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POVZETEK 

Pogledi in izkušnje strokovnih delavcev v vrtcu na oblikovanje timov 

Kurikulum za vrtce, nacionalni dokument, ki je namenjen strokovnim delavcem v vrtcu, 

narekuje kakovostno vzgojo predšolskih otrok, katere pogoj je gotovo usklajeno in k skupnim 

ciljem usmerjeno delo strokovnih delavcev, predvsem tandema, ki vključuje vzgojiteljico in 

pomočnico vzgojiteljice. Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice  izvajata neposredno delo s 

predšolskimi otroki, zato je njuno timsko delo pri uresničevanju načel Kurikula bistvenega 

pomena. Ob njuni iskreni in kakovostni komunikaciji, upoštevanju dogovorjenih pravil v 

oddelku, skupnem iskanju rešitev in strokovnem dopolnjevanju lahko govorimo o uspešnem, 

učinkovitem timu oz. tandemu. Empirični del diplomske raziskave je vključeval 72 strokovnih 

delavk, zaposlenih v vrtcih: vzgojiteljic, pomočnic vzgojiteljice, vzgojiteljic kot vodij vrtca, 

vodij vrtca, ravnateljic,  pomočnic ravnateljice in spremljevalk otrok s posebnimi potrebami,  

podatke smo zbirali z anketnim vprašalnikom. Na osnovi podatkov, ki sem jih pridobila s 

pomočjo vprašalnikov, menim, da se vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v anketi 

sodelujočih vrtcev zavedajo pomena timskega dela; večina njihovih odgovorov oz. mnenj v 

zvezi z značilnostmi učinkovitih timov ter značilnostmi, potrebnimi za uspešno timsko delo, 

prav tako pa  dejavniki, ki prispevajo k osebnostnemu in strokovnemu ujemanju članov v timu, 

je zelo podobnih, v manjši meri se razlikujejo le v okviru mnenj o (pre)oblikovanju timov. S 

trditvijo – Če tim dobro deluje, ga je pametno pustiti v isti sestavi, ne glede na število let 

njegovega delovanja – se delno strinja približno 1/3 sodelujočih vzgojiteljic in 1/5 pomočnic 

vzgojiteljice, medtem ko je odstotek anketirank na delovnem mestu pomočnice vzgojiteljice v 

primerjavi z vzgojiteljicami, ki se s trditvijo ne strinjajo, nekoliko manjši. Mnenje, ki se nanaša 

na spreminjanje sestave tima zaradi morebitnih problemov, ki se v timu pojavijo, je prav tako 

privedlo do manjših razlik med strokovnimi delavkami; večje število pomočnic vzgojiteljice 

glede na število vzgojiteljic se namreč delno strinja, da je potrebno v primeru pojava problemov 

v timu sestavo le-tega spremeniti, medtem ko se dobra polovica pomočnic vzgojiteljice in slabih 

3/4 vzgojiteljic popolnoma strinja, naj se sestava tima po potrebi spreminja glede na morebitne 

probleme. V okviru trditve, da naj se sestava tima vselej spreminja na določeno število let, pa 

so bili rezultati naslednji: manjši je odstotek vzgojiteljic in precej večji odstotek pomočnic 

vzgojiteljice, ki se s trditvijo popolnoma strinjajo. Razlike v rezultatih oz. odgovorih so se med 

vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice pokazale še pri navedbi kakovostne komunikacije 

kot ene izmed značilnosti učinkovitega tima; navedla jo je namreč le 1/4 vzgojiteljic in kar 1/3 

pomočnic vzgojiteljice. Samo učinkoviti timi oz. tandemi lahko torej nudijo otrokom 

spodbudno učno okolje, ki zagotavlja socialni, čustveni, intelektualni in telesni razvoj. Seveda 

pa je za aktivno učenje otrok v vrtcu bistvenega pomena tudi medosebno ozračje, ki ga 

strokovni delavki  ustvarjata z ustreznim interaktivnim odnosom znotraj tima. 

 

Ključne besede: timsko delo, tim, tandem, vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice, etape 

timskega dela 
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ABSTRACT 

Perspectives and experience of practitioners in kindergarten on team formation 

Curriculum for kindergarten, a national document, intended for practitioners in kindergarten, 

dictates qualitative education of preschool children, whose main condition is a consistent and 

to common goals oriented work of practitioners, especially a tandem, which consists of a 

childcare worker and her assistant. Considering the fact that the childcare worker and her 

assistant are directly involved in work with preschool children, their common route in 

implementation of the curriculum principles is essential. If they  both strive for sincere and 

qualitative communication, respect the rules set in the playroom, try to find solutions and 

professionally complement each other, we  can talk about a successful and effective team 

(tandem). The empirical part of the research includes 72 kindergarten practitioners: childcare 

workers, their assistants, childcare workers as kindergarten managers, kindergarten managers, 

headteachers, headteachers' assistants and persons assisting children with special needs. The 

questionnaire was used in the research. Based on the results gained by the questionnaire, I think 

that childcare workers and their assistants are aware of the fact that team work is important. 

Most of their answers or opinions related to characteristics of effective teams, characteristics 

needed for a successful team work and the factors that lead to personal and professional 

matching of team members are similar. Their answers are slightly different when talking about 

team (re)formation. 1/3 of childcare workers and 1/5 of their assistants partially agree with the 

statement – If a team is successful, it is logical to leave the same people together, regardless the 

years of its duration. On the other side, the percentage of childworkers' assistants in comparison 

to childcare workers, who do not agree with the statement, is a bit lower. The opinion related 

to changing teams due to problems that can appear, has led to smaller differences among 

practitioners. There are more childcare workers' assistants  than childcare workers who partially 

agree that in case of team problems it has to be changed, whereas almost a half of childcare 

workers' assistants and ¾ of childcare workers completely agree that the team should be 

changed if necessary. The statement that team should be changed on a given number of years 

has the following results: fewer childcare workers but more assistants completely agree with it. 

The differences among childcare workers and their assistants can be also seen in qualitative 

communication as one of successful team characteristics (1/4 of childcare workers and 1/3 of 

their assistants). Only successful teams or tandems offer children stimulative learning 

environment which provides social, emotional, intellectual and physical development. 

However, a very important aspect is also a stimulative interpersonal atmosphere that both 

practitioners create with their interactive relationship. 

 

Key words: team work, team, tandem, childcare worker, childcare worker's assistant, stages of 

team work  
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1 UVOD 

Ko govorimo o timskem delu v vrtcu, mislimo na skupno delo vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljice, ki poteka v igralnici in ostalih prostorih vrtca ter na prostem. Premalokrat se 

zavemo, kaj pravzaprav pomeni timsko delati – timsko dosegati zastavljene (skupne) cilje; 

skupno delo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice ne zajema le izvajanja etap timskega dela 

(načrtovanja, izvajanja in evalviranja), temveč se nanaša tudi na način, kako so le-te dosežene. 

Bistvenega pomena je pot, po kateri članici določenega tandema načrtujeta in uresničujeta 

vzgojno-izobraževalno delo v skupini. 

Če govorimo o učinkovitem tandemu, mislimo na strokovni delavki, ki sta pripravljeni 

sodelovati med seboj, iskreno komunicirati in biti odgovorni vsaka za svoje odločitve in 

posledično za svoja dejanja. Odlikuje ju tudi sposobnost oz. pripravljenost odpovedati se  

svojemu lastnemu interesu, v primeru, da bi s tem prispevali k hitrejšemu, kakovostnejšemu 

uresničevanju skupno zastavljenih ciljev.  

Prav gotovo sta delavki, ki sestavljata uspešen tandem, druga drugi tudi »kritični prijateljici«; 

vešči sta sprejemanja in dajanja dobronamernih kritik, predvsem pa sta kritični tudi do sebe oz. 

do svojega dela. Narobe je namreč, če kritična mnenja, pa čeprav dobronamerna, le podajamo, 

sprejemati pa jih ne znamo ali ne zmoremo. In prav tako je nedopustno, če mnenja namenjamo 

le drugim, zanemarjamo pa samokritičnost. 

Strokovne delavke, ki delamo v tandemih se moramo zavedati, da vsaka izmed nas s svojo 

»drugačnostjo« prispeva pomemben delež pri uresničevanju skupno zastavljenih ciljev, da smo 

v tem vzgojno-izobraževalnem procesu enakopravne med seboj in da same, brez kolegice, ne 

bi bile uspešne. 

Ko govorimo o vlogah strokovnih delavk v vrtcu, moramo poudariti tudi izjemen pomen jasno 

določenih vlog v tandemu. Pomembna je tudi sposobnost delavk, da se po potrebi prilagodijo 

oz. prevzamejo še kakšno dodatno vlogo (začasno ali trajno), s katero pa morda še nimajo 

izkušenj. A če je klima v timu sproščena in spodbudna, le-ta daje strokovni delavki občutek 

varnosti in sprejetosti. V tem primeru je dobrodošel tudi pogovor o »novi« vlogi v timu, o 

počutju in občutkih, prav tako pa o morebitnih dvomih, strahu, negotovosti. 

Delavke v ustvarjalnih tandemih (timih) si poleg rešitev skupnih nalog oz. uresničevanja 

skupnih ciljev prizadevajo tudi za ustvarjanje ugodne socialne klime, ki je temelj uspešnega 

dela strokovnih delavk in napredka otrok na socialnem, čustvenem in spoznavnem področju.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Kaj je timsko delo? 

Gre za pedagoški pojav, ki zajema timsko načrtovanje, timsko izvajanje in timsko evalviranje 

pouka; tudi angleški izraz team teaching zajema vse tri zgoraj omenjene etape timskega dela. 

Strokovna delavca ali več strokovnih delavcev  težijo k temu, da na podlagi medsebojnega 

sodelovanja in s tem prevzemanja strokovne odgovornosti za izvedbo pouka zagotovijo 

učencem optimalne pogoje za učenje. Timsko poučevanje tako poudarja tudi pomen odnosa 

med učitelji in učenci, ne le med strokovnimi delavci. Timsko poučevanje torej vključuje:  

odnose, naloge in odgovornosti dveh ali več  učiteljev/vzgojiteljev; sodelovalno načrtovanje 

pouka ter oceno napredka in uspeha učencev; medsebojno opazovanje in opazovanje učencev 

ter skupinske razporeditve le-teh (Polak, 2007, str. 7–8). 

Timsko delo pomeni pripravljenost članov tima na sprejemanje povratnih informacij o delu, ki 

so ga opravili, in prav tako podajanje povratnih  informacij o delu svojih timskih kolegic; vse 

to pa zahteva osebnostno zrelost članov tima, dovolj visoko stopnjo samokritičnosti in 

pripravljenost sprejeti napake kot del vsakdana ter se na njih učiti (Polak, 2007, str. 104–105). 

»Timsko delo je tisto dogajanje, ko se dva ali več pedagoških delavcev z vzgojno-

izobraževalnimi nameni (cilji) hkrati usmerjata ali usmerjajo na iste učence v okviru posamezne 

pedagoške dejavnosti, učnega predmeta ali kombinacije predmetov, znotraj ali zunaj učilnice« 

(Polak, 2007, str. 10). 

Timsko delo torej razumem kot sodelovalno delo v paru ali skupini, učenje timskega dela pa 

kot proces, skozi katerega se na svojih napakah in na napakah svojih kolegov (na)učiš delovati 

v timu kot enakovreden, odgovoren in samokritičen član določene skupine. 

»Timsko delo pedagoških delavcev dviguje kakovost znanja učencev, spodbuja njihov 

kognitivni  in socialni razvoj, osebnostni in strokovni razvoj učiteljev, v pozitivni smeri pa 

vpliva tudi na medosebne odnose v delovnem okolju« (Polak, 2001, str. 5). 

»Timsko delo je pogojeno s skupnimi ter timsko oblikovanimi cilji v okviru posameznih 

aktivnosti  in dejavnosti, ki so v pedagoškem pristopu Reggio Emilia usmerjeni k poudarjanju 

in spodbujanju ustvarjalnosti ter k samostojnemu raziskovanju otrok« (Polak, 2009, str. 77). 

Praper navaja timsko delo kot delo skupine, pri katerem so udeleženi samostojni člani. Vsakdo 

prispeva s svojim znanjem in je hkrati odgovoren za svoje odločitve. Te so podrejene 

zastavljenemu cilju, ki se nanaša na določeno nalogo, vsi člani pa so pri delu enakopravni 

(Praper, 2001, str. 28). 

Timsko delo pomeni, da ima določena skupina ljudi pred seboj oblikovan cilj, ki ga ne more 

uresničiti le eden od članov, temveč  vsi člani skupaj, in sicer z medsebojnim sodelovanjem. Ta 

skupinski cilj posameznike med seboj povezuje, ne glede na njihove enake oz. različne interese, 

cilje in osebne lastnosti. Posamezniku se za svoj prispevek k uresničitvi skupnega cilja ni 

potrebno le-tem v celoti odreči. Skupinski cilj mora biti takšen, da se bodo člani tima 
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pripravljeni odreči tistim ciljem, ki bi morda škodili skupinskemu cilju (Bečaj, 2001, str. 19–

21).  

Vsak izmed samostojnih članov določenega tima ima torej tudi svoje, individualne cilje, vendar 

pa timsko delo narekuje, da jih je potrebno združiti oz. oblikovati v neko celoto, ki bo odražala 

skupen cilj. Ta pa je v nadaljevanju uresničljiv le na podlagi sodelovanja in prispevkov vsakega 

posameznika. Prispevki članov v okviru reševanja določene naloge morajo biti obravnavani 

enakovredno.    

Etape timskega dela 

A. Polak navaja (2007, str. 93), da se lahko timsko delo izvaja v eni ali več etapah, in sicer v 

obliki timskega načrtovanja pouka, timskega poučevanja in timske evalvacije. 

Uspeh timskega poučevanja je v veliki meri odvisen prav od timske priprave, ki vsebuje 

didaktično, snovno, materialno in psihološko pripravo na pouk; tako lahko iz priprave 

razberemo temo in zastavljene cilje, potek učne ure oz. dejavnosti, pripomočke in učila ter način 

opazovanja, preverjanja in ocenjevanja napredka učencev ter ugotovitve pri analizi ciljev, ki 

smo jih dosegli. Poglobljeno, sistematično in skrbno timsko načrtovanje uspešno pripomore k 

zagotavljanju uspeha; v okviru timskega načrtovanja namreč učitelji ugotavljajo pripravljenost 

posameznikov ter kvaliteto njihovih učnih dosežkov pri različnih predmetih, načrtujejo 

programe za posameznike, sledijo napredku učencev in njihovim težavam ter sodelujejo pri 

iskanju ustreznih rešitev (Polak, 2007, str. 93–95). 

Na količino časa, ki ga učitelji/vzgojitelji  porabijo za timsko načrtovanje, vplivajo naslednji 

dejavniki: vsebinska zahtevnost pouka oz. vzgojnega dela, ki se načrtuje; načini, metode in 

oblike dela; število skupin otrok; razporeditev dejavnosti  glede na čas … (Polak, 2007, str. 96). 

 

Timsko poučevanje, ki je najzahtevnejša etapa timskega dela, je iz nekdanjega poučevanja v 

obliki dialoga preraslo v kritično razmišljanje in kasneje, v 19. stoletju, v klasična predavanja, 

ki so bila namenjena zgolj poslušanju in ne vprašanjem. V 20. stoletju se je pojavilo timsko 

poučevanje, ki ga lahko uresničujejo različni timi; strokovni delavci iste smeri izobrazbe ali 

strokovni delavci različnih izobrazbenih strok (Polak, 2007, str. 96–97). 

Timska evalvacija pomeni zaključek dela in hkrati iztočnico za timsko delo v prihodnje. 

Evalvacija tako ponudi odgovore na vprašanja glede rezultatov in napredka učencev, hkrati pa 

vodi v razmišljanje o nas samih; kako, na kakšen način napredovati kot sestavni člen tima  

(Polak, 2007, str. 98). 

Običajno gre za neuradni, spontani pogovor med člani, ki sestavljajo določen tim. Na podlagi 

tega lahko določimo, na katerih področjih bi bil zaželen napredek in katere spretnosti, vrednote 

in stališča bi bilo potrebno še razvijati za še uspešnejše delo v timu. 

Evalvacija pedagoškega dela lahko vključuje tudi učence, delavce, ki so sodelovali pri izvajanju 

timskega dela, starše … Sodelovanje učencev pri evalvaciji je namreč dober način preverjanja 

njihovega osvojenega oz. pridobljenega znanja, spoznanj, vrednot in spretnosti v času poteka 

timskega poučevanja (Polak, 2007, str. 100). 
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Ko pa govorimo o načrtovanju vzgojnega dela v vrtcu, mislimo na načrtovanje življenja v celoti, 

zato je visoka strokovna usposobljenost strokovnih delavcev odločilnega pomena. Strokovna 

delavka v vrtcu omogoča prilagodljivost v okviru prostorskih in časovnih okvirjev, vsebin, 

metod, oblik dela in sredstev, ki se uporabljajo pri vzgojnem delu. Evalvacija pa je izhodiščna 

točka za nadaljnje načrtovanje vzgojnega dela v vrtcu (Bela knjiga, 1995, str. 51). 

Kakovost organizacije dela in življenja v vrtcu je odvisna tudi od časa skupne prisotnosti 

vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja v oddelku. V oddelkih prvega starostnega obdobja je 

skupna prisotnost obeh strokovnih delavcev 6 ur dnevno, v oddelkih drugega starostnega 

obdobja pa 4 ure dnevno, kar pomeni manj kot polovico časa, ki ga otroci dnevno preživijo v 

vrtcu (Bela knjiga, 2011, str. 33). 

Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice v vrtcu torej skupno načrtujeta dejavnosti, jih 

uresničujeta in ob zaključku dela podata tudi kritično evalvacijo. S pomočjo evalvacije preverita 

svojo uspešnost v procesu vzgojnega dela, ki se kaže v doseganju vzgojno-izobraževalnih 

ciljev. Timska evalvacija lahko v veliki meri narekuje tudi načrtovanje življenja in vzgojno-

izobraževalnega dela v oddelkih vrtca. 

2.2 Vrste timov 

V podjetjih, zdravstvenih in vzgojno-izobraževalnih zavodih, športnih, gledaliških in drugih 

skupinah najdemo različne time, ki se razlikujejo glede na število članov, namen, s katerim so 

bili oblikovani, vloge v timu ipd. Člane posameznega tima povezuje težnja k uresničitvi 

določenega skupnega cilja, za kar pa je potrebno sodelovanje vseh članov tima. 

