1996) izpostavi motivacijo posameznika za refleksijo 

lastnega dela kot predpogoj za uspešno izvedeno podporno supervizijo. 

Eiselt (2009: 35) zelo dobro povzame podporni vidik supervizije: »Supervizija ustvarja 

pogoje za reflektiranje, ta pa omogoči predelavo informacij, prepoznavanje osebnostnih 

lastnosti in obrambnih mehanizmov. Vse to vodi v bolj učinkovito vedenje ter preventivo pred 

psihosomatskimi boleznimi in izgorevanjem«.  
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3.3.3  Intervizija  

 

»Intervizijo razumemo kot proces in metodo dela oz. učenja, v kateri majhna skupina ali 

dvojica kolegov nudi supervizijo drug drugemu. Imenujemo jo tudi vrstniška supervizija, s 

čimer poudarjamo, da gre za metodo, pri kateri strokovnjaki s podobno stopnjo poklicne 

usposobljenosti proučujejo in reflektirajo lastne poklicne izkušnje« (Ţorga, 2002b: 116). 

Ţorga (1996) poudarja, da intervizija pomaga strokovnjakom integrirati lastne misli, občutke 

in delo. Poleg tega povezuje praktične izkušnje s teoretičnim znanjem, omogoča samostojno 

strokovno delovanje in prenos znanstvenih ugotovitev v prakso. 

Siegers (1998, v Kessel, 2002) opredeli značilnosti intervizije kot značilnosti kolegialnega 

posvetovanja. Preoblikovali in uredili smo jih tako, da sovpadajo z značilnostmi intervizije: 

- sodeluje 2–8 udeleţencev, ki opravljajo enak/podoben poklic in imajo skupne cilje, 

- udeleţba je prostovoljna, člani nimajo odnosov podrejenosti ali nadrejenosti, ampak so 

med seboj enakovredni, 

- člani si med seboj pomagajo in sodelujejo pri obravnavi lastnih in tujih 

vprašanj/problemov, 

- izmenjava mnenj in rešitev glede določenega primera navadno pozitivno vpliva na 

poklicni razvoj udeleţenih. 

Navajamo nekatere prednosti intervizije, ki sta jih izpostavili avtorici Miloševič Arnold 

(1999) in Ţorga (2002b): 

- intervizija je oblika supervizije, pri kateri nobeden od udeleţencev ne prevzema stalne 

vloge supervizorja, tako člani razvijajo sposobnosti, potrebne za prevzemanje obeh 

vlog; 

- člani so praviloma izenačeni glede na status, znanje in izkušnje, tako se v skupini laţje 

vzpostavi zaupanje, varnost, odkritost; pri tem lahko člani uporabljajo strokovni jezik 

in se razumejo brez pretiranih dodatnih razlag; 

- vsebina intervizije izhaja iz konkretne delovne izkušnje enega od članov, tako se vsi 

učijo iz izkušenj kolegov, rešitve pa so aktualne in takoj uporabne; 

- skozi intervizijo se člani učijo reflektiranja (sistematično členjenje dogodka in čustev 

ob njem), pogoj za to sta občutek varnosti vseh članov in dobra medosebna 

komunikacija, ki v poklicih pomoči predstavlja eno od strokovnih delovnih metod; 
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- s pomočjo intervizije se razvija odgovornost strokovnih delavcev in krepi se zavest v 

posamezniku, da je poklicno samostojna in avtonomna oseba, ki zmore razreševati 

svoje teţave, kar hkrati predstavlja cilj intervizijskega procesa. 

Ţorga (2002b) opredeli tudi nekatere pomanjkljivosti intervizijske oblike: 

- glede na to, da skupina deluje brez vodje, je potrebna močna in jasna struktura, ki jo 

vzpostavljajo člani (izkušeni, strokovno dobro usposobljeni člani); 

- skupina deluje na ravni naloge (usmerjenost na izpolnjevanje nalog) in ravni vzdušja 

(usmerjenost na varno, dobro počutje), obe sta enako pomembni za učinkovito 

intervizijo in dobra intervizijska skupina ima ravno pravo mero obeh ravni, kar je v 

realnosti teţko dosegljivo; 

- lahko se pojavijo teţave v komunikaciji (tekmovanje, strah pred kritiko …). 

 

Intervizija je primerna predvsem za zrele in odgovorne strokovnjake, z daljšimi delovnimi 

izkušnjami, strokovnim znanjem in znanjem s področja komunikacije. Pri delu v skupini je 

pomembno, da imajo znanja skupinske dinamike, vodenja skupin in izkušnje z obema (Ţorga, 

2002b). 
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III EMPIRIČNI DEL 

 

1 RAZISKOVALNI PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE 

 

Skozi študij socialne pedagogike smo se srečevali s timskim delom tako v teoriji kot na naših 

praktičnih usposabljanjih po različnih ustanovah. Ne nazadnje smo tudi študentje med seboj 

pogosto timsko sodelovali pri različnih projektih, v okviru študija in tudi širše. Spoznavali 

smo zakonitosti dela v timu, njegove prednosti in slabosti. Ob vključitvi na trg dela je 

tematika še zanimivejša, aktualnejša. Poudarjamo, da je dobro sodelovanje med vzgojitelji 

izjemnega pomena za kvalitetno delo z otroki in mladostniki v vzgojnih ustanovah.  

V empiričnem delu bomo s kvalitativno raziskavo, s pomočjo štirih pogovorov z vzgojitelji 

(iz štirih vzgojnih timov
5
), raziskali njihovo doţivljanje tima in izbrane značilnosti timskega 

dela v vzgojnih ustanovah. Posebno pozornost bomo namenili njihovi oceni timskega duha, 

delitvi dela, spopadanju s konflikti in reševanju le-teh. Zanima nas tudi, kako se spoprijemajo 

z raznolikostjo članov v timu in ali jim je pri vsem tem v pomoč supervizija. 

Cilja diplomske raziskave sta ugotoviti, kakšno je dojemanje timskega dela vzgojiteljev v 

vzgojnem zavodu in mladinskem domu ter ali tip ustanove vpliva na nekatere značilnosti 

timskega dela. 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 Kako vzgojitelji opredelijo svoj tim? 

 Kako se spoprijemajo z raznolikostjo članov v timu? 

 Kako ravnajo pri konfliktih/nesoglasjih, ki se pojavljajo v timu?  

 Kako si razdelijo delo (v timu)? 

 Kako v vzgojnih ustanovah izvajajo supervizijo in kako jo doţivljajo vzgojitelji?  

 Ali se ocene značilnosti timskega dela (vzgojiteljska opredelitev tima, spoprijemanje z 

raznolikostjo, ravnanje s konflikti, delitev dela in supervizija) razlikujejo glede na tip 

ustanove? 

 

                                                             
5 Vse skupine vzgojiteljev, ki  jih navajamo v  raziskavi, imenujemo vzgojni timi ne glede na to, kako se sami 

opredelijo (tim – delovna skupina). 
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2 RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

Za raziskovanje smo izbrali kvalitativni raziskovalni pristop, in sicer tehniko pogovora v 

fokusnih skupinah. To je tehnika zbiranja podatkov, pri kateri raziskovalec zbere več oseb z 

namenom, da se pogovarjajo o določeni temi, ki je članom fokusne skupine ţe vnapre j 

poznana. Posledično je bil naš namen tudi zbrati različna mnenja in stališča spraševanih oseb. 

V diplomsko delo smo vključili štiri fokusne skupine. Člani fokusnih skupin so člani vzgojnih 

timov dveh vzgojnih ustanov v Sloveniji, vzgojnega zavoda za srednješolsko populacijo in 

mladinskega doma za osnovnošolsko populacijo. Uporabili smo pol-strukturirano tehniko 

spraševanja, saj smo imeli za vse fokusne skupine vnaprej pripravljena določena vprašanja, ki 

se navezujejo na temo raziskave. Določene teme, ki smo jih obravnavali v pogovorih, pa so se 

pojavile spontano. 

2.1 OPIS VZORCA IN OKOLIŠČINE POGOVORA 

 

VZGOJNI ZAVOD 1 

Prvi pogovor smo izvajali v vzgojnem zavodu za srednješolsko populacijo, v kabinetu ene 

od njihovih vzgojnih skupin. Pri pogovoru so sodelovali tri vzgojiteljice in en vzgojitelj. 

Pogovor je bil kratek, trajal je le 28 min. Tudi sami smo bili pod pritiskom, ker smo čutili, da 

vsi vzgojitelji hitijo in ţelijo, da intervju izvedemo v najkrajšem moţnem času. Drugih 

motečih dejavnikov ni bilo. 

Dogovorjeni smo bili, da se dobimo ob 18. uri. Prišla sem 10 min prej. Vzgojiteljica (V3), ki 

je bila v sluţbi, je imela ravno teţave z dvema mladostnicama, ki sta bili na begu. Rekla je, da 

je danes zanjo posebno teţak dan in da ne sledi več dogajanju (čutili smo, da je napeta, tudi 

malce jezna na dekleti). Ob 18. uri sta prišli še dve vzgojiteljici (V1 in V2). Bili smo ţe malo 

nestrpni, ker vzgojitelja še vedno ni bilo. Vzgojiteljice so omenile, da so ga ţe vse spomnile 

na današnji dogovor in da zanj zamujanje ni nenavadno. Dobili smo občutek, da jih motijo 

njegove zamude, a da so se njegove razvade ţe navadile. Po dvajsetih minutah ĉakanja je 

prišel in lahko smo začeli s pogovorom. 
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Preglednica 2: Prikaz izobrazbe, delovne dobe in področja delovnih izkušenj vzgojiteljev v 

timu vzgojnega zavoda 1. 

 SPOL IZOBRAZBA DELOVNA DOBA PODROĈJE DEL. 

IZKUŠENJ 

VZGOJITELJICA 1 Ţ uni. dipl. soc. ped. 10 let 4 leta OŠ 

6 let VZ 

VZGOJITELJICA 2 Ţ uni. dipl. soc. ped. 6 let 1 leto Unicef 

5 let VZ 

VZGOJITELJICA 3 Ţ uni. dipl. soc. ped. 13 let 13 let VZ 

VZGOJITELJ 4 M uni. dipl. soc. del. 25 let 25 let VZ 

 

VZGOJNI ZAVOD 2 

Skupinski pogovor je trajal 45 min. Pogovarjali smo se s tremi vzgojiteljicami in enim 

vzgojiteljem, in sicer v kabinetu vzgojne skupine (v vzgojnem zavodu za srednješolsko 

populacijo). Moteč dejavnik je bilo sesanje enega od mladostnikov v ozadju. Našega 

pogovora direktno ni motilo, smo pa imeli nekaj teţav pri zapisu pogovora. 

Vzgojitelji med samim pripovedovanjem nimajo oĉesnega stika drug z drugim. Vzgojiteljica 

1 je med pripovedovanjem večkrat gledala v tla. Ostali vzgojitelji so večinoma gledali nas in  

pripovedovali, razlagali. Začutili smo jih kot razmeroma hladno skupino. 

Preglednica 3: Prikaz izobrazbe, delovne dobe in področja delovnih izkušenj vzgojiteljev v 

timu vzgojnega zavoda 2. 

 SPOL IZOBRAZBA DELOVNA DOBA PODROĈJE DEL. 

IZKUŠENJ 

VZGOJITELJICA 1 Ţ Uni. dipl. soc. ped 19 let 3 leta PREVZ.DOM 

16 let VZ 

VZGOJITELJICA 2 Ţ Uni. dipl. soc. ped 4 leta 4 leta VZ 

VZGOJITELJICA 3 Ţ prof. ped. in soc. 24 let 1 leto OŠ 

23 let VZ 

VZGOJITELJ 4  M Uni. dipl. lik. ped. Cca. 7 let Različne OŠ, 1 leto vrtec 

6 let VZ 
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MLADINSKI DOM 1 

Pogovor smo izvedli v kabinetu mladinskega doma za osnovnošolsko populacijo, trajal pa 

je 50 minut. Prisotni sta bili dve vzgojiteljici, vzgojitelja, ki dela z njima, ni bilo (zaradi 

zdravstvenih razlogov). Vzgojiteljici sta bili zelo zgovorni. Med pogovorom sta se občasno 

zaklepetali o temah, ki za našo raziskavo nimajo ključnega pomena. Motečih dejavnikov ni 

bilo. 

Preglednica 4: Prikaz izobrazbe, delovne dobe in področja delovnih izkušenj vzgojiteljev v 

timu mladinskega doma 1. 

 SPOL IZOBRAZBA DELOVNA 

DOBA 

PODROĈJE DEL. 

IZKUŠENJ 

VZGOJITELJICA 1 Ţ Dipl. šp. vzg. 5let Mladinski dom 

VZGOJITELJICA 2 Ţ Uni.dipl.spec.ped + MVO 29 let Mladinski dom 

VZGOJITELJ 3 M Ni podatka Ni podatka Ni podatka 

 

MLADINSKI DOM 2 

V pogovoru sta sodelovali dve vzgojiteljici. Pogovarjali smo se v enem od kabinetov v 

mladinskem domu za osnovnošolsko populacijo. Vzgojiteljici sta bili zelo komunikativni 

in čutili smo, da sta iskreni. Na postavljena vprašanja sta odgovarjali konkretno. Pogovor je 

bil zelo sproščen, trajal je 50 minut. Nekajkrat je v kabinet vstopila vzgojiteljica za 

individualno pomoč, a pogovora ni zmotila. 

Preglednica 5: Prikaz izobrazbe, delovne dobe in področja delovnih izkušenj vzgojiteljev v 

timu mladinskega doma 2. 

 SPOL IZOBRAZBA DELOVNA 

DOBA 

PODROĈJE DEL. 

IZKUŠENJ 

VZGOJITELJICA 1 Ţ prof. defekt. za MVO 16let MD 

VZGOJITELJICA 2 Ţ prof. defekt. za MVO+DP  16 let OŠ in MD 
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2.2 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

 

Izvedli smo štiri pogovore v fokusnih – usmerjenih skupinah, in sicer dve v vzgojnem zavodu 

in dve v mladinskem domu. Ustanovi smo izbrali naključno. Res pa je, da smo namenoma 

izbrali vzgojni zavod in mladinski dom zaradi ţelenega prikaza razlik med timskim 

delovanjem v dveh različnih institucijah. Z odzivnostjo ustanov smo zelo zadovoljni, saj sta se 

obe odzvali pozitivno in nam omogočili izvajanje pogovorov v njihovih prostorih.  

Podatke, potrebne za namen raziskave, smo zbrali s pomočjo štirih delno strukturiranih 

pogovorov s štirimi vzgojiteljskimi timi. Ta tehnika raziskovanja se nam je zdela 

najprimernejša, saj smo lahko med pogovorom v ţivo spremljali njihov timski duh. Z 

določenimi vnaprej pripravljenimi vprašanji smo pogovor usmerjali k njihovi timski dinamiki 

in sodelovanju. Vse pogovore smo posneli z diktafonom in jih kasneje prepisali. Ob 

pogovorih smo beleţili nekatere neverbalne odzive sogovorcev. Tako smo poskrbeli za 

popolnost in zaokroţeno celoto vseh pogovorov. 

Vsi pogovori so bili izvedeni maja 2013. Posamezni pogovor je trajal pribliţno eno uro, 

najkrajši le pol ure. 

Ko smo pogovor dobesedno zapisali, smo ga dopolnili s svojimi opaţanji in ga pričeli 

analizirati. Najprej smo vsak prepis nekajkrat prebrali, da smo dobili vpogled v celotno 

besedilo. Nato smo pomembnejše dele besedila označili. Ti deli besedila predstavljajo 

dobesedne navedke in so predstavljeni v analizi posameznih pogovorov. Na ta način smo 

izluščili tudi najpomembnejše teme, ki so se pojavljale v pogovorih. V nadaljevanju so 

predstavljene analize posameznih pogovorov v vzgojnih timih. Kasneje smo analize med 

seboj primerjali in tako dobili vpogled v doţivljanje timskega dela vzgojiteljev štirih vzgojnih 

skupin v dveh vzgojnih ustanovah. Dobesedni zapis enega pogovora je naveden v prilogi. 
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3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA KVALITATIVNE ANALIZE 

PODATKOV 

 

Na začetku so predstavljeni vzgojni timi, kjer smo opravili pogovore in okoliščine teh 

pogovorov. Rezultati so prikazani glede na tematiko, ki se je v pogovoru odvijala. To pomeni 

hkratno predstavitev posamezne teme – področja – za vse štiri time. 

Nato so glavne lastnosti timskega dela v vzgojnih zavodih združene na eni strani in glavne 

lastnosti timskega dela v mladinskih domovih na drugi strani. 

Na koncu je opravljena primerjalna analiza timskega dela po šestih raziskovalnih 

vprašanjih. Tako smo dobili odgovore na glavna zastavljena vprašanja diplomskega dela.  
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Preglednica 6: Predstavitev rezultatov. 

 VZGOJNI ZAVOD MLADINSKI DOM 
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TEME TIM 1 VZ TIM 2 VZ TIM 1 MD TIM 2 MD 
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IT
. 

 

T
IM

A
 

So delovna skupina, 

drug drugemu se 

prilagajajo in se 
drţijo postavljenih 

mej. 

Neprepričljivo se 

opredelijo kot tim. 

Skrbijo za enotne 
timske cilje, 

medsebojne razlike 

dojemajo kot 

prednost. 

So tim, ki dobro 

sodeluje, sprejema 

dogovore in se 
medsebojno 

usklajevanje 

(mnenja, cilji). 

Sta tim, ki iskreno 

sodeluje, medsebojno  

izmenjavata mnenja 
in se  usklajujeta 

glede ciljev dela. 

R
E

Š
E

V
A

N
J
E

 

K
O

N
F

L
IK

T
A

 Ne priznavajo 

konflikt. Med njimi  

so nestrinjanja, 

nesoglasja, ki jih 
rešujejo skozi 

iskren pogovor. 

 Ni večjih 

konfliktov. 

Komentar 

sodelavca  
dojemajo kot 

konstruktivno 

kritiko.  

Nestrinjanja 

rešujejo na miren 

način, skozi 

pogovor. 

Konflikti so dobri. 

Sčasoma sta se jih 

naučili reševati in na 

koncu vedno najdeta 
skupno pot. 

D
E

L
IT

E
V

 D
E

L
A

 Formalni vodja. 

Vsi vzgojitelji 

delajo za/z vsemi 

mladostniki  in vsi 

sodelujejo z 

druţinami. 

Formalni in 

neformalni vodja. 

Vsak vzgojitelj 

ureja 

dokumentacijo za 

določene 

mladostnike in vsi 

sodelujejo z vsemi 

druţinami. 

»Vodje ne 

potrebujemo«. 

Vsak vzgojitelj 

ureja 

dokumentacijo za 

določene otroke in 

sodeluje z 

druţinami. Delo si 

razdelijo pravično 

in se prilagajajo. 

Neformalna vodja – 

skrbi le za 

organizacijo. 

Obe delata in urejata 

stvari za vse otroke. 

Sodelujeta tudi z 

nekaterimi  

zunanjimi  

ustanovami. Delo si 

delita sproti. 

S
U

P
E

R
V

IZ
IJ

A
 

Skupinska 

supervizija (vsi vzg. 

v ust.), enkrat 
mesečno. Je 

koristna (odvisna 

od supervizorja). 

Aktualne teme: 

sodelovanje tima, 

droge, spolne 

zlorabe, druţina. 

Skupinska 

supervizija (vsi vzg. 

v ust.), enkrat 
mesečno. 

Vprašljivost 

koristnosti (odvisno 

od supervizorja in 

tem). Velikokrat 

neaktualne in 

nekoristne teme. 

Oblika konzultacije 

enkrat mesečno.  Je 

koristna, 
obravnavajo 

konkretne  primere. 

Kakovost sup. je 

odvisna od: 

zaupnosti, 

supervizorja 

števila udeleţencev. 

Supervizije se ne 

udeleţujeta.  

»Intervizija« druga z 
drugo. Kakovostna 

supervizija je 

odvisna od: 

supervizorja, 

medsebojnega stika, 

zaupanje,kvalitetna 

refleksija. 

P
O

V
Z

E
M

A
N

J
E

 I
N

 

A
N

A
L

IZ
A

 R
A

Z
L
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V
Z

 -
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D
 

Uresničevanje (timskih) ciljev. 

TIM/DELOVNA SKUPINA 

Medsebojno sodelovanje, skupno vodenje 

tima.           TIM 

Nesoglasja, usklajevanje mnenj. Razlike med timoma v dojemanju in 

ravnanju s konflikti (se mirno pogovarjamo 
  konflikt je nujen in dober za tim)  . 

Formalni vodja (eno leto) vodi tim 

vzgojiteljev. 

Ni vodje, sodelovanje z druţinami in 

šolami,  zunanjimi ustanovami (pravična 

delitev). 

Prostovoljna skupinska supervizija (pogoj: 

dober supervizor), pogovor o aktualnih 

temah. 

Prostovoljna skupinska supervizija, 

(»intervizija«), reševanje konkretnih  

primerov. 
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3.1 Timsko delo in sodelovanje vzgojiteljev v timu 

 

VZGOJNI ZAVOD 1 

Vzgojitelji opišejo izraz tim tako: ena od vzgojiteljic je navedla definiciji tima  V2: 

»Together everyone achieve more (v prevodu: skupaj vsi doseţemo več), hehe. Pa 1+1=3.«, 

spet drugi navajajo asociacije: V1: »Sodelovanje, suport.«; V3: »Sinergija.«; V4: »(tišina) 

Tud sodelovanje.«. Vzgojiteljica 2 kasneje doda še svojo asociacijo: V2: »Pa zaupanje.«. 

Sklenemo, da jim načeloma tim pomeni predvsem sodelovanje, podporo in zaupanje. 

Pri odgovoru na vprašanje o ključni lastnosti njihovega tima so bili skopi. Navedli so 

naslednje značilnosti: V2: »(smeh) Da smo najbolj rigidni od vseh petih skupin v zavodu. /…/ 

Mislim ne rigidni, mislim najbolj tko strogi smo od vseh petih skupin v zavodu.«; V4: »Da 

znamo delat.«; V1: »Meje postavljamo.«. Torej, se predvsem čutijo kot tim, ki zna 

postavljati meje in skupaj dobro delajo. 

Na koncu pogovora smo jih pozvali k dodatnemu komentarju o timskem delu in sodelovanju. 

Odzvala se je vzgojiteljica 1 in navedla, da jim manjka neformalnega druženja, ki bi 

pripomogel k rasti tima in sprotnega razčiščevanja nesoglasij/konfliktov: V1: »Ja. Men manka 

to, da bi se nekje v neformalnem krogu večkrat srečal, ampak ne znese /…/ Se mi zdi pa to tak 

fajn način pucanja, no in rasti tima.«.  

Ob vprašanju, ali bi se opredelili kot tim ali kako drugače, so najprej vsi obmolknili. Kasneje 

so se opredelili kot delovno skupino. Pravijo, da se zaradi narave dela teţje doţivljajo kot 

tim, saj so štirje močni posamezniki, ki dobro delajo individualno, pa tudi vsak dela sam: V2:  

»Bolj kot delovna skupina. /…/ Smo vsi štirje zlo močni posamezniki in sposobni /…/ Se mi pa 

zdi, da dobro delujemo kot delovna skupina, ker smo kot vsak sam zlo sposobni.«; V3: »Ja, 

tud js sm tko razmišlala, ker vsak dela sam /…/«. Izpostavijo tudi samostojnost, ki jo delo 

zahteva in jim preprečuje pristno timsko delo: V4: »/…/ Sej ne morš delovat kot tim, kr tim je 

ponavad (pokaţe na krog), delo zahteva prevelko samostojnost /…/ Izraz tim za naše delo ni  

primeren.«. 

