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POVZETEK 

Predšolsko obdobje je čas intenzivnega psihofizičnega in tudi osebnostnega razvoja otroka 

zato je pomembno, da je vzgojno-izobraževalni proces kakovosten. Vzgojiteljice kot 

neposredni izvajalci tega procesa v zelo veliki meri prispevajo h kakovosti bivanja otrok v 

vrtcu ter vzgoje le-teh. Kako vzgojiteljice delujejo na delovnem mestu je med drugim odvisno 

tudi od osebnostnih lastnosti vzgojiteljic. V diplomskem delu obravnavam osebnost 

vzgojiteljice in njene osebnostne lastnosti kot eden izmed najpomembnejših dejavnikov 

kakovosti vrtca oz. njegove vzgojno-izobraževalne funkcije. V empiričnem delu diplomskega 

dela tako ugotavljam, kako pomembne se zdijo vzgojiteljicam različne osebnostne lastnosti za 

opravljanje pedagoškega dela; kako te osebnostne lastnosti identificirajo pri sebi ter v kolikšni 

meri se mnenja o pomembnosti različnih osebnostnih lastnosti vzgojiteljic ujemajo/razhajajo z 

ocenami vzgojiteljic o izraženosti lastnih osebnostnih lastnostih. Raziskava temelji na 

kvantitativni metodi raziskovanja. Podatki so bili pridobljeni s pomočjo izdelanega 

vprašalnika o osebnostnih lastnostih vzgojiteljic. Rezultati raziskave, v katero je bilo 

vključenih 181 vzgojiteljic predšolskih otrok kažejo, da sta za vzgojiteljice najpomembnejše 

osebnostne lastnosti za kakovostno opravljanje vzgojiteljskega poklica prijaznost in 

odgovornost. Največjo pomembnost za kakovostno opravljanje njihovega poklica pa 

pripisujejo osebnostnima lastnostnima prijaznost in spoštljivost. Raziskava je pokazala, da pri 

40ih od 45ih osebnostnih lastnostih obstajajo statistično pomembne razlike med ocenami o 

pomembnosti različnih osebnostnih lastnosti vzgojiteljic predšolskih otrok ter med ocenami 

izraženosti njihovih lastnih osebnostnih lastnostih. Najbolj zanimiva ugotovitev je, da 

vzgojiteljice za kar 88,9% osebnostnih lastnosti menijo, da jih nimajo v tolikšni meri kot bi jih 

morale imeti za kakovostno opravljanje poklica. 

 

Ključne besede: osebnost, osebnostne lastnosti, vzgojiteljica, vrtec, vzgojni vpliv 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The preschool period is characterised by intensive psychophysical and personal development 

of the child. To this end, the quality of the educational process needs to be high. Preschool 

teachers, who are directly involved in this process, can significantly contribute to the quality 

of time spent in kindergarten and to the educational process as well. However, their 

performance at work also depends on their personality traits. The thesis looks into teachers' 

personality and personality traits as some of the most important factors defining the quality of 

the kindergarten and its educational function. The empirical part of the thesis examines how 

much importance preschool teachers attribute to certain personality traits with respect to 

pedagogical work, how they identify their own traits, and whether their opinions about the 

importance of certain traits are similar to/different from their assessment of the visibility of 

their own personality traits. The research is based on the quantitative research method. The 

data was acquired through a questionnaire on personality traits of preschool teachers. The 

research among 181 preschool teachers indicates that they perceive kindness and 

responsibility as the most important personality traits contributing to good performance in this 

profession. As for their personal traits, they find that kindness and respect are most important. 

The results also pointed to statistically significant differences in 40 out of 45 personality traits 

between the assessment of the importance of different personality traits of preschool teachers 

and the assessment of the visibility of their own traits. The most interesting finding reveals 

that teachers feel that 88.9 % of their personality traits are not sufficiently visible to enable 

quality performance at work. 

 

Keywords: personality, personality traits, preschool teacher, kindergarten, educational 

influence 
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I UVOD 

V življenju vsakega posameznika opredeljujejo njemu lastne značilnosti. Vse te značilnosti 

skupno poimenujemo osebnost. Osebnost je v literaturi različno definirana, a kot meni Musek 

(2010, str. 7), avtor številnih knjig, znanstvenih člankov in drugih znanstvenih prispevkov, 

med drugimi tudi ustanovitelj inštituta za psihologijo osebnosti, je vsem skupno, da je: 

»Osebnost celostni vzorec naših duševnih, vedenjskih in telesnih značilnosti, po katerem se 

vsak izmed nas razlikuje od drugih.« Na vseh področjih človekovega življenja, med drugim 

tudi na poklicnem področju, je osebnost tista, ki uravnava vsa naša ravnanja in vedenja. Ta so 

odvisna od vpliva okolja, od okoliščin dane situacije, od stanja in razpoloženja znotraj 

posameznika, v veliki meri pa je vse to odvisno od osebnostnih lastnosti posameznika. 

Osebnostne lastnosti so razmeroma trajne in značilne enote osebnostnega delovanja, po 

katerem lahko razlikujemo različne osebe med seboj (Musek, 1977, 110-113).  

Raziskava (Musek, 2012, str. 12) o odnosu med dimenzijami osebnosti in dimenzijami 

kakovosti življenja potrjuje, da je kakovost življenja relativno močno odvisna od osebnosti. 

Kakovost življenja je odvisna tudi od zadovoljstva in uspešnosti na delovnem mestu, saj tam 

posameznik preživi skoraj tretjino svojega življenja (Lamovec, 1994, str. 296). Poklic 

vzgojiteljice predšolskih otrok je za razliko od ostalih poklicev dokaj specifičen, saj 

zadovoljstvo in uspešnost na tem delovnem mestu ne prispevata le h kakovosti življenja 

zaposlenega, temveč tudi h kakovosti bivanja otrok v vrtcu ter vzgoje le-teh.  

Biti vzgojiteljica predšolskih otrok je torej pomemben in odgovoren poklic, zato je 

pomembno tudi kakšne so osebnostne lastnosti vzgojiteljic. Njihov vpliv je namreč 

konstanten in nenehno prisoten (Musek, 2012, str. 13), odražajo pa se v vseh ravnanjih ter 

interakcijah z otroki. Ker otroci v odraslih iščejo vzore, mora biti vzgojiteljica zgled, ki je 

vreden spoštovanja in posnemanja (Zalokar Divjak, 1996, str. 75). Gogala je že leta 1931 

poudaril, da vzgojitelj vzgaja in poučuje s svojo osebnostjo (Pergar Kuščar, 2000, str. 160). 

Menil je, da je učiteljeva oziroma vzgojiteljeva osebnost tako pomembna, da jo moramo v 

pedagogiki postaviti kot najpomembnejši dejavnik za uspešnost dela (Gogala, 1966, str. 84). 

Če upoštevamo Cattellovo definicijo (1975; v Musek, 1993, str. 167), ki pravi, da je osebnost 

nekaj, kar nam pove, kaj bo posameznik naredil v dani situaciji, potem je mogoče ob 

vnaprejšnji ocenitvi vzgojiteljičine osebnosti okvirno predvideti, kako bo ta delovala na 

delovnem mestu. Ob zaposlovanju kadroviki stremijo k iskanju kadrov, ki seveda čim bolj 

ustrezajo profilu iskanega zaposlitvenega mesta. Ko govorimo o profilu zaposlenega, to ne 



 
 

zajema zgolj zahtevane strokovne izobrazbe temveč tudi kombinacije osebnostnih lastnosti 

posameznika, primernega za določeno delovno mesto. Zelo veliko pomembnih podatkov o 

kadrih pridobijo s pomočjo različnih osebnostnih testov, katerih namen je, čim bolj natančna 

opredelitev osebnostnih lastnosti izpraševancev (Florjančič, 1994, str. 113). Sprašujem se, ali 

so za opravljanje poklica vzgojiteljice predšolskih otrok poleg zahtevane ustrezne strokovne 

izobrazbe opredeljene tudi zaželene osebnostne lastnosti, katere bi moral bodoči vzgojitelj 

imeti? So te le teoretično opredeljene ali se njihova prisotnost pri vzgojiteljicah resnično 

upošteva tudi v praksi (npr. pri zaposlovanju)? Kakšne so osebnostne lastnosti že zaposlenih 

vzgojiteljic? Katere osebnostne lastnosti vzgojiteljice same opredeljujejo kot pomembne za 

opravljanje pedagoškega dela? Ali je otrok deležen kakovostne vzgoje, če je njegova 

vzgojiteljica nepotrpežljiva, neprilagodljiva, nedosledna, čustveno nestabilna, nespoštljiva, 

groba, pretirano stroga, vzkipljiva? Osebnostne lastnosti vzgojiteljic se namreč odražajo v 

vsakem trenutku ter v vseh njihovih vedenjih ter dejanjih. Zavedanje izjemne vplivnosti 

osebnostnih lastnosti vzgojiteljic na otroška življenja me je vodilo v razmišljanja o njihovih 

primernih lastnostih kot o pozitivnem vplivu na otrokov razvoj, o ustreznosti osebnostnih 

lastnosti zaposlenih vzgojiteljic; o reagiranju vodstva v primeru prisotnosti neustreznih 

osebnostnih lastnosti; o upoštevanju osebnostnih lastnosti pri selekcijskem postopku 

zaposlovanja itd. 

Vsa ta so razmišljanja pa so me pripeljala do odločitve za izbrano temo diplomskega dela in 

na katera bom skušala v njem odgovoriti. 

Z diplomskim delom sem želela raziskati, kako pomembne so različne osebnostne lastnosti za 

opravljanje pedagoškega dela vzgojiteljicam ter ugotoviti, kako te različne osebnostne 

lastnosti identificirajo pri sebi. 
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II TEORETIČNI DEL 

1 TEMELJI OSEBNOSTI 

Temelji besede »oseba« in njene izpeljanka »osebnost« se nahajajo v indoevropskem jeziku, 

in sicer v besedi »su«, ki je koren pojmov »sebe« in »svoj«. Pojma predstavljata notranjo 

vsebino, notranje bistvo, svojskost osebnosti oziroma natančneje »nekaj v sebi«, »nekaj v 

svojem«, »vsebnost«. Tudi angleščini izraz »self« in nemški izraz »selbst« izhajata iz tu. 

Drugi latinski, germanski ter romanski izrazi, inačice latinske besede »persona« pa se ne 

nanaša na notranjost, temveč na zunanjost, na zunanjo podobo. Tako na primer tudi hrvaški 

izraz za osebnost »ličnost« nakazuje povezavo človekovega obraza (»lice«) z njegovo 

osebnostjo. Gre torej za dve pomensko različni skupini izrazov, pri čemer ena skupina 

poudarja pozitivno notranjost človeka, druga njegov zunanji telesni videz. Musek (1993b, str. 

29; 1993c, str. 9) opozarja, da kljub nasprotju med obema dimenzijama pojma ne gre 

pretirano poudarjati ene ali druge smeri, temveč gre iskati povezavo med njima. Le to lahko 

najdemo v preteklosti, saj so ljudje nekoč videz kot identifikacijsko sredstvo tesno povezovali 

z notranjo naravo njegovega nosilca in njegovimi lastnostmi. 

 

1.1 OSEBNOSTNE LASTNOSTI KOT KOMPONENTA OSEBNOSTI 

 »Vsak človek je v določenem pogledu kot vsi ljudje, je deloma kot nekateri ljudje in je tudi kot 
noben drug človek.« 

Kluckhohn in Murray (1995 v Musek 1993b, str. 27 ) 

»Osebnost je bolj ali manj stabilna in trajna organizacija značaja, temperamenta, intelekta in 

telesne konstrukcije neke osebe, ki določa njeno značilno prilagajanje svojemu okolju« 

(Eysenck, 1947, v Musek, 2010, str. 10). Osebnost in njo opredeljujoče osebnostne lastnosti je 

tisto enkratno, izvirno, samosvoje, a hkrati skrivnostno kar nas oblikuje v individualno 

nepredvidljivo celoto; je tisto kar razlikuje človeka od sočloveka in kot pravi Cattell (1975 v 

Musek, 1993b, str. 167) je »/…/ nekaj , kar nam pove, kaj bo posameznik naredil v dani 

situaciji«. Osebnost kot pojem namreč vedno ponazarja »/…/ relativno trajno in edinstveno 

celoto duševnih, vedenjskih in telesnih značilnosti posameznika«; v najbolj grobi razlagi 

pojem torej lahko povzamemo kot »/…/ integracijo, celoto psihofizičnih značilnosti 

posameznika« (Musek, 1993b, str. 21). Vsakdo je unikatna celota zunanjih telesnih in 

notranjih duševnih značilnosti in po teh je drugačen od vseh ostalih ljudi na svetu. Osebnost je 
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torej strukturirana celota, sestavljena iz težko opredeljive množice osebnostnih lastnosti. To 

nepregledno in kompleksno množico raznovrstnih lastnosti opredeljujejo tri bistvene 

značilnosti: celovitost, ki pomeni doživljanje samega sebe ter drugih ljudi kot nekaj enotnega 

in celovitega; edinstvenost, ki predstavlja unikatnost posameznikovega doživljanja in vedenja; 

ter doslednost – relativno dosledno vedenje posameznika, kljub spremembam v okolici. 

Celota teh značilnosti je tudi trajna, kar pomeni da kljub spremembam ostajamo ista osebnost 

oziroma ohranjamo svojo temeljno osebnostno istovetnost; omogoča nam tudi, da soljudi po 

dolgih letih kljub spremembam prepoznamo (Musek, 1993c, str. 2-28). Rečemo lahko tudi, da 

je osebnost razčlenjena, saj jo kot celoto sestavljajo specifične ter splošne lastnosti (Žagar, 

2009, str. 25). Pri osebnosti vsakega človeka pa se skriva tudi ti. »črno področje osebnosti«, to 

je skrita in nerazložljiva plat, ki jo tudi temeljita psihološka analiza težko odkrije (Musek, 

1993c, str. 9). 

Preučevanje osebnosti je po devetdesetih letih prejšnjega stoletja postalo eno izmed 

pomembnih področij v psihologiji. Psihološki pogled na osebnost človeka odgovarja na težko 

razložljiva vprašanja, ki jih Musek (1993b, str. 21) povzema kot »/…/ vprašanja psihofizične 

integracije, medsebojnih razlik in osebnostnega razvoja«. To so vprašanja, s katerimi želimo 

ugotoviti, »/…/ kako se pri posamezniku organizirajo in integrirajo psihične in telesne 

značilnosti v celoto /…/; kako in zakaj se posamezniki, nosilci vsak svojega osebnostnega 

sklopa, razlikujemo med seboj /…/ ter kako se ta sklop razvija, spreminja in preoblikuje (prav 

tam)«. Namen znanstvenega proučevanjem je seveda pridobiti jasna in zanesljiva spoznanja, s 

katerimi bi izboljšali razumevanje obravnavanega pojma ter utrdili zanesljivost in uporabnost 

teh. Znanstveno spoznavanje se močno razlikuje od vsakdanjega »zdravorazumskega« 

spoznanja, a kljub tem razlikam lahko med njima določimo skupno točko; bistvo obeh 

spoznanj je namreč spoznati osebnost, spoznati drug drugega in tako predvideti, kaj lahko 

drug od drugega pričakujemo (Musek, 1993b, str. 21). 

Množico najrazličnejših obstoječih definicij osebnosti je povzel Ameriški psiholog Gordon 

W. Allport (1937; v Musek, 1993b, str. 38) z besedami »toliko definicij - kolikor avtorjev«. 

Tako kot mnoge druge psihološke termine, si tudi pojem osebnosti različni strokovnjaki 

različno razlagajo. Zagotovo je namen vsakega izmed njih izpeljava kar se da nadzorne, 

objektivne in s preostalimi definicijami kompatibilne podobe o osebnosti, ki bi v svojem 

bistvu pojasnjevala njeno kompleksnost in formacijo. Za lažjo preglednost zaradi vsebinske 

neenotnosti definicij je smiselna razvrstitev teh v posamezne skupine. Takšno klasifikacijo 
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definicij je izdelal psiholog Allport, ki je zbral najrazličnejše definicije in razlage osebnosti 

ter jih razčlenil na naslednjih pet skupin: 

1.) »omnibus« definicije, ki enostavno govore o osebnosti kot skupku ali vsoti vseh značilnih 

sestavin posameznika; 

2.) definicije, ki poudarjajo urejenost in celovitost osebnosti; 

3.) hierarhične definicije, ki gledajo na osebnost z vidika hierarhično razporejenih slojev; 

4.) definicije, ki poudarjajo prilagajanje in 

5.) definicije, ki obravnavajo osebnost z individualnega in razlikovalnega vidika (Musek, 

1993b, str. 38; Musek, 1982, str. 38-39). 

Musek vidi Allportov seznam kot nekoliko pomanjkljiv, zato dodaja še kategorijo 

esencialističnih definicij, ki v osebnosti vidijo bistvo človekove narave; kategorijo definicij, ki 

poudarjajo sestavljenost ali kompleksnost osebnosti; definicije, ki poudarjajo individualnostni 

značaj osebnosti; kategorijo definicij, ki poudarjajo razvoj, spreminjanje in rast osebnosti ter 

kategorijo definicij na podlagi odnosa med organizmom in okoljem (Musek, 1993b, str. 38-

39). 

Musek (1993b, str. 22), ki osebnost opisuje kot »relativno trajno in edinstveno celoto 

duševnih, vedenjskih in telesnih značilnosti posameznika«, je strnil tudi vsa najpomembnejša 

definicijska določila osebnosti in opredelil pet pomembnih kategorij: 

1.) Trajnost in spremenljivost. Posameznikova osebnost je sistem, ki se razvija in spreminja, 

a v tem procesu ohranja relativno trajnost in identiteto. To določilo je pogoj, da osebnost 

lahko sploh pojmujemo in prepoznamo. 

2.) Individualnost in splošnost. Osebnost je sistem, ki je v načelu individualen. 

Individualnost osebnosti je edinstvena, neponovljiva in nezamenljiva kakovost, v dobršni 

meri odprta na individualni zavesti posameznika in na podobi samega sebe.  

3.) Sestavljenost in celovitost. Osebnost je sistem, ki je navznoter kompleksen, razčlenjen, ki 

pa vendarle deluje kot celota. 

4.) Določenost in avtonomnost. Osebnost je celota, ki je podvržena vzročnim in sistemskim 

zakonitostim, obenem pa je tudi izvor tistega človekovega delovanja, ki je relativno 

svobodno in avtonomno – ki izvira iz zavestne volje, namer in odločitev posameznika. 

5.) Objektivnost in subjektivnost. Osebnost posameznika združuje objektivne in subjektivne 

vidike dejavnosti. Lahko bi rekli, da se pojavlja osebnost vsakega posameznika tako v 

»prvi osebi«, torej tako kot doživljamo in usmerjamo samega sebe, kakor tudi v »tretji 
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osebi«, tako kot doživljamo druge. Kot osebnost smo hkrati akterji in objekti (Musek, 

1993b, str. 40). 

 

Za tematiko vloge osebnostnih lastnosti vzgojiteljic predšolskih otrok je pomembna tudi 

omemba Catellove definicije (1965 v Musek, 2010, str. 10), »/…/ po kateri je osebnost to, na 

osnovi česar lahko napovemo, kaj bo neka oseba storila v določeni situaciji«. Izhajajoč iz 

omenjene definicije bi lahko potem takem ob predhodnem poznavanju vzgojiteljičine 

osebnosti, do katerega bi prišli s primernimi osebnostnimi testi, lahko predvideli, kako bo ta 

delovala na delovnem mestu. 