A. Polak  (2007, str. 35) navaja merila, ki določajo naravo in vrsto pedagoškega tima po 

Buckleyju: 

- spolna, rasna in etnična usklajenost članov tima; 

- vrsta tima (samousmerjajoč, koordiniran ali avtoritativno voden); 

- časovni obseg pedagoškega dela (npr. ena ura, en teden, en semester …); 

- značilnosti učencev, dijakov  (npr. starost, zrelost, motiviranost, posebne potrebe in 

interesi); 

- poučevanje v enem ali več jezikih; 

- velikost razreda ali skupine; 

- stili poučevanja in vodenja učencev; 

- vrsta uporabljene izobraževalne tehnike in tehnologije. 

Time razvrstimo (Polak, 2007, str. 35–40) v tri glavne skupine: 

- delovni timi (ang. work teams), 

- k nalogi ali problemu usmerjeni timi (ang. task teams), 

- vodstveni timi (ang. management teams). 

Glede na strukturo vodenja ločimo: 

- avtoritativno vodene time, 

- samovodene time, 
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- koordinirane ali mešane time. 

Glede na vsebino ločimo: 

- enodisciplinarne time, 

- interdisciplinarne time. 

Z vidika vsebine pa je poznana še naslednja razvrstitev: 

- multidisciplinarni timi, 

- interdisciplinarni timi, 

- transdisciplinarni timi. 

Člani delovnih timov niso odvisni drug od drugega; njihova skupna točka je tako le delovni 

proces in prispevek h končnemu produktu. Tim se posebej ne posveča socialnim odnosom med 

člani; pravzaprav je ustanovljen le zato, da opravi določeno nalogo – ne izvaja pravega timskega 

dela (Polak, 2007, str. 36). 

Timi, ki so organizirani le z namenom rešitve določenega problema ali opravila naloge, so k 

nalogam ali problemom usmerjeni timi. Člane povezujejo skupni cilji, težijo pa k več različnim 

idejam in predlogom, ki se nanašajo na dano nalogo oz. problem. Različna mnenja pa lahko 

privedejo tudi do neželenih razhajanj med člani, zato je proces usklajevanja le-teh še kako 

pomemben (Polak, 2007, str. 36–37). Med k nalogam ali problemom usmerjene time tako 

prištevamo (prav tam) tudi tim vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice ali dveh vzgojiteljic 

(enakovredno  prepletanje njunih vlog, usklajeno delovanje, skupno izvajanje etap timskega 

dela …). 

A. Polak (2007, str. 37) navaja, da so vodstveni timi vrsta timov, ki jih sestavljajo strokovnjaki 

na vodstvenih položajih. Člane povezujejo cilji delovne organizacije in konkretnejši cilji tima 

ter vizija organizacije. Vodstveni tim, ki se nanaša na šolstvo, se imenuje pedagoški tim. 

Sestavljajo ga ravnatelj, pomočnik ravnatelja oz. pedagoški vodja ter šolski svetovalni delavci. 

Timu se lahko po potrebi priključijo še posamezni učitelji, tehnični sodelavci in drugi delavci 

šole. Cilja vodstvenega tima šole sta običajno timsko načrtovanje in timska evalvacija.  

Nekateri avtorji (Polak, 2007, str. 38–40) glede na strukturo vodenja ločijo avtoritativno vodene 

time, samovodene time in koordinirane ali mešane time. Avtoritativno vodene time vodijo 

posamezniki, ki morajo prevzeti velik del odgovornosti za opravljene naloge in delo tima, 

seveda pa so člani tima odgovorni za določene oz. posamezne naloge. Sprejetost posameznika 

kot vodje tima pomeni manj morebitnih sporov med člani tima.  

Samovodeni timi so tisti timi, katerih člani imajo enakovredno vlogo, odločajo pa se na podlagi 

soglasja ali z glasovanjem. V takem timu je lahko prisoten tudi vodja,  katerega naloge so 

organizacijske in povezovalne narave, sicer pa v primerjavi z ostalimi člani tima ne izstopa 

(prav tam). 

Pri koordiniranih ali mešanih timih gre za kombinacijo avtoritativno vodenega in 

samovodenega tima. Tovrstni tim odraža močna povezanost med člani, ki se kaže v skupni 
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težnji  po uresničitvi zastavljenih ciljev, nadgradnji lastnega timskega dela ter zavedanju 

odgovornosti vsakega posameznika do nalog, ki so jim bile zaupane (prav tam). 

Razlika med enodisciplinarnimi in interdisciplinarnimi timi je v tem, da gre pri 

enodisciplinarnih timih za timsko poučevanje učiteljev iste smeri izobrazbe, pri 

interdisciplinarnih timih pa za poučevanje, pri katerem se področja predmetov povezujejo, člani 

pa se med seboj razlikujejo; možnost nastanka konfliktov je tako večja kot v primeru 

enodisciplinarnih timov (Polak, 2007, str. 96–97). 

Multidisciplinarni tim vključuje več ljudi z različnimi poklicnimi profili, ki opravljajo 

zahtevnejšo in obširnejšo nalogo. Vsak izmed članov ima točno določeno nalogo in dolžnosti, 

a med člani tima ni pravega sodelovanja. Člani delajo le po »navodilih«, tako da delo v takšnem 

timu ne dopušča kreativnosti in razvojnih sprememb. Medsebojnim odnosom ne posvečajo 

posebne pozornosti, morebitne nesporazume pa ne rešujejo z odkritim pogovorom, ampak jih 

raje preslišijo (Praper, 2001, str. 33). 

Interdisciplinarni tim omogoča sodelovalno delo med člani ter integracijo med več strokami. 

Vsak od članov ima svojo nalogo; med njimi poteka komunikacija v obliki dogovarjanja, 

diskusije in ocene ter odločitev glede nadaljnjega dela. V timu je pomemben tako vsak 

posameznik kot tim v celoti, delovna disciplina, predvsem pa težnja k ustvarjalnosti in razvoju 

(Praper, 2001, str. 34). 

Transdisciplinarni tim (prav tam) ob upoštevanju različnosti članov razvija tudi njihovo 

notranjo povezanost. Vsak izmed članov je zmožen v celoti rešiti določen problem, ne glede na 

svojo stroko. Posameznikova samopodoba je na visoki stopnji, zato obstaja nevarnost, da bo 

hotel večino nalog opraviti sam. 

2.3 Značilnosti učinkovitega tima 

Učinkovitost tima je v veliki meri odvisna prav od sposobnosti ljudi, da sprejemejo različnost 

kot nekaj pozitivnega, ne kot strah pred neznanim. Tudi Kurikulum za vrtce navaja načelo 

upoštevanja različnosti kot eno izmed načel uresničevanja ciljev; otrok se torej že ob vstopu v 

vrtec sreča z različnostjo oz. dejstvom, da smo si ljudje različni. Menim, da imamo pri 

sprejemanju drugačnosti poleg staršev odločilno vlogo prav vzgojitelji v vrtcih, kajti zavedati 

se moramo, da zgledi »vlečejo«, prav mi pa smo tisti, ki smo otrokom zgled. In če bomo mi, 

vzgojitelji, kot strokovni delavci pri svojem delu upoštevali skupinske in individualne razlike 

med otroki, težili k spoznavanju različnosti sveta in bili aktivni pri vključevanju otrok s 

posebnimi potrebami v redne oddelke vrtca, se bodo otroci z opazovanjem naših navad in 

kasneje posnemanjem učili oz. naučili sprejemati drugačnost kot nekaj pozitivnega, 

dobrodošlega (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 12). 

Učinkovito timsko delo temelji na pozitivni soodvisnosti; brez le-te zastavljenih ciljev ni 

mogoče doseči. Pozitivna soodvisnost se v timu gradi na temelju vzpostavljanja zaupanja in 

občutkov soodgovornosti med člani tima, z ustrezno delitvijo dela ter kakovostno 

komunikacijo. Člani tima morajo težiti k medsebojni povezanosti; izmenjujejo različna mnenja, 

izkušnje in težave ter govorijo o svojih pozitivnih oz. negativnih občutkih. V timu, kjer vlada 
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pozitivna soodvisnost, imajo tudi konflikti drugačen pomen; sprejeti so kot nekaj pozitivnega 

in ne kot nekaj, kar bi ogrozilo delovanje tima oz. pripeljalo do neučinkovitega timskega dela 

(Polak, 2009, str. 80). 

»Medsebojno spoštovanje, priznavanje truda in prispevka pri rezultatih skupnega dela, je pogoj 

za dobro počutje vseh in s tem tudi za večjo kvaliteto. Timsko delo morajo začutiti ne le otroci 

in strokovni delavci, ampak tudi starši« (Pištan, 2006, str. 25). 

»Strokovnjaki s področja timskega dela opozarjajo, da mora delovna organizacija, ki spodbuja 

timsko delo svojih zaposlenih, dobro premisliti, kateri timi bodo v konkretnih razmerah 

najučinkovitejši« (Polak, 2007, str. 39). 

Značilnosti učinkovitih timov (Polak, 2007, str. 82–83): 

- sestavljeni z zavedanjem, da sodelovanje pomeni uspeh; 

- zavedanje članov, da so odvisni drug od drugega, v pozitivnem smislu; 

- osebna identifikacija članov z nalogami, ki jih opravljajo; 

- aktivna vključenost članov v oblikovanje nalog, ciljev; 

- prispevek članov v obliki idej in predlogov; 

- združitev moči in znanja na poti uresničevanja ciljev; 

- medsebojne spodbude, odkrita komunikacija; 

- medsebojno zaupanje; 

- jasno opredeljene vloge članov tima; 

- težnja k medsebojnem razumevanju; 

- dobro poznavanje med člani – zaupanje v njihovo delo; 

- dobrodošla drugačna mnenja; 

- konfliktne situacije kot pozitivni del timskega dela; 

- sodelovanje članov pri timskih odločitvah; 

- težnja k uporabi in razvoju spretnosti in sposobnosti;  

- pomembno je uresničiti cilje. 

Delo v timu je delo članov – posameznikov, ki so pri svojem delovanju samostojni, vsak izmed 

njih pa razpolaga z določenim znanjem in je obenem odgovoren za svoje odločitve. Člani torej 

težijo k uresničitvi skupnih ciljev, ki se nanašajo na določeno delovno nalogo, se pa seveda med 

seboj razlikujejo tako po svojem znanju kakor tudi po prepričanjih, idejah, interesih, osebnih 

lastnostih idr. Za učinkovit  tim so značilni odnosi, ki dovoljujejo različna mnenja, spodbujajo 

sodelovanje med člani, zagovarjajo odkrtito komunikacijo ter graditev in utrjevanje zaupanja 

med člani (Praper, 2001, str. 34–39). 

Dobro timsko delo na področju vzgoje in izobraževanja temelji na skupnih ciljih in pozitivni 

soodvisnosti članov tima. Zastavljeni cilji morajo sovpadati z vzgojno-izobraževalnimi cilji in 

s potrebami otrok. Poleg pozitivne soodvisnosti članov moramo pri delu težiti tudi k 

pozitivnemu vzdušju, občutkom pripadnosti timu in zaupanju med člani. Vsega tega pa ne 

moremo doseči, če posameznik na to ni osebno pripravljen (Polak, 2001, str. 13–15). 
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Prevelika različnost članov tima oz. tandema lahko privede do konfliktov,  razhajanj med člani. 

Kljub temu pa so različna mnenja dobrodošla, saj spodbujajo ustvarjalnost in pomenijo 

motivacijo pri iskanju rešitev problemov. Pri tem pa je pomemben predvsem način, kako se 

znamo soočiti z različnostjo. Skupne cilje, ki si jih zastavita vzgojiteljica in pomočnica 

vzgojiteljice, lahko uresničita le s skupnim sodelovanjem, zato je potrebno različnost sprejeti 

kot nekaj pozitivnega (Polak, 2007, str. 41). 

Znotraj tima (tandema)  je uspešnost timskega dela lahko ogrožena, če ni mogoče zadovoljiti 

potreb posameznih članov ali če je izražena potreba po vodenju  ali prevladovanju nad drugimi. 

Prav tako se lahko kot grožnja učinkovitemu timskemu delu pojavita ovirano zadovoljevanje 

potrebe po ugledu in premočno nasprotujoča si stališča med člani (Polak, 2001, str. 42). 

Spretnosti, potrebne za uspešno timsko delo 

Za uspešno delo v timu mora imeti vsak posameznik razvite tudi določene osnovne spretnosti, 

kot so prilagajanje, sodelovanje, komunikacijske spretnosti ipd. Pomanjkanje le-teh lahko 

privede do težav v timu, zato je izobraževanje strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalnih 

zavodih s področja razvoja spretnosti izrednega pomena. 

Potrebne spretnosti za uspešno timsko delo po Kruegerju (navaja Polak, 2001, str. 32): 

- konstruktivna kritičnost (sproščeno, kritično izražanje nestrinjanj, učenje iz napak …); 

- podpora (spremljanje in spodbujanje dela, medsebojna pomoč …); 

- sklepanje kompromisov (prilagajanje, sprejemanje odločitev, upoštevanje skupnih 

dogovorov in uresničevanje le-teh …); 

- lastna aktivnost v timu (izražanje zamisli in predlogov, dodatno strokovno 

izpopolnjevanje …). 

»Najboljši tim je tisti, v katerem delajo najboljši in najbolj zadovoljni ljudje. To so tisti, ki 

razmeroma dobro poznajo in razumejo sami sebe, zato tudi druge zmorejo. Tisti, ki vedo, da 

gledamo svet vedno z očmi, na katerih so številna nevidna očala: osebne izkušnje, izobrazba, 

kulturno izročilo, politične okoliščine, ekonomska razmerja« (Košir, 2001, str. 114). 

Če želi skupina uspešno delati, morajo biti njeni člani vsaj približno enako iniciativni in 

ustvarjalni, da bi bil njihov prispevek pomemben. Ustvarjalno pobudo lahko poda tudi 

neustvarjalen posameznik. Sicer pa mora med člani tima vladati prava občevalnost, 

komunikativnost ob sporočanju koristnih dognanj ter prava mera tekmovalnosti (Trstenjak, 

2001, str. 11–13). 

Dajanje poštenih povratnih informacij je pri timskem delu izrednega pomena; ogledamo si 

rezultate in izrazimo priznanje oz. pohvalo (Gawlinski in Graessle, 2000, str. 18). 

Za učinkovito timsko delo velja upoštevati naslednje (Velikonja, 2001, str. 41–43).: 

1. Soodvisnost; če je uspešna skupina, je uspešen tudi posameznik. 

2. Menjava idej; pomeni spodbudo, pozitivno razmišljanje in priložnost, da vsak 

posameznik vidi določeno vprašanje s svojega zornega kota. 
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3. Odgovornost za svoje delo; pomembno je medsebojno usklajevanje zamisli in stališč. 

4. Poslušanje drug drugega, medsebojno zaupanje, podpora drug drugemu, navajanje 

razlogov za svoje trditve; to so socialne spretnosti, ki se razvijejo pri timskem učenju. 

5. Ocenjevanje svojega dela; tim mora razmišljati o tem, na katerem področju je bil 

uspešen in ravno tako o tem, kje bi bilo potrebno delo nadgraditi oz. dopolniti. 

Učinkoviti timi temeljijo na zavedanju vsakega posameznika, da je enakovreden član tima, ki s 

svojim prispevkom pomaga uresničiti skupno zastavljene cilje. Odgovoren mora biti za svoje 

delo, ki se nanaša na sprejemanje njegovih odločitev ter dejanj, razmišljati o sebi in svojih 

morebitnih napakah, znati poslušati timske kolege in jim v danih trenutkih nuditi tudi podporo. 

2.3.1 Kako krepiti, razvijati timsko delo 

»Proces spodbujanja in razvijanja timskega dela temelji na vzporednem spodbujanju 

refleksivnosti pedagoških delavcev. Usmerjeno razmišljanje posamezniku omogoča stik z 

njegovimi lastnimi pojmovanji, predstavami in preteklimi izkušnjami« (Polak, 2001, str. 8). 

Temeljno izhodišče za nadaljevanje procesa spodbujanja in razvijanja timskega dela je: 

- usmeritev k razmišljanju o timskem delu; 

- spodbude k ubeseditvi lastnega pojmovanja timskega dela na področju vzgoje in 

izobraževanja; 

- spodbude k diskusiji o različnosti osebnih pojmovanj; 

- razširitev pojmovanja timskega dela s soočenjem z različnostjo osebnih pojmovanj in 

primerov timskega dela (prav tam, str. 10). 

 

»Negativna izkušnja s timskim delom je lahko pomemben izvor negativnih pričakovanj in 

nepripravljenosti za nove osebne izkušnje, zlasti če ji nista sledili osebna refleksija in kritična 

analiza. Pozitivna izkušnja s timskim delom je izrazito spodbujajoča; v posamezniku in v timu 

poveča pripravljenost za nove oblike timskega dela« (prav tam, str. 11). 

Člani tima se na podlagi delitve vlog v timu srečujejo z različnimi oblikami komunikacije. 

Težiti je potrebno k temu, da se poleg vsebine v okviru skupne naloge člani tima pogovarjajo 

tudi o svoji vlogi v timu, o svojih čustvih in občutkih, o svojem prispevku pri doseganju 

zastavljenih ciljev, o načinu reševanja morebitnih konfliktov oz. težav. Sodelovalna kultura 

med člani tima je bistvenega pomena, saj pomaga pri sprejemanju njihovih odločitev in 

povečuje odgovornost za sprejete odločitve. Pomembno je, da se učitelji in vzgojitelji ob koncu 

delovnega dne pogovorijo o tem, kaj  so se učenci oz. otroci danes novega naučili, izpostavijo 

morebitne težave, nastale pri delu, delijo mnenja med seboj in ponujajo ideje. Ta dejanja članov 

tima namreč pomenijo dobro iztočnico za timsko naravnanost (Pevec Semec, 2001, str. 7–8). 

K izboljšanju učinkovitosti tima lahko prispevamo tudi na naslednje načine (Polak, 2007, str. 

48): 

- prilagajanjem stila vodenja značilnostim tima; 
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- z razporejanjem nalog, odgovornosti članom tima glede na njihovo najmočnejšo 

vlogo; 

- s spodbujanjem k izražanju vseh prednosti neke vloge; 

- s svetovanjem članom, kako naj razvijajo svojo sekundarno vlogo, da bodo čim bolj 

prilagodljivi dani situaciji; 

- z »začasnim žrtvovanjem« primarne vloge, v primeru, da zanjo v timu ni ustrezne 

možnosti, in razvijanjem sekundarne vloge. 