Nato nas je zanimalo, če čutijo, da je kdo od njih timski vodja. Pravijo, da neformalnega 

vodje nimajo, formalnega vodjo pa vsako leto skupaj določijo in ta ureja organizacijo: V3: 

»Formalno je določen za vsako šolsko leto, tisti, ki bolj vodi organizacijske stvari, drugač pa 

… Mislim, da ne.«. 
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Vzgojitelj 4 se na vprašanje o ravnanju z različnimi navadami, vzgojnimi in ţivljenjskimi stili 

ni odzval. Vzgojiteljice so bile zgovornejše. Tišino je prekinila V2, ki je bila najbolj odprta in 

komunikativna. V smehu je dejala, da skušajo biti razumevajoĉi do drugaĉnosti: V2: 

»(smeh) Z razumevanjem za drugačnost.« Skupaj so razloţile, da je glede različnih 

ţivljenjskih, vzgojnih in osebnih ciljev pomembno, da se prilagajajo drug drugemu in imajo 

postavljene doloĉene meje, katerih se vsi držijo: V1: »Ja, ampak znotraj enih okvirjev, ne. 

Okvir more bit za vse štiri enak.«; V3: »Seveda, da smo si različni, ne. Ampak je tud 

prilagajanje pa dogovarjanje /…/ Cilj je, da delo teče nemoteno in v istih okvirjih.«. 

Izpostavili so, da lahko v timu prevzemaš naloge, ki so ti bliţe, drug vzgojitelj pa jih teţje 

opravlja: V2: »/…/ Al pa prevzameš neke naloge, k jih rajše opravljaš pa laţje, pa drugmu 

niso tok blizu.«. 

Večino dogovorov sprejemajo na skupnih sestankih, na katerih se dobivajo enkrat tedensko 

in se dogovarjajo za izvajanje sprotnih stvari (npr. kdo bo dokončal kakšno nalogo, 

poročilo, kateri vzgojitelj se bo udeleţil določenega tima): V3: »Tud predaja nalog, ki še niso 

dokončane, recimo.«; V2: »Pa razdelitev tega, kaj bo kdo naredu. Kdo bo šou za koga na 

tim.«. Zanimalo nas je tudi, kaj se zgodi, ĉe se kdo dogovorov ne drži. Podali so kratke 

odgovore: V3: »Mislim, da si povemo, če je kakšno nestrinjanje.«;  V1: »To si pa povemo, ne, 

sprot.«; V4: »Ja.«. Občutili smo, da o tej temi ne želijo govoriti.  

Povprašali smo jih, ali sprejemanje dogovorov poteka sporazumno ali mnenje katerega od njih 

pogosto prevlada. Dobili smo dva odgovora: V3: »To dogovarjanje je največkrat pred 

sestankom s skupino. Mormo se prej uskladit, kako bomo nastopli pred mladostniki.«; V4: Za 

prenos nalog pa se ne morš dogovarjat. Če je treba neki nardit, ne morš zdiktirat sodelavcu, 

kaj vse naj nardi, ko greš domov, ne. To je logično /.../«. V3 izpostavi, da je pomembno, da 

nastopajo enotno. V4 pa v dolgem odgovoru (navedli smo skrajšanega) poudari, da so pri 

delu samostojni in da se ne morejo zanašati na druge. Tudi kadar so v zagati in je tim 

razdvojen med dvema moţnostma, se dogovarjajo na način, da na koncu vsi delujejo enotno: 

V2: »Pa tud takrat recimo, ko se ne strinjamo v neki stvari, je men recimo fajn, da se odločmo 

po principu. Štirje smo, če smo trije za, eden proti, uni poţre to in delujemo potem enotno.«.  

Naj omenimo, da imajo vsi vzgojitelji v timu izkušnje z delom iz prejšnjih timov, a svoji 

izkušnji sta z nami delili le V2 in V1. Vzgojitelja 3 in 4 o tem nista ţelela govoriti. 

Vzgojiteljica 2 je delila negativno izkušnjo iz prejšnjega tima. Pravi, da je bil razlog 

nefunkcionalnosti mešanje osebnega in poklicnega ţivljenja: V2: »Na prejšnjem delovnem 
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mestu je blo preveč ţensk, mislim, da je bil sam en moški in to je biu tak kokošnjak po domače 

povedano, da … (smeh) Samo prepiranje, kr je bilo preveč prepletanja osebnega in 

poslovnega ţivljenja in so pol te kregi s kavic in ţurk in zapletov prenesejo v sluţbo in 

potegnjeno noter na delovna mesta.«. Občutili smo, da ji je zelo pomembno, saj v sedanjem 

timu ne mešajo osebnega ţivljenja z delom. Vzgojiteljica 1 pa je delila pozitivno izkušnjo 

sodelovanja svetovalne sluţbe z defektologinjami. Pravi, da so se po sluţbi dobile in se skozi 

vrsto intervizije sprotno očistile: V1: »Js sm mela pa zlo pozitivno izkušnjo iz šole, k sm s 

specialnimi pedagoginjami sodelovala in smo hodile na kavo, obdelale sluţbo in smo šle pol 

domov spucane. To je blo res ... stalna supervizija, intervizija. Ampak je pač delovnik tko 

dopuščal /.../«. Občutili smo, da ta dejavnik pogreša v sedanjem timu. 

Vzgojitelje smo prosili, da v svojem timu ocenijo vzdušje, odprtost komunikacije in 

prizadevanje za iste cilje. Najprej so ocenjevali vzdušje. Ocene so bile dokaj visoke, skoraj 

vse so bile nad 8. Vzgojiteljica 1 je dala niţjo oceno: V1: »7 do 8«. Vzgojiteljica 2 pa je 

ocenila z višjo oceno od 8 in sicer: V2: »9«. Nato so podali ocene glede odprtosti njihove 

komunikacije. Tu je bila najbolj zastopana ocena 9. Vzgojiteljica 1 je zopet podala niţjo 

oceno: V1: »8«. Sledenje istemu cilju je bil najbolje ocenjen element (10). Z oceno pa so se 

strinjali prav vsi vzgojitelji: V4: »10. Jasno, da si prizadevamo vsak po svojih sposobnostih za 

iste cilje.«. 

VZGOJNI ZAVOD 2 

Vzgojitelji izraz tim opredelijo kot skupino ljudi, ki se skupinsko dogovarja, koordinira v 

smeri skupnega cilja: V3: »Skupinsko delo in koordiniranje.«; V2: »Ena skupina ljudi, k naj 

bi sledila istmu cilju.«; V1: »Ja, tako in skupina, ki se dogovarja pa koordinira.«. Tu se je 

pojavil manjši nesporazum med vzgojiteljem 4 in vzgojiteljico 1, saj se nista popolnoma 

strinjala v opredelitvi tima: V4: »Skupina individumov, ki osebne cilje prilagodi skupnemu 

cilju.«; V1: »Tu se pa js čist ne strinjam, js osebnih ciljev ne prilagajam skupnemu.«. 

Pravijo, da je ključna lastnost njihovega tima ravno raznolikost, individualnost vsakega 

posameznika. Vendar jih te razlike ne omejujejo, saj se opišejo tudi kot dobro sodelujoč tim:  

V4: »Individualnost.«; V2: »To je ta različnost med nami, smo si različni.«; V1: »Ja, jst nas 

vidim kot dobr sodelujoč tim (tišina) eem, da si znamo povedat nekak pa se pogovorit pa 

dogovorit in da nikol ne delamo eden kontra drugmu v sluţbi, da dobr sodelujemo, no.«. 
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Na koncu pogovora so dodali, da za dobro timsko sodelovanje poskrbijo z neformalnimi 

druženji, ki jih občasno organizirajo: V1: »Smo se ţe dobil izven sluţbe, za novo leto na kavi, 

med poletnimi počitnicami /.../«; V4: »Ja, neformalno druţenje…«; V3: »Je tud pomembno za 

tim.«. 

Udeleţence smo povprašali, ali se doţivljajo kot tim ali bi se drugače opredelili. Odgovarjali 

sta vzgojiteljici 1 in 3, ki sta vzpostavili dialog glede doţivljanja lastnega tima: V4: »Js 

mislim, da smo tim (tišina).«; V3: »Ma ja, sej nam druzga ne preostane, kt da smo (smeh).«; 

V1: »Ja, tim smo, ja.«; V3: »Mormo bit…«; V1: »Ja, smo.« Po njunem mnenju so tim. 

Odgovorov preostalih vzgojiteljev nisem dobila. 

Vzgojitelj 4 ob vprašanju glede timskega vodje pove, da je to on. Pravi, da v okviru tima 

vsako leto določijo formalnega timskega vodjo, ki navzven predstavlja tim. Njegova naloga 

je, da predstavlja tim in skrbi za organizacijo: V4: »Jst sm. Mamo vsako leto določeno, kdo je 

timski vodja in letos sm to jst. In potem se vsako leto menjamo.«; V4: »Ja, to je formalni 

vodja.«. Sicer pa pravi, da sta neformalni vodji vzgojiteljici z najveĉ izkušnjami v 

vzgojnem zavodu (V1 in V3), vzgojiteljica 2 pa se strinja z njim. V4: »Vem, da imam premalo 

izkušenj, da bi biu neformalni vodja, tko je vzgojiteljica 2 ţe prej povedala, kdo je (pokaţe na 

vzgojiteljico 1 in vzgojiteljico 3)«; V1: »(govori tiho) Jst tebe čist sprejemam kot vodjo /…/« 

V4: »Mislm js vzgojiteljico 3 sprejmem … Nekak, kot mentor si mi bla«; Spraševalci: »Torej 

vaša naloga kot vodje …«; V4: »Js sm zunanja slika tega tima. Tud na sestankih in tko /…/«. 

Vzgojiteljice se strinjajo, da je vzgojitelj 4 vodja (tudi neformalni), a so pri svojih trditvah 

zelo neprepričljive, saj V2 in V3 le prikimavata, le V1 bolj po tihem komentira, da ga čuti kot 

vodjo. 

Različnim navadam in vzgojnim oz. ţivljenjskim stilom se skušajo vzgojitelji prilagoditi. 

Pomembno jim je, da imajo vsi iste cilje, pot do cilja pa se lahko od vzgojitelja do vzgojitelja 

razlikuje. Tudi če so si različni, se trudijo slediti skupnim ciljem: V4: »Probamo podredit 

skupnemu cilju te zadeve /…/« (tišina); V1: »Tud če ma o vsak od nas eno različno pot, 

ampak da mamo isti cilj, no. Da sledimo v bistvu vsi istmu, kljub temu, da smo vsi različni.«; 

V4: »Tu se mi zdi pomembno, da se vsak neki malga prmakne. Vsak je različen, ne. Cilji so pa 

isti za vse.«. Raznolikost dojemajo kot prednost pri delu z otroki/mladostniki. Vsak lahko 

pri delu z otroki uporabi svoj potencial in na ta način bogati tim in delo z otroki/mladostniki: 

V3: »Ja, js mislm, da je zlo pomembno, da lastne stvari lahko počneš v timu, ne. Tko da, tist 

čas, ko delaš s skupino, lahko lastne potenciale bolj izkoristš.«. 
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Dogovore glede njihovega dela in sodelovanja ali dela s skupino sprejemajo na skupnih 

sestankih. Sestanki se izvajajo enkrat tedensko, pred skupnim sestankom z 

otroci/mladostniki: V2: »/…/ Torej čist na trenutno situacijo pač prlagodimo, pa itak se 

najprej mi probamo sami uskladit, a ne, da pol lahk v bistvu predstavmo /…/«; V3: »Ja 

seveda, vsako pravilo je najprej dogovor med nami, potem je to v skupini lahko sprememba, 

ne.«. Vzgojiteljice pravijo, da se namerno kršenje dogovorov ne pojavlja. Občasno se pojavijo 

manjša odstopanja od dogovorjenega, kar se jim ne zdi problematično: V1: »Da bi pa kdo 

prav čist po svoje delu (malo tišine) pa kršil res, kar se zmenmo (malo tišine), ga pa ni no…«. 

Skupne dogovore sprejemajo vsi skupaj, in sicer nekdo nekaj predlaga, ostali pa povedo, ali se 

s tem strinjajo. Naĉeloma imajo vsi pravico komentirati in predlagati nove ideje, vendar 

imata najveĉ pravic pri uveljavljanju lastnega mnenja vzgojiteljici z najveĉ izkušnjami 

(V1 in V3): V1: »Men se zdi, da ma vsak pravico izrazit svoje mnenje, ne.«; V2: »Js sm mau 

manj cajta tle in bl spoštujem mnenje od takih, k majo mau več izkušnj, pa tud laţji uvelavta 

svoj mnenje, k pa midva, k sva kasnej pršla, to je dejstvo.«; V3: »Ja, seveda, to je itak stvar 

posameznika, ne. Mislem, vsak lahko pove svoje mnenje, ne, če pa pač ne poveš, pomen, da se 

strinjaš, ne.«; Spraševalci: »Tisti, ki so dlje tukaj, imajo več moţnosti, da uveljavijo svoje 

mnenje, če smo prav razumeli? (Prikimavajo ali ne naredijo nič).«. 

Vzgojiteljica 2 in vzgojitelj 4 trenutno prvič delata v timu, zato izkušenj s preteklimi timi 

nimata. Vzgojiteljici 1 in 3 pa imata izkušnje z delom v timu iz preteklosti. A svojo izkušnjo 

je delila le vzgojiteljica 1: V1: »Jst mam izkušnje še od prej, ampak mm, poznam čist drugo 

sliko timskega dela, kukr je tuki. Od namernega škodovanja sodelavcem recimo do takih zlo 

čudnih stvari. /…/ Je bla klima na splošno slaba, na celem nivoju, no in je blo tud po timih pol 

tko. Vsak zase se je neki trudu delat. Ni blo tima, js ga nism vidla.«. Pove, da ima slabe 

izkušnje z delom v prejšnjem timu. Tudi klima na ravni zavoda je bila slaba in samo delo v 

timu ne opiše kot timsko, saj je vsak delal zase. 

Vzgojitelji so v svojem timu ocenili vzdušje, odprtost komunikacije in prizadevanje za iste 

cilje. Vzdušje so ocenili različno, podali so ocene od 8 do 10. Najbolj zastopano mnenje je, 

da vzdušje ni popolno, je pa dobro: V3: »Tud optimalno, po mojem mi še nismo čist (tišina). 

Osmica.« Odprtost komunikacije so ocenili zelo visoko, od 9 do 10, najbolj zastopana 

ocena pa je bila 10-ka. Pravijo, da morajo odprto komunicirati drug z drugim in dobro 

sodelovati, da zmorejo reševati konfliktne situacije in so uspešni: V2: »»Ja, si povemo stvari, 

itak mormo bit odprti pa si povedat, če hočmo sodelvat, drgač začne kuj kej škripat, tko da 
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ene 9.«. Tudi prizadevanje za iste cilje so ocenili zelo visoko, od 9 do 10. Zopet je izstopala 

vzgojiteljica 2, ki je podala najniţjo oceno (oceno 9). Pravijo, da je zelo pomembno, da 

sledijo istim ciljem, saj so lahko le na ta način uspešni pri delu: V1: »10, ja sigurn, to se mi 

zdi sploh da vsi, no /…/«; V4: »Ja, jst tud 10.«; V2: »9.«; V3: »Ja, 10, to more bit visoko, da 

delujemo.«. 

MLADINSKI DOM 1 

Vzgojiteljici tim opredelita kot skupino ljudi, ki medsebojno sodelujejo: V2: »/…/ Skupina 

ljudi, ki medsebojno sodeluje pri delu, ee, al s skupino al pač pri obravnavi posameznega 

otroka.« V timu so jima zelo pomembni dobri medosebni odnosi: V2: »Tle so mi pa zlo, zlo 

vaţni odnosi in kko bi rekla, da vsak ve, kaj more nardit pr tem, no.«, kakovosten prenos 

podatkov, iskrenost in poštenost. V1: »Naj dodam, da mi je zlo pomemben kakovosten prenos 

podatkov. Če je dober tim, si mormo med sabo podatke posredovat, izmenjat. Pa iskrenost, 

poštenost.«. Vzgojiteljica 1 omeni tudi pomen dobrega sodelovanja na domskem nivoju, ne 

samo z oţjimi sodelavci: V1: »Ja, fer plej na splošno. Tako znotraj matične skupine kot tudi z 

vsemi ostalimi delavci, a ne, na domskem nivoju /…/«. 

Vzgojiteljici sta za ključno lastnost njunega tima opredelili dobro sodelovanje, a sta podali 

kratke odgovore: V1: »Dobro sodelovanje (pogleda vzgojiteljico 2).«; V2: »Ja, jst tud 

mislem /…/«, kasneje doda: V2: »Ja, da se razumemo, js ne vem, kaj nej druzga rečem.«. Pri 

opisu sta delovali negotovo. Pravita tudi, da vsi trije sodelavci skupaj predstavljajo tim: 

V1: »Tim.«; V2: »Ja, jst tud mislim, da smo tim.«. Tudi tu sta podali kratka odgovora, zato 

smo še povprašali, zakaj se jim zdi, da so tim in kakšne lastnosti imajo. V2: »Ja, zato, kr 

sodelujemo in ker se podpiramo, to se mi zdi zlo vaţno.«.  

Kasneje smo se pogovarjali o skrbi za medsebojno toleranco, odprto komunikacijo o teţavah 

in medsebojna pričakovanja. Vzgojiteljici sta povedali, da se skušajo v timu razbremeniti in 

razvedriti na različne načine. Pravita, da to poteka spontano: V1: »Spontano ja, res. Kdaj se 

posladkamo (smeh), nč kaj tko. Vzgojiteljica 2 kdaj roţe prnese, ob kakšni kavici se  

pohecamo /.../«. 

Na koncu pogovora smo ju pozvali k dodatnemu komentarju o timskem delu in sodelovanju. 

Vzgojiteljicama je zelo pomembno, da tim uspešno dela: V1: »To, da je ful vaţn, da tim 

deluje, ja. To je res osnova.«. Vzgojiteljica 1 je zopet potoţila glede sodelovanja na domski 

ravni. Videti je, da jo delovanje na domski ravni obremenjuje: V1: »Bi blo pa še bolš, če bi cel 
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tim dobr deloval, pač celga doma. Tle so mal odstopanja.«. Vzgojiteljica 2 pa je izpostavila, 

da je zelo pomembno, da se razumejo sodelavci, ki delujejo v oţjem timu, širši tim (domska 

raven) ji ne predstavlja velike pomembnosti: V2: »Ampak bliţje, k so sodelavci, bol je 

pomembno, da se dobr razumejo. Tko, k smo pa zlo povezani in je nujno, da sodelujemo.«.  

Ena od lastnosti tima je timski vodja. Zanimalo nas je, kako je glede timskega vodenja v 

njihovem timu. Vzgojiteljici se opredelita za skupno vodenje:  V1: »Sej pravm, da noben ni 

alfa /…/«;  V2: »Men se zdi, da je najbolš, vsak svoj deleţ prispeva, brez nekega vodje, da 

mormo bit mi vsi trije skupaj in vodit.«; V1: »…Fajn je, da v vseh utripa mal vodje, no.«. 

Vzgojitelji skušajo različne navade (sposobnosti) izrabiti. Glede na to, kaj je določenemu 

vzgojitelju bliţe, si razdelijo zadolžitve: V1: »Recimo, vzgojiteljica 2 je bol zadolţena za 

izdelovanje likovnih izdelkov (gleda v vzgojiteljico 2, kot bi iskala potrditev) pa za peko 

peciva, sam a je to to ţe?«; V2: »Tle vsak od sebe da, kokr se sam čuti, da bi po svojih močeh 

prspevov. /…/ Vzgojiteljica 1 je bol te športne zadeve prevzela, jst bol take ročne, izdelovanje 

izdelkov. Vzgojitelj 3 je bol tko glasbeno, kej s kitaro pride, pa sestav kakšno pesmico /.../«. 

Videti je, da vzgojiteljica 1 išĉe potrditev od vzgojiteljice 2 in da sebi ne zaupa popolnoma.  

Vzgojitelji imajo vsak dan pol ure, ko so vsi skupaj v službi. Tisti čas izkoristijo predvsem 

za obveščanje in izmenjavanje informacij: V2: »Pou urce, tam od 5-ih do pol 6-ih, vsi trije. In 

tist čas je tko mal za izmenjavo informacij, mal, da se obvestimo, pohecamo, vse skupaj.«. 

Za skupne sestanke nimajo točno določenega časa, izvedejo jih tisti čas, ko so vsi v sluţbi: 

V1: »…Kadar je kaj nujnega, gremo vsi trije v vzgojiteljsko sobo in se pogovorimo.«.Tudi 

skupne dogovore po navadi sklepajo v tistem času, ko so vsi v službi. Sicer pa se tudi 

pokliĉejo po telefonu, če je kateri od vzgojiteljev v dilemi, kaj storiti:  V2: »Ravno takrat se 

dogovorimo, ko smo vsi skupaj, ko se vidimo. Pa tud po telefonu včasih, če je kej takega /…/«.  

Pogovarjali smo se, kaj bi se zgodilo, če se kateri od vzgojiteljev ne bi drţal njihovega 

dogovora. Vzgojiteljici pravita, da ni namenskega nespoštovanja dogovorov, zgodi pa se, 

da kdo kaj pozabi: V1: »(vzdih) Ah, ponavad pozabmo kaj, ne.«; V2: »Da se pa kdaj namerno 

ne bi drţal ... Js se ne spomnem tega.«; V1: »Da bi kontra kaj, itak je pol kontra učink in nč 

ne deluje, tko da sploh ne pomislmo. Se to dost hitr pozna, pa bi blo na mestu ravnatlce, da 

kaj nardi s timom, ki ne funkcionira.«; V2: »Ne more vsak po svoje, js si tga ne morm zamislit 

/…/«. V1 je v odgovoru zopet omenila ravnateljico. Vzgojiteljici pravita, da dogovore 

sprejemajo sporazumno in se zelo hitro dogovorijo, tudi če niso vsi istega mnenja: V2: 
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»Vsak svoje pove, kaj bi naredu, ne, sej loh, da vsi trije isto rečemo, loh pa eden al pa dva 

mal drgač ... Zlo hitro razmisliš, kaj je bol prav, kaj je boljše.«. 

Vzgojiteljica 1 izkušenj s timskim delom nima, vzgojiteljica 2 pa pravi, da se je v preteklosti  

z nekaterimi sodelavci ujela bolj, z drugimi manj. Pove, da mora sodelovanje v timu po 

določenem času napredovati, če gre na slabše, v timu ne vzdrţiš: V2: »Jah, jst mam dost 

izkušnj. Nism mela kšnih posebnih teţav nikol, z nektermi se bolj ujameš, z drugimi manj… 

Bom rekla, da more sodelovanje napredovat, če nazaduje, ne zdrţiš.«. 

Vzgojiteljici sta ocenjevali vzdušje, odprtost komunikacije in prizadevanje za iste cilje v timu. 