 

1.2 DEJAVNIKI RAZVOJA OSEBNOSTI 

»Zgodba vsakega človeka je drugačna, vsaka ima svoje tone, barve, in svojski ritem ter svoj 
zakaj in kam.« 

(Šinkovec, 1995, str. 86) 

Na naše obnašanje, vedenje, na našo duševnost in osebnost vplivajo trije temeljni dejavniki: 

dednost, okolje in samodejavnost. Obstajajo avtorji, ki se sklicujejo na en posamezni 

dejavnik, vendar vsesplošno lahko poudarimo predvsem sovplivanje vseh treh (Musek, 1993c, 

str. 324). Musek (2002, str. 2-3) za grobo predstavo sicer omenja deleže vpliva teh treh 

dejavnikov pri oblikovanju osebnosti, a hkrati opozarja na pomembnost zavedanja različnosti 

delovanja teh. Pri temeljnih osebnostnih potezah in dimenzijah je vpliv dednosti in okolja 

izenačen, povprečno v razmerju 50:50. Vpliv dednosti je močan predvsem pri sposobnostih in 

temperamentu. Vpliv vzgoje pa naj bi predstavljal 10 odstotkov, kar se zdi na prvi pogled 

malo, a če odmislimo vpliv dednosti in samodejavnosti, je ta odstotek kar velik. V 

nadaljevanju obravnavam vsak dejavnik posebej.  

1.2.1 Dednost 

Dedne zasnove oz. genotipi so zapisi v genih za potencialni razvoj določenih lastnosti, kateri 

se ob sovplivanju dejavnikov okolja in samodejavnosti uresničijo ali pa ne (Musek, 1993c, str. 

326). Posameznikove zmožnosti za razvoj so torej v genih zapisane dispozicije, ki se po 

biološki poti prenašajo iz generacije v generacijo. Dedne zasnove so tudi določitelji zgornje in 

spodnje meje razvoja neke lastnosti (Žagar, 2009, str. 27). Da je temu tako, je dokazal 

Tellegen s sodelavci (1988 v Musek, 2010, str. 85-86), ki je v študijah odkril, da okrog 50 

odstotkov osebnostnih lastnosti pojasnjujejo dejavniki dednosti. Dedne zasnove ne vplivajo 
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samo na npr. spol, barvo oči, las, kože, krvno skupino, prsne odtise, telesno zgradbo temveč v 

veliki meri vplivajo tudi na določene duševne, osebnostne in vedenjske lastnosti, zlasti na 

sposobnosti (npr. inteligentnost) in poteze temperamenta. Nekoliko manjši vpliv pa ima 

dednost na značajske poteze, na primer vestnost, poštenost, nesebičnost. Te so bolj kot od 

dednih zasnov odvisne od vplivov iz okolja in od posameznikove samodejavnosti (Musek, 

1993c, str. 326).  

1.2.2 Okolje 

»Otrok je dar narave, otrokova podoba pa je stvaritev človeštva.« 

David Elkind (Thompson, 1995, str. 24) 

Musek (1993c, str. 328) meni, da lahko gledamo na okolje kot na »skupek dražljajev, 

energetskih vplivov, ki učinkujejo na organizem«. Okolje kot dejavni oblikovalec osebnostnih 

lastnosti predstavljajo torej vsi možni dražljaji in situacije, vsi vplivi in spodbude iz okolja, ki 

posredno ali neposredno vplivajo na posameznika ter omogočajo, da se razvijejo in uresničijo 

njegovi potencialni zapisi lastnosti iz dednih zasnov v osebnostne značilnosti. Okolje kot 

dejavnik osebnostnega razvoja lahko razdelimo na predrojstveno oz. prenatalno, porojstveno 

oz. perinatalno ter na porojstveno oz. postnatalno obdobje. Najpomembnejši so zunanji vplivi, 

ki na otroka vplivajo neposredno. Takšnemu okolju pravimo efektivno okolje. Okolje vpliva 

na vedenje človeka, tako da sproži določeno vedenje, ki pri njem že obstaja ali tako da 

sprejme nove oblike obnašanja (Žagar, 2006, str. 7-preveri citiranje). Nemški psiholog Kurt 

Lewin poudarja (Musek, 1993c, str. 316), da se na zunanje vplive ne odzivamo glede na to 

kakršni ti so, temveč glede na to, kako jih vidimo in doživljamo. Na sprejemanje dražljajev in 

zaznav iz okolja pa vplivajo naše dispozicije oziroma zmožnosti. Duševnost in osebnost je 

torej odvisna predvsem od družbenega in kulturnega okolja ter vseh njegovih akterjev (osebe, 

skupine, ustanove). Pri osebnostnem oblikovanju je pomemben prav vsak akter in dejavnik, 

glavno vlogo pa imata družina ter vzgoja, pri kateri so dejavni tudi vzgojitelji predšolskih 

otrok. Vsi ti vplivi kulture in družbe posameznikom tako omogočajo proces socializacije – 

vključitev v družbo (Musek, 1993c, str. 328-330). Okolje je torej poleg dednosti in 

samodejavnosti pomemben aktivni dejavnik oblikovanja posameznika in njegove osebnosti.  

1.2.3 Samodejavnost 

Vsakdo je sposoben s svojo lastno voljo in zavestjo odločati o svojih dejanjih, kar kaže na 

dejstvo, da človek ni zgolj rezultanta dednosti in okolja. Musek (1993c, str. 332-335) meni, da 
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sposobnost predvidevanja rezultatov in posledic njegovih dejanj ter tudi vrednotenje le-teh, 

posamezniku omogoča oblikovanje lastnih izbir in odločitev. Vse dejavnosti posameznika, ki 

izvirajo iz njegove lastne volje, iz zavestnih pobud in namer, iz zmožnosti načrtovanja, 

zmožnosti predvidevanja ter zmožnosti umskega delovanja skupno imenujemo 

samodejavnost. Da zavestno odločanje in izbiranje sploh nastopi, je odvisno od različnih 

dejavnikov, med drugim od novosti, spremenjenih razmer in situacij, lastne vpletenosti in 

odgovornosti v situaciji, obstoja različnih možnosti in izbir v situaciji, zapletenosti položaja, 

itd. V življenju se tako srečujemo s situacijami, ki jih rešujemo s samodejavnostjo in 

zavestnim odločanjem, kadar pa se začno določene situacije pogosto ponavljati, jih začnemo 

opravljati avtomatično, brez zavestnega odločanja Samodejavnost je tudi ključni dejavnik 

osebnega zadovoljstva in dobrega počutja, saj lastno odločanje krepi predstave o naših lastnih 

zmožnostih in učinkovitosti, to pa prispeva k rasti spoštovanja do samega sebe (Musek in 

Pečjak, 2001, str. 56). Samodejavnost ima pri opravljanju vzgojiteljskega poklica velik 

pomen, saj vzgojiteljice pri delu z otroki sprejemajo odločitve, ki vplivajo na vsa nadaljna 

dogajanja in odnose v skupini. 

Temeljni dejavniki, ki vplivajo na vedenje so torej dednost, okolje ter samodejavnost, vendar 

je hkrati potrebno upoštevati tudi vpliv izvorov osebnosti. Posameznikovo delovanje je 

namreč vedno v interakciji z okoljem ter s situacijami, spodbudami in dražljaji, ki se odvijajo. 

Na te se ne odziva v skladu s tem, kakršni so sami po sebi, temveč kakor jih vidi sam. Na naše 

vedenje med drugim tako vplivajo tudi situacije ter interakcije med dispozicijami in 

situacijami. Tudi na tem področju raziskovalci skušajo opredeliti vpliv teh na obnašanje. 

Ocene teh se običajno gibljejo okrog vrednosti, ki jih kaže slika 1 (Musek, 1993c, str. 316-

318). 

 
Slika 1: Ocenjeni delež vpliva treh izvorov (osebe, situacije in njihove interakcije) na variabilnost v 
obnašanju 

Osebe (poteze)
12%

Situacije
10%

Drugo + napaka
57%

Osebe X 
Situacije

21%
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1.3 TEORIJE OSEBNOSTI 

Vsak problem oziroma področje znanstvenega preučevanja lahko razlagamo na podlagi 

ugotovljenih in znanstveno dokazanih sistematično povezanih spoznanj, katera sestavljajo 

različne znanstvene teorije. Tudi človeška osebnost je eno izmed raziskovanih področij, 

katerega zaznamujejo različni modeli in teorije osebnosti (Musek, 1999, str. 35). Te so 

številne, zato je ob njihovem preučevanju potrebno upoštevati načelo »dobre teorije«, za 

katero Musek (2010, str. 64) meni da »/.../ mora vsebovati tako deskriptivni oziroma 

taksonomski vidik osebnosti, seveda pa tudi kavzalni, vzročni vidik /…/ ter da /…/ mora 

zagotavljati preverljivost, torej mora temeljiti na merski operacionalizaciji z veljavnimi, 

objektivnimi, zanesljivimi in občutljivimi instrumenti«. Musek (1999, str. 49) meni tudi, da je 

ena izmed primernejših klasifikacija na podlagi izvorov osebnosti. Teorije osebnosti lahko 

torej v grobem ločimo glede na temelj njihove vsebine oziroma glede na podlago njihovega 

izvora. 

Tabela 1: Glavne skupine teorij osebnosti (Musek, 1999, str. 49) 

Znotraj sebe Motivi; potrebe, goni, cilji, 
vrednote 

Psihodinamske teorije 

Humanistične teorije 

Poteze Strukturne teorije 

Kognicija Kognitivne teorije 

Biološki vidiki Biološke teorije 

Zunaj osebe Dražljaji, situacije Vedenjske teorije 

Socialni vidiki Socialne teorije 

V interakciji Interaktivni vpliv oseb in situacij Socialno kognitivne teorije 

Interakcijske teorije 

Funkcionalne teorije 

Integracijske teorije 

 

Motivacijske oz. psihodinamične teorije osebnosti poudarjajo pomen dinamičnih in 

motivacijskih faktorjev, med seboj pa se razlikujejo po tem, koliko katero motivacijsko 

področje je poudarjeno oziroma proučevano. Psihoanalitični avtorji (npr. Freud) so usmerjeni 

na nagonsko in nezavedno v duševnosti in osebnosti. Nekateri avtorji, (npr. McDougall, 

Murray), kot osnovo za raznolikost osebnosti poudarjajo veliko število samostojnih motivov, 

spet drugi težijo zgolj k enemu motivu. Največkrat gre to za motiv samoaktualizacije, ki ga 

opredeljujejo Jung, Goldstein, Maslow in Rogers. Adler je poudarjal težnjo po moči in 

uveljavitvi, Jung težnjo po smislu – upanju ustvarjanju in ljubezni (Musek, 1993c, str. 34). 
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Avtorji humanističnih teorij bistvo človekove osebnosti vidijo v oblikovanju osebnosti iz 

težnje po razvoju notranjih potencialov ter po telesni in duhovni rasti. Ne verjamejo v strogo 

določene motivacijske, dispozicijske, vedenjske ali druge zakonitosti (Musek, 1999, str. 257). 

Kognitivne teorije so teorije, ki razlagajo človekovo vedenje kot zrcaljenje njegovega 

pogleda in razumevanja stvarnosti. Človeka vidijo kot raziskovalca s potrebo po razlaganju 

sveta, v katerem živi. Svet okoli sebe si razlaga s pomočjo shem, ki jih oblikujejo informacije 

in dražljaji iz okolja (Musek, 1999, str. 277-279). 

Biološke teorije predstavljajo osebnost kot del človekove biološke narave imenujemo. V 

okviru teh si osebnostno delovanje razlagamo kot rezultat genetskih in specifičnih bioloških 

dejavnikov. Kot eno izmed prvih bioloških teorij lahko štejemo Hipokratovo tipologijo štirih 

temperamentov (Musek, 1999, str. 55). 

Predstavniki vedenjskih teorij izhajajo iz objektivnega pogleda na osebnost. Preučujejo le 

vedenje, psihični procesi pa so subjektivna in zasebna distanca človeka in ni zadovoljiva za 

objektivno psihološko raziskovanje (Musek, 1993c, str. 41). 

Socialne teorije so teorije, v katerih je poudarjeno bistvo medosebnih odnosov. Navezujejo 

se na oblikovanje vedenjskih vzorcev in obnašanj posameznika s pomočjo  vzorov drugih 

posameznikov. Na osebnost naj bi torej vplivali socialni dejavniki, oblikovala pa naj bi se pod 

vplivom socialnega učenja in kulture. Vigotski in Mead, predstavnika teh teorij pravita, da so 

notranji, duševni in osebnostni odnosi pri posamezniku nekakšen posnetek odnosov med 

posamezniki (Musek, 1993c, str. 42). 

Socialno kognitivne teorije oblikovanje osebnosti pripisujejo vplivu socialnih dejavnikov 

oziroma družbenim in medosebnim odnosom, in kulturi. Vpliv pripisujejo tudi socialnemu 

učenju – posameznik naj bi se osebnostno oblikoval in deloval po vzorih, ki jih vidi. 

Predstavnika tovrstne teorije sta Vigotski in Mead (Musek, 1993c, str. 45). 

Funkcionalne teorije oblikovanje osebnosti pripisujejo psihofizičnim funkcijam ter 

posameznikovemu prilagajanju (Musek, 1999, str. 56). 

Integralistične teorije so izmed vseh teorij najobsežnejše, saj so z njimi avtorji hoteli 

zaobseči celotno osebnost. Avtorji, ki so izdelali koherentni model celotne osebnosti so 

Lersch, Lewin, Allport, Murphy, Angyal. Njihova skupna točka je hkratno upoštevanje tako 

intrapersonalnih kot tudi ekstrapersonalnih dejavnikov (Musek, 1993c, str. 45). 
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Čeprav Musek v svojih delih poudarja, da je vseh modelov, koncepcij in teorij osebnosti 

preveč za naštevanje in da je njihovo razvrščanje nesmiselno, zato za lažji pregled v tabeli 2 

povzemam (Musek, 1999) pomembnejše teorije in predstavnike. 

Tabela 2: Pomembnejše teorije in predstavniki teh teorij (Musek, 1999) 

PSIHODINAMSKE TEORIJE 

Psihoanalitske 
teorije 

Psihoanalitična teorija 
 

 Sigmund Freud 

 
Individualna psihologija 
 

 Alfred Adler 

 
Analitična (kompleksna) 
teorija 

 Carl Gustav Jung 

Neoanalitske teorije neopsihoanaliza  
Harald Schultz-Hencke, Harry S. Sullivan, Erich Fromm, Karen Horney 

 

 Postanalitične teorije  
Erikson, Heinz Hartmann, Paul Fedrn, Anna Freud, Melanie Klein, Rene 

A. Spitz, Margaret S. Mahler, Edith Jacobson, Otto Kernberg, Heinz Kohut 
 

Biodinamske in 
biološke teorije 

Personološka teorija  
Henry A. Murray 

 

 Eteološka teorija  
Konrad Lorenz, Niko van Tinbergen 

 

 Biosociološka teorija  
Dawkins 

 

STRUKTURNE TEORIJE 

Tipologije in 
dimenziologije  

Tipološki modeli 
osebnosti 

Tipologija štirih temperamentov Hipokrat 

osebnosti 
 

Tipologije značaja in karakterologije 
 

 

  
Teorija vrednotnih tipov značaja 
 

Spranger 

 
Faktorske dimenzije 
temperamenta in značaja 

teorija dinamičnih in hormetičnih dimenzij 
 

Guilford 

  
teorija dinamične strukture osebnosti 
 

Cattel 

  
model motivacijskih teženj in značaja 
 

Peck 

Konstitucionalne 
teorije 

Konstitucijska 
psihologija 

Kretschmerjeva konstitucijska 
psihologija 

Kretschmer 

 
Konstitucijske tipologije 
in dimenziologije 

 
Halle, Walker, Rostan, Carus, de Giovanni, Huter, Sigaud, 

Kretschmer, Bounak, Rautmann, Sheldon, Conrad 

Teorije potez in 
dimenzij osebnosti 

Eysenckova teorija 
osebnosti 

 Hans Eysenck 

 
Teorija stilističnih potez 
 

 Raymond Cattel 

 Teorija »pet velikih«  
Tupes & Christal, Norman, Goldberg, McCrae & 

Costa, Conley 

EKSTRAPERSONALNE TEORIJE 

Vedenjske teorije   
Pavlov, Watson, Thorndike, Skinner, Albert 

Bandura, Dollard & Miller, Mischel 
 

Interakcijski model 
osebnosti 

  Kurt Levin, Gordon Allport 

SOCIALNE TEORIJE 

Dialoški model 
osebnosti 

  Lev Vigotski 

Teorija simboličnega 
interakcionalizma 

  Georg Herbert Mead 

intersubjektivnost   
Gregory Bateson, Ronald Laing, Karl Popper, Paul 

Watzlawick 

FENOMENOLOŠKE, HUMANISTIČNE, KOGNITIVNE TEORIJE 

Topološka teorija osebnosti   Kurt Lewin 

Teorija polja    

Teorija storilnostne motivacije    
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1.3.1 Tipologije osebnosti 

Tipologije se ukvarjajo z razvrščanjem osebnosti glede na njihove medsebojne podobnosti in 

razlike v manjše število skupin s skupnimi potezami oziroma lastnostmi (Musek, 1982, str. 

365). Tipologije so znane že iz antičnih časov, med njimi je najbolj poznana Hipokrat-

Galenova razvrstitev temperamentov, kasneje pa se pojavljajo najrazličnejše filozofske in 

psihološke razvrstitve. Znan avtor filozofske smeri sta npr. Jean Jacques Rousseau in 

Friedrich Nietzsche, katerima je skupna te tipiziranja »nadčloveka«. Iz psihološke smeri pa je 

potrebno omeniti Wilhelma Wundta ter Pavlova, ki sta vsak na svoj način razložila in 

izpopolnila Hipokrat-Galenovo tipologijo temperamentov. Svojo lastno osebnostno tipologijo 

pa je izdelal psihoanalitik Carl Gustav Jung, po katerem lahko govorimo o štirih 

funkcionalnih tipih: čutni, miselni, čustveni in intuitivni tip osebnosti ( Musek 1982, str. 367-

370). Sodobne tipologije ne razglabljajo več o tipih, temveč o prototipih. »Prototip so 

pojmovne kategorije, ki zadevajo določen razred pojavov, ti pa so uvrščeni v ta razred na 

podlagi tega, kako močno se približajo idealnemu primeru, torej prototipu« (Rosch, 1978 v 

Musek, 2010, str. 47). Kljub razlaganju in dojemanju bistva pojma osebnosti tako tipi kot 

prototipi podajajo precej omejene in osiromašene informacije o osebnostni celoti. Nobena od 

tipologij, tudi najbolj dodelana, ni povsem popolna, je le poenostavljen povzetek razčlenitve 

osebnosti. Pri celostnem opredeljevanju osebnosti moramo tipologije dopolnjevati še z 

drugimi, bolj celostnimi pristopi (Musek, 1982, str. 376). 

Najpomembnejša tipologija, ki predstavlja najboljši vzor in izhodišče vsem kasnejšim 

osebnostnim tipologijam, je tipologija štirih temperamentov. Gre za tipologijo, ki se vse do 

nastopa moderne psihologije ni bistveno spremenila. Osnoval jo je grški antični zdravnik 

Hipokrat ter kasneje izpopolnil grški zdravnik in filozof Galen. Omenjena tipologija opisuje 

štiri klasične tipe temperamenta: kolerični, sangvinični, flegmatični in melanholični tip 

temperamenta. Vsak tip naj bi imel značilne lastnosti, katere naj bi izvirale iz štirih telesnih 

tekočin. V tabeli 3 so poleg štirih tipov temperamenta in njim pripadajočih telesnih tekočin ter 

osebnostnih lastnosti razvidne tudi izvorne prvine ter izvorne lastnosti posameznega tipa 

(Musek, 2010, str. 43). 
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Tabela 3: Štirje tipi temperamenta po Hipokratu in Galenu (Musek, 2010, str. 44) 

TIP 

TEMPERAMENTA 

IZVORNA 

PRVINA 

IZVORNA 

LASTNOST 

TELESNA 

TEKOČINA 

ZNAČILNOST 

VEDENJA 

kolerični ogenj suho in vroče 
poletje 

žolč aktivnost, razburljivost, silovitost, 
emocionalnost, jezljivost, 
pretiravanje, zaletavanje 

sangvinični zrak mokro in 
vroče pomlad 

kri živahnost, energičnost, podjetnost, 
lahkotnost, eleganca, družabnost, 
zabavnost, spontanost, voditeljstvo 

flegmatični voda mokro in 
mrzlo zima 

sluz mirnost, vztrajnost, sproščenost, 
hladnokrvnost, neemocionalnost  

melanholični zemlja suho in mrzlo 
jesen 

»črni žolč« pesimizem, potlačenost, 
neodločnost, razmišljanje, 
perfecionizem 

 

Tipologija je kljub prioriteti dimenzionalnih teorij še vedno aktualna, saj omogoča 

kombiniranje posameznih lastnosti vseh štirih tipov. Vsak posameznik ima tako kot osebnost 

edinstveno kombinacijo temperamentov (Littauer, 1998, str. 148). 