K uspešnemu timskemu delu pa bi lahko pripomogla tudi širša družba, in sicer tako, da bi: 

- v različne programe izobraževanj na fakultetah za pedagoške poklice dodali npr. vaje 

za pridobivanje spretnosti komuniciranja z drugimi itd.; 

- se vodenje šol usmerilo v omogočanje in iskanje možnosti za sodelavanje med člani 

tima; na ta način bi bili ustvarjeni pogoji za uspešno profesionalno rast zaposlenih 

delavcev; 

- se programi spopolnjevanja, navedeni v Katalogu stalnega strokovnega 

spopolnjevanja, oblikovali tako, da bi bilo mogoče posamezne vsebine dopolniti s 

timsko izvedbo itd. (Pevec Semec, 2001, str. 8). 

Osnovni tehniki komuniciranja sta »JAZ-SPOROČILA« in aktivno poslušanje; sporočila naj 

bodo vselej jasna, da bodo posamezniku povedala, kaj mora v vedenju spremeniti oz. kje je naš 

problem, z aktivnim poslušanjem pa človeku omogočimo, da jasno izrazi svoja sporočila, 

zadrege, pomisleke, težave idr. Kot aktivni poslušalci moramo dajati občutek razumevanja in 

pripravljenosti pomagati (Bečaj, 2001, str. 26). 

Timsko delo se razvija oz. krepi, če člani med seboj izmenjavajo izkušnje, se drug od drugega 

učijo, oblikujejo stališča, pridobivajo nova znanja in spretnosti idr. (Velikonja, 2001, str. 41). 

»Sodelavci v zavodih postajajo drug drugemu »kritični prijatelji«, skupaj premišljeno 

razčlenjujejo opravljeno delo in iščejo poti, kako delati še boljše, kako doseči boljšo kakovost 

vzgojnega in izobraževalnega dela« (prav tam, str. 47). 

Pomembno je tudi skupno učenje in izobraževanje strokovnih delavcev prek študijskih skupin; 

vzgojitelji, učitelji in drugi delavci na ta način nadgradijo svoje obstoječe znanje, poveča se 

stopnja motivacije za sprejemanje novosti, ustvarjalnosti in osebnostne rasti. Udeleženci med 

seboj enakopravno sodelujejo, upoštevano je njihovo znanje, mnenja in izkušnje (prav tam, str. 

49). 

Dogovarjanje o načinih komuniciranja, izmenjava izkušenj, predlogi rešitev, soglasno 

sprejemanje pomembnih odločitev, vsa dela v okviru zmožnosti in znanja posameznika in 

izmenjava vlog v timu so dejavnosti, ki krepijo oz. razvijajo timsko delo (Mayer, 2001, str. 63). 

Evalvacija dogajanja v timu, ki je usmerjena navznoter, k timu samemu, je dobro sredstvo za 

krepitev in razvoj timskega dela. Večinoma poteka kot neformalni pogovor med člani tima in 

posega na različna področja (Polak, 2006, str. 100): 
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-  napredek na področju medsebojnih odnosov; 

-  izražanje spoštovanja do drugih in upoštevanje njihovih čustev; 

-  razvijanje kulturnih vrednot; 

-  zagotavljanje občutkov izpolnjenosti, zadovoljstva in uspešnosti; 

-  spodbujanje aktivnega vključevanja posameznikov v dogajanje in okolje; 

- razvijanje občutkov za sodelovanje in skupnost; 

-  razvijanje spretnosti opazovanja, raziskovanja, analiziranja, sintetiziranja, poslušanja, 

odprte komunikacije. 

2.4 Zaupanje kot pomemben dejavnik učinkovitega tima 

Pogoj, da se odnosi v timu sploh razvijejo, je zaupanje, ki se kaže predvsem pri komunikaciji 

med člani tima. Člani tima pravzaprav gradijo zaupanje s svojim osebnim vedenjem, ki pa mora 

biti vredno zaupanja. Oblikovanje zaupanja je dolgotrajen proces in se razvija skupaj z drugimi 

spremljajočimi procesi; pozornostjo in aktivnim poslušanjem, razumevanjem neverbalne 

komunikacije, empatijo, spoštovanjem idr. Posameznik, ki ve, da ga v timu poslušajo, verjame, 

da ostalim članom tima ni vseeno za njega, s tem pa gradi zaupanje v timske kolege. Neverbalna 

komunikacija je iskrenejša od verbalne, saj je manj nadzorovana. Empatija omogoča 

razumevanje in sprejemanje izkušenj ostalih ljudi, brez presojanja in negativnega vrednotenja 

(Polak, 2009, str. 81).   

»Za skupne cilje, ki jih bova in jih bomo uresničevali tako, da se bomo poslušali, da si bomo 

govorili tako, da bomo tudi marsikaj izrekli in povedali. Predvsem pa – da si bomo zaupali in 

verjeli, da je vse za kaj dobro in da se bo vse dobro izteklo« (Košir, 2001, str. 114). 

Pogoj, da besedna komunikacija v timu sploh steče, je ustvarjanje vzdušja, ki temelji na 

medsebojnem spoštovanju in zaupanju. Ustvarjalno izražanje pa je pogojeno s posameznikovo 

samozavestjo (Mayer, 2001, str. 63–65). 

Velikonja (2001, str. 50) pa navaja naslednjo misel: »Bolj ko si ljudje zaupajo, bolj sproščena 

je komunikacija v skupini.« 

2.5 Komunikacija kot pomemben dejavnik učinkovitega tima 

Skozi komunikacijo, besedno in nebesedno, se kažejo odnosi med člani določenega tima; od 

komunikacije je odvisno njihovo počutje, z njo pridobivajo povratne informacije o sebi in 

spoznavajo druge člane tima, poglabljajo medosebne odnose ipd. 

»Odnos se vzpostavlja s komunikacijo. Od naše zmožnosti za kakovostno komuniciranje je 

odločilen naš uspeh pri snovanju katerekoli skupnosti » (Košir, 2001, str. 113). 

Člane pedagoškega tima povezuje prav komunikacija; verbalna in neverbalna. Večjo sporočilno 

vrednost ima nebesedna komunikacija, s katero izražamo čustva in stališča ter dopolnimo svoje 

verbalno sporočilo. Ustrezna komunikacija v timu gradi oz. nadgrajuje odnose med člani in je 

pogoj učinkovitega timskega dela (Polak, 2001, str. 22–23).  
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Dobra komunikacija v timu (Polak, 2007, str. 51–52) omogoča socialno interakcijo med člani 

in jih povezuje s socialnim okoljem, izraža dogajanje v timu ter člane tima seznanja s 

povratnimi informacijami glede njihovega dela. Pomembno je, da verbalna in neverbalna 

komunikacija pri posameznem članu potekata tako, da se med seboj dopolnjujeta. Za učinkovito 

timsko delo je odločilnega pomena okolje, ki mora temeljiti na zaupanju; v kolikšni meri pa se 

bo le-to razvilo v določenem timskem okolju, pa je odvisno predvsem od komunikacije. Za 

dobro komunikacijo je potrebno preiti iz individualne na kolektivno naravnanost; slednja se 

tako kaže v medsebojnem poslušanju, zagotavljanju iskrenih povratnih informacij in 

ugotovitvah, kaj je v dani situaciji primernejše. 

Z naraščanjem sovražnosti, ki je posledica prevelike napetosti med podsistemi znotraj 

podsistema, upada komuniciranje z nasprotniki; glede na to, da je za uspešno delo nujno 

potrebna kakovostna komunikacija, je potrebno komuniciranje nenehno spodbujati (Bečaj, 

2001, str. 23). 

Vedenje o vlogi in pomenu komunikacije je za strokovne delavce v vrtcu izrednega pomena; 

zavedati se morajo pomena ustrezne in hkrati posledic neustrezne komunikacije. Prav tako se 

morajo zavedati, da s komunikacijo ne spreminjajo le sebe, temveč tudi druge ljudi okoli sebe. 

Prizadevati si morajo za vzpostavitev dvosmerne komunikacije, ki temelji na medsebojnem 

odzivanju, pogovorih, spreminjanju in rasti (Devjak idr., 2009, str. 191). 

Za uspešno delovanje v timu se moramo najprej zavedati, da smo ljudje različni, zato gledamo 

na svet vsak s svojega zornega kota; vsak posameznik ima tako svoj pogled na kulturno izročilo, 

izobrazbo, politiko idr. Pogovori in dogovori so torej nujno potrebni za doseganje skupnih 

ciljev; kvalitetna komunikacija nam omogoča, da razumemo druge in da drugi razumejo nas, 

predvsem pa je ključnega pomena pri gradnji oz. nadgrajevanju zaupanja med člani  (prav tam, 

str. 114). 

Zaupanje in komunikacija kot pomembna dejavnika učinkovitega tima sta med seboj močno 

povezana; če nekomu zaupamo, lahko z njim iskreno spregovorimo tudi o svojih čustvih, 

občutkih in povemo svoje morebitno nestrinjanje brez občutka strahu, da nas drugi ne bi 

razumeli oz. bi nas napačno razumeli. 

2.6 Oblikovanje timov 

Proces oblikovanja in razvoja tima je dolgotrajen proces, ki temelji na spreminjanju vedenja 

članov tima. 

»Tim v oddelku vrtca se oblikuje na temelju pozitivne soodvisnosti ter z namenom oblikovanja 

in doseganja skupnih ciljev, ki jih vsak posamezni strokovni delavec v oddelku ne bi mogel 

dosegati« (Polak, 2009, str. 79). 

Proces oblikovanja in razvoja tima se začne s prvim srečanjem članov, kateremu sledijo še 

naslednja, ki prinašajo izpopolnjevanje. Polak navaja naslednje modele oblikovanja timov 

(2007, str. 69–80): Tuckmanov model oblikovanja tima, razvojni model oblikovanja tima, 

model oblikovanja tima po Chiversovi, druge modele oblikovanja tima. 
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Tuckmanov model oblikovanja tima  

A. Polak (2007, str. 69–70) navaja, da je bil psiholog Barry W. Tuckman mnenja, da 

morajo vsi timi skozi štiri razvojne stopnje oz. stadije, če želijo biti uspešni in doseči 

stopnjo zrelosti. Stopnje oz. stadiji si vedno sledijo v določenem zaporedju, trajanje 

posamezne stopnje pa je za vsak tim lahko drugačno.  

Stopnje v razvoju tima in njihove osnovne značilnosti so: 

- oblikovanje (oblikovanje skupine ljudi v tim, odkrivanje temeljnih odnosov z drugimi, 

spoznavanje članov med seboj in učenje, kako delati skupaj, kako ravnati drug z 

drugim); 

- nasprotovanje (pojav podskupin in problemov, naporna in konfliktna soočenja, 

pogajanja glede različnosti v timu); 

- sprejemanje pravil (sprejemanje in utrjevanje vlog v timu, utrjevanje pravil o 

primernem vedenju in timskem delu, razvijanje sodelovalnega duha, doživljanje v 

timu, izmenjava informacij); 

- izvajanje (odpravljanje težav, usmerjanje energije v nalogo, pozitivna soodvisnost med 

člani, visoka učinkovitost tima). 

Razvojni model oblikovanja tima (Polak, 2007, str. 75–77) 

Razvili so ga ameriški strokovnjaki in temelji na spiralnem stopnjevanju učinkovitosti 

delovanja ter obsega tri osnovne faze: 

- oblikovanje (začetek delovanja tima, odločanje o osnovnih nalogah in pravilih 

delovanja, opredelitev skupnih ciljev in določitev načina, kako jih bodo uresničili, 

prilagoditev pogledov in pričakovanj posameznikov); 

- razvijanje (intenzivno napredovanje na področju izpolnjevanja nalog, medsebojnega 

spoznavanja in delovanja, povezanost med člani tima, medsebojna podpora pri 

doseganju ciljev, vzpostavljanje sodelovalnega vzdušja, veliko zaupanje med člani 

tima); 

- prenavljanje (intenzivno učenje in proces preoblikovanja, inovativno delo in 

ustvarjalno reševanje problemov, osebnostna in strokovna rast tima, zorenje tima, 

uspešno doseganje ciljev). 

Model oblikovanja tima po J. Chivers (Polak, 2007, str. 77–79) je zasnovala ga je J. Chivers 

in zajema sedem korakov, ki naj bi bili nujni za uspešen razvoj tima. Zaporedje korakov temelji 

na načelu nadgrajevanja, posamezni koraki predstavljajo temeljna področja, na katerih se mora 

tim izpopolnjevati, da bi dosegel raven visoke učinkovitosti.  

Osnovnih sedem korakov modela: 

- postavljanje jasnih ciljev (pozitivno naravnani, jasno zastavljeni, časovno opredeljeni); 

- vzpostavljanje in vzdrževanje komunikacije (odprta, dvosmerna, verbalna in 

neverbalna, aktivno poslušanje, razumevanje); 
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- analiziranje dogajanja (analiza razlik med člani tima in njihovih interesov, ozaveščanje 

razlik v zaznavanju); 

- spremljanje dela in odpravljanje problemov (redna srečanja in opazovanje, povratne 

informacije, sprotno odpravljanje težav, izmenjava izkušenj, učenje iz napak); 

- zagotavljanje ustreznih delovnih razmer (časovnih, prostorskih, denarnih …); 

- motiviranje članov tima (uspešnost pri doseganju ciljev, prevzemanje odgovornosti, 

priznanje in napredovanje idr.) 

- občutki varnosti in ustvarjalnosti (model izpostavlja varnost kot pogoj za ustvarjalnost 

članov tima). 

A. Polak (2007, str. 79–80) navaja še druge modele oblikovanja tima: Thomasov model 

timske dinamike, Tjosvoldov psihološki model organiziranosti v timu, Reynoldsov 

model razvoja tima idr. 

Predstavljeni timi se razlikujejo glede na psihološke procese, katerim dajejo prednost pred 

drugimi.  

2.7 Vloge v timu 

Člani tima prevzemajo v timu določene vloge; formalne, povezane z vnaprej opredeljenimi 

zadolžitvami, ali pa neformalne, odvisne od vsakega posameznika. Sicer pa je lahko 

posameznik hkrati v več različnih vlogah, kar pomeni največjo prednost, ki jo omogoča timsko 

delo pri vzgojno-izobraževalnem delu z učenci. Prevzemanje vlog in delitev dela med člani sta 

odvisna oz. pogojena s področji pedagoškega dela – šibkimi in močnimi. Ravnovesje med 

obemi v timu omogoča občutek čustvene sprejetosti članov tima (Polak, 2001, str. 29–30). 

Uravnovešeno zastopanje vlog v timu lahko zagotovimo na tri načine (Polak, 2007, str. 49): 

- z oblikovanjem tima, v katerem člani ne bodo pod pritiskom, da morajo »žrtvovati« 

svojo primarno vlogo (sprejemanje katerekoli odgovornosti ali naloge ob vsaki 

priložnosti enega izmed članov tima); 

- s pooblastitvijo enega izmed članov tima, da prevzema določene odgovornosti (po 

dogovoru začasno prevzemanje neke ključne vloge nekoga v timu); 

- z »ustvarjanjem praznine timskih vlog« (prevzemanje nujno potrebne vloge v timu 

katerega od članov, ob pojasnilu). 

Polak (2001, str. 29) navaja različne vloge, in sicer: 

na ravni nalog: 

- pobudnik oz. iniciator (sprožitev dogajanj, zagotavljanje nadaljnih pobud); 

- razjasnjevalec (preverjanje, kaj člani dejansko mislijo, pojasnjevanje nerazumljivega, 

oblikovanje pojmovne povezave); 

- iskalec oz. posredovalec informacij (posredovanje ali iskanje novih informacij, 

potrebnih za realizacijo naloge); 

- oblikovalec povzetkov ali sklepov (izbor, povezovanje, združevanje idej); 
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na ravni podpornih dejavnosti: 

- spodbujevalec: je prijateljski, topel, odgovoren do drugih, je aktiven poslušalec in 

potitivni sprejemnik mnenj, zamisli ostalih članov; 

- vloga, ki izraža čustva znotraj tima: občutljivo zaznava splošno razpoloženje v timu, 

čustva ter odnose, deli svoja čustva z ostalimi člani, po potrebi ubesedi čustva drugih; 

- usmerjevalec komunikacije: skrbi, da je vsem članom ponujena priložnost za izražanje 

lastnih mnenj; 

- vzdrževalec harmonije: spodbuja člane k izražanju različnosti, razrešuje konflikte med 

člani.  

Učinkovitost tima je odvisna od njegove sestave oz. usklajenosti vlog v timu; vsak delovni 

človek naj bi imel dve, in sicer: izvedbeno in timsko. Izvedbena naloga se nanaša na delo, 

timska pa zajema načine vedenja in sodelovanja z ostalimi člani tima. Polak navaja (2001, str. 

45) vloge v timu po Belbinu: 

Tabela 1: Vloge v timu po Belbinu (Polak, 2001, str. 45). 

Vloga v timu Opis dela v timu Lastnosti člana tima 

inovator/proizvajalec idej 

(ang. innovator, plant) 

podaja nove ideje in 

predloge, rešuje probleme, 

rad prezre praktične in 

protokolarne podrobnosti 

ustvarjalnost, domiselnost, 

nekonvencionalnost, 

introvertiranost, dojemljivost 

za kritiko in pohvalo, 

avtonomnost 

iskalec virov/raziskovalec 

možnosti (ang. resource 

investigator) 

odkriva, raziskuje možnosti, 

navezuje stike, se pogaja, 

razvija ideje drugih 

usmerjenost navzven in 

odprtost, radovednost, 

komunikativnost, 

sproščenost, vitalnost 

koordinator/vodja (ang. co-

ordinator, chair) 

vodi delo tima, pojasnjuje 

skupne cilje, spodbuja druge 

k delu in k odločanju, se 

zavzema za enakovrednost 

med člani tima  

samozavest, zrelost, 

zaupanje, razgledanost, 

šibkejša ambicioznost 

oblikovalec/moderator (ang. 

shaper) 

izziva, pritiska na člane 

tima, išče načine za 

premagovanje ovir, uživa v 

reševanju konfliktov, izvaja 

neprijetne ukrepe 

dinamičnost, družabnost, 

napetost, motiviranost, 

učinkovitost, težnja po 

uspehu, razdražljivost, 

nepotrpežljivost, osornost 

opazovalec/ocenjevalec 

(ang. monitor evaluator) 

opazi vse možnosti, premisli 

in presoja, ne uspe 

motivirati ostalih članov 

tima 

resnost, sistematičnost, 

preudarnost, bistrost, 

kritičnost, trma 

timski delavec (ang. tim 

worker)  

posluša, usmerja, preprečuje 

konflikte, spodbuja 

sodelovanje, poživlja timsko 

zavest, slabo se odziva na 

pritisk in neposredno 

soočenje 

družabnost, občutljivost, 

nežnost, dojemljivost, 

prilagodljivost, 

priljubljenost, neodločnost  
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izvršitelj/garač (ang. 

implementer) 

praktično delovanje, 

uresničuje misli in ideje, 

sistematično reševanje 

problemov in različnih 

nalog, gara za dosego cilja 

samodiscipliniranost, 

zanesljivost, 

konservativnost, 

organiziranost, 

sistematičnost, zavezanost, 

prizadevnost, učinkovitost 

dovršitelj (ang. completer-

finisher) 

opravi vse podrobnosti, 

pozoren je na napake, 

manjkajoče ali izpuščene 

stvari, ima visoka merila  

skrbnost, vestnost, 

pravočasnost, vzdržljivost, 

nepopustljivost, 

nesproščenost in 

zaskrbljenost 

strokovnjak/specialist (ang. 

specialist) 

daje pobudo, posreduje 

strokovno znanje in 

spretnosti, ne zanima ga 

delo ostalih članov tima, 

sledi visokim strokovnim 

normam  

usmerjenost k cilju, 

predanost, ponos, 

strokovnost, specializiranost 

Belbin poudarja, da je pri svojem delovanju najbolj uspešen tisti tim, v katerem so vloge 

sestavljene in med seboj uravnovešene. Tim ima lahko več oz. manj članov, kot je lahko 

različnih vlog – posameznik se namreč lahko odlikuje v več različnih vlogah hkrati; npr. 

koordinator in iskalec virov sta najpogosteje združeni vlogi v eni osebi (prav tam, str. 45–46). 