Vzdušje sta ocenili zelo visoko, z oceno 9. Pravita, da sta zadovoljni in se v timu dobro 

počutita, a vedno bi lahko bilo še bolje:  V2: »Recimo 9. Se mi zdi dobro, sem zadovoljna, se 

dobr počutm.«; V1: »Jst se pridruţujem mnenju. Ampak vedno bi bli lahk še boljši, al kaj.«. 

Tudi odprtost komunikacije sta ocenili z visoko 9-ko. Pravita, da bi potrebovali več časa za 

medsebojno komunikacijo. Vzgojiteljica 2 doda, da je vse odvisno od situacije z otroki, manj 

kot je teţav, laţje vse poteka: V1: »Ja, jst bom dala tu tud 9, kr nam časa primankuje za vse. 

Mogl bi res vsak dan se tkole usest pa zdrdrat use, je pa preveč stvari.«; V2: »Je pa odvisno 

čist, od teţavnosti problema. Manj k je teţav, tud use, (se ji zatika) bl simpl poteka.«. 

Prizadevanje za iste cilje sta ocenili le opisno, pravita, da je vsem jasno, čemu sledijo in da 

si postavljajo visoke cilje, a zaradi motečih dejavnikov niso vsi realizirani: V1: »Ja, to nam je 

vsem jasno, a ne. /…/ Pa tud tko je, pol si postaviš cilje, 10, realiziran je pa od tega ... kr je 

pač tok enih stvari dodatno, je pač tko, a ne.«; V2: »Pa ni sam od nas odvisno, a ne, je tud od 

otrok, od staršev, od vsega.«. Vse ocene, ki sta jih podali vzgojiteljici, so identične. Očitno 

nobena ni želela izstopati z oceno. 

MLADINSKI DOM 2 

Vzgojiteljici sta izraz tim opredelili kot skupino strokovnjakov, ki medsebojno sodeluje: 

V1: »Skupina strokovnjakov, ki med seboj sodelujejo za dobro otroka, v našem primeru, ne.«. 

Opredelili sta ključne lastnosti njunega tima: pomembno jima je, da imata odkrit, iskren 

odnos ter da s pogovori in izmenjavanjem mnenj (včasih se je treba tudi skregati) stremita 

k istim ciljem: V1: »Odkritost, pogovor, odločnost, isti cilji, iskrenost.«; V2: »Ja, js bom 

rekla, da je pomemben del tudi konfrontacija naju dveh, js mislim, da je pomembno, da dva, ki 

sodelujeta, da se znata skregat, kr če se ne skregata, je to sumljivo, ne.«. 
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Skozi pogovor sta večkrat izpostavili pomen odprte komunikacije o težavah in sprotno 

preverjanje medosebnih priĉakovanj. Pravita, da to dosegata predvsem z zelo iskrenim 

odnosom (in da je za to potreben čas, »šele, ko nehamo delati umetniški vtis, smo lahko 

iskreni«): V1: »Z iskrenostjo, ja. Absolutno.«. 

Na koncu pogovora sta vzgojiteljici povedali, kaj čutita glede njunega timskega dela: V2: »Js 

bi hotela obelodanit, da se mi delo s tabo (govori V1) zdi kvalitetno, ravno zaradi teh 

pogovorov in tega, da smem bit iskrena, midve se lahko in grdo gledava in vpijeva druga na 

drugo in sva prjazne in vse to počneva.«; V1: »Se globoko strinjam in sem vesela, da delam s 

tabo.«. Vzgojiteljici sta z njunim timskim delom zelo zadovoljni. Tudi prej v pogovoru sta 

njuno skupno delo zelo samozavestno oznaĉili kot tim: V1: »Midve sva tim, absolutno.«  

Glede na to, da je značilnost tima timski vodja, smo ju vprašali, kako je z vodenjem v njunem 

timu. Obe pravita, da je vzgojiteljica 1 timski vodja predvsem zaradi njenih organizacijskih 

sposobnosti: V2: »(izstreli) Da. Vzgojiteljica 1.«; V1: »Bom rekla, da ja, no. Ampak v tem 

stilu, da so določene stvari, ko jih …«; V2: »Boljši organizator si«; V1: »Ja, izključno samo 

zaradi te organizacije, da pol, mogoč kaj popikam. Drgač pa sva si čist enakovredne v 

vsem.«. Vzgojiteljici sta povedali, da je skrb za denar ena od nalog, ki jih prevzame 

vzgojiteljica 1 kot timski vodja: V2: »Dnar.«; V1: »Aja, dnar. Ja, to pa ja. To sm pa tečna.«.  

Z vzgojiteljicama smo se pogovarjali o različnih navadah, vzgojnih in ţivljenjskih stilih 

vzgojiteljev, ki delajo v timu. Izpostavili sta pomembnost iskrenega, odkritega pogovora o 

razlikah in sposobnost sprejemanja kritike. Pomembno je, da znajo timski sodelavci 

uskladiti cilje in jim slediti: V2: »Ja, se o tem pogovarjava. Bol odkrit k je pogovor, bolš  je. 

Sčasoma odkrivava različne navade, pomembnosti in se trudva za skupne cilje pr delu.«; V1: 

»Predvsem to, da ne vzameš za zlo neka,j kar ti nekdo reče, ampak kot informacijo.«. Pravita, 

da se v timu razliĉne navade in stili odkrijejo šele po nekaj letih, ko sodelavci »ne skrbijo 

več toliko za umetniški vtis«: V2: »Midve sva si v enih rečeh podobne, v enih pa različne. In 

to sva začele odkrivat šele čez nekaj let, k nisva več tok skrbele za umetniški vtis.«. 

Ugotavljata, da je na splošno v domu pogovor o različnih navadah in stilih pri delu tabu 

tema:  V2: »Midve sva to ţe odkrivale in se pogovarjava o tem, na splošno pa je to tabu.«. 

Vzgojiteljici skupne dogovore in konsenze dosegata tako, da vsaka predlaga rešitev, ki se ji 

zdi najboljša, potem skupaj argumentirata doloĉene predloge in prideta do tistega, s 

katerim se obe strinjata: V1: »Se dogovarjava. Zdaj cilj je tak, za skupino bi rade to in 

potem se skupi uskladiva, kak bomo do tega pršl in kaj nardil.«; V2: »Ene stvari so iz 
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prepričanj, k jih ma človk, druge so iz potrebe, k jih vidš, oziroma iz lastnih potreb, ee. Pa 

predlagaš idejo in pretreseva.«.  

Uradnih sestankov, na katerih bi lahko sprejemali dogovore, nimata. Vsak dan sta v sluţbi pol 

ure skupaj, a tisti čas namenita druţinskemu sestanku. Veliko njunih pogovor izvedeta v 

dopoldanskem ĉasu po telefonu ali elektronski pošti. Videvata se tudi neformalno in del 

tistega časa namenita tudi sluţbenim dogovorom: V2: »Kakorkoli se srečava, mora biti en del 

o skupini.«; V1: »Drgač so pa pač to telefoni v dopoldanskem času, ko prerešetava tisto, kar 

recimo na sestanku ne morva. V pol ure, k jo mamo, midve nardiva komi druţinski sestanek.«. 

Vzgojiteljici si vzameta dovolj časa, da sprejmeta skupne dogovore, zato pravita, da se vedno 

držita tega, kar je dogovorjeno. Dogaja pa se, da se kakšen dogovor ne izpelje točno do 

določenega časa zaradi drugih motečih dejavnikov: V1: »Zgodi se kvečjemu to, da  tist 

trenutek ni blo to, kar smo se zmenle, ker so ble okoliščine take. Smo se zmenl v četrtek, se 

bomo selil, zgodil se je neki druzga in takrat, ni blo moţn.«; V2: »Da se prav namenoma ne bi 

drţali, tega ni.«; V1: »Tisto kar se zmenva, tisto tudi je.«. Če ju kar koli zmoti, se tudi 

verbalno spopadeta in jima je potem laţje. Ta odnos, v katerem prihaja do konfliktov, 

opišeta kot živ odnos: V2: »Včasih je kaka malenkost, k je drgač in če tisto moti … Greva pa 

se skregava pa se zmenva, a v glavnem tega ni. Js mislim, da mora prihajat do nesoglasij, da 

je odnos ţiv.«. 

Obe vzgojiteljici imata izkušnje timskega dela ţe iz preteklosti. Obe pa sta tudi zelo 

nezadovoljni glede dela v prejšnjih timih. Pravita, da je problematično, če s sodelavcem v 

timu ne moreš ustrezno komunicirati, saj si ne zaupata, nimata skupnih točk, na problem ne 

znata skupaj pogledati s prave perspektive in ga rešiti: V1: »Js sm mela nekaj časa kr 

katastrofo, nisem mogla  najt skupnega jezika, skupne točke, ni blo zaupanja.«; V2: »Jst v 

svoji prejšnji varianti se nism mogla tkole pogovarjat. Se pravi, ne samo, da manjka 

komunikacija, ampak, kako sploh gledaš na problem, ki se poraja. Če iščeš krivca, to ne bo 

nikamor prpelal, če iščeš rešitev, postavljaš skupne cilje, potem pa ja.«.  

Vzdušje sta vzgojiteljici ocenili srednje visoko, in sicer z oceno 8 do 9. Pravita, da se vzdušje 

v njunem timu spreminja in trenutno se ne moreta oceniti z oceno 10. Sicer pa se zelo dobro 

poznata, dobro sodelujeta in skrbita, da se v odnosu dobro počutita: V1: »Js mislim, da je kr 

visoko, no. Ne bom rekla največje, ampak ene 8 9, mislim, da je kr v redu. Vema, kaj nama je 

pomembno, poznava se zlo dobr in pač skrbima za to, da sva ok.«; V2: »In zdele, ta trenutek, 

nisva v odnosu za 10, ne. Ampak, to v vsakem partnerstvu gre gor-dol in to tud skoz 
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spremlava in se tega zavedava.«. Odprtost komunikacije vzgojiteljici ocenita zelo visoko, z 

najvišjo oceno. Pravita, da sta zmoţni zelo odprto komunicirati in pomembno jima je, da se 

lahko skregata, si vse povesta in ob tem ni nobenih zamer: V2: »Js mislim, da je vedno večja. 

Js bi kr rekla 10. Tud, če se ne razumeva, se kr nekam pošljema in ţive ostanema.«. Videti je, 

da imata svojevrstno komunikacijo. Obe dobro delujeta, obe sta zadovoljni, takšen delovni 

odnos ju izpolnjuje. Tudi prizadevanje za iste cilje ocenita z najvišjo oceno. Glede ciljev sta 

zelo usklajeni, teţave se kdaj pojavijo le na poti do uresničitve: V1: »To pa mislim, da je 10, 

ja.«; V2: »Pr ciljih sva vedno usklajene! Zatakne se nama kdaj na poti.«. Tudi tu sta podali 

identiĉne ocene. 

3.2 Reševanje konfliktov 

VZGOJNI ZAVOD 1 

Reševanje konfliktov so vzgojitelji ocenili zelo visoko, večina je podala oceno 9. 

Vzgojiteljica 1 je zopet podala najniţjo oceno: V1: »8«. Med samim pogovorom smo začutili, 

da je splošno vzgojiteljica 1 najmanj zadovoljna z njihovim timskim delom. 

Po vprašanju, kako s konflikti ravnajo in kako jih rešujejo, je najprej zavladala krajša tišina, 

potem se je opogumil ţenski del vzgojiteljskega tima. Povedale so, da do konkretnih 

konfliktov ne pride, pojavljajo se nesoglasja, katera rešujejo z iskrenim pogovorom: V1: 

»Pa mislim, da ni blo nč kaj tazga, povemo si, no, če koga kaj moti.«; V3: »Js bi rekla 

nesoglasja, ampak sej si poveš, ne.«. S pomočjo podvprašanj se je oglasil tudi vzgojitelj 4, ki 

ga je moje vprašanje razburilo, saj je po njegovem mnenju preveč poenostavljeno. On 

konfliktno dogajanje med njimi opiše kot izmenjavo strokovnih mnenj: V4: »To je zdej zlo 

poenostavljeno. Gre za izmenjavo strokovnih mnenj in normalno, da prihaja do različnih 

gledanj, vsak vsakega drugač vid.«. Konfliktno komunikacijo med seboj opredelijo kot 

izmenjavo strokovnih mnenj, nestrinjanja oz. nesoglasja in drugaĉna videnja: V4: »Gre za 

kresanje strokovnih mnenj, ne.«; V3: »Ja, nestrinjanje ja, ali nesoglasja.«; V2: »Ja, drgačno 

videnje.«; V4: »To ni konflikt, kr u vsakem primeru mormo mi štirje skupi pridit.«.  

Vzgojitelji pravijo, da se zavedajo, da je pomembno, da sami dobro komunicirajo in se 

razumejo, le tako bodo lahko dosegli najboljše za otroke/mladostnike: V2: »Se mi zdi, da v 

tem timu se dobro zavedamo, da smo mi štirje tisti, k delamo z mladostniki in je zlo 

pomembno, da mi funkcioniramo, ne da mamo konflikte.«. Menijo, da osebna komunikacija ne 

sme vplivati na njihovo delo: V4: »Osebno komunikacijo mamo mi razčiščeno, ne.«. 
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Pri delu jih najbolj ovira čas. Manjka jim njihovo soĉasno delo in sodelovanje: V2: »Mhm, 

men tud to manjka, da bi vsi štirje bli istočasno večkrat skupi.«. Pogrešajo pa tudi skupno 

sodelovanje z mladostniki, kjer bi se lahko pokazala njihova skupinska dinamika: V3: »Ja, tud 

to, da oni (mladostniki) vidijo nas skupi, našo dinamiko.«. 

Vzgojiteljem smo navedli primer: mladostnik je v svojo sobo pretihotapil alkohol in ga 

zvečer delil z ostalimi mladostniki. Prosili smo jih, naj opišejo, kako bi se lotili teţave. 

Navedli so strategije za reševanje. Najpomembneje se jim zdi, da se vzgojitelj, ki je v službi, 

takoj sooĉi s situacijo in jo zaĉne reševati: V1: »Rešuje tisti, ki je v tem trenutku tukaj, ne. 

Pol pa še na sestanku, ob četrtkih skupaj predelamo.«. Če je teţava prevelika, pokliĉejo 

pomoĉ, najprej sodelavce: V2: »Če pa je huda kriza, pa pokličeš še pomoč, da mu nekdo 

pride pomagat, ne.«.  

Pogovarjali smo se o predaji službe. V konkreten primeru (opitost mladostnikov ponoči) ne 

pride do predaje sluţbe, saj v vzgojnem zavodu nimajo jutranjega vzgojitelja. Se pa 

vzgojiteljem zdi pomembno, da nočni vzgojitelj obvesti socialno delavko in sodelavce o 

teţavah: V3: »Nočni, če se mu to zgodi, preda gor tud socialni delavki recimo, če je treba še 

naprej pol kaj urejat.«; V2: »V vsakmu primeru obvestiš kolega, ki pride potem v sluţbo za 

tabo.«. 

VZGOJNI ZAVOD 2 

Reševanje konfliktov je ocenjeno raznoliko. Podali so ocene od 8 do 10. Najbolj zastopana 

ocena pa je bila 10: V1: »Jst kr pr 10 vztrajam.«; V2: »Jst pa rečem 9.«; V3: »Jst bi rekla 8.« 

V4: »Ja, ja 10.«. Vzgojitelji so bolj komentirali, kako bi moralo potekati reševanje konfliktov, 

in ne kako konkretno pri njih v timu poteka reševanje konfliktov. Zdi se jim pomembno, da 

komentar sodelavca ne jemlješ kot napad na lastno osebnost, ampak kot konstruktivno 

kritiko: V3: »Mislim, konflikti morjo bit, ne. Mormo pa mi ob tem bit strokovno prisotni, ne 

sam osebno in čustveno vpleteni, in gledat, da s tem mi rastemo, da s tem tud mi pridobimo.  

Čeprav dobiš negativno repliko, ne na svojo pobudo, morš vedet, da to je v sklopu tima. In da 

je to strokovno delo, ne. Ne na mene kot osebnost, čeprav lahko tud do tega pride.«.  

Pogovarjali pa smo se tudi o ovirah, ki se pojavljajo in predstavljajo motnjo pri sodelovanju 

tima. Kot oviro so opredelili človeški egoizem, ko si ţeliš na vsak način uveljaviti svoje 

mnenje in si prepričan, da je boljše od skupno sprejetega mnenja:  V1: »Kašen egoizem, če je 

prisoten, recimo. Js zase ţe vem, da včasih se mi zdi, da bi kr rada, da bi blo kaj po moje. 



MIŠKOVIČ, S (2014). Timsko delo vzgojiteljev v vzgojnih ustanovah. 
 

66 
 

Včasih si v seb misliš, to bi blo bulš, ampak … to je to, ta egoizem.«. Izpostavili so tudi 

otroke/mladostnike, ki lahko s svojim motečim delovanjem ovirajo sodelovanje tima. Vse, 

dokler zadeve ne rešijo s sodelavcem/-i: V2: »Včasih mogoče ta naš timsko delo tud malo 

ovirajo mladostniki, k hočjo stvari po svoje pelat. Dejansk, oni ti neki govorijo, sam tko smo 

zdaj ţe zverzirani, da vemo, da morš najprej pr sodelavcu prevert, kk dejansk je, kr oni rečejo, 

ta je pa to tk pa tk, pol ti prideš pa rečeš, ne vem, zakaj si tko delu in te sodelavc belo gleda.«. 

Vzgojitelji pravijo, da ţe dalj časa v skupini niso imeli večjih konfliktov. V preteklosti (lani, 

predlani) so se pojavljali konflikti v skupini v ĉasu, ko je prihajal noĉni vzgojitelj. 

Situacijo so speljali tako, da je popoldanski vzgojitelj podaljšal delovni čas in so vsi skupaj 

razčistili teţavo:  V3: »Sam se je pa to velikrat zgodil pred leti, glih takrat, v tistem času, k je 

nočen pršeu ne, oz. je glih prihajau, ne. Pa potem skupaj se razrešuje, še tist mal podaljša in 

/…/«; V1: »Ja, zdaj ţe dolgo ni blo kaj hujšga, mormo kr potrkat.«. 

Reševanje te situacije je bilo dolgotrajno. Predvsem je bilo pomembno, da so vzgojitelji 

pokazali, da so tim in da držijo skupaj. V primeru teţav so prišli vsi v sluţbo in se soočili z 

otroki/mladostniki. Teţave so reševali postopoma, tudi s prilagajanjem pravil: V1: »Da  smo 

bol skup stopl, ne. Ja, res smo takoj urgiral, takoj pršl vsi štirje, takoj pokazal, da smo mi tud 

skupi, ne, pa daj jim nč nočmo. Poslušal smo, kaj oni predlagajo, pa kako rešt, nova pravila, 

mal zaostril, mal popustil na eni strani.«; V4: »Ja, take stvari, pol po drugi strani zbliţajo 

tim.«. 

Običajno poteka predaja službe tako, da se vzgojitelja, ki se menjata, pogovorita o zadevah v 

skupini, predelata potek dneva in druge aktualne dogodke: V2: »Ja, mamo čas, skupen za 

menjavo, predajo, pou ure. Da predaš vse, kar se je čez dan dogajal, al pa ne vem, kva je blo 

za vikend, al pa ne vem, rečmo, če si prejšen tedn biu fraj, morš še kaj za nazaj, da si mau na 

tekočem. Tko da to si itak te stvari povemo, pa še pišemo (zvezek).« Potek delovnika vsak 

vzgojitelj zabeleţi tudi v skupni zvezek, da lahko tudi vzgojitelji, ki jih takrat ni bilo v 

skupini, izvedo, kaj se je dogajalo. V primeru težav pa se vzgojitelji slišijo tudi prek telefona 

in si ţe pred službo izmenjajo informacije oz. rešujejo teţavo: V4: »Ja, s telefonom tud 

sodelujemo.«; V3: »Če je ponoč kaj recimo, pa pol tist, da obvesti popoldanca, ne /…/«. 
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MLADINSKI DOM 1 

Pravita, da do nestrinjanj prihaja, ampak jih skušajo reševati na miren naĉin: V2: »Ja, do 

nestrinjanja ţe pride, to je normalno, to ne pomeni, da zdaj mi trije vedno vsi enako mislimo. 

Konflikt kot konflikt se mi sliši tko zlo, da mora biti malo divje, burno. Mogoče js to na 

drugačen način rešujem, ne vem. Ostala dva vzgojitelja tudi, kokr mam izkušnje z njima.«. 

Vzgojiteljici pravita, da je pri njihovem sodelovanju ĉas velika ovira. Čas je pomemben 

faktor tudi na samem začetku novega sodelovanja, ko se je treba navaditi na novega 

sodelavca: V1: »Časa je edino premau (smeh).«; V2: »Ja, pa zdaj mislim, da smo se dobro 

ujeli. Ţe ko sva z vzgojiteljico 1 začela delati, je blo drugače, pol se pa navadiš. Na začetku 

sem čisto pozabila, da je treba vzgojiteljici 1 še razloţit, povedat določene stvari, saj ne pade 

kr z vedra z neba.«. Oviro lahko predstavlja tudi težavnejša populacija otrok: V1: »Ja, pa 

izkušnje tud, to je moja prva sluţba. Pa mogoče so se mi zdeli tud teţji otroci prej na 

začetku.« 

Vzgojiteljica 2 pravi, da je na začetku več ovir v sodelovanju, potem pa se mora stanje 

normalizirati: V2: »Ja, več časa, k si skupaj, bolj, ko se spoznavaš, laţje je to, ne. Se mi zdi, 

da more it laţje. Al pa, da je zmeri hujše, če ne gre, res.«  

Nato sta z nami delili lastni primer težav z mladostniki. V1 se je takoj spomnila primera, a 

je počakala, da ji V2 da zeleno luč, da ga pove: V1: »(po tiho) Klara, ko je šla na beg.«; V2: 

»Ja, kr daj.«; V1: »Prejšnji teden naše punce Klare, ki hodi v 8.razred, ni bilo iz šole. 

Počakali smo dobri dve uri in potem mormo po uradni dolţnosti obvestit policijo. Ugotovili 

smo tudi, da ni vrstnika iz 1.skupine. V jesenskem obdobju pa sta bila večkrat malo naokoli 

sama. Najdena sta bila šele naslednje dopoldne.«. 

Vzgojiteljici sta ovrednotili njuno sodelovanje in komunikacijo ob samem reševanju teţave. 

Pravita, da je pomembno, da se informacija preda vzgojiteljem, pa tudi gospodinji in 

svetovalnemu delavcu v domu: V1: »Ja, ti si pršla u sluţbo, se preda informacija.«; V2: »Ja, 

si mi povedla, pa si tudi ţe prjavla na policijo.«; V1: »Tud z vzgojiteljico 2 sva se slišale mal 

pred 10 zvečer.«; V2: »Js sm potem tud tle v zvezek zabeleţla gospodinji (ki pride zjutraj), 

ona pa je to tudi zjutraj predala pedagoginji in svetovalnemu delavcu, da so bli vsi 

seznanjeni.«. 

Glede predaje službe menita, da je pomembno, da se v najkrajšem času dogovoriš glede 

stvari, ki so najpomembnejše in najnujnejše: V1: »Ja, najbol nujno si povemo, če ne se hitr 
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dovgovezi, otroc so sami in pol ... Sam določene stvari se je treba zment in ne v pričo njih, a 

ne.«; V2: »Določene stvari pa je bolš, da se vpričo njih zmeniš in si poveš, da vejo in da se ne 

ponavlja.«. 