 

1.4 STRUKTURA OSEBNOSTI 

Najrazličnejše opredelitve osebnosti med drugim razlagajo o tem, kaj vse opredeljuje 

osebnost oziroma kako je ta organizirana. Takšnemu vidiku pravimo strukturni vidik, saj 

navaja sestavine osebnosti kot strukture ter razlaga njihovo odnosnost in organiziranost. Ko 

govorimo o sestavnih enotah in organiziranosti teh, govorimo torej o strukturi osebnosti. To 

opredeljujejo enote kot so osebnostne lastnosti, dimenzije, poteze ter odnosi med temi 

(Musek, 2010, str. 65).  

 

 
Slika 2: Pogled na strukturo osebnosti (Musek, 1999c, str. 191)  

 

Žagar (2009, str. 25) poleg naštetih omenja še skupino dinamičnih potez, katera zajema »/…/ 

motivacijske značilnosti; motive, želje, interese, stališča, predsodke ipd.«. Ta splet številnih 

enot oblikuje vsakega posameznika v unikatno celoto. Najrazličnejše osebnostne lastnosti, kot 

OSEBNOSTNE LASTNOSTI

+

ODNOSI MED LASTNOSTMI

STRUKTURA OSEBNOSTI
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so inteligentnost, marljivost, moč itd. so lastnosti, ki spletajo posameznikovo osebnostno 

strukturo, zato jih lahko poimenujemo tudi strukturne enote osebnosti (Musek, 1993c, str. 

190). 

1.4.1 Osebnostne lastnosti 

»Osebnostna lastnost je posplošen in osredotočen nevropsihični sistem, ki je značilen za 
posameznika in ki je usposobljen, da funkcionalno izenači številne dražljaje in da omogoči ter 

usmerja potek in obliko ustaljenih načinov obnašanja in izražanja.« 

(Allport, 1937 v Musek, 1993, str. 190-191) 

Osebnostne lastnosti so razmeroma trajne in značilne enote osebnostnega delovanja, po 

katerem lahko razlikujemo različne osebe med seboj (Musek, 1977, 110-113). Da je teh tako 

rekoč neskončno potrjuje, podatek Allportove in Odbertove analize iz leta 1936, na podlagi 

katere so prešteli skoraj 18000 izrazov angleškega besednjaka s področja osebnosti (Musek, 

1999, str. 11). Osebnostne lastnosti se ne razlikujejo samo v vsebini, temveč tudi v 

kompleksnosti. Nekatere so bolj splošne in opredeljujejo ozko osebnostno področje, druge so 

bolj specifične in zajemajo široko področje osebnosti; nekatere so bolj skladne med seboj, 

druge manj (Musek, 1982, str. 356). Razlikujemo jih tudi na njihovo trajnost; osebnostne 

lastnosti, ki se pojavijo kot poteze, imajo dispozicijsko podlago, osebnostne lastnosti, ki se 

pojavijo kot stanje, pa so prehodnega značaja (Musek, 2010, str. 32). Kot posameznikove 

osebnostne lastnosti lahko označujemo tiste načine vedenja, ki se pri njem pojavljajo dosledno 

ter tako oblikujejo njegov značilen in svojstven način vedenja (Musek, 1982, str. 352). Musek 

(prav tam) takšne konsistentno ponavljajoče osebnostne lastnosti poimenuje enote vedenja, a 

pri tem opozarja, da si osebnostnih lastnosti ne moremo predstavljati zgolj kot vedenjske 

enote, temveč je potrebno upoštevati tudi notranje dispozicije. Te predstavljajo biopsihično 

strukturo oziroma organizacijo. Na notranje dispozicije torej mislimo takrat, ko govorimo o 

zmožnostih, sposobnostih, talentih, naravnanosti. To so nekakšni pogoji za oblike vedenja, ki 

jih lahko vidimo pri ljudeh navzven. Na podlagi opaznih vidikov zunanjega vedenja se ljudje 

med seboj ocenjujemo in ustvarjamo osebnostne vtise. 

 
Slika 3: Dejavniki medosebnega in osebnostnega ocenjevanja (Musek, 1999, str. 4) 

OSEBA

izgled

obnašanje

(besedno, nebesedno)

OPAZOVALEC

motivi, emocije, 
stanja, razpoloženja, 
stališča, predsodki, 

atribucije...

VTIS

presojanje lastnosti

celostni vtis o osebi
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Cattel (1950, str. 46) meni, da je osebnostna lastnost »/…/ miselni zaključek na podlagi 

(opazovanega) vedenja, miselno izvedena duševna struktura«. To pomeni, da si sami 

ustvarjamo predstave o tem katere osebnostne lastnosti ima neka oseba, na podlagi tistega kar 

vidimo pri njenem vedenju. Gre za konstrukte naših presoj in ocenjevanj, ki so običajno zgolj 

povzetek posameznikove najbolj izrazite osebnostne lastnosti v njegovem vedenju. Zaradi 

najbolj izrazite osebnostne lastnosti nemalokrat mnogih drugih prikritih osebnostnih lastnosti, 

ki so lahko bistveno bolj pomembne od najbolj izražene, je takšno ocenjevanje pristransko in 

nemalokrat tudi krivično (Musek, 1999, str. 5). 

Zaradi nepregledne množice osebnostih lastnosti se je pojavila potreba po urejeni in pregledni 

razvrstitvi teh. Med pomembnejše kategorije, ki se pojavljajo pri večini klasifikacij sodijo 

temperament, značaj, sposobnosti ter konstrukcija oz. telesna zgradba. 

Temperament je psihološki izraz, ki je enopomensko težko opredeljiv. Na podlagi teorij 

temperamentov nekaterih pomembnih psihologov, kot so Guilford, Cattel, Eysenck (Musek in 

Pečjak, 2001, str. 202-206) lahko povzamemo, da termin temperament označuje in predstavlja 

značilne načine in oblike posameznikovega, reagiranja, vedenja ter njegovega čustvovanja. 

Lastnosti kot so silovitost, živahnost, hladnokrvnost ipd. so lastnosti temperamenta. Te so 

odvisne od dednih vplivov, nekoliko pa se spreminjajo tudi pod vplivom okolja. Najbolje 

bistvo temperamenta zajema Hipokratova tipologija (Musek, 1993c, str. 193), ki vsakemu 

posameznemu tipu temperamenta (kolerični, sangvinični, flegmatični, melanholični tip) 

pripisuje značilno vedenje. 

Značaj ali karakter predstavlja celoten sistem moralnih lastnosti posameznika, ki določajo, 

kako posameznik ravna v zvezi z moralnimi načeli in normami družbe, v kateri živi, te pa so 

pogosto povezane tudi z posameznikovo voljo in motivacijo (Musek, 1993, str. 193). Še v 

večji meri kot temperament je dedno pogojen, prav tako pa se lahko spreminja pod vplivom 

okolja. Značajske lastnosti so tiste lastnosti, ki jih pri drugih osebah nemalokrat vrednotimo in 

ocenjujemo ter na podlagi teh ocen neopravičeno in prenagljeno sklepamo o posameznikovem 

značaju. Za različno vedenje namreč obstajajo številni vzroki, ne le morebitne značajske 

lastnosti. Mnoga obnašanje so bolj posledica delovanja situacijskih in prehodnih dejavnikov, 

kot pa trajnih značajskih lastnosti (prav tam). Značajske lastnosti posamezniku omogočajo, 

»/…/ da kljub oviram ravna relativno dosledno in v skladu s pravili in moralnimi načeli, ki 

veljajo v določeni družbi« (Žagar, 2009, str. 26).  
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Sposobnosti oziroma zmožnosti tvorijo povsem drugačno področje osebnosti, kot prej 

opisana temperament in značaj. Označujejo lastnosti, ki v največji meri vplivajo na uspeh 

reševanja različnih problemov in doseganje rezultatov. Za katero koli sposobnost gre, je ta 

vedno naravnana k dosežku ter k stopnji uspešnosti, storilnosti, kar je tudi njena bistvena 

razlika od temperamenta in značaja. Uspešnost seveda ni odvisna zgolj od sposobnosti, 

določajo pa meje naših dosežkov, ki jih posameznik ne more preseči, četudi je močno 

motiviran in ima dovolj znanja. Pri doseganju uspešnosti je potrebno omeniti še, da 

sposobnosti same po sebi še ne predstavljajo dejanskih rezultatov posameznika, temveč zgolj 

potencial, zmožnost za dosežke. Sposobnosti ločujemo na telesne, ki jih lahko podrobneje 

delimo še na statične in gibalne, ter na duševne sposobnosti. Pomembne duševne sposobnosti 

so npr. čutno-zaznavne sposobnosti ter umske sposobnosti, zlasti inteligentnost in 

ustvarjalnost (Musek, 1993c, str. 240-242). 

Telesna zgradba ali s tujko konstitucija so fizične oziroma »/…/ značilnosti telesnega videza, 

drže in posameznih telesnih delov« (Musek, 1993c, str. 194). Žagar (2009, str. 26) te fizične 

značilnosti deli na morfološke (npr. telesna teža) in fiziološke (npr. živčni sistem). 

Čagran (1995, str. 36) razlaga, da zgolj na podlagi osnovnih področij učiteljeve oz. 

vzgojiteljeve osebnostne strukture, torej temperamenta, značaja in sposobnosti, ne moremo 

uvideti popolne in zanesljive slike njegovega poklicnega delovanja. Učiteljevo ali 

vzgojiteljevo ravnanje izzivajo, usmerjajo in uravnavajo k določenim ciljem notranji 

dejavniki, ki jih imenujemo »motivi« in predstavljajo posebno področje osebnostne strukture 

– motivacijo. O nepopolni sliki osebnosti v primeru neupoštevanja motivacijskih dejavnikov 

piše tudi Musek (1982, str. 263), ki meni da je večina osebnostnih aktivnosti vpletena v 

motivacijski proces,  ki zajema tako spodbujanje aktivnosti kot njeno usmerjanje. 

1.4.2 Dimenzije osebnosti 

Največ besed v moderni psihologiji osebnosti je posvečeno dimenzionalnemu pristopu 

odkrivanja in spoznavanja kompleksnosti osebnostnih lastnosti. Za učinkovito in popolno 

razumevanje osebnosti je potrebno namreč gledati na osebnostne lastnosti z vidika dispozicij 

in ne zgolj z vidika tipizacij. Kot dispozicijo lahko označimo vsako biopsihično strukturo 

oziroma organizacijo, ki ustreza določenemu načinu vedenja in doživljanja (Musek, 1982, str. 

354-355). Kategorije dimenzij (npr. ektravertnost, introvertnost) ne pojmujemo ločeno, 

temveč si vsako dimenzijo »/…/ predstavljamo kot kontinuum, ki se razteza med dvema 
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skrajnostima, med obema nasprotnima tipoma« (Musek, 1993c, str. 212). Notranje dispozicije 

razlagamo kot »/…/ pogoje za določeno ravnanje, doživljanje in vedenje /…/«, najlažje pa si 

jih razložimo z besedami iz vsakdanje uporabe, npr. »/…/ zmožnosti, nadarjenosti, talenti, 

naravnanosti /…/« (Musek, 1982, str. 354-355). Med najpomembnejšimi in najpogosteje 

omenjanimi hierarhičnimi modeli osebnostne strukture so Eysenckov model, Cattelov model, 

ter »Big five« model (Goldberg, 1999 v Musek, 2010, str. 68). 

1.4.2.1 Eysenckov model osebnosti 

Eysenckov hierarhični model osebnostnih lastnosti prikazuje lastnosti od najbolj specifičnih 

do splošnih in kompleksnih potez ter tipov oziroma dimenzij osebnosti. Ta model kot 

najpomembnejše lastnosti opredeljuje tiste, ki sodijo v najvišji dve ravni, to sta raven 

temeljnih dimenzij osebnosti ter raven potez osebnosti. Na podlagi faktorskih analiz je model 

torej zasnovan tremi temeljnimi dimenzijami, vsaka izmed teh dimenzij pa je opredeljena z 

dvema nasprotnima si poloma (Musek, 1993c, str. 190-191). Prva faktorska dimenzija je torej 

introvertnost – ekstravertnost. Druga faktorska dimenzija osebnosti je stabilnost – 

nevroticizem, lahko bi jo poimenovali tudi nevroticizem – nenevroticizem. Tretja neodvisna 

faktorska dimenzija pa je nepsihoticizem – psihoticizem. 

Najpomembnejše mesto v svojem modelu Eysenck dodeljuje ekstravertnosti (Musek, 2010, 

str. 110). Njeno pomembnost dokazuje tudi dejstvo, da jo najdemo prav v vsaki taksonomiji 

ali modelu osebnosti, med drugim tudi v Hipokratovi tipologiji štirih temperamentov. Je 

univerzalna in medkulturno stabilna dimenzija, saj je neodvisna glede na različne kontekste 

kulturnosti (Musek, 2010, str. 105-121). Ekstravertnost pomensko lahko označimo kot 

»usmerjenost navzven«. Opredeljujejo jo lastnosti kot so »/…/ družabnost, živahnost, 

podjetnost, aktivno in impulzivno vedenje, izkazovanje interesa za okolico in dražljaje«. 

Nasprotni pol ekstravertnosti pa je introvertnost – »usmerjenost navznoter« in določuje »/…/ 

nedružabnost, previdno, rezervirano in razmišljujoče obnašanje, interesi za lastno doživljanje 

in notranji subjektivni svet (Musek, 1993c, str. 211). Ekstravertne osebe so običajno 

družabne, tople, samozavestne, aktivne, optimistične, zabavne, prijateljske, vesele in radožive 

osebe, medtem ko bi introvertne osebe označili za nedružabne, hladne, zadržane, odmaknjene, 

pesimistične, samotarske, trezne, resne, kritične, a zanesljive osebe (Musek, 2010, str. 106). 

Ekstravertne osebe so od introvertni oseb manj vztrajne in nestalne. Ker se hitro naveličajo, si 

vedno znova si želijo novih sprememb in novih aktivnosti. Vedenje introvertnih pa je veliko 

manj spremenljivo (Musek, 1993c, str. 213). Musek (2010, str. 109) meni, da je vedenje 
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ekstravertiranih oseb takšno, »kot da bi iskali dodatne vire draženja in spodbujanja, 

introvertirani pa se jih branijo«.  

Druga najpomembnejša dimenzija Eysenckovega modela je dimenzija nevroticizem, od 

katere je odvisno, kako bomo v življenju doživljali in premagovali stresne situacije. 

Dimenzijo sestavlja mnogo osebnostnih potez: »/…/ nizko samospoštovanje, nesrečnost, 

tesnobnost (anksioznost), obsesivnost, odvisnost, hipohondričnost, občutja krivde, /…/ 

napetost, iracionalnost, plašnost, muhavost in čustvenost« (Musek, 2010, str. 122). Pri 

posamezniku se te lastnosti oziroma nevroticistično vedenje kaže kot nesrečnost, 

zaskrbljenost, skrbi, bojazni, tesnobnost, občutja negotovosti, nemir, pomanjkanje energije, 

pritoževanje, nezadovoljstvo, napetost, nesproščenost, nerazpoloženje, čustvena labilnost, 

preobčutljivost, razdraženost, občutenje krivde, obžalovanja, motnje v kontaktiranju, 

pomanjkanje kontrole, šibka odpornost na stres itd. (Musek, 1993c, str. 216 in Musek, 2010, 

str. 120-121). Iz naštetih lastnosti je mogoče razbrati, da so vsem skupna predvsem negativna 

čustva. Pomembni element nevroticizma so tudi anksioznost, depresivnost, nagnjenost k 

obsesivnosti in kompulzivnosti, odvisnosti in hipohondričnosti in drugim podobnim psihičnim 

motnjam (Musek, 2010, str. 120). Prav tako kot ekstravertnost je tudi nevroticizem vključen v 

vse pomembnejše modele in taksonomije osebnosti (Musek, 2010, str. 120-121). Nasprotni 

pol nevroticizma imenujemo nenevroticizem ali emocionalna stabilnost. Ta prikazuje 

nagnjenost k čustvenemu kontroliranju in uravnoteženemu vedenju, mirnosti, dobremu 

razpoloženju, zadovoljstvu z življenjem, k obvladanosti, samozaupanju, gotovosti in 

osredotočenosti (Musek, 1993c, str. 216). 

Nepsihoticizem – psihoticizem je naslednja neodvisna faktorska dimenzija, ki na eni strani 

označuje »/…/ blagost obzirnost, nesebičnost in zmožnost empatije, neagresivnost, 

pohlevnost, strpnost, prijaznost, zaupanje, skrbnost, vljudnost, taktnost, previdnost, 

premišljenost, realizem, dobre odnose, prijateljstvo, odprtost /…/«, nasprotno stran pa 

označujejo »/…/ brezobzirnost, pomanjkanje čuta za druge, agresivnost, ambicioznost in 

dominantnost, nagibanje h grobosti, drznost in željo po posebnih, neobičajnih izkustvih, 

sumničavost, neprijaznost, težavnost v odnosih, netolerantnost, egoizem, togost, netaktnost, 

tja do čudaštva in sovražnosti.« Naštete lastnosti psihoticizma so nekoliko podobne 

simptomom psihoze (Musek, 1993c, str. 217-218). 

Vsaka posamezna dimenzija se torej razteza od enega ekstrema k drugemu in je bipolarna, kar 

pomeni, da obeh posameznih polov ne gre ločevati, ampak jih je potrebno razumeti kot 
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razsežnosti. Takšno razsežnostno dimenzionalno pojmovanje omogoča natančno opredelitev 

mesta vsakega posameznika na merski lestvici posamezne dimenzije. Posamezne dimenzije so 

med seboj neodvisne (Musek, 1993c, str. 209-210). 