Za učinkovito timsko delo je bistveno, da so člani tima v razvijanju svojih vlog dovolj 

prilagodljivi in samoobvladani. S sprejemljivim izražanjem lastnih vlog je drugim članom tima 

omogočeno, da razvijajo svoje vloge. Uravnoteženje med vlogami v timu spodbuja občutek 

pripadnosti, pozitivne soodvisnosti in zavezanosti skupnim ciljem (Polak, 2007, str. 48-49). 

Boljšo učinkovitost tima lahko dosežemo na različne načine (Polak, 2007, str. 48): 

     - s prilagajanjem stila vodenja značilnostim tima; 

     - z razporejanjem nalog in odgovornosti članom tima glede na njihovo najmočnejšo 

vlogo; 

     - s spodbujanjem k izražanju vseh prednosti določene vloge; 

     - s svetovanjem članom, kako naj razvijejo svojo sekundarno vlogo, da se bodo lahko v v 

čim večji meri prilagodili trenutni situaciji; 

z »začasnim žrtvovanjem« primarne vloge, kadar zanjo v timu ni primerne možnosti, ter 

razvijanjem sekundarne vloge. 

2.8 Ovire, težave in konflikti pri timskem delu 

Za timsko neučinkovitost tima pravzaprav ne moremo najti le enega vzroka; le-teh je po navadi 

več in se med seboj prepletajo. 

Pri timskem delu vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic v vrtcu so najpogostejše naslednje ovire 

(Polak, 2007, str. 117): 

- organizacijske ovire (ureditev aktivnosti v vrtcu); 
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- nejasno opredeljene vloge v timu (nejasno začrtane naloge in obveznosti strokovnih 

delavk oz. delavcev – članov tima); 

- ovire, ki se nanašajo na status (posameznikovo doživljanje lastnega statusa in statusa 

timskih sodelavcev); 

- ovire, ki se navezujejo na komunikacijo (pomembni verbalna in neverbalna 

komunikacija); 

- medosebne ovire (nezaupanje med člani tima, zaprtost); 

- ovire, ki so povezane s posameznikom (zaznavanje strahu, osebne ogroženosti). 

Problem pri timskem delu v vrtcu predstavlja tudi neujemanje članov tima; pri tem gre za 

razlike med člani tima, ki se nanašajo na osebnostno togost oz. fleksibilnost, simpatičnost oz. 

antipatičnost ter glede na to, kolikšna je potreba članov po nadzoru (Polak, 2007, str. 118). 

Odnosi znotraj tima postanejo konfliktni, če: 

- v timu ni možno zadovoljiti potreb, ki jih imajo posamezni člani; 

- je pri enem od članov pretirano izražena potreba po vodenju ali prevladovanju nad 

drugimi pripadniki tima; 

- je ovirano zadovoljevanje potrebe po ugledu; 

- obstajajo premočna nasprotujoča si stališča med člani (Polak, 2001, str. 42). 

Težave pri timskem delu lahko nastopijo tudi zaradi neustrezno oz. neučinkovito oblikovanih 

osnovnih pravil timskega dela za določen tim; ta pravila naj bi usmerjala delo članov tima, zato 

morajo biti oblikovana na podlagi vseh značilnosti posameznega tima. Pravila timskega dela 

lahko stopijo v veljavo le, če se s sprejetjem le-teh strinjajo vsi člani tima (Polak, 2001, str. 27). 

Praper navaja, da se dogaja, da člani tima prelagajo odgovornost drug na drugega, se zanašajo 

na to, da bo nekdo drug namesto njih opravil določeno nalogo ali poskrbel zanje. Zgodi se, da 

včasih o kaki problemski situaciji govorimo oz. razpravljamo, pozabimo pa na razrešitev 

problema (2001, str. 37). 

Prav tako lahko do težav pripeljejo težnje, da o nekaterih temah oz. občutkih ne govorimo in 

jih na hitro skrijemo pod preprogo. Mogoče je, da je posameznika o svojih občutkih strah 

govoriti; v tem primeru verjetno ne bomo dobili bistvenih podatkov. Dobrodošla je tudi pomoč 

svetovalca pri soočanju s težavami, problemi ali konflikti, ki onemogočajo učinkovito delo in 

delovanje (Gawlinski in Graessle, 2000, str. 17). 

Neuspešno komunikacijo lahko povzročijo nejasne informacije, ki jih poda komunikator, ne 

dovolj natančno kodirano sporočilo in nezmožnost komunikanta za dekodiranje besedila; 

sogovornik sporočilo razume drugače, kot bi si želel pošiljatelj (Devjak idr., 2009, str. 203). 

Nezmožnost članov za kakovostno komuniciranje in nezaupanje med njimi vodita v neuspeh 

timskega dela. Pri komunikaciji gre namreč za odnos med ljudmi; vsako timsko delo pa je v 

veliki meri odvisno od čustvene naravnanosti članov. Če se želijo člani med seboj razumeti, 

mora med njimi steči komunikacija, ki bo omogočala iskrene pogovore o njihovih izkušnjah, 

vedenju in znanju (Košir, 2001, str. 114). 
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»Nemogoče je pričakovati, da bodo ljudje z različnimi predznanji, sposobnostmi in izkušnjami 

delali skupaj, sprejemali odločitve in dosegali cilje projekta brez konfliktov. Problem lahko 

nastane zaradi delovne odvisnosti od drugih posameznikov ali skupin, potrebe po skupnem 

odločanju ali zaradi različnih vedenjskih norm« (http://projektni-

management.si/2011/06/22/obvladovanje-in-spodbujanje-konfliktov-v-timu/).  

2.8.1 Pomen konfliktov pri timskem delu 

Konflikti so povezani z odnosi med ljudmi; negativni učinki konfliktov lahko pripeljejo do 

prekinitve oz. razpada odnosov, zato sta ustrezen način zaznavanja določenega konflikta in 

oblikovanje odnosa do njega pomembnejša od same vsebine konflikta. Konflikti v vzgojno-

izobraževalnih zavodih spodbujajo spremembe in razvoj, privedejo do zaznavanja problemov 

ter priznavanja razlik med člani timov. Konflikti so lahko tudi dobrodošla motivacija za 

sodelovalno reševanje problemov (Polak, 2007, str. 119–120). 

»Problemi in konflikti kot problemi medosebne narave so bistvenega pomena za razvoj tima in 

dogajanje v njem. Zmerni konflikti so gibalo dogajanja in odnosov znotraj tima« (Polak, 2001, 

str. 42). 

Konflikti imajo pomembno vlogo v medsebojnih odnosih, saj omogočajo (Polak, 2007, str. 

121): 

- zagotavljanje optimalne razdalje (Koliko se neki osebi približati?); 

- boj za središčno mesto v odnosu (Kdo je v odnosu pomembnejši?); 

- boj za varnost v odnosu (Kako se v odnosu počutiti varnega?); 

- boj za prevlado v odnosu (Kdo je prvi v odnosu?); 

- boj za osebno integriteto v odnosu (Kako ohraniti občutek lastne vrednosti? Kako 

izražati samega sebe v odnosu?); 

- vključevanje ostalih oseb v odnos (Koga povabiti v razširjen odnos?); 

- razblinjanje iluzij, ki se nanašajo na odnose (Ali je res to tista oseba, ki sem jo 

izbral?). 

Glede na to, da ob uspešnem reševanju problemov oz. težav tim doseže višji nivo delovanja in 

razumevanja med člani, imajo konflikti torej tudi pozitivne učinke (Polak, 2007, str. 121): 

- pomagajo pri prepoznavanju težave oz. problema ter pri uresničevanju reševanja le-

tega; 

- preprečujejo nazadovanje dogajanja in mišljenja ter spodbujajo vedoželjnost; 

- lajšajo spoznavanje samega sebe; iskreno soočenje z drugimi prinaša spoznanja o sebi; 

- utrjujejo identiteto posameznika in tima; 

- gradijo medsebojno zaupanje, medtem ko jih člani tima rešujejo; 

- s pomočjo konfliktov se dviga raven intimnosti med člani tima;  

- vzajemno reševanje konfliktov pomeni ustvarjalne konflikte in prav tako ustvarjalne 

rešitve. 

 

http://projektni-management.si/2011/06/22/obvladovanje-in-spodbujanje-konfliktov-v-timu/
http://projektni-management.si/2011/06/22/obvladovanje-in-spodbujanje-konfliktov-v-timu/
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2.8.2 Reševanje težav 

V timih, kjer ovire in težave predstavljajo nekaj naravnega, sprejemljivega, se jih člani ne 

izogibajo, ampak se z njimi soočijo na primeren način; odnosi znotraj tima tako ne postanejo 

konfliktni in učinkovitost timskega dela ni ogrožena (Polak, 2012, str. 51). 

»Vodja naj bi negativni vpliv konfliktov preprečeval z učinkovito vzpostavitvijo tima, 

poudarjanjem vzajemnega timskega dela, s spodbujanjem odprtih komunikacij in s skrbjo za 

zaupanje med udeleženci« (http://projektni-management.si/2011/06/22/obvladovanje-in-

spodbujanje-konfliktov-v-timu/). 

Pri reševanju ovir, ki se nanašajo na organizacijo in status strokovnih delavcev, ima 

najpomembnejšo vlogo vodstvo šole. Reševanje le-teh pa je dolgotrajnejši proces, 

komunikacijske, osebne in medosebne ovire pa je mogoče odpraviti z uspešnim medsebojnim 

dogovarjanjem posameznikov, ki sestavljajo določen tim (Polak, 2007, str. 118). 

»Kako člani tima zaznavajo in rešujejo težave (konflikte), je odvisno od vzdušja v timu in 

strategij reševanja, ki jih posamezni člani prenašajo v tim. Strategije reševanja teh težav pa je 

možno tudi timsko začrtati v okviru oblikovanja pravil timskega dela« (Polak, 2001, str. 42). 

Konflikte je treba vedno reševati v timu ob prisotnosti vseh udeležencev; o podrobnostih 

konfliktov v timu pa naj se brez privolitve članov ne bi govorilo izven tima.   

Odpravljanje konfliktov v timu naj vključuje naslednje korake (Polak, 2007, str. 127–128): 

- razjasnitev značilnosti konflikta, 

- analiza vplivov konflikta na skupno delo, 

- analiza prednosti, ki jo bo prinesla rešitev konflikta, 

- vključitev vseh, ki so sodelovali pri nastanku konflikta, 

- omogočanje aktivnega pristopa h konfliktom, 

- izražanje razumevanja za različne vzroke konfliktov, 

- vključevanje zunanjih ljudi v reševanje konfliktov, če tim to želi, 

- pojasnjevanje učinkov konflikta in pričakovanih sprememb po odpravi konflikta, 

- opredelitev prednosti, ki jih bodo prinesle spremembe. 

Nesprejemljivi načini reševanja konfliktov v timu: 

- izogibanje konfliktom (potlačevanje nestrinjanja); 

- zapustitev tima; 

- nagovarjanje člana, ki ima drugačno mnenje, naj sprejme mnenje večine; 

- oblikovanje koalicije (ohranitev drugačnega mnenja, zaobidenje problema); 

- prepuščanje reševanja problema avtoritativni osebi. 

»Uspešno rešene težave so gibalo razvoja tima in dinamike odnosov v njem« (Polak, 2001, str. 

43). 

Lahko bi zaključila, da so razhajanja oz. konflikti  med vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice 

torej pogostokrat plod: 
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- prevelike različnosti med njima oz. sprejemanja različnosti kot nekaj ogrožujočega;  

- nestrinjanja v okviru zastavljanja in uresničevanja skupnih ciljev; 

- nesprejemanja oz. neustreznega sprejemanja sodelavke kot kritičnega prijatelja; 

- nekakovostne komunikacije in s tem 

- nezaupanja med strokovnima delavkama. 

Nerazrešitev konfliktov med vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice lahko tako privede do 

neustrezne čustveno-socialne klime v igralnici, le-ta pa je pogoj za dobro počutje otrok in 

odraslih in s tem razvoj otrok na čustvenem, socialnem in spoznavnem področju. 

Dinamika medosebnih odnosov v timu pa temelji na dejstvih, da (Bečaj, 2001, str. 14–27): 

- imamo vsi ljudje enake osnovne potrebe (fiziološke potrebe, potreba po varnosti, 

potreba po sprejetosti, potreba po potrditvi in samouresničevanju); 

- imamo poleg osnovnih potreb še veliko značilnih individualnih potreb, ciljev in 

osebnih lastnosti; 

- morajo biti procesi, ki potekajo v socialnih sistemih z več kot 15 člani, organizirani 

formalno; 

- je kakovostna komunikacija izrednega pomena. 

Varnost pomeni, da posameznik zaupa socialnemu prostoru, v katerem živi; na določena pravila 

in vrednote, ki veljajo v tem prostoru, se lahko zanese, saj mu ponujajo občutek sigurnosti in 

varnosti.  

Za uspešno delovanje tima je varnost izrednega pomena; za osnovno varnost pa je poleg obstoja 

pravil, ki morajo biti predvsem jasna, pomemben tudi stalen nadzor nad uresničevanjem le-teh 

(prav tam). 

Sprejetost pomeni, da človek v okolju, kjer živi, lahko izrazi svoj strah, negotovost ipd., ne da 

bi bil zaradi tega dejanja odklonjen. Članom tima mora biti omogočeno, da lahko izrazijo svoja 

čustva glede dela ter morebitne strahove, negotovost, razočaranje … (prav tam). 

»Dobra sprejetost pomeni tudi možnost sprotnega predelovanja konfliktov in napetosti, ki se 

jim nobena skupina ne more izogniti. Potrebe po sprejetosti ne morejo biti uspešno potešene 

brez dobre komunikacije« (prav tam, str. 15). 

Potrditev pomeni možnosti dobivati potrditve, ki se nanašajo na posameznikovo drugačnost. 

Dejanja, s katerimi želi posameznik uresničiti te potrebe, lahko izzovejo tudi zavračanja. V 

primeru, da so te potrebe ustrezno potešene, pa ima človek občutek samozavesti, pomembnosti 

in potrebnosti (prav tam).  

Posameznikove specifične individualne potrebe se včasih skladajo oz. dopolnjujejo z željami 

tima, včasih pa tudi ne. Pogoj za doseganje cilja skupine oz. tima pa so med seboj ustrezno 

usklajeni individualni cilji in potrebe članov tima, ki jih odražajo skupinski cilji. Skupinski cilj 

namreč povezuje posameznike z enakimi in različnimi interesi in cilji ter omogoča medsebojno 

sodelovanje med člani tima. 
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»Skupinski cilj deluje kot imunski sistem, ki preprečuje, da bi okuženost z možnimi konflikti 

lahko ogrozila uspešno delovanje celote« (prav tam, str. 23). 

Če pa sistem nima urejenega skupinskega cilja, se le-ta razdeli na manjše podsisteme, kar 

privede do naraščanja nepetosti med njimi; skupina vidi pri sebi le najboljše, pri nasprotnikih 

pa le najslabše (prav tam).  

»Pogosto posamezniki ali timi puščajo prepire, konflikte in razočaranja nerazrešene. Ta ovira 

bo verjetno negativno vplivala na razprave o načrtovanju in na timsko delo nasploh, zato morate 

take stvari urediti« (Gawlinski in Graessle, 2000, str. 86). 

V situacijah, ki so konfliktne, uporabljamo kombinacijo tehnik: z JAZ-sporočili sogovorniku 

jasno povemo, kje je naša težava, z aktivnim poslušanjem pa ga spodbujamo k jasnemu 

izražanju svojega mnenja, občutkov in mišljenja. V nadaljevanju je potrebno najti rešitev, ki bo 

ustrezala obema udeležencema v konfliktu (Bečaj, 2001, str. 27). 

»Ko bomo pri sebi odpravili predsodke do drugih ljudi, kultur, ras, nacionalnosti, veroizpovedi, 

navad, bo odprt vhod na svetovni trg. S tem bodo odpadle ovire, ki jih sami postavljamo v 

komunikaciji. Ljudje imamo veliko skupnega, dosti tudi popolnoma enakega. Toda, nekatere 

lastnosti pripadajo le posamezniku. To nas dela enkratne, unikatne« (Kneževič, 2001, str. 69). 

Za uspešno timsko delo je torej bistveno pomembno, da ob morebitnem pojavu težav oz. 

konfliktov spregovorimo o nastali konfliktni situaciji. Potrebno je poskusiti poiskati vzrok za 

nastanek le-te, pri reševanju pa morajo sodelovati vsi člani tima, ki so na kakršen koli način 

povezani z njo. Iskrena komunikacija, interes članov tima ter podpora timskih kolegov so 

dejavniki, ki uspešno prispevajo k razrešitvi nastalih konfliktov v timu. 

2.9 Tandem vzgojiteljice in pomočnica vzgojiteljice v vrtcu 

V vrtcu se najpogosteje oblikuje tim. oz. tandem, ki sestoji iz vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljice ali dveh vzgojiteljic, ki svoji vlogi enakovredno prepletata, usklajeno delujeta, 

vzgojno-pedagoško delo timsko načrtujeta, timsko izvajata in timsko evalvirata, pri tem pa 

strokovno in osebnostno vplivata druga na drugo (Polak, 2007, str. 37). 