MLADINSKI DOM 2 

Reševanje konfliktov vzgojiteljici ocenita kot dobro, z oceno 8. Pravita, da je vedno boljše. 

Takrat, ko sta nehali delati umetniški vtis (kot sami pravita), so se začeli pojavljati konflikti. 

Takrat nista točno vedeli, kako te konflikte rešiti in sta potrebovali veliko časa, da sta jih 

predelali. Sedaj se konflikti še vedno pojavljajo, ampak sta se jih nauĉili reševati: V1: »Na 

začetku sva mele mogoče mal teţav.«; V2: »Ne čist na začetku, js bi rekla po nekem času, 

takrat, ko sva nehali delat umetniški vtis.«; V1: »Ja, ja. Midve sva mele še, ko nisva skupi v 

skupini (timu) delale, orng konflikt. V bistvu sva takrat začele razglablat. In sva tist nekod 

razčistle, in zdej, ee …«; V2: »Se to občasno vrača. Ne v taki inteziteti. V skupini je tako 

stresno delo, včasih je vsega preveč in takrat pač človk popizdi.«. 

O ravnanju s konflikti sta skozi celoten pogovor veliko povedali. Predvsem je pomembno, 

da konfliktov ne zanikata, pravita celo, da so konflikti dobri, ker ohranjajo odnos ţiv. Ko 

prideta do točke, v kateri ne najdeta skupnega jezika, se sporečeta. Pravita, da je pomembno 

da »se znaš skregat«, pri tem ne smeš gojiti zamer do sodelavca. Povesta si vse, kar čutita in 

na ta način sčasoma najdeta skupno pot: V2: »Ee, če se skoz strinjaš, edn al pa drug poţira, 

ne vem, svoja prepričanja, kar ni dobr dolgoročno. In da se znaš skregat tko, da ni na 

osebnem nivoju, da ne pride do ţalitev, da ne jemlješ osebno.«. 

Pravita, da so njuni razliĉni življenjski stili in navade glavne ovire pri skupnem 

sodelovanju: V2: »Različna ţivljenjska prepričanja oziroma navade, ţivljenjski stil, 

osebnostni stil, v končni fazi. Ta organizacija je ţe ena taka stvar. Ti (govori vzgojiteljici 1) 

deluješ iz organiziranosti, js iz kaosa. In to je potem velika razlika, je tud ovira. U bistvu, na 

eni strani je ovira, na drugi strani je pa plus.«. 

Vzgojiteljici sta izpostavili primer deklice, ki je odtujila svojo bančno kartico in z nje dvignila 

ves denar. Šla je celo tako daleč, da je nekoga iz skupine obtoţila za krajo. Zadevo so prijavili 

policiji in se lotili reševanja. Glede njunega sodelovanja in komunikacije ob reševanju te 

težave pravita, da sta uporabili različne načine. Sporekli sta se, bili prizadeti, argumentirali 

sta svoja stališĉa in na koncu našli rešitev. Kljub pestremu dogajanju med njima pri 

razreševanju pravita, da ostajata na kulturni ravni. Še enkrat sta izpostavili, da so spori med 
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njima tudi posledica njune različnosti: V2: »Od povedanga mnenja, ki je bil slišan kot očitek 

in solz, do »mahanja z metlami«  torej prepir in vpitje ena na drugo, do argumentiranja in 

strogih pogledov, do tega, da sva si pač rekle, da razmišljava na glas in sva govorili svoje 

mnenje.« V1: »Ja, ampak tud to vse, kar se je zgodilo, je ta najina različnost, ne. Moja 

organiziranost pa tisto, kar je prej vzgojiteljica 2 rekla, da morem met vse popedenano do 

zadnega, do pač recimo njenga kaosa, ne.« V2: »Vse te načine uporabljava, s tem, da pač 

ostajava na eni kulturni ravni, brez ţaljivk.«. 

Predaja službe v primer, ko imajo v skupini teţave, poteka malo drugače. Vzgojiteljici se ţe 

prej slišita, po elektronski pošti ali telefonu in si preneseta dogajanje v skupini. Med 

otroki/mladostniki se vsak dan pojavljajo manjši konflikti, te si predata, ko ena od njiju pride 

v sluţbo: V1: »Ţe prej, preden kdo v sluţbo pride. Ţe prej se slišiva in si poveva. V skupini so 

vsak dan kaki manjši konflikti, to pač si predava takrat, ko prideva. Če pa je kak večji konflikt, 

večja teţava, je pa to ponavadi ţe prej, po telefonu.«. 

3.3 Delitev dela 

VZGOJNI ZAVOD 1 

Individualizirane vzgojne naĉrte pišejo vsi vzgojitelji. Razdelijo si otroke/mladostnike, da 

vsak napiše za pribliţno isto število in po principu, da tisti vzgojitelj, ki je z določenim 

otrokom/mladostnikom najbolj delal, zanj tudi napiše načrt: V1: »V skupini pa tisti, ki 

pribliţno takrat dela, al je bil pa največ z mladostnikom do takrat.« V3: »Pa razdelimo si, da 

je enakomerno med vse to razdeljen. Pa tud sodelujemo, se posvetujemo pri oblikovanju 

načrta.«. Pri oblikovanju načrta vzgojitelji sodelujejo in se med seboj posvetujejo, tako da je 

v individualiziranem vzgojnem načrtu prepleteno mnenje vseh vzgojiteljev. 

Zanimalo nas je, ali si vzgojitelji razdelijo otroke/mladostnike, tako da ima vsak otrok izmed 

njih svojega matiĉnega vzgojitelja. Vprašali smo: »Glede matičnih vzgojiteljev nas zanima. 

Ko pride otrok v zavod, dobi matičnega vzgojitelja, ne?« Vsi: »Ne, ne, ne ...«. Tega pri njih ni. 

Razdelijo si le delo glede poročil in drugih pisarij za otroke/mladostnike. Še vedno pa pri tem 

sodelujejo in vsi vzgojitelji delajo za vse otroke/mladostnike: V1: »Naša skupina ne, druge 

pa mislim, da v večini kr majo. Mi si sicer razdelimo za te individualizirane programe pa 

poročila, ampak to ne pomen, da pol samo ti brskaš za tega otroka. Vsi delamo za vse, no.«. 

Tudi z mladostnikovo družino sodelujejo vsi, naključno, kadar je kdo v sluţbi, se sliši z 

druţino, tudi obiske na domu si razdelijo: V1: »Vsi /…/« V4: »/…/ Sej ne gre drgač.«. 



MIŠKOVIČ, S (2014). Timsko delo vzgojiteljev v vzgojnih ustanovah. 
 

70 
 

Vzgojitelji si skušajo čim večkrat izmenjati mnenja o določenih mladostnikih. Različni 

vzgojitelji na različne mladostnike gledajo drugaĉe, po pogovoru pa skušajo uskladiti 

mnenja: V3: »/…/ Sprot, sej si poveš, če je kkšen dogodek, al pa ne vem, teţave al doma al 

kej, pa predebatiramo.«; V2: »/.../ Mislm, mi štirje smo različni, mladostniki so različni. En se 

recimo bol naveţe na enga, en na drucga in je pol fajn, k to podebatiramo, ti, js ga vidm tko, k 

sm se mal več menu z njim. Kšn drug vzgojitelj je pol včasih presenečen, kr na primer tega 

sploh ni opazu. Pač tko izmenjamo mnenja in pol laufa.«. V pomoč jim je tudi dežurni 

zvezek, kamor beleţijo dnevne dogodke in na ta način laţje vsi sledijo vsemu (tudi za dneve, 

ko niso v sluţbi): V3: »Pa tud sprot se to tud beleţi u deţurni zvezek, kr pač nimamo vsak dan 

kontakta.«. 

Vzgojitelji pravijo, da se trudijo biti usklajeni v svojih zahtevah do mladostnikov. Povedo, 

da neusklajenost ni nikoli namenska: V3: »Js mislim, da se trudimo bit čim bolj. Nismo 

vedno, ampak (malo tišine) včasih se tud to nenamenoma zgodi.«, ampak je posledica tega, da 

se spozabijo: V2: »Al pa se spozabiš včasih.« Lahko je tudi posledica pomanjkanja 

informacij: V3: »Ja, ti uide iz glave, ali pa tud nimaš čist vseh informacij.« V2: »/…/ Al pa 

zveš mal kasneje, da je v šoli bla štala, ti ga pa spustiš, ne.«.  Pomanjkanje informacij se nam 

zdi pomemben faktor. V dobro delujočem timu ne bi smelo biti teţav s slabim prenosom 

informacij oz. pomanjkanjem informacij. 

VZGOJNI ZAVOD 2 

Individualiziran vzgojni naĉrt za otroka/mladostnika oblikuje širši vzgojni tim (psiholog, 

socialni delavec, medicinska sestra, ravnatelj in eden od matičnih vzgojiteljev). Vzgojni načrt 

oblikujejo tudi na podlagi poroĉila, ki ga za mladostnika oddajo matični vzgojitelji (ti štirje): 

V1: »Vsi v skupini in širši vzgojni tim – psiholog, socialni delavec, medicinska sestra, 

ravnatelj /…/«; V4: »Na tem timu je pa vzgojitelj, ki je zadolţen za posameznega gojenca 

/…/«; V3: »Naš tim da poročilo o gojencu in potem je ta širši strokovni tim, kjer so prisotni 

te, k smo jih naštel, ne, in potem se izoblikuje iz tega individualiziran program.«. 

Vzgojitelji si razdelijo delo na tak način, da ima vsak vzgojitelj pribliţno isto število 

mladostnikov, za katere piše poročila in se udeleţuje timov. Ob pisanju poročil se po navadi 

posvetujejo tudi z ostalimi vzgojitelji, da pridobijo skupno mnenje: V2: »Mamo mladostnike 

razdeljene, da vsak vzgojitelj pribliţn za isto število poročila piše ob polletju, pa na konc leta 

pa za time, al izredne time.«;  V2:»Tud sodelujemo, zato k ne paše sam tvoj mnenje sm notr, 

ampak vsak od nas vsakga mladostnika drugač vid in mormo ta mnenja dat na kup, pa eno 
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sliko skupi dobit.«. Vzgojiteljica 1 pa pravi, da veĉkrat poroĉila ne da v vpogled kolegom, 

saj sama čuti, kakšno je njihovo skupno videnje otroka/mladostnika: V1: »Js iz svojih izkušenj 

velikokrat napišem poročilo in ga ne dajem brat kolegom, ga napišem in oddam. Sej ga 

prebere ravnatl. In nekak čutš tekom dni sliko o otroku, tud druge vidš, kako ga dojemajo.«. 

Izraz matiĉni vzgojitelj se timu vzgojiteljev ni zdel primeren. Pravijo, da so vsi štirje 

matiĉni vzgojitelji vseh otrok/mladostnikov v njihovi skupini. Otroke si razdelijo le za 

pisanje poročil in udeleţevanje timov (za določene otroke), tako da ima vsak vzgojitelj 

pribliţno isto število otrok/mladostnikov, za katere piše poročila in hodi na time. Vse ostalo 

delajo vsi skupaj: V2: »To smo ţe rekli, da ta izraz bi mogl ţe mau opustit. Matični smo mi  

štirje. Mladostniki, k pridejo v našo skupino, smo mi njihovi matični vzgojitelji, tisto je pa čist 

neformalno, un, k poročila piše pa tko, da mu mal bol slediš, pa stvari urejaš /…/«. 

Z družinami otrok/mladostnikov sodelujejo predvsem telefonsko. Slišijo se, da se 

dogovorijo glede izhodov domov. Poleti pa izvajajo tudi obiske na domu 

otrok/mladostnikov, in sicer so dogovorjeni, da obiskujejo tiste otroke, za katere pišejo 

poročila: V3: »Kontaktiramo največ, takrat k smo popoldne, z vsemi, ne. Za obiske na domu 

poleti smo mel za tiste, k pišeš poročila, da ga obiskuješ. Drgač pa s starši, da bi kej več, ne 

...«. 

Vzgojitelji se ne strinjajo v vseh zadevah in nekatera mnenja morajo najprej uskladiti v 

timu, da lahko potem dogovore predajo otrokom/mladostnikom. Usklajevanje poteka tako, 

da vsak zastopa svoje stališče in zanj niza argumente. Stališča, ki se zdijo večini 

najsprejemljivejša, obveljajo kot stališča tima: V4: »Morda bolj praktično, če gre fant domov 

ob dveh v petek, al pa v soboto, če ostane do jutra, ne. To zgleda dost podobno kot štirje 

moţakarji, k se v gostilni usedejo pa resno razmislijo o problemu, pa ga probajo rešit (smeh 

vzgojiteljice 2). Pač vsak ma svoje mnenje in se je ţe zgodilo, da smo meli različna mnenja in 

smo na konc sprejeli isto zadevo vsi, ne.« V1: »In u bistvo kr ena, eni argumenti, k 

prevladajo, tistmu pač slediš tud, če je tvoje osebno mnenje drugačno. Pol je to edino prav.«. 

Tudi otrokom/mladostnikom skušajo svoja stališča predstavljati skladno in se do njih obnašati 

v skladu z dogovorjenim. 
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MLADINSKI DOM 1 

Individualiziran vzgojni naĉrt za otroka pišejo vzgojitelji sami. Razdelijo si tako, da vsak 

napiše načrt približno za isto število otrok, a to ne pomeni, da ne skrbijo tudi za druge 

otroke: V2: »Ja, vzgojitli sami ga napišemo. Tiste formalne stvari za določenega otroka si 

razdelimo, recimo pisanje poročil, načrtov. Pol se pa tko mal posvetujemo, pa še kolegico za 

individualno pomoč vprašam, kaj ona misli, tko.«.  

Tudi obiskovanje govorilnih ur razdelijo, dogvorijo se, kdo bo odšel na govorilne za 

katerega otroka. So pa vseeno zelo prilagodljivi in se sproti dogovarjajo, kdo ima takrat več 

časa in se oglasi na pogovoru: V1: »Ni pa to tko strogo, mamo razdeljeno pribliţno za kere 

otroke hodmo, ne. Ampak pol si tud mal razdelimo, če je ravno na tisti šoli še kakšen otrok od 

drugega vzgojitelja pa tisti ravno ne more, si razdelimo.«. 

V mladinskem domu sta oba vzgojitelja (oz. v tem primeru trije), ki delata z otroki, tudi 

njihova matiĉna vzgojitelja in tudi oba skrbita za vse:  V2: »Ja, tu ni tista, k recimo v kakšni 

stanovanjski skupini, da bi js mela samo tri otroke in bi hodila na time samo za določene 

otroke in pisala poročila. Mi pa nimamo tko. Mi skrbimo vsi za vse. Se čist tko sproti 

prilagodimo, tist, kar je laţji izvedljivo.«. 

Glede sodelovanja z otrokovo družino pravijo, da so z njimi v stikih predvsem takrat, ko se 

dogovarjajo o otrokovih odhodih domov, srečajo pa se tudi ob nedeljah, ko se otroci 

vraĉajo v mladinski dom. Vzgojiteljica 1 izpostavi, da je za sodelovanje z druţino odgovoren 

center za socialno delo: V1: »To je tko, to je center za socialno delo kot prvo odgovoren. Če si 

še to damo na grbo, smo gotovi. Sodelovanje je to  pokličeš v sredo, a gre otrok domov al ne, 

al če je kaj tko nujnga (gleda vzgojiteljico 2). A ne? A sm prav začela?« V2: »Pa bl v petkih, 

ko gredo domov. Ja, čisto spontano, tko, ni nekega načrtnega sodelovanja. Pa v nedeljo, ko se 

vračajo, se vidmo, povemo, kako je blo tle, oni povejo, kako je blo doma, si izmenjamo 

informacije.«. Vzgojiteljica 1 je zopet pokazala določno nezaupanje vase, saj je čakala na 

potrditev vzgojiteljice 2. 

Mnenja o tem, kaj je dobro za otroke, uskladijo zelo hitro. Vzgojiteljica 1 pravi, da zaupa 

vzgojiteljici 2, saj ima ţe ogromno izkušenj. Ta doda, da po navadi nobeden od vzgojiteljev s 

svojim mnenjem ne odstopa toliko, da se ne bi zmogli skupaj dogovoriti in uskladiti: V1: 

»Ma, se kr hitro uskladimo. Js verjamem vzgojiteljici 2, k je tle ţe tok let. Izkušnje so le 

izkušnje, ok u redu, to je to, ne (smeh).«; V2: »Ja, res. Tko nekak se ti kr zdi logično, kaj bi 
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blo prav, no. Se mi zdi, da nikol ne eden tko ekstremno odstopa, da kaj zlo drgač misli al reče 

kokr drugi.«. 

Glede vzgojiteljevih zahtev do otrok obstajajo odstopanja: V1: »Ziher so tle mal 

odstopanja, a ne? Ker je vsak individum zase. Ampak načeloma se kr drţimo. Vemo, kaj je 

treba najbolj upoštevat.«. Vzgojiteljicama se to ne zdi napaĉno, pravita le, da je pomembno, 

da nihĉe ne dela namerne škode, normalno pa je, da se vsak odloči po svoji presoji: V2: »Če 

pa kdaj kdo mal odstopi. Ne pol scene delam s tem, da bi zdaj neki proti, oz. nasprotnega, če 

se je ţe tko odloču, da. Je normalno, da vsak se odloči po svoje. Ne more bit zaj to 100% 

enako, ne. Ne boš pa zaj sesuval kolega al več pustu al ne vem.«. 

MLADINSKI DOM 2 

Pri pisanju individualiziranega vzgojnega naĉrta za otroka/mladostnika si vzgojiteljici 

načeloma razdelita otroke, za katere pišeta. Pri tem se posvetujeta, zato je v vzgojnem načrtu 

vedno zastopano mnenje obeh vzgojiteljic. V izrednih primerih se je dogajalo, da sta 

individualiziran vzgojni načrt pisali tudi obe skupaj za enega otroka: V1: »Ponavadi si jih 

porazdelima, ne.«; V2: »Pa tud skup sva ţe delale.«; V1: »Ja, čist različno. Al pa se 

vprašava. Al pa recimo, js delam za enga otroka, pa jo vprašam, če misli, da bi blo neki ok, 

da napišem, al če sm kaj pozabla. Pa ona pove svoje mnenje. Na tak način.«. 

Obe vzgojiteljici sta matiĉni vzgojiteljici vsem otrokom/mladostnikom v njuni skupini. 

Delo za njih pa si sproti razdelita glede na to, kaj določeni vzgojiteljici bolj ustreza. 

Poročila, načrte, observacije in ostalo pišeta vsaka za polovico otrok. Na govorilne ure hodita 

obe za vse otroke, mešano: V1: »Ja, midve sva matični vzgojiteljici vsem desetim, ampak si 

jih razdeliva in poročila na primer piševa vsaka za polovico. Po potrebi se posvetujeva. No, 

niti tako nimava, da bi meli točno razdeljeno, to se sproti zmeniva, za koga bo katera napisala 

poročilo, observacijo, za koga greva na govorilne ure. Si prilagodiva, kakor kateri bolj 

ustreza. Na govorilne ure greva, kakor ma kera čas, mava to čist tko, nimava strogo ločeno.«. 

Menita, da sta sodelovanje z družinami otrok odliĉno uredili. Obe sodelujeta z vsemi starši 

in otroki, le da ena z določenimi intenzivneje, druga pa z drugimi. Druga za drugo vesta, s 

katerimi starši/družinami sta si bliže in s tistimi tudi bolj sodelujeta: V1: »Sodelujeva 

skupaj z vsemi starši naših otrok, s tem, da ena bolj sodeluje z nekaterimi, kot druga.«; V2: 

»Glede na to, s katerimi ljudmi se bolj znajdeš in to veva ena za drugo, kera se s kerimi teţe 

pogovarja, eee, in potem ne, v skladu s tem, to tud počneva. Zlo podobno je v bistvu tud z 
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otroki, zdaj noben ne bo govoru, da vse imaš enako rad.«; V1: »Ker to ni res.«; V2: »To je 

fama, to se govori. Ampak v realnosti tko ne more bit. Strokovno je, da se zavedaš tega, s 

katerim si bolj povezan, s katerim nisi in zakaj nisi. In potem, v bistvu si tko nitke razdeliva, 

da so vsi otroci pokriti. In vsi starši pokriti. S tem, da ko veš, s kerim si bolj povezen, si tud 

bolj čustveno vpleten, tuki pa potem intervizija pride vn. In to mama odlično poštimano.«. 

Izpostavita, da je trditev, da imaš vse otroke/staršev enako rad, popolnoma neresniĉna. 

Vzgojna skupina in vzgojiteljici sodelujeta tudi z zunanjimi ustanovami, in sicer z Darumo 

(center za otroško in mladostniško psihiatrijo), s posameznimi psihiatri, s svetovalnimi centri, 

s centri za socialno delo. Tudi na tem področju sta zelo prilagodljivi in sodelujeta večinoma 

obe z vsemi: V1:« Daruma, svetovalni center, csd-ji, psihijatri. Tudi tu si delo z njimi 

razdeliva. Načeloma ma ena svetovalni center, ena darumo, to je čist slučajno tko ratal, če 

kera ne more, se pa zamenjava. V bistvu mava vse čist spontano in prilagodljivo.«. 

Vzgojiteljici sta veĉkrat v pogovoru omenili, da sta si zelo razliĉni. Tako, da velikokrat 

usklajujeta svoja mnenja glede otrok in glede tega, kaj bosta zahtevali od njih. Pravita, da 

skušata z argumentiranjem in debatiranjem doseči konsenze: V1: »Ja, ja, z debatami to 

uskladiva.«; V2: »Z izraţanjem pač svoje ideje.«. Za usklajevanje mnenj potrebujeta veliko 

časa, zato so njune zahteve do otrok/mladostnikov po navadi usklajene oz. se trudita isto 

zahtevati od njih: V2: »Ja, ja to pa vedno, absolutno. Prej porabva dost časa da se 

dogovoriva, tko da mava do njih iste zahteve.«. 

3.4 Supervizija 

 

VZGOJNI ZAVOD 1 

Vzgojitelji pravijo, da supervizija pri njih poteka na ravni zavoda. Udeleţujejo se je vsi 

vzgojitelji, ravnatelj, pomočnik in strokovne sluţbe skupaj: V2: »Ja, mamo vsi vzgojitelji iz 

zavoda skupaj in ravnatelj in strokovne sluţbe. Pol tud rabš en tedn, da stvari predelaš, 

vsaj.«.  

Zato same supervizije tudi niso tako pogoste, izvajajo jo enkrat na mesec: V2: »Enkrat na 

mesec.« To se zdi nekaterim od njih premalo: V4: »To je mau, ne.« A, po drugi strani 

vzgojitelj 4 pravi, da se največkrat supervizije sploh ne udeleţi: V4: »Js sm bolj poredko na 

supervizijah. /…/ Zelo koristna se mi zdi, ampak zaradi popolnoma takih osebnih razlogov 

pogosto ne morem priti.«.             
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Vzgojiteljice pravijo, da bi bila tedenska supervizija ţe zaradi same dolgotrajnosti preveč 

naporna: V3: »To bi blo ţe preveč. Ker te naše supervizije s to supervizorko so res terapevtske 

ţe in so res konkretne. Če bi biu vsak teden, mislim čist zame, bi blo kr izčrpljajoče. Kr trajajo 

tudi 3 4 ure.«. Skupaj ugotovijo, da bi potrebovali pogostejšo supervizijo, 2-krat mesečno bi 

zadostovalo. S tem se strinja tudi vzgojitelj 4, ki velikokrat nima časa zanjo: V4: 

»Maksimalno na 2 tedna bi blo ok.«. 