1.4.2.2 Cattellov model osebnosti 

Cattell govori o treh velikih področjih osebnosti. V okviru prvega področja, ki ga tvorijo 

značilnosti temperamenta in značaja, je ugotavljal ti. stilistične poteze. Drugo področje 

predstavljajo sposobnosti, tretje področje pa motivacijske oziroma dinamične poteze (Musek, 

2010, str. 68-69). Cattellove raziskave so izrazile šestnajst latentnih dimenzij, katere lahko 

razumemo kot izvorne poteze osebnosti: 

 
Tabela 4: Glavne poteze osebnosti po Cattellu (Musek, 1999, str. 193) 

NAZIV POTEZE KRATEK OPIS POTEZE 

sizija ↔ afekcija nedružabnost, rezerviranost, hladnost, togost ↔ družabnost, 
toplina, prijaznost, lahkotnost 

šibek ↔ močan jaz čustvena labilnost, nezrelost, težko premaguje ovire ↔ čustvena 
stabilnost, zrelost, prilagojenost, mirnost 

submisivnost ↔ dominantnost blagost, krotkost, prilagodljivost, podredljivost ↔ 
samozavestnost, upornost, agresivnost, tekmovalnost 

desurgentnost ↔ surgentnost resnost,molčečnost, treznost, kritičnost ↔ navdušenost, živahnost, 
zgovornost, zabavnost 

šibek ↔ močan nad-jaz nevestnost, nevztrajnost, šibek čut dolžnosti ↔ vestnost, 
vztrajnost, moralnost, močan čut dolžnosti 

plašnost ↔ smelost plahost, sramežljivost, zadržanost, zavrtost ↔ pogum, aktivnost, 
spontanost, suverenost v družbi 

trdota ↔ občutljivost realizem, praktičnost, nesentimentalnost, moškost ↔ občutljivost, 
razvajenost, izbirčnost, čustvenost 

zaupljivost ↔ sumničavost zaupljivost, prilagodljivost, ustrežljivost, obzirnost ↔ 
nezaupljivost, ljubosumnost, v drugih vidijo rivale 

Prakticizem ↔ avtija smisel za praktičnost, za vsakdanjost, skrb za drobne stvari ↔ 
smisel za domišljijo, kreativnost, nepraktičnost, boemstvo 

naravnost ↔ rafiniranost preprostost, neizumetničenost, naivnost, nezahtevnost ↔ 
prefinjenost, uglajenost, prodornost, prebrisanost 

gotovost ↔ zaskrbljenost mirnost, zaupanje vase, dobri živci, samospoštovanje ↔ 
tesnobnost, depresivnost, občutja krivde, negotovost 

konservativnost ↔ radikalnost spoštovanje tradicije in avtoritet, odpor do novosti ↔ liberalnost, 
svobodomiselnost, cenijo novosti in napredek 

pripadnost skupini ↔ samozadostnost odvisnost, močan občutek pripadnosti, sledi drugim ↔ 
neodvisnost, samosvojost, individualizem 

nizka ↔ visoka samokontrola nediscipliniranost, nemarnost, brezbrižnost za za dobro ime ↔ 
urejenost, discipliniranost, čut za odgovornost, za dobro ime 
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Fehriinger (2004) navaja, da je Cattellov model močno kritiziran s strani mnogih 

raziskovalcev. Kritika je razumljiva, saj so bile znotraj modela odkrite računske napake. V 

času nastajanja modela računalniški programi za faktorske analize namreč še niso obstajali in 

so bili izračuni računani ročno oz. na pamet Skozi raziskovanja o veljavnosti Cattellovega 

modela so raziskovalci začeli spoznavati velikih pet faktorjev. 

1.4.2.3 »Velikih pet« faktorjev osebnosti  

Najbolj priljubljena in prevladujoča teorija zadnjih par desetletij je teorija o petih dimenzijah 

človekove osebnosti, katero velikokrat najdemo poimenovano kar v angleščini »big five«. Pet 

ključnih dejavnikov - ekstravertnost, prijetnost, vestnost, nevroticizem in odprtost – 

opredeljuje približno 60% vseh značilnosti osebnostne strukture kateregakoli posameznika. 

Omenjenih pet faktorjev je notranje razčlenjenih, kar pomeni, da lahko vsakega izmed teh 

delimo še na posamične komponente. Po McCare in  Costa (1985) je takšnih komponent 

ekstravertnosti šest in sicer toplina, druženje, samozavest, aktivnost, iskanje vzburjenja, 

pozitivne emocije; faktor prijetnosti sestavljajo komponente: zaupanje, odkritost, altruizem, 

prilagojenost, skromnost, blagost. K faktorju vestnosti McCare in  Costa (prav tam) prištevata 

kompetentnost, red, čut dolžnosti, storilnost, samodisciplina, odločnost; k faktorju 

nevroticizem pa tesnobnost, sovražnost, depresivnost, pretirano samokritičnost, impulzivnost, 

ranljivost. Zadnji faktor – odprtost pa opredeljujejo naslednje komponente: domišljija, estetski 

čut, globoko doživljanje, akcije, ideje, vrednote. Temeljnih pet faktorjev med seboj ni 

neodvisnih, temveč se med njimi pojavljajo različne povezave (Musek, 2011, str. 83-84). 

Gre za dimenzionalni model osebnosti, izpeljan iz implicitne strukture osebnosti. »Implicitna 

teorija osebnosti obstaja kot posebna in pomembna kognitivna shema, ali točneje, sklop 

kognitivnih shem, ki nezavedno vplivajo na osebnostno ocenjevanje in še posebej na 

presojanje osebnostnih lastnosti« (Musek, 2010, str. 79-80). »Big five« model za razliko od 

drugih faktorskih sistemov, ki večinoma tekmujejo med seboj, vzpostavlja skupne značilnosti 

in raznolike sisteme opisov osebnosti znotraj skupnega okvirja. John in Srivastava (1999, str. 

45) menita, da je model velikih pet edini model, ki zajema skupne značilnosti večine 

obstoječih sistemov osebnosti, s tem pa ostaja najbolj ustrezen povezovalno opisni model 

raziskovanju na področju osebnosti.  
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OSEBNOST

PODROČJE 
LASTNEGA 
RAZVOJA

DRUŽINSKO 
PODROČJE

DELOVNO 
PODROČJE

2 POMEN OSEBNOSTI IN OSEBNOSTNIH LASTNOSTI NA 

DELOVNEM MESTU 

 
Eno izmed področij delovanja posameznika 

predstavlja tudi njegovo delovno področje. 

Ljudje se med seboj razlikujemo in 

posledično smo nekateri uspešnejši na enem 

delovnem področju, drugi na drugem. 

Glavno vlogo pri tem, na katerem delovnem 

mestu je posameznik uspešen in kar se da 

učinkovit, imajo njegove osebnostne poteze. 

 
 

Pervanje in Kragelj (2009, str. 74) izpostavljata, da imajo osebnostne lastnosti pri 

zaposlovanju celo pomembnejšo vlogo kot znanje in izkušnje. To dejstvo si je lažje zamisliti, 

če si ob tem kot primer zastavimo vprašanje: Ali je strokovno usposobljena kandidatka z 

ustrezno izobrazbo ter odličnim pedagoškim znanjem, a z razdražljivim karakterjem ter 

osebnimi lastnostmi, kot so npr. nesamozavestnost in nekomunikativnost primerna za 

opravljanje pedagoškega poklica? Pomembnosti ugotavljanja osebnostnih lastnosti in 

vedenjskih karakteristik kandidatk bi se morali zavedati predvsem ravnatelji vzgojno-

izobraževalnih institucij kot delodajalci. Še pred postopkom zaposlovanja bi ti morali opraviti 

analizo in opis zahtev delovnega mesta. V okviru tega se namreč določa tudi želene lastnosti 

in potenciale kandidatov (Pervanje in Kragelj, 2009, str. 65-73). »Kadar poznamo ključne 

zahteve delovnega mesta in ključne osebnostne lastnosti kandidata, lahko z visoko stopnjo 

zanesljivosti sklepamo na njegovo uspešnost na konkretnem delovnem mestu« (Pervanje in 

Kragelj, 2009, str. 131). V nadaljevanju navajam pregled osebnostnih lastnosti na podlagi 

štirih temperamentov v povezavi z delavnostjo (slika 5).  

Slika 4: Področja razvoja osebnosti (Konrad, 1996, str. 10) 
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Slika 5: Značilnosti štirih temperamentov (Littauer, 1998, str 24-27) 

Le malo ljudi ima en sam izrazit tip temperamenta. Pri večini gre za kombinacijo značilnosti 

dveh ali več tipov (slika 6). 

• Prostovoljno se javi za nalogo
• Izmisli si nove dejavnosti
• Je izbranega videza
• Ustvarjalen in domiseln
• Ima energijo in navdušenje
• Začne na blesteč način
• Navdihne druge da se mu pridružijo
• Druge navduši za delo

SANGVINIK

• Naravnan k ciljem
• Vidi celotno sliko
• Dober organizator
• Išče praktične rešitve
• Hitro gre v akcijo
• Delo preda drugim
• Vztraja na produkciji
• Uresniči cilj
• Vzpodbuja dejavnost
• Nasprotovanje ga vzpodbuja

KOLERIK

• Drži se dnevnega reda
• Perfekcionist, visoka merila
• Skrbi za malenkosti
• Vztrajen in natančen
• Urejen in načrten
• Ličen in čist
• Varčen
• Vidi težave
• Najde ustvarjalne rešitve
• Mora dokončati, kar je začel
• Rad ima razpreglednice, grafe, številke, 
sezname

MELANHOLIK

• Sposobem in zanesljiv
• Miren in naklonjen
• Zna upravljati
• Posreduje v problemih
• Izogne se konfliktom
• Dober pod pririskom

FLEGMATIK
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Slika 6: Različne kombinacije štirih temperamentov (Littauer in Littauer, 1999, str. 99)  
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Prepoznavanje osebnostnih potez pripomore k učinkoviti uporabi posameznikovih 

sposobnosti pri njegovi delovni vlogi, k boljšim odnosom, k uspešnemu timskemu 

sodelovanju, poleg tega pa je, kot meni Barbian (2001 v Arif, Rashid, Tahira in Akhter, 

2012), napovedovalec posameznikovega vedenja v prihodnje. Tudi številne definicije 

osebnosti vključujejo omembe povezave osebnosti s predvidevanjem vedenja. Eden izmed 

avtorjev teh je Wright (1970 v Musek, 1993c, str. 25), ki v sami definiciji osebnosti omenja, 

da je ta »/…/ temelj za predvidevanje bodočega obnašanja.«  

Pri zaposlovanju za zanesljivo določitev osebnostnih lastnosti ni dovolj le razgovor, ki je sicer 

najpogostejša oblika metode selekcije. Problematičnost selekcijskega intervjuja je predvsem 

takrat, kadar so ravnatelji nestrokovni, podvrženi subjektivnemu ocenjevanju ter ocenjevanju 

na podlagi prvega vtisa (Pervanje in Kragelj, 2009, str. 74). Najbolj zanesljivi in v zadnjih 

letih pogosteje uporabljani so psihološki testi. Poznamo različne skupine testov, ki so 

uporabljeni pri izboru kandidatov; ena izmed teh je tudi skupina testov za merjenje 

osebnostnih lastnosti (Pervanje in Kragelj, 2009, str. 130-131). S testi osebnostnih lastnosti se 

pri posamezniku ugotavlja »/…/ struktura in moč izraženosti tistih karakteristik kandidata, ki 

vplivajo na njegovo delovanje in odnose v delovni sredini« (Pervanje in Kragelj, 2009, str. 

131). Zadnja leta velja za najboljše merilo napovedovalca delovanja na delovnem mestu 

osebnostni test »Big five«, kar je podkrepljeno že s številnimi raziskavami (Hurtz in 

Donovan, 2000, str. 869; Judge, Heller in Mount, 2002, v Ahmad, Ather in Hussain, str. 572). 

Izmed petih dimenzij »Velikih pet« imata pri predvidenju delovanja zaposlenega največji 

vpliv dimenziji konsistentnost ter emocionalna stabilnost (Askarian in Eslami, 2013, str. 327). 

Psihološko testiranje velja za najbolj zanesljivo, objektivno in natančno metodo selekcije, a le 

v kolikor je strokovno izvedena (Avsec, Čuček idr., 2007, str. 69). Pri nas lahko omenjene 

teste legalno kupijo in izvajajo samo usposobljeni strokovnjaki, največkrat so to psihologi 

(Pervanje in Kragelj, 2009, str. 141). Vloga vzgojiteljice v otrokovem življenju odigra veliko 

vlogo, zato bi morali že v samem začetku (pri zaposlovanju) veliko pozornosti posvečati 

iskanju ustreznih oseb, katere bi bile sposobne dolgoročno uspešno izvajati svojo vlogo. 
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3 VLOGA VZGOJITELJICE PREDŠOLSKIH OTROK 

 »Vi ste vzgojitelji mladine! Kakršni boste vi, taka bo mladina, a kakršna bo mladina, tak bo 
narod in njegova bodočnost.« 

Kralj Peter I. (1903; Učiteljski tovariš, 1936) 

A. Žerovnik (1995, str. 8) meni, da smo vsi odgovorni za ta svet, a da nekateri nosijo več 

odgovornosti kot drugi. Med tiste, ki nosijo soodgovornost za vzgojo ljudi, avtorica vključuje 

med drugim tudi vzgojitelje, za katere poudarja, da so soodgovorni »/…/ za rast mladih ljudi v 

zrele, humane in odgovorne osebnosti«. Vzgojitelj sicer ni edini, ki je odgovoren za vzgojo in 

izobraževanje predšolskih otrok, je pa njegova vloga izrednega pomena (Lučić, 2007 v 

Hmelak, 2012, str. 7). Vzgojitelje lahko tako pojmujemo kot ene izmed pomembnejših 

oblikovalcev celovitega značaja otrok in s tem tudi za uresničevalce najvišje stopnje v 

taksonomiji smotrov vzgojnega področja (Marentič Požarnik, 1976, str. 60-7). Najbolj splošen 

vzgojni cilj, ki je hkrati tudi splošni osebnostni ideal, je usposobljenost za življenje in 

pridobitev znanj, ki veljajo v skupnosti kot potrebne za samostojno, odgovorno ter spodobno 

življenje (Snoj, 1996, str. 16). Eni izmed prvih udeleženih v procesu socializacije otrok, ki 

stremijo k uresničevanju tega cilja, so vzgojitelji predšolskih otrok. Ti v oddelku oz. v 

celotnem vrtcu ustvarjajo odnose, za katere Retuznik Bozovičar in Krajnc (2010, str. 172) 

menita, da so »/…/ temelj vzgojnega procesa. 

Slovenski vzgojitelji/ice delujejo po načelih nacionalnega dokumenta za predšolsko vzgojo, to 

je po Kurikulumu za vrtce (1999). Vsebina kurikuluma je didaktično naravnana in tudi vloga 

odraslega, ki jo ta opredeljuje, je podana predvsem didaktično. Interpretiramo ga kot napotke 

za profesionalno in strokovno načrtovanje. Za to delo so sicer ustrezno izobraženi, a zgolj 

znanja obvladovanja pedagoških metod, tehnik ter strokovnega načrtovanja, niso dovolj 

(Kottller in Kottler, 2001, str. 7), saj je potreben tudi čut za delo z ljudmi, predvsem z otroki 

in ti. pedagoški eros. V kurikulumu torej lahko najdemo napotke o tem, kaj, kdaj in kako naj 

bi vzgojitelj izvajal določene dejavnosti, ne pa tudi vsebin s področja osebnostnih lastnostih, 

napotkov o priporočljivih značilnostih osebnosti vzgojiteljic, ki je sicer predpogoj za 

kakovostno izvajanje dejavnosti. V Kurikulu vzgojiteljeva vlogo ni enotno opredeljena;  

zapisana je pod vsakim posameznim področjem, v smislu načrtovanja področnih dejavnosti, 

ne pa v smeri priporočljivih osebnostnih lastnostih. 
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Vloga vzgojiteljice je, da v skupini poskrbi za prijetno in sproščeno vzdušje, saj se le v 

takšnem okolju otrok počuti sprejetega in varnega. V vrtcu mora vsak otrok imeti možnost za 

vključevanje v življenje vrtca, »/…/ ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo, 

nacionalno pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved, itn.« (Kurikulum, 1999, str. 36). Z 

ustvarjanjem zaupanja med otrokom in odraslimi v vrtcu, otrok pridobi občutek da bo za 

njegove potrebe poskrbljeno. Proces razvijanja zaupanja je mogoč zgolj z negovanjem 

naklonjenega, ljubeznivega ter razumevajočega odnosa odraslih do otroka. Po pridobitvi 

občutka zaupanja otrok začne spontano iskati stike z drugimi otroki, raziskovati in se 

samostojno izražati. Vzgojiteljica mora poleg spodbujanja samostojnega raziskovanja, 

ustvarjati tudi situacije, v katerih otrok načrtno pridejo do novih spoznanj. Da bi bile 

načrtovane dejavnosti oblikovane v skladu z zakonitostmi otrokove starosti, je pomembno 

vzgojiteljičino poznavanje otrokovega razvoj. Ob zavedanju individualnosti vsakega otroka 

morajo biti dejavnosti vedno načrtovane z možnostjo izbire in dinamičnosti, ki dopušča 

prilagajanje zahtevnosti otrokovim znanjem in sposobnostim. Pomembno je, da vzgojiteljica 

od otroka ne pričakuje več, kot ta zmore, da spoštuje njegov način razmišljanja ter da njegova 

prizadevanja, poizkušanja in ugotovitve jemljejo resno. Napake otroka naj vidi kot možnosti 

za nove poizkuse. Pokaže naj veselje ob individualnem napredku in uspehu ter tega tudi 

pohvali, pri čemer naj bo pozorna, da je pohval deležen vsak otrok, ne le nekateri. V otroku 

naj prepozna nadarjenost, spodbuja razvoj te nadarjenosti, prav tako naj spodbuja otroke z 

manj razvitimi spretnostmi in jih usmerja v smeri večjega napredovanja. Vsak otrok naj 

doživi občutek uspeha, če uspešno opravi začeto nalogo, zato je pomembno, da vzgojiteljica 

nad otrokovim neuspehom nikoli ne obupa, temveč ga pri tem spodbuja, opogumlja, usmerja, 

se z njim pogovarja, mu svetuje ter z njim tudi sodeluje. V čim večji meri naj spodbuja tudi 

razvoj otrokovih veščin pri skrbi za samega sebe, saj pozitivno prispevajo k izgradnji 

otrokove samopodobe. Ena izmed najpomembnejših nalog vzgojiteljice je poskrbeti za 

varnost; otroke je potrebno od samega začetka ozaveščati o njenem pomenu ter navajati k 

sprejemanju odgovornosti. Naloga vzgojiteljice je tudi, da otroke pri vseh dejavnostih 

opominja na varnost, a sočasno omogoča tudi varno igro s čim manj prepovedmi in 

omejevanji. To doseže s sprejemanjem skupnih pravil, katerih se morajo otroci naučiti 

kritično sprejemati. Vzgojiteljica mora med drugim preko pravil otrokom postaviti meje 

sprejemljivega vedenja ter privzgojiti moralni čut – kaj je prav in kaj narobe (Kurikulum, 

1999). 
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Glede na to, v kolikšni meri se vzgojiteljica udejstvuje pri delu z otroki, lahko opredelimo 

njeno vlogo kot direktivno ali nedirektivno. Direktivna vzgojiteljica je manj dejavna in skuša 

le zadovoljiti osnovne cilje predvidenega programa, med tem ko se nedirektivni vzgojitelj pri 

delu veliko bolj aktivno udejstvuje, otrokom pa skuša posredovati čim več raznolikih 

dejavnosti (Retuznik Bozovičar in Metka Krajnc, 2010, str. 169).  

Vzgojiteljičina vloga pa ni zgolj delo z otroki, temveč tudi sodelovanje s sodelavci in 

navezovanje odnosov s starši (Kurikulum, 1999). To opredeljuje tudi zakon o vrtcih (1996), ki 

v 41. členu kot delovno obveznost zaposlenega vzgojitelja navaja »/../ pripravo na vzgojno 

delo, načrtovanje in izvajanje vzgojnega dela, delo s starši ter sodelovanje pri organizaciji 

življenja in dela v vrtcu«. Ravnanja in delovanja vzgojiteljice tako pri delu z otroki, kot pri 

sodelovanju s starši in sodelavci prispeva h kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa. 

 

3.1 VLOGA OSEBNOSTI VZGOJITELJICE PRI DELU Z OTROKI 

 
 »TAKO SE OTROK UČI… 

S premikanjem prstov, z vsrkavanjem navad in odnosov tistih, 
ki so okoli njega, 

potiskanjem in trganjem svojega sveta; 
več preko zadovoljstva, kot preko bolečine, več preko predlogov, 

kot natančnih navodil, 
več skozi prijeten proces, kot preko prisile; 

preko naklonjenosti, preko ljubezni, preko potrpežljivosti, 
preko razumevanja, 

preko pripadanja, preko dela, 
preko bivanja. 