Vzgojitelj mora imeti izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu za pridobitev izobrazbe 

najmanj prve stopnje, oz. stopnjo izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, ki v skladu z 

zakonom ustreza izobrazbi najmanj prve stopnje, ustrezne smeri (Zakon o vrtcih, 40. člen). 

Vzgojitelj, ki izvaja prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami, mora 

(prav tam): 

- imeti izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge 

stopnje, oziroma stopnjo izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z 

zakonom ustrezajo izobrazbi druge stopnje, ustrezne smeri ali 

- izpolnjevati pogoje za vzgojitelja in opraviti ustrezen študijski program ustreznega 

specialnopedagoškega izpopolnjevanja. 

Pomočnik vzgojitelja mora imeti (prav tam): 
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- srednjo strokovno izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnem programu za področje 

predšolske vzgoje ali 

- zaključen četrti letnik gimnazije in opravljen poklicni tečaj za delo s predšolskimi 

otroki (Zakon o vrtcih, 40. člen). 

Vzgojitelj predšolskih otrok v programu za predšolske otroke  je lahko, kdor je končal 

(Pravilnik o izobrazbi, 5. člen): 

- visokošolski strokovni študijski program predšolske vzgoje, 

- visokošolski strokovni študijski program prve stopnje predšolska vzgoja, 

- magistrski študijski program druge stopnje predšolska vzgoja, zgodnje učenje in 

poučevanje ali zgodnje učenje. 

Vzgojitelj predšolskih otrok v programu za predšolske otroke je lahko tudi, kdor je končal (prav 

tam): 

- univerzitetni študijski program (pridobljen strokovni naslov profesor); 

- univerzitetni študijski program s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih 

ved ali družboslovja; 

- visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program socialno delo; 

- magistrski študijski program druge stopnje in si pridobil strokovni naslov magister 

profesor; 

- magistrski študijski program druge stopnje s področja izobraževanja, umetnosti, 

humanističnih ved ali družboslovja; 

- magistrski študijski program druge stopnje socialno delo, socialno vključevanje in 

pravičnost na področju hendikepa, etičnosti in spola ali socialno delo z družino 

in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje. 

Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok v programu za predšolske otroke in v prilagojenem 

programu za predšolske otroke je lahko, kdor je končal izobraževalni program za pridobitev 

srednje strokovne izobrazbe predšolska vzgoja. Pomočnik vzgojitelja je lahko tudi, kdor 

izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok (prav tam). 

Zavedanje, da je pot, po kateri hodimo, pomembnejša od samega cilja, in da po njej vedno 

hodimo kot enakovreden in enakopraven član tima, je pogoj za uspešno timsko delovanje. 

Uspeh vsakega posameznega človeka je odvisen od sodelavcev oz. timskih kolegov, čeprav 

vsak posebej potuje proti zastavljenemu cilju (Kneževič, 2001, str. 66). 

Vzgojitelji v vzgojno-izobraževalnih zavodih imamo veliko možnosti in priložnosti za 

povezovanje; tim vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic določenega zavoda tako povezuje npr. 

skupna strokovna naloga in skupen cilj, ki ga določimo že z letnim delovnim načrtom. Tandem 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice prav tako načrtuje dejavnosti v skladu z letnim 

delovnim načrtom zavoda. Glede na to, da vsaka nova dejavnost od posameznika in tima oz. 

tandema zahteva tudi nova znanja, spretnosti in sposobnosti, je del nalog posameznega tima oz. 

tandema tudi določen učni projekt (Velikonja, 2001, str. 45). 
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Vzgojiteljica oz. vzgojitelj predšolskih otrok je tisti, ki ima srednjo ali višjo izobrazbo 

vzgojiteljske smeri in opravljen strokovni izpit. V oddelkih jasli je lahko zaposlena tudi 

medicinska sestra pediatrične smeri, v predšolskih oddelkih pa tudi učitelj ali učiteljica 

razrednega pouka. Varuhinja oz. varuh je lahko oseba, ki ima končano šolo za varuhe (Bela 

knjiga, 1995, str. 46). 

2.9.1 Naloge strokovnih delavk 

Delovna obveznost vzgojitelja vsebuje pripravo na vzgojno delo, načrtovanje in izvedbo 

vzgojnega dela, delo s starši ter sodelovanje pri organizaciji dela in življenja v vrtcu. Delovna 

obveznost pomočnika vzgojitelja pa vsebuje sodelovanje z vzgojiteljem v okviru načrtovanja, 

izvajanja in priprave vzgojnega dela v oddelku ter opravljanje ostalih nalog, ki so povezane z 

dejavnostmi v vrtcu. 

Delo vzgojiteljice z otroki obsega 30 ur na teden, delo pomočnika vzgojitelja pa 35 ur na teden 

(Zakon o vrtcih, 1996, 41. člen). 

Vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja (prav tako tudi ostali odrasli ljudje, ki sodelujejo pri 

vzgojnem procesu) vzgajata otroke predvsem s svojim zgledom; odrasla oseba, ki je v skupini 

z otroki, je usmerjevalka in zgled za prijetno, prijazno komunikacijo. Prizadevati si morajo za: 

-  pogostost pozitivnih interakcij z otroki, ki se kažejo npr. v nasmehih, dotikih in 

govorjenju v višini otrokovih oči; 

- odzivanja na otrokova vprašanja in prošnje; 

- spodbujanje k zastavljanju vprašanj, razgovoru, udeleženosti; 

- spodbujanje otrok k delitvi izkušenj, počutja; 

- pozorno in spoštljivo poslušanje; 

- uporabo pozitivnih usmeritev (spodbujanje zaželenega vedenja, preusmerjanje otroka 

na bolj sprejemljive dejavnosti in vedenje, reševanje konfliktov na socialno 

sprejemljiv način idr); 

- spodbujanje ustrezne neodvisnosti (prav tam, str. 22). 

2.9.2 Timsko delo v oddelku vrtca 

Timsko delo v oddelku vrtca se nanaša predvsem na tandem, ki ga sestavljata vzgojiteljica in 

pomočnica vzgojiteljice. V skupinah prvega starostnega obdobja  je lahko v oddelku kot tretja 

pomoč prisotna še ena pomočnica vzgojiteljice oz. druga strokovna delavka, ki opravlja dela in 

naloge pomočnice vzgojiteljice. 

V Kurikulu za vrtce so predstavljeni cilji Kurikula za vrtce, iz njih izpeljana načela, osnovna 

vedenja o razvoju otroka in učenju v predšolskem obdobju ter globalni cilji in iz njih izpeljani 

cilji na posameznih področjih. Prav tako so v dokumentu navedeni primeri vsebin in dejavnosti 

na posameznih področjih: gibanja, jezika, umetnosti, družbe, narave in matematike. Predlagane 

vsebine in dejavnosti nas vodijo po poti k uresničevanju ciljev, vzgojiteljica in pomočnica 

vzgojiteljice pa skupaj strokovno odločata, kaj, kdaj in na kakšen način bosta določeno nalogo 

oz. dejavnost izvedli (1999, str. 7–8). 
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Vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja v vrtcu morata sodelovati pri omogočanju zadostne količine 

časa za pogovor, pripovedovanje, razlago, opisovanje, dramatizacijo idr. Otroku morata 

pripraviti spodbudno učno okolje za razvoj njegovega čustvenega, socialnega in spoznavnega 

razvoja; le tako se otrok nauči sporočati svoje izkušnje in čustva na različne načine, razumeti 

načine, kako drugi sporočajo lastne izkušnje ter se učijo vljudne komunikacije. Bistvena naloga, 

pri kateri morata sodelovati tako vzgojitelj kot pomočnik vzgojitelja, je torej ustvarjanje ugodne 

čustveno-socialne klime (prav tam, str. 22). 

Strokovni delavki morata sodelovati in se dopolnjevati tudi pri pripravi prostora, pri tem pa 

upoštevati pomembna načela (prav tam, str. 23): 

- organizacija zdravega, varnega in prijetnega prostora (notranji prostori, zunanje 

površine); 

- zagotavljanje zasebnosti in intimnosti; 

- zagotavljanje fleksibilnosti in stimulativnosti prostora (spreminjanje igralnice glede na 

starost otrok in glede na dejavnosti, ki se v prostoru odvijajo). 

»Sodelavci v zavodih postajajo drug drugemu »kritični prijatelji«, skupaj premišljeno 

razčlenjujejo opravljeno delo in iščejo poti, kako delati še boljše, kako doseči boljšo kakovost 

vzgojnega in izobraževalnega dela« (Velikonja, 2001, str. 47). 

Vzgojno delo je proces, v katerem vzgojitelj v sodelovanju s pomočnikom vzgojitelja načrtuje 

vzgojno delo, izvaja vzgojno delo (zagotavljanje prilagodljivosti v prostorski in časovni 

organizaciji, vsebinah, metodah in oblikah dela ter sredstvih vzgajanja) ter vrednoti oz. kritično 

analizira lastne postopke in dosežene rezultate (Bela knjiga, 1995, str. 51). 

Timsko delo v oddelku vrtca mora temeljiti na sodelovanju med vzgojiteljico in pomočnico 

vzgojiteljice, če želita otrokom zagotoviti učinkovito pripravo in izvedbo vzgojno-

izobraževalnega dela. V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011, str. 22) pa sem zasledila, 

da lahko vrtci izvajajo tudi krajše programe, ki jih vodijo vzgojitelji sami oz. skupaj s 

pomočniki vzgojitelja. Izvajanje krajših programov poteka na osnovi Kurikuluma za vrtce. 

Za konec teoretičnega dela diplomskega dela lahko kot primer timskega dela navedemo 

svetovalno delo z vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, ki je v vrtcu izjemnega pomena; 

svetovalna služba namreč nudi dejavnosti v okviru pomoči in preventive, pri svojem delu pa 

uporablja posebne oblike dela. Svetovalno delo s strokovnimi delavci v vrtcu tako zajema 

predvsem posvetovanje ter načrtovanje, spremljanje in evalvacijo vsakdanjega življenja in dela 

v oddelčni skupini. Svetovalni delavec v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo in v okviru 

možnosti z vzgojiteljem in njegovim pomočnikom sodeluje tudi pri izvedbi. Vzgojitelj oziroma 

pomočnik vzgojitelja  in svetovalni delavec vsak s svojega zornega kota vidita otroka in mu 

lahko vsak po svoje pomagata, zato se pri reševanju vprašanj posvetujeta in sodelujeta; skupaj 

ugotavljata stanje, zbirata in analizirata podatke, načrtujeta spremembe in izboljšave. 

Svetovalni delavec vzgojitelju pomaga tudi pri izvedbi oziroma uvajanju izboljšav; skupaj tudi 

ponovno ugotavljata rezultate (Čačinovič Vogrinčič, 2008, str. 19). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Opredelitev problema in cilja 

Strokovna literatura navaja, da je pravo timsko delo tisto delo, ki poleg tega, da temelji na težnji 

k uresničevanju določenih nalog, teži tudi k ustvarjanju ugodnih socialnih odnosov med člani 

tima. 

Delavci v vrtcih, ki oblikujejo tandeme (time), bi se morali zavedati pomena sestave učinkovitih 

tandemov (timov), če želimo s skupnim, sodelovalnim delom dosegati skupne cilje. V 

diplomskem delu sem želela raziskati mnenja strokovnih delavcev o oblikovanju timov. 

Raziskava je zajemala zaposlene v vrtcih v brežiški občini – ravnatelje in njihove pomočnike 

oz. vodje, vzgojitelje in pomočnike vzgojitelja.  

Dobro počutje strokovnih delavcev v timu je pogoj za učinkovito in ustvarjalno timsko delo. 

Timsko delo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice je podlaga za ustvarjanje ugodnega, 

spodbudnega učnega okolja za otroke ter prijetne socialne klime v skupini. 

V diplomskem delu sem želela raziskati, kakšne izkušnje imajo strokovni delavci v vrtcih z 

oblikovanjem timov (sodelovanje pri oblikovanju, kako pogosto, upoštevanje predlogov in 

želja …), kakšni so njihovi pogledi na oblikovanje le-teh, kakšna oz. kolikšna je vloga 

posameznega strokovnega delavca pri oblikovanju timov ter njegovo mnenje o tem, kaj je 

potrebno za učinkovito timsko delo. 

3.2 Raziskovalna vprašanja  

V diplomskem delu sem želela pridobiti odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kakšne so po mnenju strokovnih delavk in delavcev v vrtcih značilnosti učinkovitega tima? 

2. Kakšna so mnenja strokovnih delavk in delavcev o (pre)oblikovanju timov in sicer o tem, 

- ali je potrebno tim na nekaj let zamenjati, ne glede na to, ali dobro deluje ali ne; 

- ali je tim smiselno pustiti v isti sestavi, če le-ta dobro deluje, ne glede na število let 

njegovega delovanja; 

- ali naj se sestava tima spreminja po potrebi glede na morebitne probleme, ki se v timu 

pojavijo; 

- ali naj tim ostane nespremenjen kljub pojavu težav; 

- ali naj se sestava tima vselej spreminja na določeno število let. 

3. Katere spretnosti bi moral po mnenju strokovnih delavk in delavcev imeti razvite vsak 

posameznik za uspešno timsko delo? Zanimala me je tudi samoocena v okviru navedenih 

spretnosti. 

4. Kakšno je mnenje strokovnih delavk in delavcev o vplivu navedenih dejavnikov na ujemanje 

članov v timu: strokovno znanje, stopnja izobrazbe, osebnostne lastnosti, sposobnosti 

prilagajanja, komunikacijske spretnosti, vzgojni stili, zaupanje, strokovno dopolnjevanje, 

skupno iskanja rešitev, prikrivanje morebitnih problemov ter upoštevanje pravil, sprejetih v 
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okviru timskega dela. Raziskati sem želela tudi, kakšen pomen dajejo strokovni delavci 

posameznemu dejavniku, zato sem pri tem vprašanju dodala še lestvico: 1 – manj pomemben 

dejavnik … 5 – zelo pomemben dejavnik. 

5. Kaj bi strokovne delavke in delavci spremenili pri svojem timskem delu, da bi bili njihovi 

timi uspešnejši? 

3.3 Raziskovalna metoda 

Uporabila sem deskriptivno metodo empiričnega raziskovanja. Podatke sem pridobila s 

pomočjo anketnega vprašalnika, ki sem ga oblikovala v sodelovanju z mentorico. Anketni 

vprašalnik je vseboval jasna navodila za izpolnjevanje ter ocenjevalne lestvice. Vprašanja so 

bila zaprtega in odprtega tipa. Dobljene rezultate sem statistično obdelala in jih grafično 

prikazala. Vprašalnik je vseboval 6 sklopov vprašanj, in sicer: prvi sklop je bil oblikovan v 

okviru raziskovalnega vzorca, drugi in zadnji sta bila oblikovana tako, da so imele strokovne 

delavke in delavci možnost podati svoja mnenja in predloge, tretji se je nanašal na trditve o 

(pre)oblikovanju timov, četrti na močna in šibka področja glede razvoja potrebnih spretnosti za 

uspešno timsko delo, peti na mnenja o vplivu nekaterih dejavnikov na ujemanje v timu.   

3.4 Postopek zbiranja podatkov 

Anketa je bila izvedena v drugi polovici meseca aprila ter v mesecu maju 2014. Vprašalnike 

sem po dogovoru z vodstvom zavoda dostavila osebno oz. jih poslala po pošti. Na enak način 

sem izpolnjene vprašalnike dobila tudi vrnjene. Reševanje vprašalnika je bilo anonimno, le-ta 

pa je vseboval tudi jasna navodila. Vprašalnik je bil sestavljen iz šestih sklopov vprašanj 

odprtega in zaprtega tipa. Dobljene podatke sem statistično obdelala s programom Microsoft 

Excel in jih grafično prikazala. 

3.5 Raziskovalni vzorec 

V vzorec so bile vključene strokovne delavke in delavci sedmih vrtcev brežiške občine. Eden 

izmed njih se ni odzval povabilu k sodelovanju. V anketi je sodelovalo 72 strokovnih delavk in 

delavcev, od tega 30 vzgojiteljic in 34 pomočnic vzgojiteljic, 2 ravnateljici, 1 vodja vrtca in 1 

pomočnica ravnateljice, 3 vzgojiteljice kot vodje vrtca in 1 spremljevalka otroka s posebnimi 

potrebami (v nadaljevanju spremljevalka OPP). Glede na to, da je večina sodelujočih v anketi 

ženskega spola, bom pri prikazu dobljenih rezultatov uporabljala termina vzgojiteljica in 

pomočnica vzgojiteljice. Izmed vseh anketirank največja deleža predstavljajo vzgojiteljice oz. 

pomočnice vzgojiteljic, zato se bom pri interpretaciji dobljenih podatkov osredotočila predvsem  

nanje; pravzaprav sta vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice tisti osebi, ki organizirata in 

izvajata vzgojno-izobraževalno delo v oddelku vrtca – torej neposredno delata z otroki. 
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Tabela 2: Predstavitev vzorca glede na delovno mesto. 

Delovno mesto f f % 

Vzgojiteljica 30 41,7 

Pomočnica vzgojiteljice 34 47,2 

Ravnateljica 2 2,8 

Vodja vrtca 1 1,4 

Pomočnica ravnateljice 1 1,4 

Spremljevalka OPP 1 1,4 

Vzgojiteljica kot vodja vrtca 3 4,2 

Skupaj 72 100 

Iz Tabele 1 je razvidno, da je v anketi sodelovalo 30 vzgojiteljic (41,7 %), 34 pomočnic 

vzgojiteljice (47,2 %), 2 ravnateljici (2,8 %), 1 vodja vrtca (1,4 %), 1 pomočnica ravnateljice 

(1,4 %), 1 spremljevalka otroka s posebnimi potrebami (1,4 %)  ter 3 strokovne delavke (4,2 

%), ki opravljajo dela ter naloge vzgojiteljice in vodje vrtca. Glede na to, da sta v oddelkih 

prvega starostnega obdobja načeloma prisotni po dve pomočnici vzgojiteljice (1 kot dodatna 

pomoč), sem pričakovala, da bo število strokovnih delavk, zaposlenih na omenjenem delovnem 

mestu, precej večje od števila tistih strokovnih delavk, ki so zaposlene na delovnem mestu 

vzgojiteljice; število sodelujočih vzgojiteljic oz. pomočnic vzgojiteljice je namreč zelo 

izenačeno. Število sodelujočih strokovnih delavk, ki opravljajo dela in naloge v okviru ostalih 

delovnih mest, je bilo pričakovano. 