Vzgojitelj 4 je pogovor o supervizijskih temah prepustil svojim kolegicam, saj sam nima 

popolnega pregleda nad tem. Na tej točki se je pokazala tudi njihova dinamika. Vzgojiteljica 

2 je na komiĉen naĉin izzvala vzgojitelja 4, da bi govoril o temah na superviziji, čeprav ve, 

da se je je udeleţil le nekajkrat: Povprašali smo: »Katere teme obravnavate na superviziji?«. 

V2: »(smeh )Povej, Vzgojitelj 4.«. Vzgojiteljice so z dopolnjevanjem druga druge naštele 

nekaj tem, ki so zanje verjetno najpomembnejše na sami superviziji: V3: »Na superviziji smo 

na primer letošnje šolsko leto obravnavali vzgojni vzgojiteljski tim, kako sodeluje, povezava 

med različnimi delovnimi skupinami znotraj zavoda, problematika z drogo /…/«; V2: »Pa 

spolne zlorabe.«; V1: »Postavitev druţine.«; V3: »Motivacijski intervju.«. Izpostavile so 

sodelovanje vzgojiteljskega tima, problematiko z drogo, spolne zlorabe in družino. 

Občutili smo, da so vsi zadovoljni s supervizijo, predvsem vzgojiteljica 3, ki je to tudi 

izpostavila: V3: »Imeli smo par različnih supervizorjev in je res zlo vidna razlika. Trenutno 

sem zadovoljna s supervizijo.«. 

Vzgojiteljice so se večinoma strinjale, da je za kakovostno supervizijo zelo pomemben 

kakovosten supervizor: V2: »Odličen voditelj!« (vse 3 vzgojiteljice se strinjajo). Pri 

odgovorih se vzgojiteljice dopolnjujejo in naštejejo elemente, ki so jim pomembni za 

kakovostno supervizijo: V3: »Sposoben supervizor, ki pozna institucijo in populacijo zares 

dobr.«; V2: »Da je dobr vodja, da ima znanja s področja skupinske dinamike. Da zna vodit 

supervizijo, v smislu, da imamo vsi enako časa, enako prostora, da zna ustavit ljudi, ne glede 

na funkcijo, pomembnost.«. 

Pravil, ki se jih drţijo, niso posebej komentirali, povedo, da so to klasiĉna supervizijska 

pravila: V3: »Čist klasična pravila.«, le vzgojiteljica 2 izpostavi naĉelo zaupnosti: V2: 

»Zaupnost.«. 
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VZGOJNI ZAVOD 2 

V okviru dela imajo vzgojitelji supervizijo. Ta ni timska, ampak se je udeleţujejo vsi 

vzgojitelji skupaj. Izvajajo jo enkrat meseĉno (čeprav so bili na začetku dogovorjeni za 

termine na dva meseca). Povprašali smo, ali izvajajo timsko supervizijo,a so odgovorili: V3: 

»Ne, vsi vzgojitli mamo skupi, ne.« V2: »Ja, jaa, to je ful velik. Sploh ne vem, zakaj je to tko.« 

Na vprašanje o pogostosti supervizije so odgovorili: V4: »Enkrat na mesec.« V3: »Na začetku 

je blo rečeno na dva mesca, zdaj mamo pa mesečne, ja.« Vzgojitelji nimajo informacije, zakaj 

se supervizija izvaja v velikih skupinah. 

Glede koristnosti supervizije so mnenja deljena. Vzgojitelji pravijo, da je včasih supervizija  

kakovostna in koristna, spet drugič se jim zdi, da obravnavane teme niso aktualne ali da 

se supervizor preveĉ posveĉa eni osebi: V4: »Men se zdi koristna, sam mamo zlo natrpane 

urnike in je zlo teţko uskladit vse.«; V2: »Men odvisn, men tko, kšn srečanje mi je, potegnem 

kej zase dobrega vn, včasih mi je pa čist mim pa čist brezveze. Odvisn, kaj obravnavamo, 

včasih kr nekam zaidemo pa se mi pol zdi, da mašimo mau cajt. Js mislm, da je v osnovi kr 

koristna.«; V3: »Je odvisno od udeleţencev kok iz supervizije vsak hoče odnest al pa pridobit, 

ne kr zdaj recimo zadnje tri se to mene ni nč tikal tam, ne. Tud so ble druge skupine v planu, 

js tud tistga nisem odnesla velik, ne, oziroma se mi je enkrat zdel, kt da se ena oseba terapira 

zase.«. Vzgojitelji pravijo, da obstaja več različnih vrst supervizije. Na omenjeni skupinski 

superviziji vzgojitelji predvsem obravnavajo doloĉene teme, ki naj bi bile za vzgojitelje 

aktualne in koristne:  V1: »To ni taka supervizija, kokr mogoče jo ti poznaš. Js sm dve različni 

ţ doţvela. V prevzgojnem domu smo, kokr vzgojiteljica 3 pravi, lahko prišli z enim 

vprašanjem, z enim problemom, zdaj za nazaj ocenjujem, da mi je bila tista supervizija bolj 

koristna.«; V2: »Tle bol skupn problem obravnavamo pa tko.«. Moti jih tudi 

neorganiziranost supervizije/supervizorja. Supervizijska srečanja ne vsebujejo rdeče niti, 

za katero vzgojitelji menijo, da bi jim koristila: V1: »Da ni ene rdeče linije, no. Js nimam 

občutka, da bi linijo pelal.«; V2: »Men se zdi, da smo zdaj na konc šele v pravo smer podal.«. 

Na supervizijskih srečanjih obravnavajo teme, ki so aktualne za zavodsko vzgojo, in teme, 

ki obravnavajo problematiko, ki se pojavlja v vsakdanjem delu z mladostniki: V4: 

»Moč/nemoč, odvisnost, agresija, odnosi /…/«; V3: »Ja, na odnosih smo mel zdaj dve, ne.«; 

V2: »Najbolj to problematiko, k je pereča v zavodu.«. Torej izpostavijo odvisnost, 

moč/nemoč, agresijo, odnose. 
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Vzgojiteljem se zdijo pomembne za kakovostno supervizijo ravno tisti dejavniki, ki jih 

trenutno pogrešajo. Koristno bi bilo, da bi se na začetku zastavila struktura supervizijskih 

sreĉanj, tako bi tudi vzgojitelji laţe sledili supervizijam, posledično bi te pridobile na 

kakovosti. Oblikovati pa bi morali takšne teme, ki bi bile primerne za vse udeležence: V1: 

»Da bi se na začetku vedlo točno, kako bo supervizija potekala, kakšen je namen, smisel, 

čemu bomo sledil, ne. Da se ene struktura določi in se tisti sledi pol celo leto, se mi zdi, da je 

to pomembno, kr zdaj je enkrat ta tema, enkrat una tema. Tko no, ni ni neke …«; V3: Ni enga 

tazga okvira. Mislm, da mora bit supervizija namenjena vsem. Strokovnjaki supervizorji 

pravjo, da lahko odneseš iz supervizije neki, če tud kaj prispevaš, ne. Drgač pa ne boš nč 

odnesu, ne. To je res, ne.«. Torej vzgojiteljica 3 pravi, da lahko od supervizije odneseš le 

toliko, kolikor sam prispevaš vanjo. A da lahko posameznik sam prispeva k superviziji, mora 

biti obravnavana tema zanimiva, koristna in uporabna. 

MLADINSKI DOM 1 

Vzgojitelji imajo v okviru dela supervizijo. Izvaja se enkrat meseĉno. Vzgojiteljici pravita, 

da je to bolj oblika konzultacije: V1: »Bolj kot konzultacije so, ja.«; V2: »Enkrat na mesec.«. 

V domu so sklenili dogovor, da vzgojitelji, ki delajo skupaj, ne obiskujejo iste supervizijske 

skupine. Menim, da s tem izgubijo moţnost odkritega pogovora o svojih odnosih v timu in  

morebitnih teţavah: V1: »No, pr nas smo pa samo tri v tej tadrugi skupini.«; V2: »Dve 

skupini smo. Midve nisva skupaj, ker je tko zaţeleno. Ne vem točno, kdo je tko predlagal, al 

vodstvo v domu, svetovalna sluţba al supervizorka. Ne vemo pa tudi zakaj.«. 

Pogovarjali smo se tudi o koristnosti supervizije za njene udeleţence. Vzgojiteljica 1 pravi, 

da je supervizija absolutno koristna: V1: »Ja, absolutno.«, čeprav kasneje v pogovoru 

občutimo drugače. Vzgojiteljica 2 pa ostane nevtralnejša: V2: »Ja, škodi ne nikol, tko bom 

rekla (nasmeh).«. Z nami deli tudi primer, pri katerem ji je supervizija koristila: V2: »Js sm za 

eno deklico, k naj bi bla tle u skupini, zaj trenutno je doma, odločbe še nima. No, js sm to 

vprašala, kolk ma to smisel vztrajat. Naše mnenje je, da punca – čeprav nam tle dela same 

probleme – bi blo prav, da bi bla tuki, bi blo za njo koristno. Ampak njej paše svoboda, starši 

so nemočni in ji pač ne zmorejo mej postavljat in zanjo skrbet in ona je to izkoristla. Center 

za socialno delo pa naseda in ji vrjamejo, ko ona pravi, koko grozni smo v domu do nje in  

nas ne podprejo. Vprašala sem tud, kok ma smisel vztrajat, če nas ne podpre center ne starši 

niti punca ne ţeli biti tukaj.«.  
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Na superviziji obravnavajo konkretne primere, s katerimi se srečujejo vzgojitelji v svoji 

praksi: V1: »Konkretno iz skupine. Zadnjič smo recimo na splošno shemo doma tko mal in 

naše odnose in to. /…/ Men se zdi dost bolje, če da kdo kšen konkreten primer, pol ti pa ta 

supervizorka mal na podlagi razvojne psihologije razloţi stvari. Pol ti je pa mal bolš za par 

dni, pol pa spet vse po starem (smeh), tko js dojamem to supervizijo.«. Zanimivo je dojemanje 

supervizije vzgojiteljice 1, ko pravi, da se le nekaj dni počuti bolje, potem so občutki enaki 

tistim pred supervizijo. A poprej je trdila, da ji supervizija zelo koristi. Vzgojiteljica 2 pa 

pravi, da je potreba po superviziji odvisna od težavnosti trenutne populacije: V2: »/…/ 

Men je bla najhujša ena lanska supervizija, kr sm mela en teţek primer. Drgač pa tko, če ni 

kakšnih teţavnih otrok/primerov, tud ni takšne potrebe po tej superviziji. Kr če je teţko, pol 

res ne veš, kaj bi.«. 

Na vprašanje o dejavnikih, ki so pomembni za kakovostno supervizijo, sta bili zelo 

redkobesedni. Izpostavili sza predvsem odkritost, tajnost, dobrega supervizorja in 

primerno število udeležencev na superviziji: (tišina) V1: »Ne vem, da se zavedaš tega, da 

lahko poveš, kar hočeš, pa da to tam ostane.«; V2: »Pa da si odkrit.«; V1: »Da ti supervizor 

da tak občutek. (tišina) Pa da je čim večkrat, ne. Da je čim manjše število ljudi v skupini.«. 

MLADINSKI DOM 2 

Vzgojiteljici trenutno supervizije ne obiskujeta. Udeleţevali sta se je v preteklosti,a sta jo 

zaradi različnih razlogov opustili. Supervizija se jima v splošnem zdi zelo koristna. Za 

kvalitetno supervizijo izpostavita pomen dobrega supervizorja, pravita pa tudi, da mora 

posameznik najti pravo vrsto supervizije, ki mu osebno najbolj odgovarja: Na vprašanji, ali 

imajo v okviru dela supervizijo in če se je udeleţujeta, sta odgovorili: V1: »Ja, če ţeliš.«. V1: 

»Ja, sva se. Trenutno ne. Ne? (Kot bi iskala potrditev.)«. Povprašali smo tudi, če se jima ne 

zdi koristna, ter prosili za razloge, zakaj je ne obiskujeta. V2: »Ne, je zelo koristna.«; V1: »Js 

zaradi pomanjkanja časa ne hodim.«; V2: »Eno je pomanjkanje časa, drugo je pa, da mi ta 

vrsta supervizije ne odgovarja. Tist način, k je bil tam, mi ni ustrezo, al pa natančneje, 

supervizorka mi ni ustrezala. Nisem mislila, da dovolj dobim, da bi še vztrajala pri 

superviziji. Sicer pa mislim, da je supervizija zelo koristna zadeva, pomembno pa je …«; V1: 

»Kdo jo izvaja in kako ti paše na dušo /…/«; V2: »Ja, ja. In ka pa vem. Neki cajta je blo tud 

tko, neki cajta sva obe hodile, neki cajta si sam ti hodila, dejstvo pa je, da se midve ful 

pogovarjava, tko da mava kr intervizijsko skupino midve (smeh).«. Torej, glede na to, da se 



MIŠKOVIČ, S (2014). Timsko delo vzgojiteljev v vzgojnih ustanovah. 
 

79 
 

vzgojiteljici veliko pogovarjata o vseh teţavah, konfliktih, odnosih, menita, da izvajata kar 

sami svojo intervizijo. 

Na supervizijskih srečanjih so obravnavali konkretne težavne primere, s katerimi so se 

vzgojitelji pri svoji praksi soočali: V1: »Na superviziji smo obravnavali konkretne primere. Se 

pravi, vsak je mel svoj primer, ki ga je tiščal, moril in smo obravnavali konkretne primere. 

Nobene posebne teme, le konkretne primere.«. 

Vzgojiteljici sta našteli kar nekaj dejavnikov, ki vplivajo na kakovostno supervizijo. 

Predvsem je obema pomemben dober supervizor, ki poskrbi za dobro klimo, obĉutek 

zaupanja in vzpostavi stik s supervizanti  na samih srečanjih: V1: »Ja, kemija.«; V2: 

»Način vodenja, da se v bistvu vzpostavi kontakt, se pravi supervizor, če vodi supervizijo, je 

tisti, ki naj bi v začetku poskrbel za neko varno klimo, se pravi tudi znal vzpostavljat kontakt 

na nek način. Mislim, da je pomembna tudi priprava, to pomeni, js če bom izpostavla primer, 

da se pripravim na tak način, da ga napišem. Mislim, da je potrebno tudi pisat refleksije. 

Takšno sem doţivela, teţko mi je bilo pisati, vendar vidim v tem velko vrednost. To mi je na 

tukajšnji superviziji tud ful manjkalo.«. Vzgojiteljici izpostavita kot pomemben element 

supervizije tudi refleksijo. Skozi refleksijo lahko človek spozna samega sebe in to prispeva k 

izboljšanju poklicnega jaza: V1: »/…/ Nekje na začetku, tam so ble refleksije obvezne in takrat 

skoz tisto refleksijo si lahk marsikaj potuhtu, ne.«; V2: »…Supervizija za moje pojme je 

namenjena tudi spoznavanju sebe, opazovanju sebe, v svoji skupini, pri svojem delu. Za 

spoznavanje sebe na tej superviziji pa ni šlo, kr to pa dobiš skozi refleksijo. Zavedanje svojga 

početja, svojih čustvenih odzivov in js mislim, da so to ful pomembne stvari. Tega pa brez 

refleksije ni.«. 
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4 ZNAČILNOSTI TIMSKEGA DELA V VZGOJNIH USTANOVAH (VZ – MD) 

4.1 Značilnosti timskega dela v vzgojnem zavodu 

 

Izraz tim vzgojitelji opredelijo kot sodelovalno skupino ljudi, ki se med seboj dogovarja in 

si postavlja skupne cilje. Prva skupina vzgojiteljev se opredeli kot delovno skupino, druga pa 

se opredeli kot tim (vzgojiteljici delujeta neprepričljivo). Delo v vzgojnem zavodu poteka 

tako, da vsak dela sam, kot tim pa delajo le pribliţno uro na teden. Takrat sprejmejo večino 

timskih dogovorov. Pomembno je, da si določijo skupni cilj in da ga uresničujejo enotno. 

Neformalna druženja so tista, ki lahko vzgojitelje v timu poveţejo in prispevajo k rasti tima. 

Vzgojitelji v drugem timu si nekajkrat na leto priredijo takšna druţenja. Oba vzgojiteljska 

tima imata formalnega vodjo, ki skrbi za organizacijo in predstavlja tim. V drugem timu 

povedo, da sta neformalni vodji vzgojiteljici z največ izkušnjami, saj imata največ moţnosti 

uveljavljanja lastnega mnenja. Vzgojitelji so med drugim ocenjevali tudi določene značilnosti 

tima. Skupna ocena za vzdušje je 8 do 9,  odprtost komunikacije 9 in prizadevanje za iste cilje 

10. Če sklepamo po ocenah, so vzgojitelji zadovoljni z delom v timu. 

Reševanje konfliktov so vzgojitelji v vzgojnem zavodu ocenili z oceno 9. Konflikte, ki se 

pojavljajo, opišejo kot nesoglasja, usklajevanje mnenj in izmenjavanje komentarjev. 

Vzgojitelji se soočajo z različnimi ovirami. V prvem vzgojnem timu povedo, da pogrešajo 

sočasno delo, kjer bi bila razvidnejša njihova skupinska dinamika (ki bi lahko pozitivno 

vplivala na mladostnike v skupini). Vzgojitelje v drugem timu ovira tudi egoizem – ko si 

ţelijo, da bi bilo njihovo mnenje vedno uveljavljeno kot skupno mnenje, ter moteče vedenje 

mladostnikov, ki lahko negativno vpliva na sodelovanje vzgojiteljev. Pri reševanju 

konfliktov na ravni skupine je prav, da teţavo takoj začne reševati vzgojitelj, ki je v sluţbi. 

Pomembno je, da ĉlani tima v takšnih primerih držijo skupaj, si pomagajo in si stojijo ob 

strani. V popoldanskem času poteka v vzgojnih zavodih predaja službe, menjata se 

popoldanski in noĉni vzgojitelj. Takrat sta pol ure skupaj v službi in v tistem času se 

pogovorita o pomembnih dogodkih, ki so se zgodili tisti dan. 

Individualiziran vzgojni naĉrt za otroka/mladostnika oblikuje širši vzgojni tim (psiholog, 

socialni delavec, medicinska sestra, ravnatelj in eden od matičnih vzgojiteljev). Vzgojni načrt 

oblikujejo tudi na podlagi poroĉila, ki ga pripravijo matični vzgojitelji (največkrat eden od  

štirih vzgojiteljev, ki delajo z otrokom/mladostnikom). V poročilih je predstavljeno skupno 

mnenje, saj se vzgojitelji pri pisanju posvetujejo tudi z ostalimi sodelavci. Matiĉni 
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vzgojitelji v skupini otrok so vsi štirje vzgojitelji, ki delajo z otroki. Delo za otroke si 

skušajo porazdeliti tako, da je razdelitev poštena in vsak vzgojitelj naredi določene stvari za 

določene otroke. Vzgojitelji sodelujejo z družinami otrok. Predvsem se slišijo po telefonu 

ali elektronski pošti, ko se dogovarjajo glede izhodov otrok/mladostnikov domov. Poleti 

izvajajo tudi obiske na domu otrok/mladostnikov. Tudi takrat si delo razdelijo. 

Supervizije v vzgojnem zavodu se udeleţujejo vsi vzgojitelji skupaj. Izvajajo jo enkrat 

meseĉno, udeleţba je prostovoljna, obravnavajo pa teme, ki so aktualne pri zavodski 

vzgoji (problematika drog, sestava druţine, odnosi na domski ravni, spolne zlorabe idr.). Za 

kakovostno supervizijo se zdi vzgojiteljem pomemben dober supervizor (tudi dobro 

organiziran), ki dobro pozna ustanovo in se zna posvetiti vsem supervizancem enakovredno. 

 

4.2 Značilnosti timskega dela v mladinskem domu 

 

Vzgojiteljice izraz tim opredelijo kot skupino strokovnjakov, ki medsebojno sodelujejo. 

Oba vzgojiteljska tima se opredelita kot tim, prvi vzgojiteljski tim malo manj prepričljivo, 

drugi dve vzgojiteljici pa sta se zelo samozavestno opisali kot tim. Prvi vzgojiteljski tim pravi, 

da timskega vodje nimajo in ne potrebujejo, saj je prav, da vsi trije vzgojitelji skupaj vodijo 

tim. Drugi vzgojiteljski tim pa navede, da je vodja tima vzgojiteljica, ki skrbi za 

organizacijo. V mladinskem domu vzgojitelji nimajo uradnih sestankov. O določenih 

stvareh se dogovarjajo, ko so vsi skupaj (to so njihovi naključni sestanki). Po navadi se 

dogovarjajo med predajo službe (vsak dan so pol ure v sluţbi vsi vzgojitelji skupaj) ali pa se 

dogovarjajo preko telefona/elektronske pošte. Vzgojitelji se strinjajo, da namenskega 

nespoštovanja dogovorov ni, zgodi pa se, da kdo kaj pozabi ali pa dogovor ne uspejo izvesti 

točno ob predvidenem času. Vzgojitelji so ocenjevali določene značilnosti tima. Skupna ocena 

za vzdušje je 9, odprtost komunikacije 9 10,  prizadevanje za iste cilje pa sta številčno ocenili 

le v drugem vzgojiteljskem timu, in sicer z oceno 10. Znotraj obeh vzgojiteljskih timov sta 

vzgojiteljici podali identični oceni. 

Reševanje konfliktov vzgojiteljici iz drugega tima ocenita kot dobro, z oceno 8. Vzgojiteljici 

prvega vzgojiteljskega tima reševanja nista ocenili. Pravita, da nestrinjanja pri njih rešujejo na 

miren način. Dojemanje konfliktov se med timoma moĉno razlikuje. V prvem 

vzgojiteljskem timu do konfliktov ne prihaja, saj so vsi nagnjeni k mirnem pogovoru o 
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nesoglasijh. Vzgojiteljici drugega tima pa sta prepričani, da so konflikti v timu normalni in 

nujno potrebni, saj ohranjajo odnos bolj ţiv. Predaja sluţbe ob teţavnih situacijah se po 

navadi izvede ţe prej (preko telefona ali elektronske pošte), saj si vzgojitelji izmenjajo 

informacije o težavi ţe pred srečanjem v sluţbi. 

V obeh timih si vzgojitelji razdelijo otroke, za katere napišejo individualiziran vzgojni naĉrt 

(oz. poročilo). Po potrebi se vzgojitelji posvetujejo, da je v večini načrtov zastopano mnenje 

vseh, ki delajo z otrokom. Vsi vzgojitelji v timu, ki delajo z določeno skupino otrok, so tudi 

njihovi matiĉni vzgojitelji. Delo za njih si razdelijo, da ima vsak vzgojitelj skupino otrok, 

za katere piše poroĉila, observacije, se udeležuje timov. A vseeno vsi vzgojitelji skrbijo za 

vse otroke. Za otroke obiskujejo govorilne ure. Tudi tu si delo razdelijo, da vsem ustreza. 

Vzgojitelji sodelujejo tudi z družinami otrok. Drugi vzgojiteljski par izpostavi, da si delo 

razdelita tako, da vsaka sodeluje z druţino, s katero si je bliţe. Na ta način sodelujeta z vsemi 

starši. Drugi vzgojiteljski par sodeluje tudi z določenimi zunanjimi ustanovami – 

svetovalnimi centri, psihiatri, centrom za otroško in mladostniško psihiatrijo. 