 
Dan za dnem otrok pridobiva nekaj, kar zmoreš ti, nekaj, kar veš ti, 

misli nekaj podobnega, pa vendar ne enakega, kot misliš ti, 
razume tvoje razumevanje. 

 
Ko ti sprejemaš nejasno ali jasno, 

misliš razločno ali nerazločno, 
verjameš nespametno ali pametno, 

sanjaš sivo ali pozlačeno 
ali govoriš neresnico ali resnico.« 

 
Frederic Marfitt, v Žagar, Brajša idr., 2001, str. 87 

Nekoč so verjeli da so otroci rojeni v svet kot »tabula rasa« - kot nepopisan list papirja, 

dandanes pa vemo, da temu ni čisto tako, saj je pri vsakem posamezniku prisotna biološka 

determinanta. Otrok se torej rodi v svet z nekakšnimi predvidljivimi genetskimi zapisi – 
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dispozicijami, med katerimi so tudi dispozicije za razvoj osebnostnih lastnosti. Dispozicije 

pomenijo zgolj pripravljenost za potencialni razvoj določenih lastnosti, ali se bodo te razvile 

ali ne pa je v najbolj grobem opisu odvisno od posameznika samega ter družbe, v kateri bo 

odraščal. Kaj bo iz nebogljenega in odvisnega otroka nastalo, je odvisno od tega, kaj bo ta 

pridobil in se naučil skozi življenje. Gre torej za proces vzgoje in socializacije na eni strani in 

samooblikovanja na drugi strani, kar so izredno pomembni procesi za osebnostni razvoj 

posameznika. Osebnost se torej oblikuje pod močnimi vplivi družbenega okolja in njegovih 

akterjev. Otroštvo je obdobje, v katerem je osebnostni razvoj najhitrejši, morebitne težave in 

neprimerni vzorci pa lahko povzročijo motnje ter preusmerijo celotni tok otrokovega razvoja. 

Starši, družina, vrstniki, vzorniki in vsi ostali akterji v otrokovem življenju, med drugimi tudi 

učitelji in vzgojitelji, v tem obdobju močno vplivajo na posameznika. Ta vpliv je prisoten tudi 

pri oblikovanju otrokove osebnosti ter pri razvoju osebnostnih lastnosti, saj se otrok še 

oblikuje in vrašča v družbeno okolje (Musek, 1993c, str. 335-339). Dejstva, da se otroci že v 

zgodnjem otroštvu osebnostno oblikujejo, se morajo vzgojitelji nenehno zavedati. 

Vzgojiteljeva vloga je torej vzgajati ob zavedanju, da vsako dejanje, vsako vedenje otroku 

predstavlja vzorec, na podlagi katerega se oblikuje njegova individualna osebnost. Da lahko 

uspešno in kakovostno opravlja svoje delo, mora čutiti veliko ljubezen do otrok in do 

pedagoškega poklica. Med otroki in vzgojitelji mora potekati ustrezna komunikacija, saj se le 

tako ustvarjajo dobri odnosi. Za vzdrževanje dobrih medsebojnih odnosov med otroki in 

vzgojitelji Vodopivec (2004 v Hmelak, 2012, str. 8) izpostavlja njihovo sposobnost vživljanja 

v druge – empatijo. 

Osebnost vpliva na vedenje, reagiranje ipd., osebnost vzgojitelja pa vpliva tudi na njegov 

vzgojni slog, saj je je ta odraz vseh njegovih značilnosti in lastnosti. Vzgojitelji imajo različne 

stile vzgajanja, vprašanje pa je, kako ti vplivajo na otroke in njihove razvijajoče se osebnosti. 

Da je vzgojni slog vzgojitelja povezan z osebnostnim razvojem otrok, je znanstveno dokazano 

(Becker, 1964; Maccoby & Martin, 1983; Pitkaenen-Pulkkinen, 1982 v Musek, 1993b, str. 

332). Za lažje razumevanje poglejmo še vzgojne sloge vzdolž treh velikih dimenzij, ki jih 

Becker (1964, v Musek, 1993b, str. 331-332) razlaga takole: vzgojne sloge si lahko 

predstavljamo v prostoru, ki ga omejujejo tri dimenzije. Vsaka od teh ima dva nasprotna pola, 

ki predstavljata skrajnosti nekega vzgojnega sloga. Prva dimenzija loči vzgojni slog, ki ga 

označuje čustvena toplina (ljubezen, naklonjenost) od sloga, ki ga označuje hladen, 

odklonilen in morda celo sovražen odnos. Druga dimenzija označuje na eni strani vzgojne 

sloge z velikim nadzorom in na drugi strani vzgojne sloge z minimalnim nadzorom in 
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pretiranim puščanjem svobode. Tretja dimenzija z nekoliko manjšo razsežnostjo med obema 

skrajnima poloma pa označuje na eni strani miren in odmaknjen odnos do otroka in na drugi 

strani vzgojo, v katero se ali starši ali vzgojitelji preveč vpletajo oz. so nevrotično zaskrbljeni. 

To so torej vzgojni slogi vzdolž treh velikih dimenzij, s katerimi razlagajo vpliv vzgojnega 

sloga na osebnostni razvoj otroka. Empirični rezultati (Becker, 1964) so pokazali, da je 

znotraj prve dimenzije manj težav in problemov, če je vzgoja emocionalna in topla. Glede 

druge dimenzije so ugotovili, da ni primerno izvajanje pretirane kontrole, prav tako ne 

vsesplošno dopuščanje oz. permisivnost. V obeh primerih se otrok razvije v nesamostojno in 

odvisno osebnost z nizko storilnostno naravnanostjo. Seveda je ob tem potrebno poudariti, da 

so dimenzije prostor med dvema poloma in da so ekstremni primeri redki. Večina vzgojiteljev 

se nahaja med obema ekstremoma. 

Na podlagi rezultatov slovenske razvojnopsihološke raziskave (Zupančič in Kavčič, 2007), ki 

se je med drugim usmerjala tudi na razvoj osebnostnih potez prvošolcev, lahko povzamemo, 

da je vzgoja slovenskih vzgojiteljev in vzgojiteljic zadovoljiva. Rezultati so namreč pokazali, 

da so tisti prvošolci, ki so hodili v vrtec, bolj vestni, odprti, ekstravertni, čustveno stabilni, z 

močnejšo voljo kot tisti, k vrtca niso obiskovali. 

3.1.1 Vrednote in moralna vzgoja v vrtcu 

K osebnosti prištevamo tudi duhovno dimenzijo, ki jo predstavljajo motivi in vrednote 

(Musek, 1998, str. 10). Vrednote predstavljajo vse tiste »/…/ stvari in kategorije, ki jih visoko 

vrednotimo in h katerim si prizadevamo« (Musek, 1993a, str. 72). Vsakemu posamezniku so 

pomembne tiste vrednote, katere vplivajo na njegovo delovanje in osebnostno rast. Prisotne so 

v vseh sferah življenja in tudi »vzgojno-izobraževalni proces kliče po vzgoji, osmišljeni in 

izpeljani iz vrednot« (Žerovnik, 1996, tr. 6). Vzgojo za vrednote Snoj (1996, str. 12) razlaga 

kot poskus vplivanja na izboljšanje in izpopolnitev ravni vrednot osebnosti vzgajanca (Snoj, 

1996, str. 12). Kot meni Gough (1998) je cilj tega dosežen takrat, ko se posameznik 

avtomatično oz. rutinsko začne odločati za dobra dejanja, slaba pa zavrača (Lumpkin, 2008, 

str. 46). Res je, da je usmerjenost k spoštovanju vrednot in moralnemu življenju eden izmed 

bistvenih ciljev vsakega človeka, a ta v današnjem potrošniško in materialistično naravnanem 

svetu izgublja svoj pomen. V zavedanju tega dejstva, je pomembno, da vzgojitelji usmerjajo 

tok svojega delovanja k poudarjanju spoštovanja vrednot in moralni vzgoji. Osnovo za etično 

presojo ravnanj vzgojiteljicam in ostalim strokovnim delavcem vrtca predstavlja kodeks 

etičnega ravnanja v vrtcih. Ta vsebuje vrednote povezane z varstvom in vzgojo predšolskih 
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otrok, katere so definirane tudi v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah 1984, v 

Konvenciji OZN o otrokovih pravicah (1989) ter v Deklaraciji o psiholoških pravicah otroka 

(Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010, str. 250).  

Osnovni cilji moralne vzgoje so:  

• razvoj kognitivnih sposobnosti in lastnosti otroka, ki omogočajo nastanek avtonomne, 

odgovorne in strpne moralnosti, 

• zagotavljanje pogojev življenja in učenja v vrtcu, ki prispevajo k optimalnemu razvoju 

otrokovih osebnostnih potencialov, ki upoštevajo temeljne otrokove psihološke pravice in 

potrebe (po varnosti, sprejetosti) ter 

• prebujanje moralnega čuta (Retuznik Bozovičar in Kranjc, 2010, str. 137). 

Otroci se moralnega vrednotenja ne učijo razumsko, temveč intuitivno, saj je povezano z 

njihovim lastnim čustvenim razvojem (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010, str. 136). Pojem 

vrednote so zanje abstrakten in težko predstavljiv pojem, zato mora vzgojitelj otrokom te 

posredovati na razumljiv način. Moralno vrednotenje predšolskih otrok izhaja iz presojanja o 

tem, kaj je dobro/ slabo ter temelji na upoštevanju  pravil, ki jih postavi avtoriteta – tj. odrasla 

oseba (Al-Hooli in A. in Al-Shammari, 2009, str. 383). Zaradi tega je obvezno, da vzgojitelj 

postavi skupinska pravila ter se teh tudi sam striktno drži. Enako meni tudi Žorž (2012, str. 

35), ki poudarja, da se »proces vzgoje za vrednote začne s postavljanjem meja in pravil, z 

zapovedmi in prepovedmi«. Da pa bi vzgojitelji pri delu z otroki spodbujali takšne dejavnosti, 

ki bi otrokom omogočile zavedanje njihovih lastnih vrednot ter tudi vrednot drugih ljudi, bi 

najprej sami morali definirati svoje vrednote in jih razumeti (Šinkovec, 1995, str. 101). V 

samem delovanju pa bi morali slediti svojim vrednotam, četudi je to povezano z osebno 

žrtvijo in odpovedovanjem« (Pergar Kuščar, 2000, str. 162). Od vzgojiteljic se tako na vseh 

področjih pedagoškega dela pričakuje dostojanstveno in zrelo vedenje, ki naj bi odražalo 

zavezanost k moralnim vrednotam, kot so odgovornost, poštenost, spoštovanje. 

 

3.2 VLOGA OSEBNOSTI VZGOJITELJICE PRI DELU S STARŠI 

»S svetom se sporazumevamo na štiri načine. Drugi nas vrednotijo na osnovi naših dejanj, 
našega videza, naših besed in našega načina izražanja.« 

Dale Carnegie (Knez, str. 53) 

Prizadevanje in trud vzgojiteljice za otrokov dobrobit in napredek je uspešno le, če je ob tem 

učinkovito vzpostavljen tudi dober odnos z otrokovimi starši. Kottler in Kottler (2001, str. 73) 



29 
 

menita, da »/…/ noben trud ne zadošča, če domače okolje ne spodbuja otrokovih in naših 

prizadevanj za uspeh /…/«. Iz slednjega razloga je sodelovanje in vzpostavitev partnerskega 

odnosa vzgojitelj – starši izrednega pomena. »Partnerski odnos je enakopraven odnos, ki 

staršem priznava, da so v prvi vrsti oni odgovorni za otrokovo zdravje, izobraževanje in 

osebnostni razvoj /…/« (Ažman, 2012, str. 158). Gre za odnos demokratične narave, pri 

čemer komunikacijo običajno vodi vzgojitelj, starši pa se vključujejo po svojih sposobnostih, 

interesih in znanju. Vzgojitelj starše spodbuja k sodelovanju, jih sprašuje, jim prisluhne, 

upošteva njihova mnenja, potrebe, interese, ob vsem tem pa stremi k doseganju skupnega cilja 

– dobrobit otroka (Pšunder, 1998, str. 71). Psihiater in psihoanalitik Winnicott (Rebula, 2008, 

str. 27) izpostavlja še pomen vzgojiteljeve podpore staršem, kateri se mnogokrat ne čutijo 

dovolj usposobljene za odnos s svojim otrokom ali pa ta odnos vzpostavljajo na napačen 

način. Takšno podporo jim vzgojiteljice omogočijo, če vzpostavijo s starši tak odnos, v 

katerem se ti čutijo varne, upoštevane ter sposobne za vzgajanje. 

V Kurikulumu za vrtce (1999, str. 13) je zapisano, da je pri odnosu vzgojitelji – starši 

pomembno ločevati odgovornosti in pristojnosti enih in drugih. Vzgojitelji morajo tako 

spoštovati zasebno življenje otrok in njihovih družin, njihovo kulturo, identiteto, jezik, 

svetovni nazor, vrednote, prepričanja, navade in običaje; starši pa morajo spoštovati 

strokovnost vrtca kot vzgojno izobraževalne institucije in vzgojiteljev kot njegovih 

predstavnikov. Njihovo sodelovanje in vključevanje v delo je dovoljeno, celo zaželeno, a ob 

hkratnem upoštevanju avtonomnosti vrtca in vzgojitelja (prav tam). V praksi so oblike 

sodelovanja vzgojiteljev in staršev lahko formalne ali neformalne. K formalnim oblikam 

sodelovanja vrtca s starši štejemo govorilne oz. pogovorne ure, roditeljske sestanke ter tudi 

komunikacijo prek pisnih obvestil. Neformalne oblike pa so: interakcije pri sprejemanju in 

oddajanju otrok, proslave, prireditve, izleti, pikniki, delavnice, skupne dejavnostih ipd. 

(Ažman, 2012, str. 163). V vseh naštetih oblikah sodelovanja morajo vzgojitelji biti 

profesionalni, četudi bi njihov odnos s starši utegnil biti prijateljske narave. Ažman (2012, str. 

158) meni, da lahko uspešno in kakovostno sodelovanje vzpostavijo in vzdržujejo samo ob 

upoštevanju sedmih načel dobrega sodelovanja (slika 8). 

 

Slika 7: Načela dobrega sodelovanja s starši (Ažman, 2012, str. 158) 
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Uspešno zaupanje in sodelovanje vzpostavljeno med vzgojitelji in starši je ključno za 

otrokovo zaupanje do vzgojitelja in posledično za otrokovo uspešno vključitev v novo okolje.  

 

3.3 VLOGA OSEBNOSTI VZGOJITELJICE PRI OBLIKOVANJU ODNOSOV S 

SODELAVCI 

Eno izmed načel kurikula za vrtce (1999, str. 8) je načelo timskega načrtovanja in izvajanja 

predšolske vzgoje ter strokovnega izpopolnjevanja. To načelo govori o sodelovanju 

strokovnega osebja znotraj oddelka in znotraj vrtca. A. Polak (2012, str. 17) timsko delo v 

vrtcu opredeli »/…/ kot tisto dogajanje v skupini otrok, ko se dva strokovna delavca (ali več) 

z vzgojno-izobraževalnimi nameni (cilji) hkrati usmerjata na iste otroke v okviru 

posameznega oddelka vrtca, pedagoške dejavnosti znotraj ali zunaj igralnice«. Kako se bo v 

vrtcu timsko delo razvijalo je odvisno med drugim tudi od osebnostnih lastnosti vzgojiteljic in 

ostalih članov tima (Polak, 2012, str. 22). Da na učinkovitost timskega dela različni tipi 

osebnosti strokovnih delavcev različno vplivajo, dokazuje kar nekaj raziskav (Bradley in 

Hebert, 1997; Capretz in Ahmed, 2010; Acuña, Gómez, in Juristo, 2009). 

Zagotovo je ena izmed najpomembnejših osebnostnih lastnosti vseh članov vključenih v tim 

fleksibilnost, saj le-ta pripomore k uspešnemu vzajemnemu sodelovanju, skupnemu 

načrtovanju in medsebojni povezanosti. Vzgojiteljica najpogosteje sodeluje v tandemu - s 

pomočnico vzgojiteljice, sočasno in po potrebi pa sodeluje tudi z ostalimi strokovnimi delavci 

vrtca, kot so npr. psihologi, pedagogi idr. Njihovo timsko delo »/…/ mora temeljiti na skupnih 

(timsko zastavljenih) ciljih, zaupanju in na pozitivni soodvisnosti pri udejanjanju skupnih 

ciljev« (Polak, 2012, str. 17). Pri timskem delu je pomembna tudi odprta komunikacija ter 

iskrenost. Prav zapleti v komunikaciji so eden izmed najpogostejših vzrokov za timsko 

neučinkovitost, zato je pomembno, da vsi člani pedagoškega tima poznajo osnovne elemente 

komunikacije, kot so: govorjenje, poslušanje lastnega govorjenja, poslušanje, poslušanje 

lastnega poslušanja (Polak, 2012, str. 32). Z ustrezno komunikacijo se krepi sodelovalna 

naravnanost in pripadnost timu, to pa krepi medsebojne odnose članov tima. Pripravljenost za 

rast v odnosu s sodelavci je po mnenju A. Rebule (2008, str. 23) bistveni del vzgojne etike. 

Eno izmed učinkovitih metod za vzpostavljanje dobrih odnosov ter pozitivnega sodelovalnega 

vzdušja je poznavanje osnovnih osebnostnih vzorcev, saj le to omogoča uvid v osebnosti 

soljudi. Le to omogoči poznavanje ponovljivih vzorcev osebnostnih značilnosti in s tem 

predvidevanje ravnanja in reagiranja posameznikov. Brez poznavanja osnovnih osebnostnih 
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vzorcev običajno pride do kritičnih ocen, nepravičnih sodb ter nepotrebnih konfliktov v 

odnosih (Littaur in Littauer, 1999, str. 7 in 55). Takšno poznavanje med sodelavci pripomore 

k vzpostavitvi pozitivne soodvisnosti ter kohezivnosti, ki sta temelja uspešnega timskega dela 

(Polak, 2012, str. 19). Posameznik, ki pozna osebnostne profile posameznih tipov osebnosti in 

je sposoben uspešno prepoznavati njihove elemente pri svojih sodelavcih, se lahko nauči tudi 

uspešnega vzpostavljanja dobrih medsebojnih odnosov (Littauer & Littauer, 1999, str 111-

115). 

 

 

4 POMEMBNI VIDIKI IN PODROČJA OSEBNOSTI VZGOJITELJIC 

Leu (2005, str. 2) po pregledu literature na področju kakovosti vzgoje in izobraževanja 

izpostavi kot ključni dejavnik kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa prav učitelja. 

Tako kot je učitelj ključni dejavnik vzgojno-izobraževalnega procesa v šoli, je vzgojitelj 

ključni dejavnik vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcu. Katere so najpomembnejše 

lastnosti za učinkovito in kakovostno vzgojiteljevo pedagoško delo, lahko izpeljemo  iz 

različnih teorij ali avtorjev. V okviru modela »velikih pet« najdemo seznam najpomembnejših 

osebnostnih lastnosti za efektivno in kakovostno vzgojiteljevo pedagoško delo: zanesljivost, 

delavnost, organiziranost, samodiscipliniranost, vztrajnost, odgovornost, umirjenost, veselost, 

ne pretirana zaskrbljenost, sodelovalnost, skrbnost, dobrodušnost, vljudnost, zaupljivost, 

družabnost, zgovornost in samozavestnost, radovednost, domiselnost, intelektualnost, 

kreativnost in ustvarjalnost, kulturnost, občutljivost, fleksibilnost (Arif, Rashid, Tahira, 

Akhter, 2012, str. 163). 