Glede na to, da je raziskovalni vzorec zajemal le 72 anketirank, so rezultati le informativne 

narave in jih ne moremo posplošiti na celotno populacijo strokovnih delavcev v vrtcih. 
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Tabela 3: Predstavitev vzorca glede na število delovnih let na področju  predšolske vzgoje. 

Število delovnih let f f % 

Manj kot 5 let 9 12,5 

Od 5 do 10 let 16 22,2 

Od 11 do 15 let 16 22,2 

Od 16 do 20 let 9 12,5 

Od 21 do 25 let 6 8,3 

Več kot 25 let 16 22,2 

Skupaj 72 100 

Iz Tabele 2 je razvidno, da  je v anketi sodelovalo 9 strokovnih delavk z manj kot 5 let delovnih 

izkušenj na področju predšolske vzgoje (12,5 %), 16 strokovnih delavk s 5 do 10 leti delovnih 

izkušenj (22,2 %) in  prav toliko strokovnih delavk z 11 do 15 leti delovnih izkušenj (22,2 %), 

9 strokovnih delavk s 16 do 20 leti delovnih izkušenj (12,5 %), 6 strokovnih delavk z 21 do 25 

leti delovnih izkušenj (8,3 %) ter 16 delavk z več kot 25 leti delovnih izkušenj na področju 

predšolske vzgoje (22,2 %). Anketni vprašalniki kažejo na enak odstotek delavk s 5 do 10 leti 

delovnih izkušenj, delavk z 11 do 15 leti delovnih izkušenj  in delavk z več kot 25 let delovnih 

izkušenj na področju predšolske vzgoje. Prav tako je enak odstotek delavk z manj kot 5 let in 

delavk s 16 do 25 let delovnih izkušenj. Strokovne delavke, ki imajo od 21 do 25 let delovnih 

izkušenj na področju predšolske vzgoje, predstavljajo najmanjši delež sodelujočih v anketi. 
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Tabela 4: Predstavitev vzorca glede na stopnjo izobrazbe. 

Stopnja izobrazbe f f % 

Srednja – vzgojiteljske smeri 40 55,6 

Višja – vzgojiteljske smeri 3 4,2 

Visoka – vzgojiteljske smeri 15 20,8 

Podiplomski program predšolske vzgoje 1 1,4 

Poklicna šola s prekvalifikacijo 8 11,1 

Drugo 5 6,9 

Skupaj 72 100 

Iz Tabele 3 je razvidno, da ima 40 strokovnih delavk dokončano srednjo šolo vzgojiteljske 

smeri (55,6 %), 3 delavke višjo izobrazbo vzgojiteljske smeri (4,2 %), 15 strokovnih delavk 

visoko izobrazbo vzgojiteljske smeri (20,8 %), 8 delavk poklicno šolo s prekvalifikacijo (11,1 

%) in 1 strokovna delavka podiplomski program predšolske vzgoje (1,4 %). Pod rubriko drugo 

je 5 strokovnih delavk zapisalo: razredni pouk, uni. dipl. soc. delavka, srednja s 

prekvalifikacijo, uni. MAT – TIT oz. višja ped. akademija, kar skupno znaša 6,9 % vseh 

anketirank. Iz teh podatkov lahko torej razberem, da je večina anketirank s srednješolsko 

izobrazbo vzgojiteljske smeri, po pogostosti sledijo strokovne delavke z visokošolsko 

izobrazbo vzgojiteljske smeri ter strokovne delavke s poklicno šolo in prekvalifikacijo. 
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3.6 Rezultati 

Oblikovanje timov (tandemov) v oddelku vrtca 

 

Slika 1: Oblikovanje timov (tandemov) v oddelku vrtca, 1. 

 

Slika 2: Oblikovanje timov (tandemov) v oddelku vrtca, 2. 

Iz Slike 1 in Slike 2 je razvidno, da je med anketirankami največ takšnih, 50 %, ki so odgovorile, 

da je time (tandeme) oblikovala ravnateljica v sodelovanju z vodjo vrtca, 19 anketirank (26,4 

%) je odgovorilo, da jih je oblikovala ravnateljica oz. vodja vrtca v dogovoru z vzgojiteljicami 

in pomočnicami vzgojiteljic, 9 pa jih je odgovorilo (12,5 %), da je time (tandeme) oblikovala 

ravnateljica sama. 5 strokovnih delavk (6,9 %) je pod rubriko drugo navedlo, da ne vedo, kdo  

je time oblikoval, 2 delavki (2,8 %) sta odgovorili, da je tim (tandem) oblikovala vodja vrtca 

sama, 1 strokovna delavka (1,4 %) pa na vprašanje ni odgovorila. Iz podatkov lahko razberem, 

da je večino timov (tandemov) v vrtcih oblikovala ravnateljica v sodelovanju z vodjo vrtca, 

približno polovico manj od tega pa jih oblikuje ravnateljica oz. vodja vrtca v dogovoru z 
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vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic. Ta delež se mi zdi še vedno prenizek. Menim 

namreč, da je sodelovanje strokovnih delavk pri oblikovanju timov (tandemov) v vrtcih 

ključnega pomena za nadaljnje učinkovito timsko delo. Upoštevanje želja oz. predlogov tako 

vzgojiteljic kot pomočnic vzgojiteljice bi tako po mojem mnenju moralo biti v pomoč in 

potrditev, da so oz. bodo oblikovani timi (tandemi) učinkoviti.  

Značilnosti učinkovitega tima 

V raziskavi sem anketiranke zaprosila, naj navedejo svoja mnenja o značilnostih učinkovitega 

tima ter predloge za povečanje uspešnosti le-tega. Anketiranke so na dano vprašanje št. 5 v 

vprašalniku navajale proste navedbe, ki sem jih šele nato kategorizirala. 

Tabela 5: Značilnosti učinkovitega tima. 

Značilnost učinkovitega tima 

 

f1 f1% Delovno mesto f2 n 

Sodelovanje/dopolnjevanje 

  

30 41,7 ravnateljica 1 2 

vodja vrtca 1 1 

vzgojiteljica kot vodja vrtca 3 3 

vzgojiteljica 12 30 

pomočnica vzgojiteljice 13 34 

Kakovostna komunikacija 

  

20 27,8 pomočnica ravnateljice  1 1 

vzgojiteljica kot vodja vrtca 1 3 

vzgojiteljica 7 30 

pomočnica vzgojiteljice  11 34 

Medsebojno zaupanje 

 

19 26,4 vzgojiteljica kot vodja vrtca 2 3 

vzgojiteljica 9 30 

pomočnica vzgojiteljice 8 34 

Medosebno spoštovanje  14 19,4 vzgojiteljica 7 30 

pomočnica vzgojiteljice  7 34 

Težnja k skupnim ciljem  7 9,7 ravnateljica 1 2 

pomočnica ravnateljice  1 1 



32 
 

vzgojiteljica kot vodja vrtca 1 3 

vzgojiteljica 2 30 

pomočnica vzgojiteljice  2 34 

Tabela 4 prikazuje dejavnike, ki so jih strokovne delavke najpogosteje navajale kot značilnosti 

učinkovitega tima. Drugi in tretji stolpec prikazujeta skupno število navedb (f1) in njihov delež 

(f1%) v celem vzorcu, medtem ko peti in šesti stolpec prikazujeta številko strokovnih delavk po 

posameznih delovnih mestih (f2) od skupnega števila zaposlenih na teh mestih (n), ki so 

določeno lastno navedle kot pomembno značilnost učinkovitega tima. 

Od skupno 72 anketiranih je 41,7 % strokovnih sodelavk kot pomembno značilnost 

učinkovitega tima navedlo sodelovanje in dopolnjevanje. 27,8 % jih je kot pomembno ocenilo 

kakovostno komunikacijo in 26,4 % medsebojno zaupanje. Veliko jih je navedlo tudi 

medsebojno spoštovanje (19,4 %) in težnjo k skupnim ciljem (9,7 %). Pri odgovorih 

prevladujejo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice, ki predstavljajo tudi največji del vzorca, 

vendar so enake značilnosti navajale tudi ravnateljica, vodja vrtca in vzgojiteljica kot vodja 

vrtca, iz česar bi lahko sklepali, da je njihovo dojemanje značilnosti pomembnih za učinkovito 

delovanje tima podobno. 

Po 4 strokovne delavke so navedle še naslednje značilnosti učinkovitega tima: pravična 

razdelitev vlog v timu (tandemu), sposobnost prilagajanja, ustrezno reševanje konfliktov ter 

sposobnost  prejemanja/podajanja kritik. Nekatere strokovne delavke menijo, da so značilnosti 

učinkovitega tima tudi medsebojna pomoč, usklajenost, strokovnost, delavnost, izmenjava idej, 

izmenjava vodenja določene dejavnosti, sproščeni in razigrani otroci, skupno izvajanje etap 

timskega dela, zadovoljni otroci in starši ipd. 8 strokovnih delavk (8,2 %) svojega mnenja ni 

podalo.   

V Tabeli 5 lahko vidimo tudi, da je sodelovanje/dopolnjevanje kot  značilnost učinkovitega 

tima navedlo 30 anketirank, kakovostno komunikacijo 20 strokovnih delavk, medsebojno 

zaupanje 19 anketirank, medosebno spoštovanje 14 in težnjo k skupnim ciljem 7 strokovnih 

delavk. 8 anketirank pa svojega mnenja ni podalo. Skupno število vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljice, ki so navedle zgoraj omenjene značilnosti učinkovitega tima, je glede na število 

anketirank zelo identično, zato predvidevam, da vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice med 

seboj sodelujeta in se dopolnjujeta, kakovostno in iskreno komunicirata, si zaupata in se 

spoštujeta ter težita k skupno zastavljenim ciljem v okviru vzgojno-izobraževalnega dela. 
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Sodelovanje/dopolnjevanje 

 

Slika 3: Sodelovanje/dopolnjevanje. 

Slika 3 kaže, da je od skupno 30 anketirank, ki so navedle sodelovanje/dopolnjevanje kot eno 

izmed značilnosti učinkovitega tima, po 1 ravnateljica oz. vodja vrtca, 3 vzgojiteljice kot vodje 

vrtca, 12 vzgojiteljic ter 13 pomočnic vzgojiteljic. 

Glede na to, da vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice sestavljata tim (tandem), ki neposredno 

v oddelku oz. skupini otrok izvaja vzgojno-izobraževalno delo, se mi zdijo pridobljeni rezultati 

zelo usklajeni. Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice imajo namreč glede 

sodelovanja/dopolnjevanja kot ene izmed značilnosti učinkovitega tima zelo podobno mnenje. 

Iz tega lahko sklepam, da v večini vrtcev vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice skupaj 

odločata o izvedbi določenih del in nalog, sodelujeta oz. se dopolnjujeta v vseh treh etapah 

timskega dela (načrtovanju, izvajanju in evalvaciji), skupaj premišljeno iščeta poti do 

uresničevanja skupno zastavljenih ciljev, skrbita za ustvarjanje spodbudnega učnega okolja in 

na ta način uresničujeta čustveni, socialni in spoznavni razvoj.  

Kakovostna komunikacija 

 

Slika 4: Kakovostna komunikacija. 
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Slika 4 kaže, da je od skupno 20 anketirank, ki so mnenja, da je kakovostna komunikacija ena 

izmed značilnosti učinkovitega tima, po 1 takšna, ki opravlja dela in naloge pomočnice 

ravnateljice oz. vzgojiteljice kot vodje vrtca, 7 strokovnih delavk je na delovnem  mestu 

vzgojiteljice in 11 delavk na delovnem mestu  pomočnice vzgojiteljice. 

Glede na to, da je kar 10 strokovnih delavk manj navedlo kakovostno komunikacijo kot 

značilnost učinkovitega tima v primerjavi s sodelovanjem/dopolnjevanjem, menim, da so le-to 

značilnost uvrstile med sodelovanje/dopolnjevanje, zato je niso še posebej navajale. Prepričana 

sem namreč, da se vse strokovne delavke, zaposlene v vrtcih, zavedamo pomena kakovostne 

komunikacije za uspešno timsko delo. Na njej namreč temelji celotno vzgojno-izobraževalno 

delo, saj brez nje vsega, zgoraj naštetega v okviru sodelovanja/dopolnjevanja, ne bi bilo mogoče 

uresničiti. Kakovostno komunikacijo kot značilnost učinkovitega tima so torej po mojem 

mnenju strokovne delavke razumele kot del sodelovanja/dopolnjevanja pravzaprav s tega 

vidika, da so vse oblike sodelovanja/dopolnjevanja  med strokovnimi delavci brez (kakovostne) 

komunikacije preprosto neizvedljive. S tega vidika se je verjetno pojavila tudi manjša razlika 

med številom vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice, ki so izpostavile kakovostno komunikacijo 

kot eno izmed značilnosti učinkovitega tima. 

Medsebojno zaupanje 

 

Slika 5: Medsebojno zaupanje. 

Slika 5  kaže, da sta od skupno 19 anketirank,  ki so mnenja, da je medsebojno zaupanje ena 

izmed značilnosti učinkovitega tima, 2 vzgojiteljici kot vodji vrtca, 9 je vzgojiteljic in 8 

pomočnic vzgojiteljice. 

Menim,  da so dobljeni rezultati v okviru medsebojnega zaupanja kot značilnosti učinkovitega 

tima spodbudni; navedli sta ga namreč 2 od 3 vzgojiteljic kot vodij vrtca ter 9 vzgojiteljic in 8 

pomočnic vzgojiteljice. Da sta komunikacija in medsebojno zaupanje v tesni povezavi, priča 

tudi naslednja misel Velikonje (2001, str. 50), ki sem jo navedla že v teoretičnem delu: »Bolj 

ko si ljudje zaupajo, bolj sproščena je komunikacija«. Tudi v ostali strokovni literaturi, ki sem 

jo prebirala v okviru svojega diplomskega dela, avtorji poudarjajo pomen zaupanja kot enega 
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izmed pogojev za uspešno komunikacijo med člani tima; odnos med njimi se pravzaprav gradi 

prav na osnovi medsebojnega zaupanja in posledično (kakovostne) komunikacije. 

Medsebojno spoštovanje 

 

Slika 6: Medsebojno spoštovanje. 

Slika 6 kaže, kaže, da je od skupno 14 anketirank, ki so mnenja, da je medosebno spoštovanje 

ena izmed značilnosti učinkovitega tima, 7 vzgojiteljic in prav toliko pomočnic vzgojiteljice. 

Rezultati kažejo, da so mnenja glede medosebnega spoštovanja kot ene izmed značilnosti 

učinkovitega tima, med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice, enaka oz. glede na 

majhne razlike v številu sodelujočih vzgojiteljic oz. pomočnic vzgojiteljice zelo podobna. 

Pravzaprav smo tega rezultata lahko veseli, saj sta prav vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice 

tisti, ki delata neposredno z otroki in pogoj za uspešno timsko delo, ki se med drugim kaže tudi 

v ustvarjanju ustrezne čustveno-socialne klime, je zagotovo medosebno spoštovanje. Strokovni 

delavki tako s svojim zgledom učita otroke spoštovanja do vrstnikov in odraslih. 

Težnja k skupnim ciljem 

 

Slika 7: Težnja k skupnim ciljem. 
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Slika 7 kaže, da je od skupno 7 anketirank, ki so mnenja, da je težnja k skupnim ciljem ena 

izmed značilnosti učinkovitega tima, po 1 strokovna delavka, ki je zaposlena na delovnem 

mestu ravnateljice, pomočnice ravnateljice oz. vzgojiteljice kot vodje vrtca ter po 2 delavki, ki 

sta zaposleni  na delovnih mestih vzgojiteljice oz. pomočnice vzgojiteljice. 

Glede mnenja, da je težnja k skupnim ciljem ena izmed značilnosti učinkovitega tima, sem 

pričakovala drugačne rezultate; presenetilo me je namreč, da je le 1 od 3 sodelujočih vzgojiteljic 

kot vodje vrtca navedla omenjeno značilnost kot nekaj, kar odraža učinkovit tim. Glede na to, 

da je na večini srečanj strokovnih delavk vedno znova s strani vodij vrtcev izpostavljena  težnja 

k zastavljanju  in uresničevanju skupnih ciljev kot pogoja za uspešno timsko delo, menim, da 

jo tudi ostali dve vzgojiteljici kot vodji vrtca spodbujata, le da je  mogoče nista zapisati. Tudi 

Bečaj (2001, str. 19-21) navaja, da je timsko delo tisto delo, ko ima določena skupina ljudi pred 

seboj jasno oblikovan cilj, ki je uresničljiv le na podlagi medsebojnega sodelovanja vseh 

članov. Le-ta jih medsebojno povezuje, ne more pa ga uresničiti le eden izmed članov.  

Pogledi strokovnih delavcev v vrtcu na (pre)oblikovanje timov 

V vprašalniku sem strokovne delavke prosila, da podajo svoje mnenje o (pre)oblikovanju timov. 

Svoje odgovore so podale tako, da so s križcem označile eno od naslednjih treh polj: se ne 

strinjam, se delno strinjam, se popolnoma strinjam. 

 

Slika 8: Na nekaj let je potrebno tim zamenjati, ne glede na to, ali dobro deluje ali ne. 

Iz Slike 8 je razvidno, da se s trditvijo ne strinja skupno 32 strokovnih delavk, od tega 14 

vzgojiteljic, 17 pomočnic vzgojiteljice ter 1 spremljevalka OPP. S trditvijo se delno strinja od 

skupno 28 delavk, 1 ravnateljica, 1 pomočnica ravnateljice in 1 vzgojiteljica kot vodja vrtca ter 

12 vzgojiteljic in 13 pomočnic vzgojiteljice. Od skupno 12 strokovnih delavk se s trditvijo 

popolnoma strinja S trditvijo se popolnoma strinja 1 ravnateljica, 1 vodja vrtca, 2 vzgojiteljici 

kot vodji vrtca ter po 4 vzgojiteljice oz. pomočnice vzgojiteljice. 
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1 od 2 ravnateljic se delno strinja s trditvijo, druga pa popolnoma. Pomočnica ravnateljice se s 

trditvijo delno strinja, vodja vrtca pa popolnoma. 1 vzgojiteljica kot vodja vrtca se s trditvijo 

delno strinja, ostali 2 pa se z njo popolnoma strinjata. 14 vzgojiteljic in 17 pomočnic 

vzgojiteljice se s trditvijo ne strinjajo, prav tako spremljevalka OPP. 12 vzgojiteljic in 13 

pomočnic vzgojiteljice se delno strinja s trditvijo, po 4 vzgojiteljice oz. pomočnice vzgojiteljice 

pa se z njo popolnoma strinjajo.  