V mladinskem domu imajo organizirano mesečno prostovoljno supervizijo. Obiskujejo jo v 

manjših supervizijskih skupinah (cca. 4 udeleţenci), pri tem pa je pomembno, da 

vzgojitelji, ki delajo skupaj v timu, ne obiskujejo iste supervizije. Obravnavajo konkretne 

primere iz prakse vzgojiteljev. Za kakovostno supervizijo pravijo, da je pomemben dober 

supervizor in obĉutek zaupanja, odkritost. 
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5 PRIMERJALNA ANALIZA VZGOJNIH TIMOV GLEDE NA 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

5.1 Prvo raziskovalno vprašanje: Kako vzgojitelji opredelijo svoj tim? 

Vzgojitelji tim opredelijo kot skupino ljudi, ki se medsebojno dogovarja, koordinira in 

dobro sodeluje. Pri tem so jim pomembni dobri medsebojni odnosi in zaupanje (»Tako 

skupina strokovnjakov, ki med seboj sodelujejo za dobro, recimo, otroka, v našem primeru, 

ne.«; »Skupinsko delo in koordiniranje.«). Tudi v literaturi najdemo podobne opredelitve, 

Brajša (1996) izpostavi lastnosti odnosov v uspešnem timu: sodelavci pripadajo timu, 

medsebojno sodelujejo, razvijajo dobre odnose, uspešno komunicirajo, se prilagajajo in se o 

medsebojnem doţivljanju pogovarjajo.  

Vzgojiteljski timi so zelo različno opisali posebnost/-i njihovega tima. Tu se pojavljajo 

značilnosti od raznolikosti in individualnosti (VZ 2: »To je ta različnost med nami. Ja, v 

bistvu smo si ful različni.«), dobrega sodelovanja (MD 1:»Dobro sodelovanje.«), do odkritega 

odnosa s sprotnim izmenjavanjem mnenj, tudi konfrontacije (MD 2: »Odkritost, pogovor, 

odločnost, isti cilji, iskrenost.«). Vzgojiteljski tim vzgojnega zavoda 1 se je opredelil kot tim, 

ki postavlja meje, a so se pri utemeljitvi trditve izognili razlagi (»Ti si bla pr nas na praksi, 

ne. Kaj pol sploh sprašuješ.«). 

V timu je potrebno poskrbeti tudi za tolerantnost, odkrito komunikacijo o teţavah in za 

medsebojna pričakovanja. Krueger (1990) izpostavi nekatera načela, ki omogočajo uspešno 

timsko delo v vzgojnih ustanovah. Vzgojitelji svoje občutke/stališča/mnenja konstruktivno 

izraţajo, se medsebojno podpirajo, skrbijo za občutke varnosti in zaupanja v timu, dosledno 

se drţijo dogovorov (sprejetih na timskih srečanjih) in se trudijo za razvoj tima. V 

vzgojiteljskih timih se trudijo, da bi bile te potrebe članov v timu zadovoljene. Vzgojitelji 

izpostavijo predvsem pripravljenost za sodelovanje, sklepanje dogovorov (VZ 2: »Ja, 

poskrbimo pa tko, ne, da smo pripravljeni sodelovat, ne, takrat, k se dobimo, al pa, k se je 

treba dogovarjat /…/«) in iskren odnos (MD 2: »Z iskrenostjo, ja. Absolutno.«).  

Dva od štirih vzgojiteljskih timov (VZ 1 in VZ 2)  sta izpostavila pomen neformalnih 

druženj med vzgojitelji (VZ 2: »Ja, je tud pomembno za tim. Čeprav ga ţe dolgo nismo 

meli.«). Morda je naključje, da sta tima, ki sta izpostavila pomen neformalnega druţenja za 

tim, iz iste ustanove. A je razumljivo, da imajo timi, ki se redkeje srečujejo vsi skupaj (le 

enkrat tedensko), večjo potrebo po dodatnem neformalnem druţenju. 
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Tima mladinskega doma sta se opredelila kot tim. Pravijo, da je njihovo sodelovanje 

kakovostno in zaradi tega čutijo pravo timsko povezanost (MD 1: »Ja, jst tud mislim, da smo 

tim, zato kr sodelujemo in ker se podpiramo, to se mi zdi zlo vaţno.«). V teh dveh timih 

sodelujeta dva oz. trije člani. Pa tudi njihova narava dela je drugačna, saj se člani vsak dan 

srečujejo v sluţbi (vsaj za pol ure). Drugi tim v vzgojnem zavodu je bil bolj neprepričljiv v 

lastni opredelitvi. Njihove izjave nakazujejo, da najverjetneje ţelijo sami sebe prepričati, da 

so tim. Prvi vzgojni tim v vzgojnem zavodu pa se je strinjal z opredelitvijo kot delovna 

skupina. Pravijo, da se teţko opredelijo kot tim, saj vsak od njih dela sam, kot tim pa se 

srečajo le enkrat tedensko na skupnem sestanku (»/…/ Delo zahteva prevelko samostojnost, 

da bi lahko skoz /.../ če ne bi mogu bit to tim, k bi se zjutr dobu, ceu dan delu, pa bi se dobil 

pa rekl, kva smo nardil. Torej ta izraz tim za naše delo je manj primeren.«).  Torej, smo tu 

opazili tudi razliko med vzgojnim zavodom in mladinskim domom. Lamovec (1998, v Kobolt 

in Ţiţak, 2010) primerja lastnosti dela v timu in delovni skupini. Izpostavi, da so člani v 

delovni skupini osredotočeni nase, delajo sami, medtem ko se člani v timu zavedajo, da bodo 

uspeli ob vzajemni podpori in s skupnim delom. Glede na to, da vzgojitelji v vzgojnem 

zavodu ves čas delajo sami in so, kot pravijo, pri delu zelo samostojni, je razumljivo, da se je 

vzgojni tim opredelil kot delovna skupina.  

V večini timsko organiziranih skupin se najde nekdo, ki prevzame vodenje. Lahko je to 

formalni vodja, ki funkcijo zaseda uradno, lahko pa je to neformalni vodja, ki zaradi svojih 

značilnosti spontano zasede mesto vodje. Moţina (2002) navaja, da brez vodje ni skupine (niti 

tima). Vodje se v timih oblikujejo zelo različno, navadno se tim oblikuje ob »osrednji osebi«, 

ki je lahko formalni vodja ali pa ne. Zavodska vzgojiteljska tima (VZ 1 in VZ 2) sta navedla, 

da imajo vsako leto drugega formalnega vodjo. Sami se odločijo, po katerem vrstnem redu se 

razvrščajo, pomembno je le, da se izmenjajo enakopravno in vsako leto eden zasede poloţaj 

vodje. Ta vodja skrbi predvsem za organizacijske zadeve in navzven predstavlja svoj tim 

(VZ 2: »Formalno je določen za vsako šolsko leto, tisti, ki bolj vodi organizacijske stvari 

/…/«). V drugem timu vzgojnega zavoda pa se vzgojitelji strinjajo, da sta neformalni vodji 

vzgojiteljici, ki sta najdlje v zavodu. Vzgojiteljici drugega vzgojiteljskega tima mladinskega 

doma sta povedali, da je ena od njiju vodja, predvsem zato, ker je boljša organizatorka in 

stvari laţje planira (»Da. Vzgojiteljica 1 … Boljši organizator si.«). V drugem timu 

mladinskega doma sta vzgojiteljici povedali, da timskega vodje nimajo niti ga ne potrebujejo 

in da je prav, da ima vsak od njih nekatere značilnosti vodje. Čeprav je ena od vzgojiteljic 

namignila, da bi lahko bila druga vzgojiteljica timski vodja.  
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Vzgojitelji morajo v sklopu timskega dela sprejeti veliko dogovorov. Dogovarjajo se glede 

skupine otrok/mladostnikov in tudi glede njihovega dela. Dogovore vzgojitelji sprejemajo 

takrat, ko so vsi v sluţbi, v vzgojnem zavodu je to na dan skupnih sestankov (VZ 2: »Pred 

sestankom z mulci se mi dobimo.«) ali tisti čas, ko vzgojitelji predajajo sluţbo, to je predvsem 

v timih mladinskega doma, deloma v timih vzgojnega zavoda (MD 1: »Pou urce, tam od petih 

do pol šestih, vsi trije. In tist čas je tko mal za izmenjavo informacij, tko mal, da se obvestimo, 

mal da se pohecamo, vse skupaj, no tko.«). Večinoma se vzgojitelji dogovarjajo na tak način, 

da vsak predlaga neko rešitev in če se morajo odločati med različnimi rešitvami, skupaj 

preiščejo različne poti. Vsak z argumenti podkrepi rešitev, ki se mu zdi najprimernejša. 

Le drugi tim v vzgojnem zavodu, v katerem sta dve vzgojiteljici z občutno daljšo delovno 

dobo, se ni popolnoma opredelil za tak način dogovarjanja. Pri njih imata vzgojiteljici, ki sta v 

zavodu dlje časa, več moţnosti za uveljavljanje lastnega mnenja. V večini vzgojnih timov se 

dogovorjenih rešitev vsi držijo. Prihaja le do manjših odstopanj v izvajanju dogovorjenega. 

Zdi se, da timi skušajo delovati enotno. 

Izpostavili bi dogajanje v drugem timu vzgojnega zavoda, ko so vzgojiteljice medse sprejele 

novega sodelavca. Vzgojitelj je povedal, da se na začetku skupnih dogovorov ni drţal, zato 

ker jih ni poznal. Primerno bi bilo novega sodelavca obvestiti o pravilih in dogovorih, ki 

veljajo v timu, za kar pri njih ni bilo poskrbljeno. 

Vsi vzgojiteljski timi so tudi ocenili določene značilnosti v lastnih timih. Ocenjevali so z 

ocenami od 1 do 10, in sicer: vzdušje, odprtost komunikacije in prizadevanje za iste cilje. Vsi 

vzgojitelji so vse ocenjevane elemente ocenili zelo visoko. Predpostavljamo, da bi bile ocene 

drugačne, če bi ocenjeval vsak sam, tu pa so bili pod vplivom ostalih vzgojiteljev, hkrati pa je 

najverjetneje na njihovo iskrenost o oceni vplivala tudi naša prisotnost. Vzdušje je v 

povprečju najslabše ocenjen element. Povprečna ocena je med 8,5 in 9. Najboljše vzdušje na 

podlagi ocen imajo v prvem timu mladinskega doma, in sicer so ga ocenili z oceno 9: 

»Recimo 9, da nem rekla, da se hvalim (smeh). Se mi zdi dobro, sem zadovoljna, se dobr 

počutm tko, kot je, ne vem.«. Vzgojitelji pravijo, da vedo, kaj jim je pomembno, temu skušajo 

slediti in v timu se počutijo dobro. Odprtost komunikacije je visoko ocenjen element. V 

povprečju so ga vzgojitelji ocenili med 9 in 9,5 (»Ja, si povemo stvari, itak mormo bit odprti 

pa si povedat, če hočmo sodelovat, drgač začne kuj kej škripat, tko da ene 9.«). Na podlagi 

ocen najbolj odprto komunicirata vzgojiteljici v drugem vzgojnem timu mladinskega doma. 

Ocenili sta se z 10: »Js mislim, da je vedno večja. Js bi kr rekla 10.«. Sledenje istemu cilju je 

najbolje ocenjen element. Vsi vzgojiteljski timi (razen drugega tima vzgojnega zavoda) so z 
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oceno 10 ovrednotili, da v popolnosti sledijo istim ciljem. Vzgojitelji se strinjajo, da je treba 

slediti skupnim ciljem, da so uspešni in lahko nemoteno opravljajo svoje delo (MD 2: »Ja, 10, 

to more bit visoko, da delujemo.«). 

5.2 Drugo raziskovalno vprašanje: Kako se spoprijemajo z 

raznolikostjo članov v timu? 

 

Vzgojiteljici v drugem vzgojnem timu mladinskega doma ugotavljata, da se začnejo prave 

značilnosti ljudi in razlike med sodelavci kazati šele po nekaj letih skupnega dela. Pravita, 

da vsak vzgojitelj v timu skuša na začetku ustvariti umetniški vtis oz. se delno pretvarja, da bi 

bil ostalim sodelavcem všeč. Ko vzgojitelji dalj časa delajo skupaj, si toliko zaupajo, da se 

pokaţejo v čisto pravi luči. Menita, da se takrat te razlike med člani najbolj pokaţejo: »Midve 

sva si v enih rečeh ful podobne, v enih stvareh pa ful različne, ne. In to sva začele odkrivat 

šele pol čez nekaj let, ne, se je to začel kazat, k nisva več tok skrbele za umetniški vtis.«. 

Sicer pa se vzgojitelji strinjajo, da je treba raznolikosti med vzgojitelji sprejemati z veliko 

mero razumevanja: »Z razumevanjem za drugačnost.«. Vzgojitelji pravijo, da se razlik med 

njimi lotevajo tudi z iskrenostjo in odkritim pogovorom: »Uu, zavedava se jih, občutiva jih. 

Ja, in se v končni fazi tud o tem pogovarjava. Bol odkrit, k je pogovor, bolš to gre /…/«.  V 

prvem timu vzgojnega zavoda so navedli, da imajo postavljene meje, ki se jih morajo vsi 

drţati kljub njihovi različnosti: »Ja, ampak znotraj enih okvirjev, ne. Okvir mora bit za vse 

štiri enak.«. 

Raznolikosti med sodelavci so za timsko delo pomembne, saj si na podlagi razlik vzgojitelji 

lažje razdelijo delo, in sicer kdo določene stvari laţje opravlja: »Tle da vsak od sebe, kokr se 

sam čuti, da bi po svojih močeh prspevov, se mi zdi. Pol vzgojiteljica 1 je bol te športne 

zadeve prevzela, zdaj košarko, smučanje ma. Jst bol tko, take ročne, izdelovanje izdelkov, tko 

no, kokr je. Vzgojitelj 3 je bol tko glasbeno, kej s kitaro pride, pa sestav kakšno pesmico, pa 

na tem področju.«. Tudi sami vzgojitelji vidijo v razlikah prednosti, saj so s tem v tim 

prinesena nova znanja in pogledi: »Tko da, tist čas, ko delaš s skupino, ne, lahko tiste svoje 

lastne potenciale, ne eee, bolj izkoristš, al pa bolj predstaviš, ne.«. Belbin (1999, v Moţina, 

2002) navaja devet vlog, ki se izoblikujejo v timu. Vsak član tima prevzame tisto (eno ali 

več), ki najbolj ustreza njegovim osebnostnim potezam. Te vloge so: izvrševalec, 

usklajevalec, oblikovalec, inovator, iskalec virov, ocenjevalec, timski delavec, zaključevalec 
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naloge in specialist/strokovnjak. Sodelavci v timu si delo razdelijo glede na to, katero nalogo 

bo kdo laţje/bolje opravil.  

Ne obstajajo samo razlike med vzgojitelji v timu. Obstajajo tudi razlike v videnju 

otrok/mladostnikov s strani vzgojiteljev. Vsak vzgojitelj vidi določenega otroka na svoj 

način. Vendar morajo na koncu vzgojitelji ta svoja videnja uskladiti, da lahko uskladijo tudi 

zahteve do otrok/mladostnikov (VZ 2: »Mislm, mi štirje smo različni, mladostniki so različni. 

En se recimo bol naveţe na enga, en na drucga in je pol fajn, k to podebatiramo, ti, js ga vidm 

tko, k sm se mal več menu z njim. Kšn drug vzgojitelj je pol včasih presenečen, kr na primer 

tega sploh ni opazu. Pač tko izmenjamo mnenja in pol laufa.«). 

V drugem vzgojnem timu mladinskega doma je zanimivo stališče, ki ga zastopata obe članici 

tima. Vzgojiteljicama je v timu zelo pomemben konflikt: »Ja, js bom rekla, da je pomemben 

del tudi konfrontacija naju dveh, ne pred otroki, ampak js mislim, da je pomembno, da dva, ki 

sodelujeta, da se znata skregat, kr če se ne skregata, js bi rekla, da je to sumljivo, ne /…/«. 

Izpostavili smo njun primer, saj izraţata močno stališče. V primeru, da bi se skupaj v timu 

znašli osebi s popolnoma nasprotnim stališčem (konflikti so nujni in dobri – konflikti me 

utesnjujejo in so slabi) menim, da bi zelo teţko sodelovali. Lahko bi sicer v timih dobro 

opravljali delo, a bi s tako nasprotnima si stališčema teţje sodelovali. Zdi se, da morajo biti 

sodelavci v timu enotni vsaj v lastnostih oz. stališĉih, ki so najpomembnejša za skupno 

delo. 

5.3 Tretje raziskovalno vprašanje: Kako ravnajo z nesoglasji/konflikti, 

ki se pojavljajo v timu? 

 

Tudi reševanje konfliktov so vzgojiteljski timi ocenili številčno z ocenami od 1 do 10 (vsi 

razen prvi vzgojiteljski tim mladinskega doma). V povprečju so ga ocenili med 8,5 in 9. 

Drugi vzgojiteljski tim vzgojnega zavoda je ocenil, da svoje konflikte rešuje zelo uspešno, saj 

so v povprečju podali oceno nad 9: »Tko da konflikt, je normalno, da se pojavljajo, ne, mormo 

pa mi vedet, kako konflikt konstruktivno spelat, ne. Tko da bo naš tim lahko še naprej timsko 

deloval, ne.«. 

Vzgojiteljski timi so zelo razliĉno sprejeli moje vprašanje o konfliktih. Nekaterim se je 

zdelo vprašanje primerno in se popolnoma strinjajo, da se v timih pojavljajo konflikti: »Js bi 

rekla po nekem času, takrat, ko sva nehali delat umetniški vtis, se je treba učit, kako v bistvu 



MIŠKOVIČ, S (2014). Timsko delo vzgojiteljev v vzgojnih ustanovah. 
 

88 
 

rešvat konflikte.«; drugim se je zdelo primerneje konfliktno ozračje označiti za nesoglasja: 

»Ne vem, konflikt kot konflikt, js tko. Se mi sliši tko zloo, da mora biti malo divje, burno. 

Mogoče bolj nesoglasja.«; tretji pa so bili zgroţeni nad uporabo termina konflikt pri 

strokovnem timskem delu: »To je zdej zlo poenostavljeno. Kaj ti razumeš kot konflikte zdej? 

Gre za izmenjavo strokovnih mnenj in normalno, da prihaja do takšnih in drugačnih gledanj, 

vsak vsakega drugač vid. Ampak to ni konflikt, to gre za izmenjavo strokovnih mnenj.«. 

Luthans (1989, v Brajša, 1993) pravi, da je pomembno, kako člani zaznavajo konflikt in 

kakšen odnos razvijejo do njega. Poznamo dve pojmovanji konflikta: tradicionalno in 

sodobno. Tradicionalni odnos do konflikta se kaţe skozi izogibanje in zanikanje konfliktov, 

oblikuje se teţnja po iskanju krivca. Sodobno dojemanje konflikta je naravnano k 

pozitivnemu sprejemanju konfliktov, saj so sestavni del medsebojnega delovanja in so v 

manjši meri dobri za optimalen razvoj. 

Kot so različne njihove opredelitve konflikta, tako so različni tudi njihovi načini ravnanja s 

konflikti. Večina vzgojnih timov (vsi razen drugega vzgojnega tima v MD) je povedala, da se 

med njimi ne pojavljajo večji konflikti, le manjša nestrinjanja, ki jih največkrat rešujejo z 

iskrenim pogovorom: »Ne vem, probam sama reševati tudi med nami, kokr bi z otroki, ne 

vem. To se mi zdi normalno u ţivlenju, tudi doma na tak način rešujem.«. Pomembno se jim 

zdi, da ostanejo vzgojitelji pri reševanju konfliktov strokovni. Pravijo, da ne smejo 

pozabiti, da se kritike sodelavca ne nanašajo na njihovo osebnost, ampak na njihova strokovna 

mnenja/dejanja (VZ 2: »Mormo pa mi ob tem bit strokovno prisotni, ne sam osebno vpleteni 

al pa čustveno, ne prevladat, ampak gledat, ee, tko, da s tem mi rastemo, ne, oziroma da s tem 

tud mi pridobimo, ne, čeprav dobiš negativno lahko repliko ne na svojo pobudo, ne morš 

vedet, da to je v sklopu tima. In da je to naše strokovno delo, ne. Ne na mene kot osebnost, ne 

/…/«). Vzgojiteljici v drugem vzgojnem timu mladinskega doma pa konflikte sprejemata kot 

nekaj normalnega, nekaj, kar ohranja njun odnos ţiv. Pravita celo, da do konfliktov mora 

prihajati, če ne, je nekaj v timu narobe: »Ja, js bom rekla, da je pomemben del tudi 

konfrontacija naju dveh, ne pred otroki, ampak js mislim, da je pomembno, da dva, ki 

sodelujeta, da se znata skregat, kr če se ne skregata, js bi rekla, da je to sumljivo, ne. Ne morš 

se skoz strinjat. E, če se skoz strinjaš, edn al pa drug poţira, ne vem, svoja prepričanja, kar ni 

dobr dolgoročno. In da se znaš skregat tko, da ni na osebnem nivoju, da ne pride do ţalitev, 

da ne jemlješ osebno.«. 

Pri timskem delu se pojavljajo ovire, ki lahko sproţijo konflikte med vzgojitelji ali pa 

posledično prihaja do usklajevanja nesoglasij/nestrinjanj. Vzgojitelji so opredelili kar nekaj 
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dejavnikov, ki jih ovirajo pri njihovem delu. Pravijo, da jim primanjkuje ĉasa za skupno 

delo in sodelovanje: »…Da smo premal sočasno prisotni v skupini. Premal mama časa in tko, 

da bi se skupi usedel in da bi bli bol skupi.«. Vsak vzgojitelj dela sam, videvajo se le za pol 

ure dnevno, v vzgojnih zavodih pa se vsi skupaj srečajo le enkrat tedensko. Za vzgojitelje in 

njihovo timsko delo ter skupinsko dinamiko bi bilo dobro, da bi lahko preţivljali več časa 

skupaj. Oviro v timskem delu predstavljajo tudi različne navade, razliĉna prepriĉanja in 

osebnostni stili vzgojiteljev. Vzgojitelji imajo na določeno situacijo popolnoma različna 

videnja in vsak si ţeli uresničiti to, kar sam misli, da je najbolje. To postane ovira, ko imajo 

štirje vzgojitelji različna videnja in načrte za določeno zadevo: »Js zase ţe vem, da včasih se 

mi zdi, da bi kr rada, da bi blo kaj po moje, ampak ko vidiš da ni, ne, pa tud to sprejmeš, ne, 

čist človeško odreagiraš, ne.«. V določenih situacijah lahko tudi otroci/mladostniki 

predstavljajo oviro v sodelovanju vzgojiteljskega tima. To se dogaja, ko otroci preizkušajo 

vzgojiteljeve meje in ga primerjajo z drugim vzgojiteljem. Pravijo, da je pomembno, da 

najprej pri sodelavcu preverijo, kar so otroci povedali, da se ne bi to zares sprevrglo v oviro: 

»Ampak včasih mogoče ta naš timsko delo tud malo ovirajo mladostniki, zato k oni nas tok 

naštudirajo pa obvladajo in tudi oni kdaj mau stvari tko hočjo po svoje pelat. To je mogoče 

pol tud, kr pol dejansk, oni ti neki govorijo, sam tko smo zdaj ţe zverzirani, da vemo, da morš 

najprej pr sodelavcu prevert, kk dejansk je /…/«.   