Hopkins and Stern (1996, str. 501-517) podajata seznam karakteristik odličnih učiteljev, v 

katerega vključujeta predanost otrokom, ljubezen do otrok, ki je nujna za uspešno 

vzpostavljanje ljubečih in toplih odnosov, pedagoško znanje, sodelovalno naravnanost , in 

refleksivnost. Pomen učiteljeve refleksivnosti izpostavljajo tudi Žagar, Brajša idr. (2001, str. 

66). Na podlagi opredelitve osebnosti reflektirajočega učitelja, si lahko ustvarimo tudi podobo 

o reflektirajočem vzgojitelju. Zanj menijo, da je med drugim samokritičen, odprt, neposreden, 

iskren, odgovoren, objektiven, predvsem pa poudarijo njegovo brezpogojno ljubezen do 

samega poklica in otrok. Brezpogojna in pristna ljubezen je »/…/ osnova otrokovega 

občutka varnosti«, zato mora biti vzgojiteljica ljubezniva. Ljubezen pomeni »/…/ dejanje 

volje, vdanosti /…/« (Thomson, J. B., 1995, str. 14). Odraža pa se kot skupek prijetnih čustev 
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kot so »/../ naklonjenost, prijaznost, veselje ob stiku, pozornost, ugodje« (Žorž, B. 2012, str. 

213). Reflektirajoči učitelj sprejema in spoštuje otroke takšne, kot so in si ne ustvarja 

predstav, kakšni bi morali biti. Ne spoštuje in ljubi zgolj otrok, temveč tudi samega sebe, le s 

svojim zadovoljstvom in srečo lahko izpopolnjuje otrokovo razvijajočo se osebnost (Žagar, 

Brajša idr., 2001, str. 66). 

B. Marentič Požarnik (2010, str. 226-227) izpostavi nekaj bistvenih učiteljevih osebnostnih 

lastnosti, katere so pomembne tudi za opravljanje vzgojiteljskega poklica. Učitelj (vzgojitelj) 

mora biti ekstravertiran in energičen, empatičen in občutljiv. Pomembno je tudi, da je 

vzgojitelj čustveno stabilen in nagnjen k pozitivnemu čustvovanju. Vzgojiteljica, ki ne zaupa 

sama vase, bo otroke težko motivirala in jih pridobila da ji sledijo, zato je samozaupanje in 

pozitivna samopodoba ključnega pomena. Zelo pomemben je tudi vzgojiteljičin samonadzor 

nad njenim lastnim vedenjem – tej osebnostni lastnosti pravimo proaktivnost. B. Marentič-

Požarnik (prav tam) omenja še »odprtost do negotovosti«, kar predstavlja sposobnosti 

prilagajanja, spreminjanja učnih metod in oblik, postopkov, pripravljenosti, odprtosti za 

novosti. Vzgojitelj mora biti »moralno nekonformistična«, kar pomeni, da je njegova 

stopnja moralnega razvoja visoka, ta pa se kaže v vsakem njegovem udejstvovanju (Čagran, 

1995, str. 36). Pomembna osebnostna lastnost je tudi čustvena kompetentnost, ki jo Ažman 

(2012, str. 177) opisuje kot: 

• zaznavanje lastnih čustev in občutij,izmenjava izkušenj, 

• svobodno ter kraju in času primerno izražanje čustev, 

• odkrivanje lastnih travmatičnih zgodnjih izkušenj in njihovo upoštevanje, 

• moč dopuščanja čustvovanja (tudi žalost) in podpora drugim, 

• razvitost primernih spretnosti za sodelovanje in pogajanje, 

• razmišljanje o sebi, nadzor nad svojo pozornostjo in odnosi, 

• sprejemanje odgovornosti za razvoj in vzdrževanje svoje čustvene kompetence. 

Vzgojiteljica mora biti tudi komunikativna. Za ustrezno komunikacijo mora vzgojiteljica 

poznati funkcije verbalne kot tudi neverbalne vzgojno-izobraževalne komunikacije ter te znati 

uporabljati v vsakdanjih interakcijah z otroki. Pšunder (1998, str. 38) našteva funkcije 

verbalne vzgojno-izobraževalne komunikacije, ki so: 

•  prenos idej, 

• izmenjava izkušenj, 

•  sporočila o objektivni stvarnosti (pojavi, predmeti, procesi, dogodki), 

•  sporočila o subjektivni stvarnosti (doživljaji, občutki, stališča, vrednote), 
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•  dopolnjevanje in podkrepljevanje neverbalne komunikacije ter 

• prikrivanje sporočil neverbalne komunikacije. 

Funkcije neverbalne vzgojno-izobraževalne komunikacije pa so: 

• predstavljanje osebnosti, 

•  izkazovanje občutkov, 

•  izkazovanje stališč in vrednostnih opredelitev, 

•  podkrepljevanje verbalne komunikacije in 

•  prikrivanje sporočil verbalne komunikacije (prikrivanje neresničnih verbalnih sporočil). 

 

4.1 OSEBNOSTNA ZRELOST 

Osebnost vsakega posameznika se začne oblikovati že v otroštvu in se razvija vse življenje. 

Kot najbolj poenostavljen in splošen cilj razvoja osebnosti lahko imenujemo fazo osebne 

zrelosti. A tako kot je težko opredeljiv pojem osebnosti, je težko opredeljiv tudi pojem 

osebnostne zrelosti. Pojmovanja in opisi o tem, kakšna je zrela osebnost, so različna od 

kulture do kulture. Osebnostno zrelost različni avtorji različno definirajo. Musek in Pečjak 

(1994, str. 146) menita, da »osebnostna zrelost pomeni razvito in skladno delovanje osebnosti, 

ki usposablja posameznika, da na ustrezen način uravnava svoje življenje«. Zrelost kot taka ne 

pomeni odsotnosti težav, temveč se kaže v uspešnem zaznavanju ter reševanju težav (Musek, 

Tušak in Zalokar Divjak, 1999, str. 18). Hrnjica (1982 v Lamovec, 1994, str. 98) osebnostno 

zrelost opredeljuje kot konstrukt, ki označuje določeno stopnjo dosežene integracije 

osebnosti, stopnjo skladnosti med razvojnimi potenciali in dosežki ter stopnjo uspešnosti 

integracije v družbeno okolje ob upoštevanju potreb drugih ljudi, osnovnih norm vedenja in 

osnovnih vrednot družbe, ki ji posameznik pripada«. Tudi v Heathovem delu iz leta 1965 

(Lamovec, 1994, str. 97), najobsežnejšem delu na področju osebnosti, najdemo raziskavo, v 

kateri je avtor spraševal strokovnjake in nestrokovnjake, kako si zamišljajo zrelo osebnost. 

Preizkušanci so se najbolj strinjali, da ima zrela osebnost realističen odnos do življenja, 

občutek za prave vrednote, da je dobro integrirana, odprta za nove izkušnje, ima sposobnost 

za nadaljnji razvoj, da je prilagodljiva, tolerantna, sposobna za uravnavanje napetosti 

vsakdanjega življenja ter da je topla oseba, ki spoštuje druge. Zaradi kompleksnosti pojma 

ločimo različne komponente osebnostne zrelosti: telesno zrelost, čustveno zrelost, spoznavno 

zrelost, socialno zrelost in moralno zrelost. (Musek, Tušak in Zalokar Divjak, 1999, str. 18). 

Spet drugi avtorji trdijo, da popolne zrelosti na področju osebnosti ni, med njimi tudi Novak 

(1995, str. 61), ki meni, da čiste avtonomne in popolnoma zrele osebnosti ni in da lahko 
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govorimo le o heteronomno avtonomni, relativno zreli, zdravi, samorealizirani in 

uravnoteženi, dorasli osebnosti.  

Kljub temu, da je kakovost vzgoje otrok v veliki meri odvisna od vzgojiteljevih osebnostnih 

lastnosti, se je pomembno zavedati tudi dejstva, na katerega opozarja M. Batistič Zorec (2001, 

str. 25), ki meni, da »pretirana idealizacija« vzgojitelja kot »vsestranskega« in popolnega 

človeka ni za nikogar koristna. Takšen ideal popolne vzgojiteljice je v praksi le iluzija, 

nenehen trud za dosego tega pa vodi v izgorelost. 

 

4.2 SAMOPODOBA IN SAMOSPOŠTOVANJE 

»Le vzgojitelj s pozitivno samopodobo lahko začuti  vso globino in smisel svojega poklica, v 
njem najde zadovoljstvo in drobne nagrade za svoj trud.« 

Youngs, 2000, str. 12 

Potreba vsakega duševno zdravega človeka je imeti dobro mnenje o samem sebi in nenehno 

prizadevanje hranitve in krepitve tega. Takšna potreba o samozavedanju in doživljanje 

samega sebe naj bi bila najbolj izviren element posameznikove osebnosti. Govorimo o 

samopodobi, ki jo Musek (1998, str. 15) opredeljuje kot celoto informacij, znanj, predstav, 

ocen, čustev in vrednotenj o nas samih, ki je na poseben način organizirana v našem spominu. 

Začetnik sodobnega pojmovanja samopodobe, N. Branden, pa samopodobo razlaga kot 

integrirano vsoto samoučinkovitosti in samospoštovanja (Youngs, 2000, str 12). Samopodoba 

predstavlja duševno strukturo osebnosti, ki je prav tako odločujoči člen v verigi dejavnikov 

našega ravnanja in vedenja. To pomeni, da pazimo, da je naše ravnanje takšno, kot sami 

mislimo, da je pravilno in spodobno. Informacije o pravilnem in spodobnem načinu vedenja o 

tem, kakšni smo in kakšni naj bi bili, že od zgodnjega otroštva vplivajo na razvoj 

posameznikove samopodobe. Velik del te je tako »…proizvod procesov socialnega 

konstruiranja in socialnega zrcaljenja.« (Musek, 1993, str. 344-349). Samopodoba je za 

vzgojitelja pomembna, saj mu omogoča zaupanje v svoje lastne sposobnosti ter uspešno 

soočanje z vsakdanjimi izzivi (Youngs, 2000, str. 12). Book, Byers, and Freeman (1983) 

poročajo, da je mladim perspektivnim učiteljem bolj pomemben cilj izgradnje samopodobe, 

kot pa doseganje izjemnih akademskih dosežkov (Walls, Nardi, Minden in Hoffman, 2002, 

str. 40). 
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Youngs (2000) vzgojitelja z visoko samopodobo opisuje kot čustveno stabilnega, gotovega, 

odločnega in optimističnega. Tak vzgojitelj se zaveda lastne vrednosti in pomembnosti svojih 

dosežkov, ne da bi potreboval nenehno odobravanje drugih. Na ljudi se odziva pozitivno in si 

prizadeva biti koristen, prijazen, dovzeten in dostopen. Razvija in ohranja trdne medsebojne 

odnose in išče načine konstruktivnega sodelovanja z drugimi. Poudarja pristne osebne odnose, 

kar pomeni, da želi otroke in sodelavce dobro (s)poznati. Razvija sočuten in empatičen odnos 

do sebe in drugih ter spodbuja in pohvali otroke in sodelavce. Pedagoško delo mu nudi veliko 

zadovoljstva. Prizadeva si dobiti povratne informacije o svojem delu, nasvete pa upošteva in 

jih ne razume kot kritiziranje. Visoka samopodoba mu omogoča, da je pri soočanju s težavami 

psihološko trden. Je prepričan vase, želi biti učinkovit, zato je pripravljen sprejeti izzive in se 

soočiti z novimi izkušnjami. Rad sodeluje v številnih dejavnostih, izraža željo po raziskovanju 

in preizkušanju novih metod dela. Za svoja dela prevzeme odgovornost (prav tam). 

 

4.3 EMPATIJA 

Empatijo opredeljujemo kot zmožnost posameznikovega zaznavanja in vživljanja v občutja in 

misli neke druge osebe (Kottler in Kottler, 2001, str. 43). Takšna zmožnost vživljanja v 

sočloveka je za vzgojitelja zelo pomembna, saj le tako lahko razume vsebino otroškega 

doživljanja in čutenja, njihova razmišljanja, zaznava otrokovo notranje dogajanje ali začuti 

otrokovo potrebo po njegovi pomoči Empatičen vzgojitelj je sposoben » /…/ odkrivati in 

prepoznati pri otrocih emocionalno-motivacijske dejavnike njihovega vedenja, izbrati 

ustrezna vzgojna sredstva in postopke ter prilagajati komunikacijo vsakemu otroku« (Hmelak, 

2012, str. 8). Svojo empatičnost izraža z namenjanjem pozornosti, poslušanjem, 

sočustvovanjem. Takšno poistovetenje z otrokom pa ne pomeni zgolj razumevanja njegovih 

čustev, misli in delovanja. Kot meni Lachman (2008, v Simonič, 2010, str. 42) to pomeni tudi 

predvidevanja otrokovih bodočih reakcij, Retuznik Bozovičar in Krajnc (2010, str. 175) pa 

menita, da je del pristne empatičnosti tudi zavestno prepoznavanje lastnega neposrednega 

(trenutnega) odzivanja na to dogajanje. Poznavanje lastnih čustev, samorefleksija in 

samozavedanje nam omogočajo, da naše razlage otrokovih vedenj niso preveč osebne in 

pristranske. 

 

4.4 ČUSTVENA INTELIGENTNOST IN ČUSTVENA STABILNOST 

Čustva so »/…/ duševni procesi, s katerimi doživljamo poseben odnos do pojavov, 

predmetov, oseb, njihovo privlačnost ali pa neprivlačnost, njihovo svojevrstno doživljajsko 
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vrednost in barvitost.« (Musek in Pečjak, 2001, str. 67). Čustveno nestabilna vzgojiteljica s 

svojim negativnim pristopom do otrok nezavedno prenaša svoje napetosti in nevrotične 

probleme na otroke, te nenehno kritizira, je pretirano kritična, pretirano stroga, agresivna in 

sovražna. 

Salovey in Mayer (1990 v Avsec, 2007, str. 250) sta emocionalno inteligentnost definirala kot 

»/…/ sposobnosti prepoznavanja lastnih čustev in čustev drugih, njihovega razlikovanja in 

uporabe pri mišljenju in vedenju.« Posamezniki z visoko čustveno inteligentnostjo lažje 

prepoznavajo čustva drugih, lažje ozaveščajo svoja čustva ter ta tudi lažje nadzorujejo, kar 

pripomore k večjemu interesu in trudu za osebnostno rast. Zaradi zmožnosti razumevanja in 

nadzorovanja čustev je njihovo soočenje s problemi bolj racionalno, učinkovito in manj 

stresno (Avsec, Masnec in Komidar, 2009, str. 74). Ersay (2007) razlaga povezavo med 

vzgojiteljevimi čustvenimi procesi in čustvi otrok. Vzgojiteljice sposobne ozaveščanja svojih 

čustev, lažje spodbujajo otrokovo izražanje čustev ter sprejemajo in spoštujejo tudi njihova 

negativna čustva. Na tabeli 5 so prikazana področja emocionalne inteligentnosti po Saloveyu 

in Mayerju. 

Tabela 5: Področja emocionalne inteligentnosti (Mayer in Salovey, 1997 v Avsec, 2007, str. 252) 

Refleksivno uravnavanje emocij za spodbujanje emocionalne in intelektualne rasti 

Sposobnost sprejemanja 
emocij, tako prijetnih kot 
neprijetnih 

Sposobnost 
refleksivnega 
vživljanja v emocije 
ali kontroliranja glede 
na oceno koristnosti 

Sposobnost refleksivnega 
spremljanja emocij pri 
sebi in drugih (npr. 
prepoznavanje jasnosti, 
vplivnosti posameznih 
emocij) 

Sposobnost upravljanja 
z lastnimi emocijami 
drugih (npr. ublažitev 
negativnih emocij in 
povečevanja prijetnih) 

Razumevanje in analiza emocij, uporaba emocionalnega znanja 

Sposobnost razvrščanja 
emocij in sposobnost 
poimenovanja emocij 

Sposobnost 
interpretiranja 
pomena emocij (npr. 
žalost povezana z 
izgubo) 

Sposobnost razumevanja 
kompleksnih emocij 
(npr. sočasno občutje 
ljubezni in sovraštva) 

Sposobnost 
prepoznavanja 
razvijanja emocij (npr. 
prehod od jeze do 
zadovoljstva ali od 
jeze do sramu) 

Emocionalno spodbujanje mišljenja  

Spodbujanje usmerjanja 
mišljenja z emocijami – z 
usmerjanjem pozornosti 
na pomembne 
informacije 

Sposobnost 
presojanja in analize 
občutij v spominu s 
pomočjo jasnih in 
primernih emocij 

Sposobnost spreminjanja 
razpoloženja; 
upoštevanje multiplega 
pogleda na stvari s 
spreminjanjem 
emocionalnih stanj 

Spretnost spodbujanja 
dostopa do specifičnih 
problemov s pomočjo 
emocionalnih stanj 

Zaznavanje, ocenjevanje in izražanje emocij 

Sposobnost identifikacije, 
lastnih emocionalnih 
stanj, občutij mišljenja 

Sposobnost 
identifikacije emocij 
pri drugih, v 
umetniških delih ipd. 
skozi jezik, zvok, 
zunanjost in vedenje 

Sposobnost natančnega 
izražanja emocij in 
potreb, povezanih s temi 
emocijami 

Sposobnost 
razločevanja med 
natančnim – 
nenatančnim, iskrenim 
– neiskrenim 
izražanjem emocij 
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Za razliko od čustveno nestabilne in čustveno manj inteligentne vzgojiteljice, katere 

razpoloženja so velikokrat neskladna z danimi okoliščinami, je čustveno stabilna in 

inteligentna vzgojiteljica zmožna otrokom posredovati vzorce najrazličnejših čustvovanj, 

primernih za dane okoliščine. 

 
 

4.5 PSIHIČNO ZDRAVJE, SUBJEKTIVNO BLAGOSTANJE IN OSEBNOSTNE 

MOTNJE 

Dober vzgojitelj mora biti pozitivno naravnana oseba, ki ima do življenja spoštljiv odnos. Z 

optimalnim človeškim doživljanjem in z njim povezanim uspešnim in učinkovitim 

delovanjem in obnašanjem, se ukvarja pozitivna psihologija. Psihično zdravje Jahoda (1958 v 

Musek in Avsec, 2006, str. 53) opredeljuje kot »/…/ stopnjo ravnovesja med znaki 

optimalnega psihičnega delovanja na eni strani in motenega delovanja na drugi strani«. S 

psihičnim zdravjem je močno povezano subjektivno blagostanje, za katera Musek in Avsec 

(2006, str. 51-53) na podlagi rezultatov različnih raziskav menita, da sta močno povezana z 

najpomembnejšimi osebnostnimi dejavniki. Psihično blagostanje lahko imenujemo tudi 

dobrobit (angl. »well being«) ali zadovoljstvo z življenjem. Najpomembnejši psihični vidiki 

subjektivnega blagostanja so zadovoljstvo z življenjem, pozitivna emocionalnost, optimizem, 

sreča, zanos, upanje, modrost, skromnost ipd. (Musek in Avsec, 2006, str. 53). Vse naštete 

vidike lahko obravnavamo kot pomembne sestavne elemente za kakovostno opravljanje 

pedagoškega poklica. Če so slednji pri osebi, ki opravlja poklic vzgojitelja odsotni, je velika 

verjetnost, da bo kakovost dela manjša, kot bi bila sicer. 

Kadar človek negativno doživlja svet in samega sebe, ima psihične probleme ali motnje, ki 

vodijo k psihičnemu »nezdravju«. Težave, motnje, problemi, krize, frustracije ipd. so do neke 

mere normalni življenjski pojavi, ki lahko delujejo kot izzivi. Kadar se ti začnejo pojavljati 

prepogosto, pa nastopijo kot psihične obremenitve (Musek, Tušak in Zalokar Divjak, 1999, 

str. 22). Večina teh je psihične in socialne narave; npr. duševne obremenitve, moteni 

medosebni odnosi, napačna vzgoja, neugodne socialne in gmotne razmere (prav tam, str. 20). 