Odgovori oz. mnenja o trditvi, ki se nanaša na to, da je potrebno tim na nekaj let zamenjati, ne 

glede na to, ali dobro deluje ali ne, so pri vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljice zelo 

podobni. 

 

Slika 9: Če tim dobro deluje, ga je pametno pustiti v isti sestavi, ne glede na število let njegovega 

delovanja. 

Iz Slike 9 je razvidno, da se s trditvijo skupno ne strinja 10 strokovnih delavk, od tega 1 od 

dveh sodelujočih ravnateljic, vodja vrtca, 1 vzgojiteljica kot vodja vrtca, 1 vzgojiteljica in 6 

pomočnic vzgojiteljice. S trditvijo se delno strinja skupno 21 strokovnih delavk, od tega 1 

ravnateljica, 1 pomočnica ravnateljice, 2 vzgojiteljici kot vodji vrtca, 10 vzgojiteljic, 7 

pomočnic vzgojiteljice. S trditvijo se popolnoma strinja skupno 40 anketirank, od tega 18 

vzgojiteljic, 21 pomočnic vzgojiteljice in spremljevalka OPP. 

Mnenja o zgoraj navedeni trditvi se med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice razhajajo 

predvsem v okviru nestrinjanja in v manjši meri tudi v okviru delnega strinjanja s trditvijo; s 

trditvijo se namreč ne strinja 1 vzgojiteljica in kar 6 pomočnic vzgojiteljice oz. s trditvijo se 

delno strinja 10 vzgojiteljic in 7 pomočnic vzgojiteljice. Iz tega lahko sklepam, da pomočnice 

vzgojiteljice vidijo večji smisel v tem, da se timi, ki dobro delujejo, ne spreminjajo, čeprav 

delujejo že dlje časa, medtem  ko so vzgojiteljice večje zagovornice spreminjanja le-teh. 
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Trditev 2: Če tim dobro deluje, ga je pametno pustiti v isti sestavi, ne 
glede na število let njegovega delovanja. (f) 
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Slika 10: Sestava tima naj se spreminja po potrebi glede na morebitne probleme, ki se v timu pojavijo. 

Iz Slike 10 je razvidno, da se 4 strokovne delavke s trditvijo ne strinjajo, 24 strokovnih delavk 

se s trditvijo delno strinja, 42 delavk pa se z njo popolnoma strinja. S trditvijo se ne strinja 1 od 

dveh sodelujočih ravnateljic, pomočnica ravnateljice ter 2 pomočnici vzgojiteljice. S trditvijo 

se delno strinja  vodja vrtca, 8 vzgojiteljic, 14 pomočnic vzgojiteljice ter spremljevalka OPP. S 

trditvijo se popolnoma strinja 1 ravnateljica, vse 3 sodelujoče vzgojiteljice/vodje vrtca, 21 

vzgojiteljic ter 17 pomočnic vzgojiteljice. 

Glede trditve, ki se nanaša na to, da naj se sestava tima spreminja po potrebi glede ne morebitne 

probleme, ki se v timu pojavijo, se mnenja vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice razlikujejo. 

Polovica anketirank, ki opravljajo dela in naloge pomočnice vzgojiteljice, se namreč s trditvijo 

popolnoma strinja, kar pa ne velja za strokovne delavke, ki so na delovnem  mestu vzgojiteljice; 

v nasprotju s pomočnicami vzgojiteljice je med njimi le slaba četrtina tistih, ki se z njo 

popolnoma strinja.  
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Trditev 3: Sestava tima naj se spreminja po potrebi glede na morebitne 
probleme, ki se v timu pojavijo. (f)
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Slika 11: Četudi se pojavijo težave v timu, naj le-ta ostane nespremenjen. 

Iz Slike 11 je razvidno, da se 57 strokovnih delavk ne strinja, od tega 1 ravnateljica, vodja vrtca, 

2 vzgojiteljici kot vodji vrtca, 25 vzgojiteljic, 27 pomočnic vzgojiteljice ter spremljevalka OPP. 

13 strokovnih delavk pa se s trditvijo delno strinja; od tega 1 ravnateljica, pomočnica 

ravnateljice, 1 vzgojiteljica kot vodja vrtca, 4 vzgojiteljice in 6 pomočnic vzgojiteljice. Pod 

rubriko Se popolnoma strinja se ni označila nobena izmed anketirank. 

Iz podatkov lahko sklepam, da so mnenja vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice glede zgoraj 

napisane trditve zelo usklajena, kar pomeni, da se nobena izmed  njih  ne strinja, da naj se tim 

ne spremeni, če se v njem pojavijo težave. 
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Trditev 4: Četudi se pojavijo težave v timu, naj le-ta ostane 
nespremenjen. (f)
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Slika 12: Sestava tima naj se vselej spreminja na določeno število let. 

Iz Slike 12 je razvidno, da se od skupno 30 strokovnih delavk ne strinja s trditvijo po1 

vzgojiteljica kot vodja vrtca, 15 vzgojiteljic, kar znaša slabo polovico, ter 14 pomočnic 

vzgojiteljice. S trditvijo se delno strinja skupno 32 strokovnih delavk, od tega obe ravnateljici, 

pomočnica ravnateljice, vodja vrtca, 1 vzgojiteljica kot vodja vrtca 12 vzgojiteljic, slaba 

polovica pomočnic vzgojiteljice ter spremljevalka OPP. 1 vzgojiteljica kot vodja vrtca se s 

trditvijo popolnoma strinja, prav tako 2 vzgojiteljici in 6 pomočnic vzgojiteljice; skupno se tako 

s trditvijo popolnoma strinja 9 strokovnih delavk. 

Mnenja vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice v okviru zgoraj navedenega mnenja so tudi tokrat 

zelo usklajena,  kar pomeni, da se je, glede na število anketirank na posameznem delovnem 

mestu, približno enako število obojih delavk odločilo za določeno ponujeno možnost odgovora. 

Pogledi strokovnih delavcev na spretnosti in lastnosti, ki bi jih moral imeti razvite vsak 

posameznik za uspešno timsko delo 

V svojem diplomskem delu sem raziskovala tudi, katere spretnosti bi po mnenju strokovnih 

delavk moral imeti razvite vsak posameznik za uspešno timsko delo. Del tega sklopa vprašanj 

je bilo tudi samoocenjevanje v okviru navedbe določene spretnosti, pri čemer je veljalo: 1 – 

šibko področje … do 5 – zelo močno področje.  
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Trditev 5: Sestava tima naj se vselej spreminja na določeno število let. (f)
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Tabela 6: Najpogosteje navedene spretnosti in lastnosti, ki naj bi jih imel vsak član tima. 

Spretnost Vzgoj. Pomoč. 

vzgoj. 

Vzgoj. 

kot 

vodja 

vrtca 

Ravnat. Pomoč. 

ravnat. 

Vodja 

vrtca 

Spremlj. 

OPP 

Komunikacija 15 15 2 2 1 1 1 

Prilagajanje 15 12 1 2 1 1 0 

Zaupanje 12 6 1 1 0 0 0 

Strokovnost 7 2 1 1 1 1 0 

Sodelovanje/dopolnjevanje 6 4 1 0 0 0 1 

Odgovornost 0 0 2 0 1 0 1 

Tabela 6 prikazuje 6 najpogosteje omenjenih spretnosti, po mnenju strokovnih delavk, 

potrebnih za učinkovito timsko delo, ter število navedb posamezne spretnosti s strani delavk, 

upoštevajoč delovno mesto. Tako lahko razberem, da sta bili s strani vzgojiteljic največkrat 

omenjeni komunikacija in prilagajanje, prav tako s strani pomočnic vzgojiteljice. Več 

vzgojiteljic je navedlo tudi zaupanje, sledijo pa še strokovnost, sodelovanje/dopolnjevanje in 

odgovornost. 

Presenetil pa me je rezultat v zvezi z vodstvenimi delavkami; nisem namreč pričakovala, da ne 

bo nobena izmed  ravnateljic navedla zaupanja kot pomembne spretnosti za uspešno timsko 

delo.  

Sicer pa sem med odgovori zasledila še naslednje spretnosti in lastnosti, katere bi moral po 

mnenju nekaterih strokovnih delavk imeti razvite vsak posameznik za uspešno timsko delo: 

- empatija,  

- spoštovanje, 

- strpnost, 

- poslušanje drug drugega, 

- delavnost, 

- odkritost, 

- kreativnost, 

- skupno iskanje rešitev, 

- iskrenost idr. 

Predstavljene ugotovitve so zelo spodbudne, kajti, kot sem navedla že v teoretičnem delu: 

»odnos se vzpostavlja s komunikacijo. Od naše zmožnosti za kakovostno komuniciranje je 

odločilen naš uspeh pri snovanju katerekoli skupnosti» (Košir, 2001, str. 113). In če je naš uspeh 

v tolikšni meri odvisen prav od komunikacijskih spretnosti, potem lahko glede na dobljene 

podatke sklepam, da je veliko timov (tandemov) v vrtcih verjetno uspešnih prav zaradi 

(kakovostne) komunikacije. Seveda so poleg ustrezne komunikacije za uspešno timsko delo 

pomembne tudi še vse zgoraj naštete spretnosti; če pomislim npr. na prilagajanje kot eno izmed 
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spretnosti, ki so jo navedle tudi anketiranke, se takoj spomnim na vse tri etape timskega dela. 

Če se strokovni delavki ne bi znali oz. želeli prilagajati – druga drugi, otrokom, staršem, 

vremenu, prostoru, času, situaciji ipd., bi verjetno težko uspešno oz. učinkovito načrtovali 

vzgojno-izobraževalno delo, ga izvajali in na koncu izvedel še timsko evalvacijo kot zaključek 

timskega dela.  

Sicer pa so mnenja vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice glede razvitih spretnosti in lastnosti 

vsakega posameznega člana tima zelo usklajene. 

Pogledi strokovnih delavcev v vrtcu na vplive nekaterih dejavnikov na ujemanje v timu 

V empiričnem delu diplomskega dela so me zanimali tudi pogledi strokovnih delavcev o vplivu 

različnih dejavnikov na ujemanje v timu. Tako me je zanimalo, kako ocenjujejo pomembnost 

naslednjih dejavnikov: 

- strokovnega znanja, 

- stopnje izobrazbe, 

- osebnostnih lastnosti, 

- sposobnosti prilagajanja, 

- komunikacijskih spretnosti, 

- vzgojnega stila, 

- zaupanja, 

- strokovnega dopolnjevanja, 

- skupnega iskanja rešitev, 

- prekrivanja morebitnih problemov, 

- upoštevanja pravil, sprejetih v okviru timskega dela. 

Pri ocenjevanju vpliva so anketiranci upoštevali naslednjo lestvico ocen: 

- 1 – manj pomemben dejavnik 

- 2 – dokaj pomemben dejavnik 

- 3 – srednje pomemben dejavnik 

- 4 – pomemben dejavnik 

- 5 – zelo pomemben dejavnik 
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Tabela 7: Pogledi strokovnih delavcev na vpliv naslednjih dejavnikov na ujemanje članov v timu: 

povprečne ocene po delovnih mestih in posameznih dejavnikih. 
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    N 2 1 34 3 30 1 1 72 

strokovno znanje 4,5 3 4,1 4,0 4,3 3 3 3,7 

stopnja izobrazbe 4,5 1 2,9 3,0 2,8 3 3 2,9 

osebnostne lastnosti 4,5 5 4,4 4,7 4,8 4 4 4,5 

sposobnost prilagajanja 4,5 5 4,5 5,0 4,9 5 5 4,8 

komunikacijske spretnosti 4,5 5 4,6 5,0 4,6 5 3 4,5 

vzgojni stil 4,5 3 4,2 4,3 4,5 3 4 3,9 

zaupanje 4,5 4 4,8 5,0 4,8 4 5 4,6 

strokovno dopolnjevanje 4 4 4,2 4,7 4,5 4 4 4,2 

skupno iskanje rešitev 5 5 4,8 4,7 4,8 5 5 4,9 

prikrivanje mor. problemov 3 1 2,9 4,3 3,1 3 5 3,2 

upoštevanje pravil 4,5 5 4,5 4,7 4,7 5 5 4,8 

Iz Tabele 7 lahko razberemo, da je za ravnateljici večina navedenih dejavnikov, ki vplivajo na 

ujemanje članov v timu, zelo pomembnih; 8 dejavnikov sta namreč ocenili s povprečno oceno 

4,5 in enega s povprečno oceno 5. Prikrivanje morebitnih problemov je zanju srednje 

pomemben dejavnik, ki sta ga ocenili s povprečno oceno 3. Glede na povprečne ocene, s 

katerimi je navedene dejavnike ocenila anketiranka na delovnem mestu vodje vrtca, lahko 

sklepam, da je večina le-teh zanjo zelo pomembnih, medtem ko sta strokovno znanje in vzgojni 

stil zanjo srednje pomembna dejavnika, stopnja izobrazbe in prikrivanje morebitnih problemov 

v timu pa manj pomembna dejavnika (oba sta bila ocenjena s povprečno oceno 1). Pomočnice 

vzgojiteljice so prav tako večino dejavnikov ocenile kot zelo pomembne ali pomembne pri 

ujemanju članov v timu; povprečne ocene so se gibale med 4,1 in  4,8. Kot srednje pomembna 

dejavnika so s povprečnima ocenama 2,9 ocenile stopnjo izobrazbe in prikrivanje morebitnih 

problemov. Za vzgojiteljice kot vodje vrtca je srednje pomemben dejavnik le stopnja izobrazbe, 

vsi ostale navedene dejavnike pa ocenjujejo kot zelo pomembne ali pomembne; povprečne 

ocene le-teh se gibljejo med 4,0 in 5,0. Anketiranka na delovnem mestu pomočnice ravnateljice 

je 7 dejavnikov ocenila kot zelo pomembnih ali pomembnih, ostale 4 pa s povprečno oceno 3, 

kar pomeni, da so zanjo srednje pomembni v okviru vpliva na ujemanje članov v timu. Za 

spremljevalko OPP je prav tako večina dejavnikov zelo pomembnih ali pomembnih, trije, med 

njimi strokovno znanje, stopnja izobrazbe in komunikacijske spretnosti pa srednje pomembni 

dejavniki. Ocenila jih je s povprečno oceno 3. 

Glede na dobljene skupne povprečne ocene dejavnikov, ki vplivajo na ujemanje članov v timu, 

lahko razberem, da so za strokovne delavke v vrtcu najpomembnejši naslednji: skupno iskanje 

rešitev, upoštevanje pravil, sprejetih v okviru timskega dela ter komunikacijske spretnosti. 
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Ocenjeni so bili s povprečnima ocenama 4,9 in 4,8. Sledijo pa zaupanje, osebnostne lastnosti in 

strokovno dopolnjevanje, ki so za anketiranke prav tako zelo pomembni dejavniki. Pomembna 

dejavnika sta po mnenju anketirank vzgojni stil in strokovno znanje, srednje pomembna 

dejavnika pa stopnja izobrazbe in prikrivanje morebitnih problemov v timu.  

 

Slika 13: Zaznavanje vpliva dejavnikov na ujemanje v timu – pomočnice vzgojiteljice 

Kot je razvidno iz Slike 13, sta za pomočnice vzgojiteljice kot dejavnika, ki prispevata k 

ujemanju v timu, zelo pomembna zaupanje in skupno iskanje rešitev; ocenile so ju s povprečno 

oceno 4,8. Kot zelo pomembna dejavnika so anketiranke ocenile tudi sposobnost prilagajanja, 

komunikacijske spretnosti in upoštevanje pravil, sprejetih v okviru timskega dela. Najnižji 

povprečni oceni sta prejela stopnja izobrazbe in prikrivanje morebitnih problemov v timu, kar 

pomeni, da sta za anketiranke srednje pomembna dejavnika. Ocenjena sta bila z enako 

povprečno oceno in sicer z 2,9. 
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Slika 14: Zaznavanje vpliva dejavnikov na ujemanje v timu – vzgojiteljice. 

Slika 14 kaže, da je bilo kar 8 navedenih dejavnikov, ki vplivajo na ujemanje v timu, s strani 

vzgojiteljic ocenjenih kot zelo pomembnih. To so naslednji dejavniki: osebnostne lastnosti, 

sposobnost prilagajanja, komunikacijske spretnosti, vzgojni stil, zaupanje, strokovno 

dopolnjevanje, skupno iskanje rešitev ter upoštevanje pravil, sprejetih v okviru timskega dela. 

Ocenjeni so bili s povprečnimi ocenami med 4,5 in 4,9. Z najnižjima povprečnima ocenama sta 

bila ocenjena stopnja izobrazbe (2,8)  in prikrivanje morebitnih problemov v timu (3,1), kar 

pomeni, da sta za strokovne delavke na delovnem mestu vzgojiteljice srednje pomembna 

dejavnika.  

 

Slika 15: Zaznavanje vpliva dejavnikov na ujemanje v timu – vzgojiteljica kot vodja vrtca. 

Iz Slike 15 je razvidno, da so bili trije dejavniki, ki prispevajo k ujemanju v timu, s strani 

vzgojiteljic kot vodje vrtca ocenjeni kot zelo pomembni dejavniki, torej s povprečno oceno 5. 

4,3

2,8

4,8 4,9
4,6 4,5

4,8
4,5

4,8

3,1

4,7

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Vpliv dejavnikov na ujemanje v timu – vzgojiteljice

Povprečna ocena

4,0

3,0

4,7
5,0 5,0

4,3

5,0
4,7 4,7

4,3
4,7

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

strok.
znanje

stop.
izobrazb.

osebn.
lastn.

spos.
prilag.

komunik.
spr.

vzgojni
stil

zaupanje strok.
dop.

skupno.
isk.

rešitev

prikr.
more.
probl.

upošt.
pravil

Vpliv dejavnikov na ujemanje v timu – vzgojiteljica kot vodja vrtca

Povprečna ocena



46 
 

To so: sposobnost prilagajanja, komunikacijske spretnosti in zaupanje. Prav tako so bili visoko 

ocenjeni tudi naslednji dejavniki: osebnostne lastnosti, strokovno dopolnjevanje, skupno 

iskanje rešitev ter upoštevanje pravil; s povprečno oceno 4,7. Strokovno znanje je bilo ocenjeno 

kot pomemben dejavnik (povprečna ocena 4), z najnižjo povprečno oceno (3) pa je bila 

ocenjena stopnja izobrazbe, kar pomeni, da jo strokovne delavke razumejo kot srednje 

pomemben dejavnik, ki vpliva na ujemanje v timu. 