Glede reševanja konkretne konfliktne situacije z otroki/mladostniki, so bili vsi vzgojiteljski 

timi enotni (»Prejšnji teden naše punce Klare, ki hodi v 8.razred, ni bilo iz šole. Počakali smo 

dobri dve uri in potem mormo po uradni dolţnosti obvestit policijo. Ugotovili smo tudi, da ni 

vrstnika iz 1.skupine. V jesenskem obdobju pa sta bila večkrat malo naokoli sama. Najdena 

sta bila šele naslednje dopoldne.«). Pravijo, da je treba nastalo teţavo ĉim prej rešiti. Če 

teţave ne zmore sam rešiti tisti, ki je v sluţbi, pokliče sodelavce naj mu pridejo pomagat: »Če 

pa je huda kriza, pa pokličeš še pomoč, da mu nekdo pride pomagat, ne.«. Takrat, ko so vsi 

vzgojitelji v sluţbi z otroki/mladostniki, teţavo še enkrat skupaj preučijo in iščejo rešitve. Pri 

reševanju teţav je pomembno tudi, da so čim prej obveščeni vsi, ki delajo z 

otrokom/mladostnikom. 

Eden od vzgojiteljev je omenil, da konflikti in teţave v skupini delujejo pozitivno na tim. V 

takšnih trenutkih se vzgojiteljski tim zbliţa in deluje enotno: »Ja, take stvari pol po drugi 

strani zbliţajo tim, ne.«. 
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Vsem vzgojiteljskim timom je zelo pomembna kvalitetna predaja službe. V primerih, ko je v 

skupini mirno ali prihaja do manjših nesporazumov, si vzgojitelji te informacije o dogajanju v 

skupini predajo med skupnim delovnim časom (pol ure so vsak dan skupaj v sluţbi): »V 

skupini so vsak dan kaki manjši konflikti, to pač si predava takrat, ko prideva.«. V primerih 

večjih kršitev in konfliktov znotraj skupine pa se vzgojitelji ţe pred sluţbo obvestijo o 

dogajanju, največkrat po telefonu: »Če pa je kak večji konflikt, večja teţava, je pa to po 

navadi ţe prej, po telefonu /…/«. Pomembno je, da vzgojitelji v primeru teţav obvestijo tudi 

svetovalno delavko v domu oz. zavodu.  

5.4 Četrto raziskovalno vprašanje: Kako si razdelijo delo v timu? 

 

Vzgojiteljski timi si razdelijo delo pri pisanju individualiziranih vzgojnih naĉrtov, poročil 

in observacij za otroke/mladostnike. In sicer si razdelijo otroke, za katere pišejo potrebne 

načrte/poročila. Prav je tudi, da vsak vzgojitelj piše za isto število otrok: »Mi smo si tko 

nekako razdelili, da vsak ma 3 oz. 4 otroke, ampak to ne pomeni, ta je moj, ta je tvoj. Tiste 

formalne stvari za določenega otroka si razdelimo, recimo pisanje poročil, načrtov. Pol se pa 

tko mal posvetujemo, kaj pa ti misliš, kaj bi kaj za tega.«. Razdelitev poteka spontano oz. po 

načelu, da tisti vzgojitelj, ki ima na začetku z otrokom največ stika/ga najbolje spozna, zanj 

tudi napiše vzgojni načrt: »V skupini pa tisti, ki pribliţno takrat dela al je bil pa največ z 

mladostnikom do takrat.«. Sodelovanje vzgojiteljev pri pisanju je vseeno priporočeno, vsak 

poda svoj komentar in tisti, ki načrt piše, jih upošteva. Skalar (1995) individualiziran vzgojni 

načrt opredeli kot rezultat skupinskega dela vzgojitelja, svetovalne sluţbe in mladostnika. Je 

sistem vzgojnih korektivnih in kompenzacijskih programov, ki ga pripravimo na osnovi 

diagnostičnega materiala in skupinske ocene. Vsebuje programe in aktivnosti, ki so načrtovani 

dolgoročno, pa tudi tiste, ki so načrtovani kratkoročno in so ţe pripravljeni za izvajanje. 

V vzgojnem zavodu in mladinskem domu so vsi vzgojitelji, ki delajo z otroki/mladostniki, 

njihovi matiĉni vzgojitelji: »Matični smo mi, vsi štirje. Mladostniki, k pridejo v našo skupino, 

smo mi njihovi matični vzgojitelji /.../«. Vsi vzgojitelji v vzgojnem timu torej delajo z vsemi in 

so odgovorni za vse otroke v njihovi skupini. 

Vzgojiteljski timi sodelujejo s starši/druţinami otrok/mladostnikov, s centri za socialno delo, s 

šolami (mladinski dom, ker nima interne šole) in z ostalimi ustanovami, ki so jim v pomoč, 

pri delu z otroki/mladostniki (MD  s svetovalnimi centri, s psihiatri, s psihologi). S starši 
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otrok se slišijo predvsem glede izhodov in prihodov nazaj v dom/zavod, pa tudi v primeru 

kakšnih teţav: »Sodelovanje je to  pokličeš v sredo, a gre otrok domov al ne gre. Al pa če je 

kaj tko nujnga.«. V mladinskem domu se z njimi srečujejo, ko pripeljejo otroke nazaj v dom. 

Čez poletje pa vsi vzgojitelji izvajajo obiske pri druţinah otrok/mladostnikov. Vzgojiteljici 

drugega vzgojnega tima mladinskega doma sta povedali, da si delo s starši razdelita tako, da 

vsaka dela s tistimi, ki so ji bliţe. Ostali timi si delo z druţinami razdelijo naključno. Mikša 

(2013) je v diplomskem delu raziskovala sodelovanje s starši otrok v vzgojnih ustanovah. 

Navajamo nekatere njene ugotovitve glede dojemanja strokovnih delavcev o sodelovanju s 

starši: sodelovanje dojemajo kot zelo pomembno, saj se lahko o otroku veliko naučijo od 

staršev, vidijo pa tudi koristi sodelovanja pri otroku (mogoče je doseči spremembe v 

otrokovem vedenju). Mikša (prav tam) navaja tudi predloge strokovnih delavcev glede 

sodelovanja s starši v prihodnje: spremembe na tehničnem področju (priprava 

individualiziranega programa in bolj sistematično zbiranje informacij o otroku), nekateri 

predlagajo nove oblike sodelovanja, spremembo stališč vzgojiteljev in zakonsko obvezo 

staršev k sodelovanju. S centri za socialno delo ne sodelujejo direktno, to sodelovanje se 

izvaja bolj na domskem nivoju: »Jah, s centri v bistvu mi direktno ne, mi posredno z našo 

socialno delavko. Zlo mal direktno.«. S šolami sodelujejo timi v mladinskem domu. 

Vzgojitelji hodijo na govorilne ure. Okvirno se dogovorijo, kdo se bo udeleţil govorilnih ur 

za katerega otroka, ampak je v praksi vse skupaj zelo prilagodljivo: »Ni pa to tko strogo, 

mamo razdeljeno pribliţno, za kere otroke hodmo, ne. Ampak pol si tud mal razdelimo, če je 

ravno na tisti šoli še kakšen otrok od drugega vzgojitelja pa tisti ravno ne more, si 

razdelimo.«. 

Vzgojitelji se ne strinjajo vedno glede vseh zahtev, ki jih imajo do otrok/mladostnikov. 

Potruditi se morajo, da svoja mnenja uskladijo in se vsi drţijo dogovorjenega. Tako dobijo 

otroci/mladostniki iste signale od celotnega vzgojiteljskega tima (in nimajo mešanih 

občutkov, ki bi jih lahko zmedli): »Ja ja, to pa vedno, absolutno. Prej porabva dost časa, da 

se dogovoriva, tko da mava do njih iste zahteve.«. 

5.5 Peto raziskovalno vprašanje: Kako v vzgojnih ustanovah izvajajo 

supervizijo in kako jo doživljajo vzgojitelji? 

 

Supervizija v mladinskem domu in vzgojnem zavodu se ne izvaja na enak način. V 

mladinskem domu imajo skupinsko supervizijo, in sicer je predvideno, da vzgojitelji, ki 
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delajo skupaj, ne obiskujejo istih supervizijskih skupin: »Dve skupini smo. Midve nisva 

skupaj, ker je tko zaţeleno. Ne vem točno, kdo je tko predlagal, al vodstvo v domu, svetovalna 

sluţba al supervizorka. Ne vemo pa tudi zakaj.«. V vsaki skupini pa so pribliţno štirje 

vzgojitelji. Pravijo, da so v preteklosti imeli timsko supervizijo, sedaj pa so iz neznanih 

razlogov tovrstno supervizijo opustili. V vzgojnem zavodu imajo supervizijo na ravni 

zavoda, torej se je udeleţujejo vsi vzgojitelji, ki delajo v zavodu, pa tudi ostali strokovni 

delavci: »Ja, mamo vsi vzgojitelji iz zavoda skupaj in ravnatelj in strokovne sluţbe.«. 

Supervizija se izvaja v zelo veliki skupini. 

Supervizija se v mladinskem domu in vzgojnem zavodu izvaja enkrat meseĉno. Od vseh 

dvanajstih vzgojiteljev, s katerimi smo govorili, se jih redno udeleţuje supervizije le devet. 

Eden se je udeleţuje zelo redko (zaradi osebnih razlogov, ki jih ni ţelel deliti). Dve 

vzgojiteljici pa se supervizije sploh ne udeleţujeta, saj jima vrsta supervizije ali supervizorka 

ne ustrezata. Hudson (1994) navaja, zakaj vzgojiteljski timi potrebujejo redno supervizijo: 

vzgojitelji delajo neodvisno in ločeno od drugih strok; ves čas delajo v timu (kjer se srečujejo 

različne osebnosti, z različnimi videnji in nagnjenji, kar privede do konfliktov in spodbuja 

potrebo po superviziji); vzgojitelji vzgajajo s svojo osebnostjo (delo je profesionalno zahtevno 

in naporno, privede lahko celo do izgorevanja).  

Večina vzgojiteljev meni, da je supervizija splošno dobra, a bi lahko bila koristnejša, kot 

trenutno je. Razlogi za to so različni. Večinoma pravijo, da jim ne ustreza supervizor, vrsta 

supervizija, obravnavane teme, ki niso dovolj aktualne, idr.: :»Da ni ene rdeče linije, no. Js 

nimam občutka, da bi neko linijo pelal /…/«. 

Teme, ki jih obravnavajo, se med vzgojnim zavodom in mladinskim domom razlikujejo. V 

mladinskem domu obravnavajo konkretne primere, s katerimi pridejo vzgojitelji na 

supervizijo. To se jim zdi zelo koristno, kadar imajo resne teţave. Vendar jim včasih, ko 

nimajo resnejših teţav, zmanjka tem za obdelavo. V vzgojnem zavodu pa supervizorka vsakič 

pripravi temo, ki je aktualna za vzgojitelje. Teme so na začetku leta izbirali skupaj, a glede 

na število udeleţencev (v skupini jih je pribliţno trideset) vse teme ne morejo biti zanimive 

vsem vzgojiteljem. Nekatere izmed obravnavanih tem na superviziji v vzgojnem zavodu so 

vzgojni vzgojiteljski tim in njegovo sodelovanje, problematika odvisnosti in droge, spolne 

zlorabe, postavitev druţine, motivacijski intervju, moč/nemoč, agresija, odnosi. 

Vzgojiteljski timi izpostavijo podobne stvari, ki so jim pomembne za kakovostno supervizijo. 

Predvsem se strinjajo, da mora supervizijo voditi ustrezen, sposoben supervizor, ki dobro 
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pozna ustanovo, populacijo in njihovo problematiko: »Sposoben supervizor, ki pozna 

institucijo in populacijo zares dobr.«. Pomembna se jim zdi klima, ki vlada na supevizijskih 

srečanjih: prav je, da jim supervizor nudi občutek varnosti in zaupnosti. Bogataj (1997) je na 

temo supervizije izvedel raziskavo v stanovanjskih skupinah. Zanimala so ga mnenja 

vzgojiteljev o idealni superviziji. Pomembno je poudariti, da so vzgojitelji iskali razloge za 

dobro supervizijo predvsem zunaj sebe. Navedli so, da sta za kakovostno supervizijo 

pomembna sposoben supervizor in primerno vzdušje na srečanjih. Redkeje omenjena 

dejavnika sta bila strokovnost na superviziji in organizacija le-te. Tudi vzgojitelji v raziskavi 

so iskali razloge za kakovostno supervizijo v zunanjih dejavnikih. 

5.6 Šesto raziskovalno vprašanje: Ali se ocene značilnosti timskega 

dela (vzgojiteljska opredelitev tima, spoprijemanje z raznolikostjo, 

ravnanje s konflikti, delitev dela in supervizija), razlikujejo glede na tip 

ustanove? 

 

Razlike se pojavljajo v opredelitvi tima, timskem vodenju, delu s starši in šolami (tudi 

zunanjimi ustanovami) in v izvajanju supervizije. 

V mladinskem domu se oba tima prepriĉljivo opredelita za tim. V vzgojnem zavodu je 

opredelitev enega tima neprepričljiva, druga skupina vzgojiteljev pa sebe dojemajo kot 

delovno skupino. V omenjenih ustanovah obstajajo razlike v načinu dela. V mladinskem 

domu sta matična vzgojitelja dva oz. največ trije. Na delovnem mestu se srečujejo vsak dan in 

njihova narava dela jim omogoča tesnejše medsebojne odnose. To lahko pozitivno vpliva na 

njihovo timsko doţivljanje. V vzgojnem zavodu pa se vsak dan srečata le dva vzgojitelja, en 

vzgojitelj je ves teden odsoten iz sluţbe. Vsi štirje se kot tim srečajo le enkrat tedensko, in 

sicer pred sestankom z otroki/mladostniki. Ti dejavniki lahko vplivajo na timsko dojemanje 

vzgojiteljev. 

V vzgojnem zavodu imajo vsako leto formalno doloĉenega vodjo tima. Ta skrbi za 

organizacijo in predstavlja tim. V mladinskem domu formalnega vodje ne določijo. V 

nekaterih timih se oblikujejo le neformalne vodje. Tako je v drugem timu mladinskega doma, 

kjer je vzgojiteljica 2 zasedla mesto vodje zaradi svojih lastnosti in skrbi za organizacijo v 

timu. V vzgojnem zavodu timsko sodelujejo štirje vzgojitelji. Ţe zaradi številčnosti v 

primerjavi z vzgojitelji v mladinskem domu je razumljivo, da potrebujejo usmerjevalca.  
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 V mladinskem domu sta v obeh timih vzgojiteljici identično ocenili njuno vzdušje, odprtost 

komunikacije, reševanje konfliktov in prizadevanje za iste cilje. V vzgojnem domu pa so 

vzgojitelji podajali različne ocene. Morda gre za naključje ali pa obstajajo razlogi, ki so 

rezultat razlik v timskem delu. 

Vzgojni zavod ima interno šolo in vzgojitelji se lahko vsak dan srečajo z učitelji. Tako imajo 

stalen vpogled v šolanje otrok/mladostnikov. V tem se razlikuje delo mladinskega doma in 

vzgojnega zavoda. Otroci iz mladinskega doma obiskujejo zunanje šole in vzgojitelji s 

temi šolami tudi sodelujejo. Za vsakega otroka redno obiskujejo govorilne ure in se trudijo 

nadzorovati ter pozitivno vplivati na njihovo izobraţevanje. V mladinskem domu sodelujejo 

tudi z razliĉnimi zunanjimi ustanovami (svetovalnimi centri, centrom za 

otroško/mladostniško psihiatrijo), v vzgojnem zavodu tega ni. S starši/druţinami otrok se v 

mladinskem domu pogosteje osebno srečajo, saj starši otroke ob nedeljah pripeljejo nazaj v 

dom. V zgoraj naštetih značilnostih se delo vzgojiteljev v MD in VZ, ki je povezano z 

otroki/mladostniki, razlikuje. 

Izvajanje supervizije v navedenih ustanovah je raznoliko. V mladinskem domu se 

supervizija izvaja v manjših skupinah (cca. 4 osebe), obravnavajo pa konkretne primere, 

ki bremenijo vzgojitelje. V vzgojnem zavodu se supervizije udeležujejo vsi vzgojitelji in 

strokovni delavci skupaj. To je zelo velika skupina, zato obravnavajo aktualne teme, ki se 

pojavljajo v problematiki vzgojnega zavoda.  

Ugotovili smo, da se v nekaterih značilnostih timsko delo v vzgojnem zavodu oziroma 

mladinskem domu razlikuje (opredelitev tima – delovna skupina, sodelovanje z zunanjimi 

ustanovami, supervizija). Ustanova s svojim naĉinom organizacije dela vpliva tudi na 

vzgojiteljski tim in njegovo delo. 
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IV ZAKLJUČEK 

 

V diplomski nalogi je s pomočjo analize štirih fokusnih skupin vzgojnih timov (2 tima 

vzgojnega zavoda in 2 tima mladinskega doma) ugotovljeno, kaj so glavne značilnosti 

timskega dela v vzgojnih ustanovah. Predvsem nas je zanimalo, kako se vzgojni timi glede na 

strukturo dela opredelijo (tim – delovna skupina). Poglavitni značilnosti delovanja tima sta 

ustrezna komunikacija in sposobnost reševanja konfliktov, zato so vzgojni timi razpravljali 

tudi o tem. Zanimalo nas je, ali ima vzgojni tim vodjo in kaj so njegove naloge. Razpravljali 

smo še o superviziji, ki je ena pomembnih segmentov uspešnega delovanja tima in tudi 

posameznika v timu. Navajali so tudi vrste organizirane supervizije in kako so z njo 

zadovoljni. Zanimalo nas je tudi, ali vzgojna ustanova pomembno vpliva na timsko delo med 

vzgojitelji.  

Vzgojni timi se opredelijo kot tim ali kot delovna skupina. Tim (1) v vzgojnem zavodu se 

opredeli kot delovna skupina, saj vzgojitelji pravijo, da imajo premalo časa za skupno – 

timsko delo in je vsak član pri delu zelo samostojen. Zaradi teh značilnosti strukture dela se 

jim zdi nemogoče delovati kot tim. Ostale tri vzgojne skupine bolj ali manj trdijo, da je 

njihovo delo timsko. 

Raznolikosti med ĉlani vzgojni timi dojemajo in rešujejo različno. Vzgojiteljici mladinskega 

doma (2) izpostavita, da se razlike pokaţejo šele po določenem času skupnega dela, takrat se 

posameznik ni zmoţen več pretvarjati, da bi drugim ugajal in se pokaţe v pravi luči. Vzgojni 

timi razlike v ciljih, mnenju in zahtevah do otrok/mladostnikov rešujejo z iskrenim 

pogovorom, le tako se uskladijo in delajo enotno. Razlike v osebnosti, interesih in 

sposobnostih med vzgojitelji pa skušajo izkoristiti tako, da vsak v timu počne tisto, kar mu je 

najbliţe.  

Pri sodelovanju vzgojiteljev se pojavljajo tudi ovire. Največkrat so to različna 

prepričanja/stališča posameznikov, premalo časa za skupno/timsko delo in otroci/mladostniki, 

ki preizkušajo meje vzgojiteljev in vzgojitelje ves čas primerjajo med seboj, da bi dosegli 

tisto, kar mislijo, da je za njih najboljše oz. najugodnejše. Ovire v obliki nestrinjanj 

(stališča/prepričanja) vzgojitelji rešujejo s pogovorom, pri tem pa skušajo ostati strokovno 

naravnani. Konflikt vzgojitelji različnih timov različno dojemajo in se z njim soočajo na 

različne načine. Vzgojiteljici vzgojnega tima (2) mladinskega doma sta edini, ki menita, da je 
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konflikt dober za tim in je njegov pojav koristen, pravita pa, da se morajo člani konflikte 

naučiti reševati.  

Supervizija prispeva k kvalitetnejšemu delu ter osebnostni in poklicni rasti posameznikov, ki 

se je udeleţujejo. Vsi vzgojitelji, ki so bili zajeti v raziskavo, menijo, da je supervizija 

koristna, a pod določenimi pogoji. Vzgojni timi izpostavijo predvsem dejavnike, na katere 

sami nimajo vpliva: kakovosten supervizor (ki pozna ustanovo in populacijo), vzdušje na 

srečanjih in občutek varnosti. Vzgojiteljici vzgojnega tima (2) mladinskega doma izpostavita 

tudi pomen sprotnega reflektiranja in pisanja refleksij kot dejavnika, ki pripomoreta k 

učinkovitosti supervizije. V obeh ustanovah imajo organizirano skupinsko supervizijo, v 

vzgojnem zavodu celo skupinsko supervizijo, ki se je udeleţujejo vsi strokovni delavci. 

Preseneča nas, da vzgojna ustanova (vzgojni tim) ne poskrbi za timsko supervizijo 

vzgojiteljev, kjer bi se lahko reševala tudi vprašanja v zvezi s timskim delom. 

Nekatere znaĉilnosti timskega dela se razlikujejo glede na tip ustanove (vzgojni zavod – 

mladinski dom). Tim v vzgojnem zavodu vsako leto določi novega formalnega vodjo, ki 

skrbi za organizacijo in tim predstavlja navzven. V mladinskem domu vodja ni formalno 

določen, v nekaterih primerih se vodja izoblikuje neformalno. Vzgojiteljev v timu vzgojnega 

zavoda je številčno več, vsi skupaj pa se srečujejo le enkrat tedensko, zato potrebujejo osebo, 

ki skrbi za organizacijo dela v timu. Vzgojni zavodi so ţe zaradi same nameščenosti v okolje 

veliko bolj nedostopni. Tako še vedno ostajajo bolj zaprte oblike vzgojnih ustanov. 

Vzgojitelji in otroci v mladinskem domu veliko bolj sodelujejo z ustanovami izven doma, 

otroci obiskujejo tudi zunanje šole, medtem ko imajo mladostniki v vzgojnem zavodu 

oblikovano interno obliko izobraţevanja.  

Ugotavljamo, da je timsko delo vzgojiteljev v veliki meri odvisno od strukture dela vzgojne 

ustanove in značilnosti dela, na katere sami nimajo vpliva (vsak dela sam). V prihodnosti bi 

bilo dobro poskrbeti za prestrukturiranje vzgojnega dela v oblike, ki bi omogočale laţje 

timsko delo vzgojiteljev (srečanja večkrat tedensko, delo v parih, timska supervizija, 

dostopnost vzgojne ustanove), vzgojitelji pa morajo ves čas skrbeti za odprto timsko 

komunikacijo, dobro vzdušje v timu, kjer do konfliktov lahko prihaja. Naučiti se morajo 

soočati s konflikti in jih uspešno reševati.  
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PRILOGE 

PRIMER ZAPISA POGOVORA (VZGOJNI ZAVOD 1) 

 

V četrtek, 16.5.2013 od 18
20

 do 18
55

. 

 

 SPOL IZOBRAZBA DELOVNA DOBA PODROĈJE DEL. 