Kako se posamezniki soočajo s stresorji je odvisno od njihovih osebnostnih značilnosti. 

Uspešno premagovanje stresa (osebna čvrstost) je tem večja, čim bolj se posameznik loteva 

življenjskih nalog aktivno in angažirano, čim bolj jih jemlje kot izziv in ne kot neobvladljivo 

prepreko ter čim bolj je prepričan, da lahko sam nadzoruje dogodke in svoje življenje (prav 

tam, str. 28). Številne vzgojiteljice se srečuje s stresom, a ga marsikatera ne zmore 
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obvladovati uspešno. Spet drugim stres morda ne predstavlja težav, a imajo določene druge 

osebnostne značilnosti, katere prispevajo k neustreznemu delovanju.  

Vzgojiteljice, ki posedujejo značilnosti osebnostnih motenj (tabela 6), niso primerne za 

opravljanje tega poklica. Nadzor ustreznega vedenja in ravnanja vzgojiteljic na delovnem 

mestu morajo nadzirati njihovi nadrejeni, ti. pedagoški vodije in ravnateljie vrtcev. 

Tabela 6: Seznam osebnostnih motenj po klasifikaciji DSM-III-R (Musek, Tušak, Zalokar Divjak, 1999 

str. 34-35) 

Vrsta osebnostne motnje Glavne značilnosti 

Paranoidna motenost Prepričanje v zle namere in ogroženost s strani drugih; nezaupnost in očitanje 
nezvestobe v odnosu do partnerjev, prijateljev 

Shizoidna motenost Ravnodušnost do socialnih stikov, bližine, odnosov in norm, omejenost v 
doživljanju in izražanju čustev, samotarstvo 

Shiziotipska motenost Čudaštvo in ekscentričnost v obnašanju in govoru, manko socialnih odnosov, 
nenavadna doživljanja, sumničavost 

Antisocialna motenost Neodgovorno, nasilniško, antisocialno obnašanje, delinkventnost, 
razburljivost, lažnivost, brez čuta za kesanje in krivdo 

Mejna motenost Razpoloženjska nestalnost, čustvena nestabilnost s prehodi v depresivnost, 
tesnobo; pomanjkljiv nadzor nad jezo in sovražnostjo; nestabilnost in nihanje v 
medosebnih odnosih, samopodobi, prehajanje iz ekstrema v ekstrem, 
impulzivnost; kronična občutja utrujenosti in zdolgočasenosti, pomanjkanje 
interesov, suicidalne grožnje in samoagresivna dejanja 

Histrionična motenost Prekomerna, pretirana emotivnost in iskanje pozornosti, preokupiranost z 
videzom in privlačnostjo, zapeljivost, težnja po takojšnjih zadovoljitvah 

Narcistična motenost Samoljubje, samovšečnost, občutja grandioznosti, samopoveličevanje, 
pomanjkanje empatije, pretirana občutljivost na mnenja drugih; prekomerno 
odzivanje na kritike drugih (jeza, sram, občutek ponižanosti); zavidljivost 

Ogibalna motenost Prekomerna in pretirana plašnost, nelagodnost v socialnih situacijah, strah 
pred negativnimi ocenami, ogibanje socialnim stikom, socialne bojazni, strah 
pred novim 

Odvisnostna motenost Pretirano odvisno in podredljivo obnašanje, nezmožnost odločanja (prepušča 
odločanje o sebi drugim), podrejanje drugim, iskanje podpore in pohvale 

Obsesivno kompulzivna 
motenost 

Perfekcionizem, togost, neprilagodljivost, preokupacija s podrobnostmi, 
pretirana tankovestnost, natančnost, čistost, redoljubnost, pikolovstvo, 
čustvena neizrazitost, pomanjkanje velikodušnosti, skopuštvo; pretirane 
bojazni, kaj bo, če stvari ne bodo narejene prav 

Pasivno agresivna 
motenost 

Negativizem, pasivno upiranje zahtevam in izpolnjevanju socialnih in 
poklicnih nalog, nemarnost, lenoba, neupravičeno upiranje in kritika v odnosu 
do predpostavljenih, zanemarjanje in opuščanje dolžnosti z vsemi mogočimi 
izgovori, protestiranje, kritikanstvo, odklanjanje zadolžitev 

 

Zelo pomembno je da vzgojiteljica v svoji osebnosti nima nikakršnih osebnostnih motenj, saj 

otroci prevzemajo tudi negativne vzorce vedenja, ki se vgrajujejo v njihove razvijajoče se 

osebnosti.  
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5 OSEBNOSTNI UČITELJ/ VZGOJITELJ 

»Vsak učitelj naj bo osebnost in s tem seveda že sam po sebi tudi vodnik; t. j. dejanski učitelj.« 

Gogala (1930/31, str. 198) 

Osebnost vzgojiteljic, o kateri bom pisala v nadaljevanju, ni vezana na izobrazbo, ampak je 

povezana s stopnjo človekove vzgojenosti v ožjem smislu. V nadaljnjem besedilu bo poleg 

poimenovanja vzgojitelj vključeno tudi poimenovanje učitelj, saj so se avtorji ob 

opredeljevanju osebnosti usmerjali predvsem na učitelja. Ker menim, da so opisane 

značilnosti enako pomembne za vse strokovne delavce v celotni vertikali vzgojno-

izobraževalnega sistema, oba izraza pomensko enačim.  

Vzgojitelji predšolskih otrok so pomemben dejavnik v » / …/ izgradnji in oblikovanju 

človeka, pri čemer so poleg ustrezne izobrazbe pomembne tudi njegove osebnostne lastnosti, 

sposobnosti, duhovne in etične vrednote ter njegov odnos do dela in otrok« (Hmelak, 2012). 

Izobrazba je za kakovostno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela sicer prvotnega 

pomena, a ta sama po sebi ni zadostna. Ob njej se mora posameznik kot osebnost 

izpopolnjevati, tako da se » / …/ znanje, strokovnost, izobrazba zlijejo v novo kvaliteto 

osebnosti, v kulturnost« (Divjak, 1977, str. 34 v Hmelak, 2012). Odlikuje ga predvsem 

brezpogojna ljubezen do dela z otroki ter spoštovanje otrok kot individuumov. Preplet 

vzgojiteljevih osebnostnih značilnosti in različnih spretnosti se odraža v njegovem vedenju in 

delovanju. Pri delu z otroki naj bi te najbolj prišle do izraza pri izvajanju prikritega kurikula, 

za katerega Apple (1992 v Hmelak, 2012, str. 7-8) meni da je » / …/ zelo pomemben, saj 

otroci v vrtcu z njegovo pomočjo usvajajo vsakdanje navade«. Poleg dobre splošne 

razgledanosti, strokovne izobrazbe, ljubezni do otrok in do poklica, pa Plestenjak (1990 v 

Hmeljak, 2012, str. 8) navaja še v literaturi pogosto omenjene osebnostne lastnosti vzgojitelja. 

Te so: humanost, samostojnost, odgovornost, sproščenost, živahnost, optimizem, 

objektivnost, tolerantnost, razumevanje, ustvarjalnost, pozornost, samokritičnost, čustveno 

stabilnost, sposobnost opazovanja, inteligentnost, vztrajnost, čustveno toplino, prijaznost, 

smisel za humor itd. Vse te lastnosti, ki so dandanes splošno zaželene, je Gogala (1966, str. 

84-92) omenjal že v času, ko je bil v družbi močno zastopan avtoritarni lik učitelja. 

Osebnostni učitelj, o katerem govori, je nadzorno opisan lik vzgojitelja z ustreznimi 

osebnostnimi lastnostmi za kakovostno opravljanje pedagoškega dela. V nadaljevanju 

povzemam bistvene lastnosti osebnostnega učitelja po Gogali (prav tam). Osebnostni učitelj je 

izrazita karakterna osebnost. Je enkraten in samosvoj. Spoštuje samega sebe, kar pa ne 
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pomeni da je samoljuben in zagledan vase, temveč da je spoštuje svoja lastna načela. Je 

ponosen in zvest samemu sebi, saj spoštuje svoje želje in namene. Stoji za svojimi prepričanji 

in spoznanji, zanje pa se je pripravljen boriti, četudi bi bil zaradi tega preganjan. Ima pogum 

zavračati vsesplošno ideologijo in pripadati manjšini, ki zagovarja določeno prepričanje, 

katerega večina ne priznava. Takšnega prepričanja se ne oklepa, ker bi zgolj želel izstopati od 

večine, ali ker bi želel zgolj negovati svoje interese. To bi ga opredeljevalo za individualista 

ali egoista, kar pa osebnostni učitelj nikakor ni. Ravno nasprotno, je izjemno družaben in 

družbeno usmerjen človek, ki želi vsa svoja znanja, spretnosti in sposobnosti deliti za občo 

družbeno dobrobit in kulturni napredek. Svojega znanja ne dojema kot edinega pravilnega in 

ga ne želi brezpogojno le deliti, temveč je le-ta pripravljen izpopolnjevati s sprejemanjem 

znanja od drugih, pri tem pa je kritičen in samostojen. Novih spoznanj in dognanj ne išče le v 

svoji stroki, temveč udi na vseh drugih področjih, med seboj pa jih vsebinsko povezuje, tako 

da tvorijo enoten miselni sistem. Po novostih ne sega le zaradi novosti samih, temveč jih 

odobrava zaradi njihove utemeljenosti, to pa mu omogoča njegova stvarna kritičnost. Za 

osebnostnega učitelja je značilna njegova kulturna širina, splošna razgledanost in njemu lasten 

svetovni nazor, pridobljen z lastnim mišljenjem. Ta nazor je v skladu z njegovim življenjskim 

nadzorom, saj vedno deluje tako, kot misli, da je prav. Takšen svetovni nazor mu omogoča 

jasno ocenjevanje in presojanje ljudi, sveta in življenja ter ga oblikuje v notranje 

uravnovešenega, mirnega in doslednega človeka. Ta notranja enotnost in urejenost se med 

drugim kaže v doslednosti njegovih dejanj, v njegovi zavestni discipliniranosti ter zahtevnosti 

do samega sebe. Slednji dve lastnosti mu nista v breme, ravno nasprotno, kažeta se v vedrosti 

ter sproščenosti. Osebno je predan učiteljskemu poklicu ter dolžnostim, ki jih ta prinaša. A ni 

predan dolžnostim, ki mu jih narekujejo drugi, temveč tistim, ki jih sam spozna kot lastne 

dolžnosti. Teh ne izvršuje, ker so predpisana in ker je njegovo opravljanje teh nadzirano od 

zunaj, temveč zato, ker mu to prinaša osebno zadoščenje. Zaradi osebne naravnanosti je pri 

njem moč začutiti posebno toplino ter strast do dela, njegova delavnost pa je lahkotna, a 

izjemno produktivna. Delo in delovne ljudi visoko ceni ter spoštuje. Spoštuje in brez 

ljubosumja priznava tudi uspehe drugih. Njegova notranja motiviranost do dela prispeva k 

njegovi osebnostni rasti in nenehnemu izpopolnjevanju. Je napreden in ne konservativen. 

Njegova osebnostna moč raste iz njegovega interesa do dela, iz izpopolnjevanja samega sebe 

in aktivnega udejstvovanja. Osebnostno raste tudi ob neposrednih stikih z drugimi močnimi 

osebnostmi, ki so mu vzor in katerim se želi približati. Zaveda se glavnega načrta in 

pomembnosti poslanstva svojega poklicnega udejstvovanja, zato verjame v svoje delo, v svoje 

načrte, v svoj uspeh verjame in zaupa ter stremi k uresničevanju tega. Pravimo, da je 
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pedagoški optimist. Prav tako kot vase in v svoje delo, verjame tudi v človeka (otroka) in 

njegov izobraževalni in vzgojni razvoj. Ne samo da je pedagoški optimist, je tudi življenjski 

optimist, kar pomeni, da verjame v zmago vrednostnega sveta, v zmago političnih, moralnih 

in družbenih vrednot, verjame v prihodnost. Čeprav je usmerjen v prihodnost, se vedno mirno 

loteva nalog, ki so pred njim. V vsem je zanesljiv, saj skuša vsako delo resno ter odgovorno 

izpeljati. Vse otroke obravnava enako in v enakopravni meri svojo pozornost posveča delu z 

manj razvitimi in manj sposobnimi kot tudi z nadarjenimi učenci. Med njimi nikoli ne dela 

razlik in nikoli ne daje prioritete enim na račun drugih (prav tam). Ugotovimo torej, da je imel  

Gogala (prav tam) glede lika osebnostnega učitelja in vzgojitelja že pred skoraj petdesetimi 

leti zelo visoke zahteve, ki jih je v sodobnem času težko dosegati. Da bi se sodobni učitelji in 

vzgojitelji približevali opisanim značilnostim, morajo ozaveščati pomembnost svojega 

kontinuiranega osebnostnega in profesionalnega razvoja. 

 

6 PROFESIONALNI IN OSEBNOSTNI RAZVOJ VZGOJITELJA 

Pojem profesionalni razvoj izhaja iz pojma profesionalnost, ki ga Hoyl (1989; Javornik 

Krečič, 2008, str. 10) definira »/…/ kot kvaliteto profesionalnih znanj, spretnosti in vrednot, 

vsebovanih v profesionalni praksi /…/«. Profesionalni razvoj vzgojitelja je torej »/…/ proces 

vseživljenjskega učenja, v katerem ta osmišlja in razvija svoja pojmovanja /…/ ter izboljšuje 

svojo delovno prakso« (Ažman, 2012, str. 173). Proces profesionalnega razvoja vzgojitelja 

predšolskih otrok se začne z izbiro študija predšolske vzgoje. Skozi izobraževanje ta pridobi 

ustrezna vsebinska/ predmetna znanja, splošna pedagoška znanja, znanja psihologije, 

didaktična znanja, kurikularna znanja in praktična znanja (Ažman, 2012, str. 174). Čas študija 

je tudi čas intenzivnega osebnostnega zorenja in oblikovanja. Po mnenju študentov predšolske 

vzgoje, ti v času študija na osebnostnem področju najintenzivneje razvijajo svojo 

prilagodljivost, empatijo, predanost delu in poklicu, vztrajnost in inovativnost; od nadaljnjega 

poklicnega udejstvovanja pričakujejo možnosti za vseživljenjsko učenje, pridobivanje novih 

izkušenj in nadaljnje strokovno izobraževanje (Polak in Devjak, 201, str. 307-308). 

Profesionalni razvoj predstavljajo vsa znanja in aktivnosti, ki razvijajo vzgojiteljeve 

spretnosti, znanja in strokovnost. Pomemben dejavnik profesionalnega razvoja pa je tudi 

osebnostni razvoj (Hmelak, 2012). Ta se ne zaključi po obdobju adolescence, kot so mislili še 

pred nekaj desetletji, temveč se nadaljuje tudi v odrasli dobi. Gre za celosten proces rasti, ki 
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poklicno raven močno povezuje z osebno ravnjo (Javrh, 2011, str. 7). Osebnostna rast v 

kontekstu profesionalnega razvoja se nanaša na »/…/ dograjevanje osebnosti v smislu 

progresivnega vedenja, nadgradnje osebnostnih lastnosti in premik od manj kompleksnega k 

bolj kompleksnemu zaznavanju in razumevanju sveta«, razumeti pa jo moramo tudi kot težnjo 

po samopreseganju (Brečko, 1998, str. 18-19). »Osebnostno dozorevanje na eni strani in 

pridobivanje poklicnih znanj in izkušenj na drugi / …/ ustvarjata najboljše pogoje za 

kakovostno vzgojo in izobraževanje v predšolskem obdobju« (Hmelak, 2012, str. 7). 

Ažman (2012, str. 174) znotraj profesionalnega razvoja, poleg poklicnega in osebnostnega 

omenja še socialni razvoj. 

 
Slika 8: Tri področja profesionalnega razvoja (Ažman, 2012, str. 17) 

Kar nekaj dejavnikov lahko naštejemo, ki so predpogoj za morebiten strokovni in 

profesionalni razvoj. Prvi izmed teh je dovzetnost za osebnostno rast. Določenim 

posameznikom biološke dispozicije ali drugi dejavniki zavirajo napredovanje in osebno rast, 

zato ostanejo na določeni točki razvoja. Nadalje, k profesionalnemu razvoju pomembno 

prispeva vzgojiteljevo poznavanje samega sebe. »/…/ Osebnost je mogoče spremeniti le ob 

spoznanju napak, ki jih je posameznik vgradil vanjo« (Adler, 1999, str. 183). Samo vzgojitelj, 

ki zna prepoznavati svoja občutja, ki zna ta razumeti in analizirati, lahko napreduje. Tisti, ki 

npr. ne prepozna svojega razburjenja, agresivnosti ali svojih napak, ne more delovati v smeri 

premagovanja le-teh. Med drugim mora biti sposoben pravočasno prepoznati tudi svoja 

ravnanja, ki vodijo v izgorelost, saj je tudi skrb zase del profesionalnosti (Ažman, 2012, str. 

190). Ob omenjenem dejavniku samo-poznavanja je potrebno omeniti še samokontrolo, za 

katero Barr (1961, v Arif, Rashid, Tahira, Akhter, 2012, str. 163) meni, da je v veliki meri 

povezana z učinkovitostjo dela. Pomemben dejavnik poklicne profesionalizacije je tudi 

posameznikovo izkazovanje interesa za napredovanje in motivacija za nenehen samorazvoj 

(Ažman, 2012), kar bi lahko poimenovali tudi samoizobraževanje. V članku Učiteljeva 

•ozaveščanje in spreminjanje pojmovanj

•usvajanje spretnosti, pridobivanje znanjaPOKLICNI RAZVOJ

•pozitiven odnos do sodelovanja s kolegi

•aktivno sodelovanjeSOCIALNI RAZVOJ

•ozaveščanje in razumevanje lastnih misli in občutkov

•prevzemanje odgovornosti za poklicni razvojOSEBNOSTNI RAZVOJ
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osebnost v Učiteljskem tovarišu iz leta 1938 je zapisano da je samoizobraževanje predpogoj 

in celo življenjska potreba vsakega pripadnika pedagoškega področja. Ti naj bi spremljali vsa 

najnovejša stremljenja moderne psihologije in pedagogike, vse novosti na pedagoškem polju, 

s čimer bi se izpopolnili v učiteljsko/ vzgojiteljsko osebnost. Do povprečne osebnosti naj bi se 

lahko povzdignil vsakdo, ki ima trdno voljo in dovolj vztrajnosti za samovzgojo in 

samoizobraževanje, a v velike in močne osebnosti naj bi se lahko razvili res samo določeni 

posamezniki, ki imajo za to že prirojene lastnosti. Čagran (1995, str. 35) meni, da z nenehno 

težnjo k optimalnemu razvoju svojih zmožnosti pedagoški delavci uresničujejo svoje celovito, 

univerzalno-konkretno bistvo. Enako meni Javrh (2011), ki kot najpomembnejšo kompetenco 

za uspešnost razvoja pedagoškega poklica navaja zmožnost za aktivno in angažirano 

načrtovanje lastne kariere. . Svojo profesionalno kompetentnost naj bi vzgojitelj torej razvijal 

na kognitivnem, praktičnem in moralnem področju (Javornik Krečič, 2008, str. 21). 

 
Slika 9: Področja učiteljevega/ vzgojiteljevega razvoja profesionalne kompetentnosti (Javornik Krečič, 

2008, str. 21) 

Za kakovosten profesionalni razvoj so soodgovorni tudi vodilni v izobraževalni instituciji 

(vrtcu). Avsec, Čuček idr. (2007, str. 93) menijo, da morajo ti skrbeti za dolgoročen, 

sistematičen in načrtovan razvoj kadra ter zaposlenim omogočati možnost strokovnega 

razvoja ter delovni in osebnostni razvoj. Valenčič Zuljan idr. (2011, str. 467) pa navajajo, da 

je kakovost profesionalnega razvoja odvisna tudi od kakovosti samih izobraževalnih vsebin, 

izvajalcev teh, ter od podpore posamezniku skozi različne faze razvoja.  