 

Slika 16: Zaznavanje vpliva dejavnikov na ujemanje v timu – ravnateljica. 

Iz Slike 16 je razvidno, da je najnižja povprečna ocena v okviru navedenih dejavnikov ocena 3, 

ki se nanaša na prikrivanje morebitnih problemov v timu. Menim, da ta dejavnik za ravnateljici 

sicer ni nepomemben, nima pa bistvenega vpliva na dobro timsko delo. Skupno iskanje rešitev 

je bilo ocenjeno s povprečno oceno 5, kar pomeni, da obe anketirani ravnateljici ocenjujeta 

vpliv tega dejavnika na ujemanje v timu kot zelo pomembnega. Tudi vsi ostali navedeni 

dejavniki so bili s strani ravnateljic ocenjeni z visoko povprečno oceno (4,5), kar pomeni, da 

po njunem mnenju bistveno vplivajo na (učinkovito) timsko delo. Strokovno dopolnjevanje je 

bilo ocenjeno s povprečno oceno 4, ki kaže na to, da je za strokovni delavki na delovnem mestu 

ravnateljice le-to pomemben dejavnik, ki prispeva k ujemanju v timu. 

Mnenja strokovnih delavk o morebitnih potrebnih spremembah v okviru delovanja 

timov 

V svojem diplomskem delu sem želela raziskati tudi, kaj bi strokovne delavke pri svojem 

timskem delu spremenile, da bi bili njihovi timi uspešnejši. 47 delavk, od tega 22 vzgojiteljic 

in prav toliko pomočnic vzgojiteljice, 2 vzgojiteljici kot vodji vrtca ter spremljevalka otroka s 

posebnimi potrebami, ne bi spremenilo ničesar, ker so mnenja, da njihovi timi uspešno delujejo. 

Po 5 delavk, ki so zaposlene na delovnih mestih vzgojiteljice oz. pomočnice vzgojiteljice, pa 

svojega mnenja ni podalo. 3 strokovne delavke, vzgojiteljice, so mnenja, da bi bilo potrebno 

zmanjšati svoja pričakovanja, nadgrajevati strokovno znanje oz. se naučiti sproščeno 

spregovoriti drug z drugim. Pomočnice vzgojiteljice pa so mnenja, da bi bile za uspešnejše 

delovanje timov potrebne spremembe, ki se nanašajo na doslednost strokovnih delavk pri delu, 
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zmanjšanje pričakovanj do sebe, upoštevanje želja vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice pri 

oblikovanju tima, ustreznejši pristop vzgojiteljice do pomočnice vzgojiteljice, skupno iskanje 

rešitev, upoštevanje pravil v okviru timskega dela, odpravljanje občutka manjvrednosti pri delu, 

reševanje konfliktov v timu brez posrednikov ter več sodelovanja, načrtovanja, skupnega 

dogovarjanja, skupnih tem in druženja v času poteka dela oz. ustvarjanja otrok po kotičkih. 

Ena od dveh anketiranih ravnateljici je mnenja, da v šolskem sistemu vedno primanjkuje časa 

in da je potrebno določena dela in naloge opraviti v vedno krajšem času, druga pa, da je za 

uspešno timsko delo načrtovanje kot ena od treh etap timskega dela  ključnega pomena. 

Strokovna delavka na delovnem mestu pomočnice ravnateljice je mnenja, da bi bilo potrebnih 

več različnih metod skupinskega dela ter spodbujati vzdušje, zaupanje, razumevanje in 

zavezništvo. Strokovna delavka, vodja vrtca, pa bi namenila več časa pogovorom izven skupine. 

Vzgojiteljica kot vodja vrtca pa meni, da je prilagajanje odločilnega pomena pri vzpostavljanju 

dobrih, odkritih odnosov ter da se s »popuščanjem« vedno najde rešitev.  

Glede na to, da vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice predstavljata tisti tim oz. tandem, ki 

dela neposredno z otroki v oddelku, menim, da so rezultati oz. odgovori na to raziskovalno 

vprašanje, kar spodbudni; 73,3 % vzgojiteljic (22 od skupno 30 sodelujočih vzgojiteljic v 

anketi) in 64,7 % pomočnic vzgojiteljice (22 od skupno 34 sodelujočih pomočnic vzgojiteljice 

v anketi) namreč ne bi v zvezi s svojim timskim delom spremenilo ničesar. Ena izmed pomočnic 

vzgojiteljice je zapisala, da bi bilo potrebno pri oblikovanju timov upoštevati želje strokovnih 

delavk; zaradi različnih karakterjev oz. značajev strokovnih delavk nekateri oblikovani timi naj 

ne bi mogli nikakor delovati. Tudi podatki, pridobljeni v prejšnji točki anketnega vprašalnika, 

kažejo na to, da je samo slaba četrtina (19 strokovnih delavk od skupno 72 sodelujočih v anketi) 

delavk odgovorila, da je njihov sedanji tim oblikovala ravnateljica oz. vodja vrtca v dogovoru 

z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice.  

Strokovna literatura, ki sem jo prebirala v okviru nastajanja tega diplomskega dela, navaja,  da 

si  moramo strokovne delavke v vrtcu prizadevati in težiti k temu, da drugačnost oz. različnost 

svoje timske (tandemske) kolegice sprejmemo kot nekaj pozitivnega, dobrodošlega v okviru 

timskega dela, sicer se lahko zgodi, da se timsko delo ne bo razvijalo in krepilo. Kljub 

prizadevanjem strokovnih delavk na tem področju pa menim, da bi bilo za še uspešnejše timsko 

delo dobro, če bi se še več strokovnih delavcev, ki oblikujejo time v vrtcih, odločilo za 

sodelovanje z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice pri oblikovanju le-teh. Morda bi se 

na ta način izognili kakšnemu problemu v oddelku, ki se nanaša na skupno iskanje rešitev, 

odpravljanje občutka manjvrednosti pri delu, sproščeno komunikacijo ter uspešno reševanje 

konfliktov v timu. 
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4 ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu sem želela raziskati, kakšne izkušnje in poglede imajo strokovni delavci v 

vrtcu na oblikovanje timov. Zanimalo me je, kdo oblikuje time (tandeme) v vrtcih brežiške 

občine, kakšne so po mnenju strokovnih delavcev značilnosti učinkovitega tima, mnenja 

anketirancev o (pre)oblikovanju timov ter katere spretnosti bi moral po njihovem mnenju imeti 

razvite vsak posameznik za uspešno timsko delo. V okviru navedenih spretnosti so anketiranci 

ocenili tudi sebe.  

Glede na to, da na ujemanje članov v timu vplivajo različni dejavniki, me je zanimalo tudi 

mnenje strokovnih delavcev o tem. S pomočjo ocenjevalne lestvice so ocenjevali vpliv 

navedenih dejavnikov (strokovnega znanja, stopnje izobrazbe, osebnostnih lastnosti, 

sposobnosti prilagajanja, komunikacijskih spretnosti, vzgojnega stila, zaupanja, strokovnega 

dopolnjevanja, skupnega iskanja rešitev, prikrivanja morebitnih problemov in upoštevanja 

pravil, sprejetih v okviru timskega dela) na njihovo timsko delo. Na osnovi pridobljenih 

podatkov, ki se nanašajo na to vprašanje, lahko zaključim, da se mnenja tako vzgojiteljic kot 

pomočnic vzgojiteljice v okviru vseh enajstih navedenih dejavnikov ujemajo. 

Negativno pa so me presenetili podatki, ki so sicer med vzgojiteljicami in pomočnicami 

vzgojiteljice zelo podobni,  nanašajo pa se na prekrivanje morebitnih problemov. Večina 

vzgojiteljic in večina pomočnic vzgojiteljice namreč meni, da je omenjeni dejavnik manj 

pomemben, kar pomeni, da so ga strokovne delavke ocenile z »1«. Prikrivanje določenih 

problemov, ki se pojavijo v timu, pa lahko privede do težav v timu, ki se posledično kažejo kot 

neučinkovitost tima. S problemi se je potrebno spopasti, o njih govoriti na glas in iskreno, 

nikakor pa jih ni dobro zamolčati.  

Zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih bi si morali prizadevati za uspešno timsko delo oz. 

čim učinkovitejše time, zato sem z zadnjim vprašanjem anketnega vprašalnika želela ugotoviti, 

kaj bi po mnenju anketirancev prispevalo k uspešnejšim timom. Rezultati so spodbudni, saj je 

kar 70 % tistih strokovnih delavcev, ki so podali svoj odgovor, menilo, da pri svojem timskem 

delu ne bi spremenilo ničesar. Iz tega lahko sklepamo, da se večina članov timov v vrtcih 

brežiške občine zaznava kot člane učinkovitih timov. 

Ob oblikovanju anketnega vprašalnika sem predvidela določene predstave o tem, kakšni bodo 

verjetni rezultati, odgovori anketirancev. To je veljalo tudi za vprašanje, ki se je nanašalo na 

mnenja strokovnih delavcev o značilnostih učinkovitega tima. Pričakovala sem namreč, da si 

bodo odgovori vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice zelo podobni. Rezultati so moja 

predvidevanja potrdili.  

Tudi dobljeni podatki, ki se v anketnem vprašalniku nanašajo na kakovostno komunikacijo, 

medsebojno zaupanje, medosebno spoštovanje ter težnjo k skupnim ciljem, kažejo, da se 

mnenja vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice  zelo ujemajo. Tako vzgojiteljice kot pomočnice 

vzgojiteljice se namreč zavedajo pomena kakovostne komunikacije kot poglavitne oblike 

vsakršnega sodelovanja med strokovnimi delavkami, medsebojnega zaupanja kot pogoja za 

uspešno, kakovostno komunikacijo, medosebnega spoštovanja kot bistva ustvarjanja čustveno-
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socialne klime ter težnje k skupnim ciljem, ki narekuje dosego skupno zastavljenega cilja s 

sodelovanjem vseh članov tima oz. tandema.  

Pri timskem (tandemskem) delu se lahko pojavijo tudi težave oz. nestrinjanja med strokovnima 

delavkama, zato je pomembno, da si strokovne delavke v vrtcih tudi v bodoče prizadevamo za 

rešitev le-teh, sicer učinkovito timsko delo ni mogoče; kakovostna komunikacija, iskrenost, 

potrpežljivost, poslušanje sodelavke in sprejemanje različnih mnenj so vodilo k učinkovitemu 

timskemu delu. 

Glede na to, da je bilo v vzorec vključenih 72 anketirank, podatkov, ki sem jih pridobila s 

pomočjo anketnih vprašalnikov, ne moremo posplošiti na celotno populacijo strokovnih delavk 

v vrtcih. Le-ti so zgolj informativne narave.  

Kakšno bo timsko delo določenega tima (tandema), je torej odvisno od njegove sestave. 

Strokovni delavki, če govorimo o tandemu vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice, se morata 

zavedati, da je za doseganje učinkovitega timskega dela potrebno medsebojno sodelovanje, 

prevzemanje strokovne odgovornosti za svoje odločitve, kakovostna komunikacija ter 

upoštevanje pravil, sprejetih v okviru timskega dela. Vendar pa se lahko kljub prizadevanju 

strokovnih delavk za učinkovito timsko delo pokaže, da je določen tim (tandem) neučinkovit; 

morda zaradi njihovih preveč različnih interesov, ciljev, osebnih lastnosti ipd. V izogib temu 

menim, da bi bilo potrebnega še več sodelovanja vodstvenih delavcev z vzgojiteljicami in 

pomočnicami vzgojiteljice pri oblikovanju timov oz. tandemov v vrtcih. 
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6 PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

Spoštovane strokovne delavke in delavci! 

Sem študentka 3. letnika Pedagoške fakultete, smeri predšolska vzgoja. V svojem diplomskem delu z 

naslovom Pogledi in izkušnje strokovnih delavcev v vrtcu na oblikovanje timov želim raziskati, kakšne 

izkušnje imajo strokovne delavke in delavci v vrtcih z oblikovanjem timov in kakšni so njihovi pogledi 

na oblikovanje le-teh. Reševanje vprašalnika je anonimno, dobljene podatke bom uporabila le za 

potrebe tega diplomskega dela. 

Zahvaljujem se Vam za sodelovanje in pomoč pri nastajanju mojega diplomskega dela. 

študentka PV Martina Kostanjšek 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Prosim, obkrožite črko pred ustreznim odgovorom. 

1. Vaše delovno mesto: 

a) vzgojiteljica 

b) pomočnica vzgojiteljice 

c) vodja vrtca 

d) ravnateljica 

e) drugo: ______________ 

2. Število delovnih let na področju PV: 

a) manj kot 5 let 

b) od 5 do 10 let 

c) od 11 do 15 let 

d) od 16 do 20 let 

e) od 21 do 25 let 

f)  več kot 25 let 

3. Stopnja izobrazbe: 

a) srednja  - vzgojiteljske smeri 

b) višja - vzgojiteljske smeri 

c) visoka - vzgojiteljske smeri 

d) podiplomski program predšolske vzgoje 

e) poklicna šola s prekvalifikacijo 

f) drugo: ____________________ 

4. Kdo je oblikoval vaše sedanje time (tandeme) v oddelku vrtca?  

a) ravnatelj/ica neodvisno 

b) vodja vrtca neodvisno  

c) ravnateljica v sodelovanju z vodjo vrtca 

d) ravnateljica oz. vodja vrtca v dogovoru  z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljice 

e) drugo: ____________________ 
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5. Navedite, kakšne so po Vašem mnenju značilnosti učinkovitega tima.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

6. Vaše mnenje o (pre)oblikovanju timov. Prosim, naredite X v ustrezno okence. 

 

 
Trditve 

se  
ne 
strinjam  

se 
delno  
strinjam  

se 
popolnoma  
strinjam  

1. Na nekaj let je potrebno tim zamenjati, ne glede 
na to, ali dobro deluje ali ne.   

   

2. Če tim dobro deluje, ga je pametno pustiti v isti 
sestavi, ne glede na število let njegovega  
delovanja.            

   

3. Sestava tima naj se spreminja po potrebi glede 
na morebitne 

       probleme, ki se v timu pojavijo. 

   

4. Četudi se pojavijo težave v timu, naj le-ta ostane 
nespremenjen. 

   

5. Sestava tima naj se vselej spreminja na določeno 
število let. 

   

 

7. Navedite, katere spretnosti bi moral po Vašem mnenju imeti razvite vsak posameznik za 

uspešno timsko delo . V okviru navedenih spretnosti ocenite tudi sebe; pri tem upoštevajte 

lestvico:   

od 1 – šibko področje  … do 5 – zelo močno področje. 

 

Spretnost Ocena 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  
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8. Vaše mnenje o vplivu naslednjih dejavnikov na ujemanje članov v timu. Pri tem upoštevajte 

lestvico:  

1 – manj pomemben dejavnik …  5 – zelo pomemben dejavnik.  

 

Dejavnik, ki prispeva k ujemanju v timu 1 2 3 4 5 

strokovno znanje       

stopnja izobrazbe       

osebnostne lastnosti      

sposobnost prilagajanja      

komunikacijske spretnosti       

vzgojni stil      

zaupanje        

strokovno dopolnjevanje      

skupno iskanje rešitev      

prikrivanje morebitnih problemov      

upoštevanje pravil, sprejetih v okviru timskega dela       

 

9. Navedite, kaj bi spremenili pri Vašem timskem delu, da bi bil vaš tim uspešnejši. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

                                              

                                                                                                                Hvala! 
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Priloga 2: Tabele in slike 

 

Slika 17: Številko anketiranih po delovnih mestih. 

 

Slika 18: Številko delovnih let na področju PV. 
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Slika 19: Številko anketiranih glede na stopnjo izobrazbe. 

Tabela 8: Prikaz frekvenc glede na to, kdo je oblikoval time 

Kdo je oblikoval time? f f % 

Ravnateljica neodvisno 9 12,5 

Vodja vrtca neodvisno 2 2,8 

Ravnateljica v sodelovanju z vodjo vrtca 36 50 

Ravnateljica oz. vodja vrtca v dogovoru z 

vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic 

19 26,4 

Drugo 5 6,9 
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Slika 20: Najpogosteje navedene značinosti, ki so po mnenju anketiranih pomembne za učinkovit tim. 

Tabela 9: Mnenje o vplivu naslednjih dejavnikov na ujemanje članov v timu: ocenitev od 1 do 5 glede na 

pomembnost (… 5 je zelo pomemben), 1. del. 

 ravnateljica vodja vrtca pomočnica 

vzgojiteljice 

vzgojiteljica  

kot vodja 

vrtca 

anketiranih 2 1 34 3 

ocena 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 N 1 2 3 4 5 

strok. 

znanje 

0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 4 11 15 1 0 0 1 1 1 

stop. 

izobrazb. 

0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 5 17 7 1 1 0 1 1 1 0 

osebn. 

lastn. 

0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 13 18 0 0 0 0 1 2 

spos. 

prilag. 

0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 13 19 1 0 0 0 0 3 

komunik. 

spretnosti 

0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 13 21 0 0 0 0 0 3 

vzgojni stil 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 15 14 1 0 0 1 0 2 

zaupanje 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 5 28 0 0 0 0 0 3 

strok. dop. 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 2 15 15 0 0 0 0 1 2 

skupno. 

isk. rešitev 

0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 5 28 0 0 0 0 1 2 

prikr. 

more. 

probl. 

0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 10 1 7 3 7 6 0 0 1 0 2 

upošt. 

pravil 

0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 8 23 0 0 0 0 1 2 
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Tabela 10: Mnenje o vplivu naslednjih dejavnikov na ujemanje članov v timu: ocenitev od 1 do 5 glede na 

pomembnost (… 5 je zelo pomemben), 2. del. 

 vzgojiteljica pomočnica 

ravnateljice 

spremljevalka 

OPP 

anketiranih 30 1 1 

ocena 1 2 3 4 5 N 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

strok. znanje 0 0 7 7 16 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

stop. izobrazb. 4 4 17 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

osebn. lastn. 0 0 0 5 25 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

spos. prilag. 0 0 0 3 27 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

kom. spretnosti 0 0 1 10 19 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

vzgojni stil 0 0 3 10 17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

zaupanje 0 0 1 3 25 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

strok. dop. 0 1 2 8 19 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

skupno iskanje 

rešitev 

0 0 0 5 25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

prikr. mor. probl. 8 1 4 7 7 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

upošt. pravil 0 0 2 5 23 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

 