IZKUŠENJ 

VZGOJITELJICA 1 Ţ uni. dipl. soc. ped. 10 let 4 leta OŠ 

6 let VZ 

VZGOJITELJICA 2 Ţ uni. dipl. soc. ped. 6 let 1 leto Unicef 

5 let VZ 

VZGOJITELJICA 3 Ţ uni. dipl. soc. ped. 13 let 13 let VZ 

VZGOJITELJ 4 M uni. dipl. soc. del. 25 let 25 let VZ 

 

Dogovorjeni smo bili, da se dobimo ob 18ih. Prišla sem 10 min prej. Vzgojiteljica (V3), ki je 

bila v sluţbi je imela ravno teţavo z dvema mladostnicama, ki sta bili na begu. Rekla je, da je 

danes zanjo posebno teţak dan in da sploh ne sledi več dogajanju (čutila sem da je napeta, 

tudi malce jezna na dekleti). Ob 18ih sta prišli še ostali dve vzgojiteljici (V1 in V2). Bila sem 

ţe malo nestrpna, ker vzgojitelja še vedno ni bilo. Vzgojiteljice so omenile, da so ga ţe vse 

spomnile na današnji dogovor in da za njega ni nenavadno, da zamuja. Dobila sem občutek, 

da jih motijo njegove zamude, a da so ga ţe navajene, ker »tak pač je«. Po dvajsetih minutah 

čakanja je prišel in lahko smo začeli s pogovorom. 

S: spraševalka 

 

S: Prosla bi, da mi vsak od vas pove, kaj mu pomeni izraz TIM. 

V2: Together everyone achieve more, skupaj vsi doseţemo več[smeh]. Pa 1+1=3.  

V1: Sodelovanje, suport 

V3: sinergija 

V4: [tišina] Tud sodelovanje. 

V2: Pa zaupanje. 

S: Mhm, ok. Bi vi za sebe rekli, da se doţivljate kot tim ali kot kaj drugega? 

[dolga tišina, potem smeh  V2] 

V2: Js se včasih bolj kot delovna skupina. Se mi zdi, da smo vsi štirje zlo močni posamezniki 

in sposobni. Ampak, da nam včasih uspe, da delujemo timsko, torej da doseţemo več kukr bi 

vsak sam, včasih se mi pa zdi, da dobro delujemo kot delovna skupina, ker smo kot vsak sam 

zlo sposobni.  

V1: Js bi se kr strinjala s to definicijo.  

S: Mhm. Še kakšno mnenje mogoče? 
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V4: To je to, ne. Sej nemorš delovat kot tim, kr tim je ponavad ne [pokaţe na krog], tolk je 

različnih nalog, da je nemogoče delovat dnevno v smislu 4ih, ne. Lahko na tiste konkretne 

stvari se.. izvršuje tist kar je timsko, kar je skupnga, kar je stvar sodelovanja [kratka tišina]. 

Ampak samostojnost je prevelka, ne. Delo zahteva prevelko samostojnost, da bi lahko skoz.. 

če ne bi mogu bit to tim, k bi se zutr dobu, ceu dan delu, pa bi se dobil pa rekl kva smo nardil. 

Torej ta izraz tim za naše delo je manj primeren. Vprašanje o tem. Kr to tim je ena zlo tok 

široka stvar.  

V3: Ja, tud js sm tko razmišlala, ker vsak dela sam, je hkrati, in je to zlo povezan z nalogami 

in z trenutno tud, nevem, situacijo v skupini in zadolţitvami, ne. Tko da.  

S: Kaj pa cilji, so skupni?  

[prikimavanja in tišina] 

S: Verjetn imate vsi neke svoje navade in ţivljenjske stile. Pa me zanima kako v vaši skupini 

oz. timu ravnate s temi različnimi navadami in stili? 

V2: [smeh] Z razumevanjem..za drugačnost. 

V4: To je ful vprašanje, veš. To ni kr tko, ne. 

V1: Ja pač vsak določene segmente bolš pokrije kot recimo ostali trije. Ampak kot celota se 

mi zdi pa da vse zajamemo.  

S: Mhm. Sprejemate torej, da drugi dela drugače kot pa vi, če prav razumem? 

V1: Ja, ampak znotraj enih okvirjev, ne. Okvir more bit za vse štiri enak.  

S: Pa je? 

V1: Večinoma. 

V3: Gre tud za prilagajanje tega. Seveda, da smo si različni, ne. Ampak je tud prilagajanje pa 

dogovarjanje. Zato da pol vsi… Ta isti cilj je, da delo teče tko kot more nemoteno in v istih 

okvirjih.  

V4: To je to, ne. 

V2: Nevem, js če pomislim konkretno, ne. Recimo generalno čiščenje, ne. Različni stili, ne. 

Ali pa različne nivoje kej je čisto. Ima vsak mal svojo definicijo, na primer če smo konkretni. 

Vsi se strinjamo, vsi mamo isti cilj, da mora bit v četrtek generalka in da je čisto. Ampak pol 

mogoče nekdo pride za nekom, recimo po generalki pa si misli, da niso čistli, zto ker en ima 

čistočo na 10, eden pa na 5, ne. Pol pač mal povemo kaj bi rajše.. Nekateri mm.. mal bol 

večkrat nardimo recimo kakšno stvar, kr nam je recimo to bol pomembno kot komu drugemu. 

Alpa pač prevzameš neke naloge, k jih rajše opravljaš pa laţje, pa recimo nekomu drugmu 

niso tok blizu. 

S: Mhm. Razumem. Kaj pa bi vsak od vas rekel, kaj je ključna lastnost vašega tima? 

V2: [smeh] Da smo najbolj rigidni od vseh petih skupin v zavodu. 

V4: Da znamo delat. 

V2: [še vedno v smehu] Mislim ne rigidni, mislim najbolj tko strogi smo od vseh petih skupin 

v zavodu. 

V1: Meje postavljamo. 

S: Aha, dost stroge meje, če js prav razumem? 

V2: Kukr se da, ne lih stroge, no 
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V4: Ti si bla prnas na praksi ne. Kaj pol sploh sprašuješ.  

[smeh vseh] 

S: Ja, nism pa bla pri drugih skupinah in teţje delam to primerjavo.  

V4: No, in kaj ti misliš o tem našem timu? 

S: Ni bil isti tim. 

[ostale vzgojiteljice mu razloţijo kdo je bil takrat v timu] 

S: Kako in katere dogovore pa sprejemate na vaših skupnih sestankih? 

V3: Dogovore.. Tedenske, recimo glede izhodov, mm.. Kake posebnosti glede sprotnih stvari 

glede vsakega mladostnika. Mmm. 

[tišina] 

S: Kaj pa glede vašega dela in sodelovanja? 

V3: Tud predaja nalog, ki še niso dokončane, recimo. Da, da pač teče delo.. 

V2: Pa razdelitev ne, tega kaj bo kdo naredu. Kdo bo šou za koga na tim. 

V1: To, ja. To so te sprotne zadeve.  

S: Kaj pa če se kdo dogovora ne drţi, oz. pride do kakšnih nesporazumov? 

V3: Mislim, da si povemo, če je kakšno nestrinjanje.  

V1: To si pa povemo ne, sprot. 

V4: Ja. 

[podajo kratke odgovore, potem so tiho] 

S: Bi rekli, da dogovore sprejemate sporazumno ali mnenje določenega posameznika pogosto 

prevlada? 

V3: To dogovarjanje je največkrat, kadar imamo potem sestanek s skupino. In pač se mormo 

prej uskladit kako bomo nastopli pred mladostniki, pred skupino, ne. 

V4: Za prenos nalog pa se nemorš dogovarjat. Če je neki treba nardit nemorš zdiktirat unemu 

kaj more vse nardit, ko greš domov, ne. To je pa logično. Če ma s katerim mladostnikom 

individualni pogovor za opravit. Pol je jasno, da samo ve, da ga mora opravit, v kero smer bo 

delo, to pa sam ve. Tu gre za tako vrsto dela. Dobr, če je treba to pa un, pa nekaj it, pa 

generalke, pa nevem kaj, to gre za rutinsko delo, ne. 

S: Torej si delo ne razporedite, ali pač? 

V3: Ne moreš. Kr ni jutr bom naredu to. Ampak je zdajle si tuki ti in morš to nardit. 

V2: Pa tud takrat recimo, kadar se ne strinjamo v neki stvari, se mi dogovorimo. Je men 

recimo fajn, da se odločmo po tem principu. Štirje smo, če smo trije za, eden proti, pač uni 

poţre to in delujemo potem vseen enotno, ne.  

V4: Vsi stojimo za tem, za kar je večina, ne.  

[tišina] 

S: Ok. Kako pa bi ocenili z ocenami 1 do 10 naslednje elemente. Pa bi prosla, da vsak od vas 

pove svojo oceno. 

[v ostalih fokusnih skupinah so vzgojitelji navajali tudi razloge za oceno] 
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S: Najprej vzdušje. 

V4: 8. 

V3: 8. 

V2: 9 . 

V1: tam 7-8. 

S: Uredu, gremo naprej, odprtost komunikacije. 

V4: 9. 

V3: 9.  

V2: 9.  

V1: 8. 

S: Kaj pa reševanje konfliktov? 

V4: 9. 

V3: 9. 

V2: 9. 

V1: 8. 

S: In še sledenje istim ciljem 

V4: 10. Jasno, da si prizadevamo vsak po svojih sposobnostih za iste cilje. 

V3: 10. 

V2: 10. 

V1: 10. 

S: A bi lahko rekli, da je kdo od vas timski vodja? 

[tišina] 

V4: Js mislim, da ga nimamo. 

V3: Formalno je določen za vsako šolsko leto, tisti ki bolj vodi organizacijske stvari, drugač 

pa….mislim da ne. 

S: Formalnega vodjo določi ravnatelj? 

V1: Ne, mi v skupini se dogovorimo.  

S: Tko med sabo tudi čutite, da bi kdo bolj vodu tim? 

[odkimavanja] 

V2. Ne. 

V1: A je zdej kdo uţaljen? 

V2: Ja če bi biu kdo bi lahk bla ti, k si formalni vodja [smeh]. 

[med seboj se šalijo o tem kdo bo drugo leto formalni vodja] 

S: Če nadaljujemo… Kdo oblikuje individualiziran vzgojni načrt za otroka oz. mladostnika? 

V2: To mamo mi dogovorjeno kr na ravni zavoda kdo nardi. 
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V1: V skupini pa tisti, ki pribliţno takrat dela, al je bil pa največ z mladostnikom do takrat. 

V3: Pa razdelimo si, da je enakomerno med vse to razdeljen. Pa tud sodelujemo, se 

posvetujemo pri oblikovanju načrta. 

S: Kako uskladite različna mnenja, ki se pojavijo glede otroka/mladostnika? Na primer ali mu 

dati več svobode? 

V3: Sproti, ko si izmenjamo mnenja, kako ga vsak vidi v skupini, recimo. Sprot, sej si poveš, 

če je kkšen dogodek, alpa nevem teţave al doma al kej, pa predebatiramo.  

V2: Pa tud tko je, ne. Mislm mi štirje smo različni, mladostniki so različni. En se recimo bol 

naveţe na enga, en na drucga in je pol fajn k to podebatiramo, ti js ga vidm tko, k sm se mal 

več menu z njim. Kšn drug vzgojitelj je pol včasih presenečen, kr naprimer tega sploh ni 

opazu. Pač tko izmenjamo mnenja in pol laufa.  

V3: pa tud sprot se to tud beleţi u deţurni zvezek, kr pač nimamo vsak dan kontakta. 

S: Mhm. Prek zvezka pol tud dosti komunicirate? 

Vsi V: Ja, ja. 

V2: [smeh] To je naše glavno.. 

S: Pa teče na tak način komunikacija? 

V2: Mhm.  

V1: Drgač se pa še slišmo telefonsko, če je kaj tazga. 

S: Bi rekli, da ste v svojih zahtevah do otrok/mladostnikov skladni? Delujete usklajeno? 

V3: Js mislim, da se trudimo bit čim bolj. Nismo vedno, ampak..včasih se tud to…ne 

namenoma se to zgodi. 

V2: Alpa se spozabiš včasih.. 

V3: Ja, ti uide iz glave, ali pa tud nimaš čist vseh informacij. 

V2: Pa pol drugi dan pomisliš. Madona, zakaj sem ga pustu na pevske, če je to pa to narobe 

naredu, ne. Alpa zveš mal kasneje, da je v šoli bla štala, ti ga pa spustiš, ne.  

S: Js verjamem, da se v vsakem timu pojavljajo konflikti. Zanima me, kako vi ravnate z 

njimi? 

[tišina] 

V1: Pa mislem, da ni blo nč kaj tazga, povemo si no, če koga kaj moti. Pol je pa na unem, a 

sprejme al ne, ne. Mmm. 

V2: Mal preveč artejevski smo [smeh]. Se nč kej ne konkretno kregamo. 

V3: Js bi pa rekla kšna nesoglasja, ampak sej si pač poveš, ne. 

S: Pravite, da do konfliktov sploh ne pride, ker si sproti poveste stvari in razčistite? 

[V2 in V3 prikimavata] 

V4: To je zdej zlo poenostavljeno. Kaj ti razumeš kot konflikte zdej. Gre za izmenjavo 

strokovnih mnenj in normalno, da prihaja do takšnih in drugačnih gledanj, vsak vsakega 

drugač vid. Ampak to ni konflikt, to gre za izmenjavo strokovnih mnenj! In tko kot je prej 

rekla kolegica (V2) takrat je pač treba dat na vago, kaj bo prevagalo. In če trije vidijo drugače 

od enga, potem je treba pač neko špuro pelat. Se jo pele pač po večinskem mnenju, oziroma 

vsi štirje potem enako, ne. 
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S: Kaj pa če je razmerje 2:2 (dva mislita isto, dva drugače)? 

V4: Ne, tega ni, ne. Zadnji primer, ko je blo pribliţno tko, je blo lani, k je mogla ena deklca 

iti. In še js, k sm meu drugačno mnenje sm šou zagovarjat skupinsko mnenje, recimo, ne. 

[vzgojiteljice prikimavajo in potrjujejo] 

V4: To je ena normalna, logična stvar, k gre čist popolnoma za eno strokovno zadevo. To 

negre zdej kdo ma bol prav pa kater ma manj prav, pa kdo bo zmagu, pa ker bo bol zmagu, 

ne. Tko, da to ni konflikt, ne. Gre za kresanje strokovnih mnenj, ne. Konflikt je neki 

popolnoma druzga. K se midva nevem sporečema o nečem. To ne gre za to, ne.  

[govorijo drug čez drugega] 

V3: ja, nestrinjanje ja, alpa nesoglasja. 

V2: ja drgačno videnje.  

V4: [govori samo on] Zakaj to ni konflikt? Kr u vsakem primeru morva midva skupi pridet, 

ne. Alpa mi štirje. 

V2: Zato k se ne gre za nas, gre za njih, ne.  

V4: Ja, kr konflikti se lah rešujajo 3 mesce, mi nimamo cajt tri mesce reševat strokovna 

mnenja.  

V2: Pa men se tud zdi, da v tem timu se vsi dobro zavedamo, da smo mi štirje tisti k delamo z 

njimi (mladostniki) in je zlo pomembno, da mi štirje funkcioniramo, ne da mamo mi znotraj 

nas konflikte. 

[ostali potrjujejo] 

V4: To mamo mi razčiščen, kar se tega tiče, da naše nestrinjanje gre v to smer, da se iskresa 

do konca kaj je najboljše za njega(mladostnika) in potem se to pelje, ne. In zato bi js teţko 

reku, da je to konflikt, ne. Js sm prpravlen se tri ure o eni zadevi menit pa argumente 

sprejemat alpa jih dajat, alpa poslušat kaj kdo drug misli, kr je jasna stvar da ti sam vsega 

nemorš videt, niti pod razno nemorš videt, ne. 

V3: Ja in mormo pridet pol do enga… [govorijo drug čez drugega] …konsenza.  

V4: Ja in to gre čist za eno strokovno debato, ne. Lahko tudi skrajno našpičeno in naoštreno, 

ampak v korist otroka, ne. Zato, da bomo njemu najbolšo špuro dal, ne. Če pa je to mišljen na 

osebni komunikacijo, to je pa druga stvar, ne. Osebno komunikacijo mamo mi razčiščeno, ne. 

V2: Pa tega niti nimamo, ne (osebne komunikacije), kr vsa komunikacija naša k je, se 

navezuje na delo. Ni tko, da bi pol js in V4 se klicala in spraševala, kaj boš pa ti danes skuhal, 

ne [smeh vseh]. 

S: Kaj ovira vaše timsko sodelovanje? 

V3: To, da se premal vidmo. Da smo premal sočasno prisotni v skupini. Premal mamo časa in 

tko, da bi se skupi usedel in da bi bli bol skupi. 

V2: Mhm, men tud to manjka, da bi vsi štirje bli istočasno večkrat skupi. Kr smo dejansko 

sam enkrat na teden, tisto uro na sestanku, ne. Pa na kakšnem izletu ne, tko. Ampak to nam 

manjka. 

V3: Ja tud to, da oni (mladostniki) vidijo nas skupi, našo dinamiko. 

S: Ja. Še kaj drugega? 

[tišina in odkimavanja] 
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S: Ali imate v okviru dela tudi supervizijo? 

[prikimavanja] 

S: Katere teme pa obravnavate na superviziji? 

V2: [smeh] povej V4. 

V4: Nevem, povejte punce, kaj je blo nazadnje. 

S: V4, zakaj vi ne ţelite odgovoriti na to vprašanje. 

V4: Js sm bolj poredko na supervizijah. 

S: Se vam ne zdi koristna? 

V4: Zelo koristna se mi zdi, ampak zaradi popolnoma takih osebnih razlogov pogosto ne 

morem priti. 

V3: Na superviziji smo na primer letošnje šolsko leto obravnavali: vzgojni vzgojiteljski tim, 

kako sodeluje, povezava med različnimi delovnimi skupinami znotraj zavoda, problematika z 

drogo.. 

V2: …pa spolne zlorabe. 

V1: Postavitev druţine. 

V3: Motivacijski intervju.  

S: Kako pogosto imate supervizijo? 

V2: Enkrat na mesec. 

V4: To je mau, ne. 

S: Bi potrebovali več, ne. Enkrat na teden mogoče? 

V3: To bi blo ţe preveč. Ker te naše supervizije s to supervizorko so res terapevtske ţe in so 

res konkretne. Če bi biu vsak teden, mislim čist zame, bi blo kr izčrpljajoče. Kr trajajo tudi 3-

4 ure. 

V4: Maksimalno na dva tedna bi blo ok. 

V2: Ja, mamo vsi vzgojitelji iz zavoda skupaj in ravnatelj in strokovne sluţbe..pol tud rabš en 

tedn da stvari predelaš, vsaj. 

S: Aha, to je pa kr velika skupina pol. 

V2: Ja, enih 30 nas je, vsaj. Učitelji imajo pa posebej, imajo svojo supervizijo. Zdaj na koncu 

bomo imeli pa vsi, vsi skupaj, to bo analiza. 

[nekaj besed namenimo velikosti skupine] 

S: Kaj pa se vam zdi pomembno, za kakovostno supervizijo? 

V2: Odličen voditelj! 

[vse tri vzgojiteljice se strinjajo] 

V3: Sposoben supervizor, ki pozna institucijo in populacijo zares dobr. 

V2: Da je dobr vodja, da ima znanja s področja skupinske dinamike. Da zna vodit supervizijo, 

v smislu, da imamo vsi enako časa, enako prostora, da zna ustavit ljudi, ne glede na funkcijo, 

pomembnost. 

V3: Imeli smo par različnih supervizorjev in je res zlo vidna razlika. 
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S: Se vaša komunikacija na supervizijii razlikuje od te, ki jo imate v vzgojni skupini? 

[vsi odkimavajo] 

S: Katerih pravil se morate drţati na superviziji? 

V2: Zaupnost. 

V3: Čist klasična pravila. 

S: Dala vam bom primer, vi pa mi prosim predstavite, kako bi izgledalo reševanje le-tega. 

Primer: Mladostnik naredi prekršek (na primer mladostnik v svojo sobo »pretihotapi«alkohol 

in ga zvečer deli z ostalimi mladostniki). Kako poteka reševanje te teţave? Pa če lahko 

ovrednotite vašo komunikacijo in sodelovanje ob tem. 

V1: Rešuje tisti, ki je v tem trenutku tukaj, ne. Pol pa še na sestanku, ob četrtkih, ko smo 

skupaj predelamo. 

V2: Če pa je huda kriza, pa pokličeš še pomoč, da mu nekdo pride pomagat, ne. 

V3: Če bi ta situacija ušla čist iz nadzora ja, potem pokličeš pomoč. 

V2: Če bi bla opitost tolko huda se pokliče zunanje sluţbe. 

S: Kako pa v tem primeru poteka predaja sluţbe? 

V3: Če je ta točno določen primer, potem predaje sluţbe ni, saj zjutri ni nobenga vzgojitelja, 

noben ne pride za tabo. 

V2: Zato se pa potem zjutri kličemo, ne. 

V1: tolk, da je popoldanski..da je ţe obveščen preden pride, ne. 

V3: Nočni, če se mu to zgodi preda gor tud, socialni delavki recimo, če je treba še naprej pol 

kaj urejat. 

V2: V vsakmu primeru obvestiš kolega, ki pride potem v sluţbo za tabo. 

S: Imate kakšne izkušnje glede timskega dela in sodelovanja iz prejšnjih timov, v katerih ste 

delali? 

V2: Na prejšnjem delovnem mestu je blo to.. En kup ţensk, preveč ţensk, mislim da je bil 

sam en moški in to je biu tak kokošnjak po domače povedano, da, da res [smeh].. Samo 

prepiranje, js se nism preveč v to vpletala. Ampak iz tega razloga, kr je bilo preveč 

prepletanja osebnega in poslovnega ţivljenja. Pol te »kregi« s kavic in ţurk in zapletov,  

ljubezenskih trikotnikov in nevem česa, preneseno v sluţbo in potegnjeno noter na delovna 

mesta. 

V1: Jst lahko kle še dodam svojo izkušnjo. Js sm mela pa zlo pozitivno izkušnjo iz ene šole, k 

sm zlo s specialnimi pedagoginjami sodelovala in smo hodile na kavo, obdelale sluţbo in smo 

šle pol domov spucane. Tko da je blo res..stalna supervizija, intervizija. Ampak je pač 

delovnik tko dopuščal, kr smo lahko šle po sluţbi. 

S: Glede matičnih vzgojiteljev me zanima. Ko pride otrok v zavod dobi matičnega vzgojitelja, 

ne… 

Vsi: Ne, ne, ne.. 

V1: Naša skupina ne, druge pa mislim, da v večini kr majo. Mi si sicer razdelimo za te 

individualizirane programe pa poročila, ampak to ne pomen, da pol samo ti brskaš za tega 

otroka. Vsi delamo za vse, no. 

S: Kaj pa glede sodelovanja z otrokovo druţino? 



MIŠKOVIČ, S (2014). Timsko delo vzgojiteljev v vzgojnih ustanovah. 
 

111 
 

V1: Vsi. 

V4: Sej negre drgač. 

S: Bi morda kdo ţelel kaj dodati k vsemu kar je bilo povedano med našim pogovorom? 

V1: Ja. Men manka to, da bi se nekje v neformalnem krogu večkrat srečal, ampak dejansko ne 

znese. Ob naših delovnikih, pa glede na to, da je vsak z druzga konca.. Se mi zdi pa to tak fajn 

način pucanja, no in rasti tima, ne oz. delovne skupine.  

[čutiti je, da vzgojitelji hitijo, saj morajo opraviti še skupni sestanek, zahvalim se jim za 

sodelovanje in zaključimo] 

 

 