Vzgojno izobraževalni proces tako od vzgojiteljev predšolskih otrok zahteva kontinuiran 

profesionalni razvoj, katerega je potrebno razumeti kot prepletanje pridobivanja poklicnega 

znanja ter osebnostnega dozorevanja.  

•KOGNITIVNO PODROČJE 
(vem, da ...)

•PRAKTČNO PODROČJE 
(vem, kako ...)

•MORALNO PODROČJE 
(vem, čemu ...)

PROFESIONALNA 
KOMPETENTNOST
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II EMPIRIČNI DEL 

7 OPREDELITEV PROBLEMA 

Vsak vzgojitelj je individuum in ima svoje lastne osebnostne lastnosti, te pa mu na 

svojevrsten način omogočajo pedagoško udejstvovanje in uresničevanje vzgojnih ciljev. 

Zavedanje o izjemnem vplivu vzgojiteljevih osebnostnih lastnosti na otroška življenja zahteva 

poglobljen razmislek o ustreznosti osebnostnih lastnosti vzgojiteljev predšolskih otrok ter s 

tem povezanimi vprašanji. 

Izvedenih je bilo veliko raziskav v povezavi osebnosti vzgojiteljev predšolskih otrok. 

(Vujičić, Čepić in Pejić Papak, 2010; Slunjski, 2004, 2008; Vasconclos, 2002; Ling, 2003 

idr.). Večina teh se je nanašala na proučevanje zaželenih kompetenc vzgojitelja, njegove 

vloge v pedagoškem procesu ter najpomembnejših faktorjev za njegov profesionalni razvoj. 

Najbližja mojemu raziskovanju so raziskovanja o osebnostnih lastnostnih, narejena na vzorcu 

šolskih učiteljev (Kenney in Kenney 1982; Keirsey in Bates, 1984; Korthagen, 2004; 

Emmerich, Roch in Trapani, 2006; Zhang, 2007; Decker in Rimm-Kaufman, 2008). Flores in 

Clark (2004) sta dokazala vpliv osebnostnih lastnosti na učiteljevo učinkovitost pri 

opravljanju učiteljskega poklica. Podobne ugotovitve najdemo tudi v raziskavah Polk, 2006; 

Curtis & Liying, 2001; Mullins, 1992; Hughes, Costner, & Douzenis, 1988; Mayhew, 1986; 

Sherman & Blackburn, 1975; Bridgwater, 1982 (Magno in Sembrano, 2007, str. 73-76). A 

Tatalović Vorkapić (2012, str. 30) poudarja, da rezultatov teh ne gre enačiti z rezultati 

raziskav o vzgojiteljevih osebnostnih lastnostih. Nekaj raziskav se osredotoča na posamezne 

osebnostne lastnosti vzgojiteljev predšolskih otrok, kot so na primer empatija in domišljija. 

Colker L. J. (2008) kot eno izmed problemskih tematik izpostavlja številne sezname 

zaželenih, priporočljivih, pozitivnih osebnostnih lastnosti vzgojiteljev, ki jih najdemo v 

literaturi. Avtor problem vidi v tem, da jih sestavljajo teoretiki, mnenja in izkušnje praktikov 

pa so prepogosto neupoštevana. Seznam osebnostnih lastnosti, ki bo ustvarjen na podlagi 

raziskave moje diplomske naloge, bo zgolj odraz mnenj praktikov – tj. slovenskih vzgojiteljic. 

Musek (1993b, str. 31) osebnostno razsežnost primerja z vesoljem in pravi: »Nihče si ne dela 

utvar, da bo kdajkoli mogoče spoznati vesolje v vseh potankostih.« Tako se tudi jaz zavedam, 

da rezultati moje raziskave ne bodo popolna in dejanska slika realnosti. Iluzija bilo namreč 

pričakovati popolno poznavanje osebnosti vzgojiteljev predšolskih otrok. Število 

najrazličnejših osebnostnih lastnosti (potez, motivov, interesov, sposobnosti, vrednot itd.) je 
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preveliko, da bi bilo to mogoče. Zavedajoč se tega dejstva je namen moje raziskave bolj kot 

prikazati natančne ugotovitve, spodbuditi premislek o pomembnosti vzgojiteljeve osebnosti 

oz. osebnosti pedagoških delavcev v vrtcu. 

 

7.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZA 

- Kako vzgojiteljice predšolskih otrok zaznavajo vlogo osebnosti vzgojitelja pri pedagoškem 

delu in vpliv na otroke v vrtcu? 

- Kako vzgojiteljice ocenjujejo pomembnost različnih osebnostnih lastnosti za opravljanje 

pedagoškega dela v vrtcu? 

- Katere osebnostne lastnosti identificirajo vzgojiteljice pri sebi? 

- V kolikšni meri se mnenja o pomembnosti različnih osebnostnih lastnosti vzgojiteljic 

ujemajo/razhajajo z ocenami vzgojiteljic o izraženosti njihovih lastnih osebnostnih lastnosti.  

Znotraj prej navedenih raziskovalnih vprašanj sem oblikovala dve statistični hipotezi: 

 

H1: Med vzgojiteljicami z različno dolgo delovno dobo v vrtcu ni statistično pomembnih 

razlik v njihovih ocenah o pomembnosti različnih osebnostnih lastnostih. 

 

H2: Med vzgojiteljicami z različno dolgo delovno dobo v vrtcu ni statistično pomembnih 

razlik v njihovih samo-zaznavah o lasntih osebnostnih lastnostih. 

 

H3: Ocene o pomembnosti različnih osebnostnih lastnosti vzgojiteljic predšolskih otrok se 

statistično pomembno razlikujejo od ocen izraženosti njihovih lastnih osebnostnih lastnosti. 
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8 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

8.1 VZOREC 

V vzorec je bilo vključenih 181 anketirank; vse so bile vzgojiteljice predšolskih otrok (samo 

ženski spol), zaposlene na delovnem mestu vzgojiteljice predšolskih otrok.. Natančnejši opis 

vzorca je na podlagi podatkov iz uvodnega dela anketnega vprašalnika ponazorjen z grafično 

reprezentacijo. 

 

 

 

37%

28%

21%

14%

Predstavitev vzorca glede na starost

od 20 do 30 let

od 31 do 40 let

od 41 do 50 let

51 let ali več

7%

51%17%

10%

15%

Predstavitev vzorca glede na število let delovne dobe na mestu vzgojiteljice

to je moje prvo leto dela v vrtcu

od 1 do 10 let

od 11 do 20 let

od 21 do 30 let

30 let in več

22%

41%

19%

12%

6%

Predstavitev vzorca glede na izobrazbo

štiriletna srednja vzgojiteljska šola

triletna visoka vzgojiteljska šola

višja vzgojiteljska šola

univerzitetna izobrazba druge smeri z dodatnim izpopolnjevanjem (PIVZG oz.
PIPV)

Slika 10: Grafična ponazoritev vzorca raziskave 
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8.2 MERSKI INSTRUMENT 

V okviru raziskovanja je bil na osnovi strokovne literature (Musek 1982, 1993b, 1993c, 2010) 

in v sodelovanju z mentorico oblikovan anketni vprašalnik o osebnostnih lastnostih 

vzgojiteljic predšolskih otrok (priloga 1). Namenjen je bil zaposlenim vzgojiteljicam 

predšolskih otrok. Te so v sedmih vprašanjih anketnega vprašalnika izražale svoje mnenje o 

pomembnosti osebnostnih lastnosti vzgojiteljic predšolskih otrok za profesionalno opravljanje 

poklica, ocenjevale pa so tudi izraženost svojih lastnih osebnostnih lastnosti. Anketni 

vprašalnik je v uvodnem delu vseboval vprašanja o splošnih podatkih anketiranca – podatke o 

starosti, številu let delovne dobe na mestu vzgojiteljice predšolskih otrok ter izobrazbi. Za 

uvodnim delom sta sledila prvo vprašanje, ki je spraševalo po petih najpomembnejših 

osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za kakovostno opravljanje vzgojiteljskega poklica in 

drugo vprašanje, ki je spraševalo po petih osebnostnih lastnostih, ki po mnenju anketirank v 

največji meri prispevajo k temu, da je (anketiranka) dobra vzgojiteljica. Nato je sledil osrednji 

(glavni) del ankete. Pri tretjem vprašanju so sodelujoči pod a.) ocenjevali kako pomembne so 

navedene osebnostne lastnosti za kakovostno opravljanje pedagoškega dela v vrtcu ter pod b.) 

v kolikšni meri navedene lastnosti veljajo zanje osebno. Ocenjevalna lestvica je vsebovala 45 

osebnostnih lastnosti, za katere so anketiranke ocenjevale, v kolikšni meri so te pomembne za 

kakovostno opravljanje pedagoškega dela v vrtcu. Pri tem so uporabljale 4 stopenjsko 

ocenjevalno lestvico, pri čemer je 1 pomenila, da lastnost ni pomembna in 4, da je lastnost 

zelo pomembna. Za ocenjevalnima lestvicama sta sledili še četrto in šesto vprašanje zaprtega 

tipa, pri katerih dveh so sodelujoči označili okence z ustreznim odgovorom ter predzadnje 

vprašanje, ki je bilo odprtega tipa in se je nanašalo na nezaželene osebnostne lastnosti 

vzgojiteljic. 

 

8.3 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Podatki so bili pridobljeni s pomočjo Vprašalnika o osebnostnih lastnostih vzgojiteljice, ki je 

bil posredovan zainteresiranim za sodelovanje pri raziskavi. K sodelovanju sem prek 

elektronske pošte povabila vse vrtce v Sloveniji. Na povabilo se je odzvalo 32 vrtcev ter nekaj 

posameznih vzgojiteljic. Glede na s strani vrtcev izbrani način sodelovanja sem jim anketo 

posredovala bodisi kot spletno povezavo preko elektronske pošte ali v papirnati obliki z 

običajno pošto. Skupaj je bilo rešenih 181 anketnih vprašalnikov, od tega 120 v papirnati 

obliki ter 61 v spletni obliki. Pridobljeni podatki so bili obdelani s pomočjo računalniškega 

programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Izračunala sem različne mere 
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opisne statistike. Statistično pomembnost razlik sem računala s t-preizkusom za odvisne 

vzorce, razlike med skupinami anketirank glede na različno delovno dobo pa sem računala z 

večsmerno analizo variance (AV). Dobljene podatke sem prikazala grafično in tabelarično, 

tako z vidika odstotnih deležev posameznih odgovorov kot tudi glede na velikost povprečnih 

ocen.  

 
 

9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Osnovni namen raziskave je bil ugotoviti pomembne osebnostne lastnosti za kakovostno 

opravljanje pedagoškega dela v vrtcu s strani vzgojiteljic ter ugotoviti katere so njihove 

najpomembnejše zaznave njihovih lastnih osebnostnih lastnosti. Na osnovi dobljenih 

rezultatov, sem prišla do ugotovitve, da so vzgojiteljicam za kakovostno opravljanje 

vzgojiteljskega poklica najpomembnejše osebnostnih lastnosti prijaznost, doslednost, 

odgovornost, spoštljivost, velik pomen pa pripisujejo tudi komunikativnosti, fleksibilnosti, 

ustvarjalnosti, zaupljivosti, pravičnosti. Same sebe najpogosteje označujejo za prijazne, 

dosledne, spoštljive, vredne zaupanja ter tudi kot komunikativne, fleksibilne, odgovorne in 

pravične. Razlik pri ocenah o pomembnosti osebnostnih lastnosti za kakovostno opravljanje 

vzgojiteljskega poklica med različno delovno dobo vzgojiteljic za večino osebnostnih 

lastnosti nismo ugotovili. Prav tako ni bilo zaznanih razlik za večino osebnostnih lastnosti pri 

samozaznavah vzgojiteljic z različno delovno dobo. T-preizkus za odvisne vzorce je pokazal, 

da pri veliki večini osebnostnih lastnostih med ocenami o pomembnosti različnih osebnostnih 

lastnosti vzgojiteljic predšolskih otrok ter njihovimi ocenami o izraženosti njihovih lastnih 

osebnostnih lastnostih obstajajo statistično pomembne razlike. 

 

9.1 OSEBNOSTNE LASTNOSTI VZGOJITELJIC, POMEMBNE ZA 

KAKOVOSTNO OPRAVLJANJE VZGOJITELJSKEGA POKLICA 

Pri prvem vprašanju iz anketnega vprašalnika so morale anketiranke navesti pet osebnostnih 

lastnosti vzgojiteljic, za katere menijo, da so najpomembnejše za kakovostno opravljanje 

vzgojiteljskega poklica. Na vprašanje je odgovarjalo 177 (97,8%) anketirank. Skupno so 

podale 155 različnih navedb, od tega je bilo 108 navedb zapisanih v obliki osebnostnih 

lastnosti (npr. ljubeznivost), 47 navedb pa v opisni obliki (npr. da je ljubeča). Navedbe v 

opisni obliki sem uvrstila k ustreznim osebnostnim lastnostim. Navedene osebnostne lastnosti 
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z istim ali podobnim pomenom (npr. sinonima ustvarjalnost in kreativnost), sem združila v 

isto kategorijo. Skupno je bilo navedenih kar 95 kategorij osebnostnih lastnosti pomembnih za 

kakovostno opravljanje vzgojiteljskega poklica. Te sem razvrstila v lestvico glede na število 

navedb oz. odgovorov (priloga 2). Slika 1 prikazuje devet najpogosteje navedenih osebnostnih 

lastnosti, ki so jih anketiranke v prvem vprašanju podale kot tiste lastnosti, ki so po njihovem 

mnenju najpomembnejše za kakovostno opravljanje vzgojiteljskega poklica. 

 
Slika 11: Najpomembnejše osebnostne lastnosti vzgojiteljic, ki so po mnenju anketirank pomembne za 

kakovostno opravljanje pedagoškega dela 
 

Po mnenju anketiranih vzgojiteljic predšolskih otrok je najpomembnejša osebnostna lastnost 

za kakovostno opravljanje vzgojiteljskega poklica prijaznost. Navedlo jo je 70 anketirank, kar 

je 17,4% od devetih najpogosteje navajanih osebnostnih lastnosti. Prijaznost je v SSKJ-ju 

razložena kot lastnost človeka, ki kaže do ljudi blag, prijateljski odnos; ter kot lastnost 

človeka, ki zaradi urejenosti, dostopnosti, slikovitosti vzbuja pozitiven čustveni odnos. 

Takšen prijateljski in pozitiven čustven odnos je osnova za otrokovo dobro počutje v vrtcu, 

občutek sprejetosti ter za nadaljnje navezovanje odnosov. Kot druga najpogosteje navajana 

osebnostna lastnost je bila doslednost. Navedlo jo je 56 anketirank, kar je 13,9% od devetih 

najpogosteje navajanih osebnostnih lastnosti. Dosledna vzgojiteljica se vedno ravna in deluje 

po določenih načelih in pravilih, vedno si prizadeva upoštevati vzgojne cilje, njeni odzivi na 
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določena, ponavljajoča se vedenja otrok, pa so brez velikih odstopanj. Doslednost je tudi ena 

izmed zahtev, ki jih Gordon (Bečaj, 1990, str. 4) navaja za lik idealnega učitelja. Anketirane 

vzgojiteljice se zavedajo tudi pomembnosti dobrih komunikacijskih stikov, saj kot pomembno 

osebnostno lastnost navajajo tudi komunikativnost. To osebnostno lastnost je navedlo 56 

anketirank, kar je 13,9% od devetih najpogosteje navajanih osebnostnih lastnosti. Pri tem gre 

omeniti, da se način komuniciranja odraža v drugih osebnostnih lastnostih, kot je npr. 

prijaznost. Prav tako se zavedajo pomena fleksibilnosti (10,7%), ki za vzgojiteljico predstavlja 

prilagajanje na nove situacije, brez doživljanja pretiranega stresa ali odpora. Fleksibilnost je 

navedlo 43 anketirank, kar je 10,7% od devetih najpogosteje navajanih osebnostnih lastnosti. 

Anketiranke so kot pomembne osebnostne lastnosti za kakovostno opravljanje vzgojiteljskega 

poklica pogosto navajale tudi ustvarjalnost (10,5%), sposobnost empatije (10%), odgovornost 

(9,7%), potrpežljivost (9%) in iznajdljivost (5%). 

Prilagodljivost, komunikativnost, potrpežljivost in sposobnost empatije, ki jih najdemo med 

devetimi, po mnenju vzgojiteljic najpomembnejšimi osebnostnimi lastnostmi vzgojiteljic za 

kakovostno opravljanje pedagoškega dela so tiste osebnostne lastnosti, ki so bile pogosto 

izbrane kot prisotne osebnostne lastnosti anketiranih vzgojiteljic tudi v raziskavi M. Hmelak 

(2012, str. 9). 

S tretjim vprašanjem sem ugotavljala, katere osebnostne lastnosti vzgojiteljice opredeljujejo 

kot najpomembnejše za kakovostno opravljanje pedagoškega dela v vrtcu (točka a) ter katere 

osebnostne lastnosti pri sebi izpostavljajo kot najpomembnejše za njihovo lastno pedagoško 

delo (točka b). V prvem delu vprašanja so anketiranke ocenjevale, kako pomembne so 

navedene osebnostne lastnosti za kakovostno opravljanje pedagoškega dela v vrtcu. 

Anketiranke so 45-im lastnostim pripisovale pomembnost na štiri-stopenjski ocenjevalni 

lestvici po ključu: 1 – nepomembna lastnost, 2 – manj pomembna lastnost, 3 – dokaj 

pomembna lastnost, 4 – zelo pomembna lastnost. Na osnovi izračuna povprečnih vrednosti 

odgovorov za vsako osebnostno lastnost sem osebnostne lastnosti razvrstila po pomembnosti.  

Lestvica je umeščena v tabelo, iz katere je razvidno, da je najvišje ocenjena osebnostna 

lastnost odgovornost (M=3.96), tej pa sledijo spoštljivost (M=3.95), biti vreden zaupanja 

(M=3.93), pravičnost (M=3.93), zanesljivost (M=3.90), potrpežljivost (M=3.87), prijaznost 

(M=3.87), čustvena stabilnost (M=3.86), humanost (M=3.84). Rezultati kažejo, da je večina 

osebnostnih lastnosti s seznama ocenjena s povprečno vrednostjo med 3 (dokaj pomembna 

lastnost) in 4 (zelo pomembna lastnost). Najmanjšo pomembnost anketiranke pripisujejo 

vzgojiteljičinemu perfekcionizmu (M=2.65). 
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Tabela 7: Z ocenjevalno lestvico ugotovljene najpomembnejše osebnostne lastnosti vzgojiteljic, ki so po 

mnenju anketirank potrebne za kakovostno delo (razvrščene po povprečni vrednosti ocen) 

 
 

Ni pomembna 
lastnost 

1 

Manj 
pomembna 

lastnost 
2 

Dokaj 
pomembna 

lastnost 
3 

Zelo 
pomembna 

lastnost 
4 

M 

 
f f% f f% f f% f f% 

odgovorna 0 0 0 0 7 4 168 96 3,96 
spoštljiva 0 0 1 0,6 7 4 166 95,4 3,95 
vredna zaupanja 0 0 0 0 12 7 160 93 3,93 
pravična 0 0 0 0 13 7,4 162 92,6 3,93 
zanesljiva 0 0 0 0 18 10,4 155 89,6 3,90 
potrpežljiva 0 0 0 0 22 12,6 152 87,4 3,87 
prijazna 0 0 0 0 23 13,1 152 86,9 3,87 
čustveno stabilna 0 0 0 0 24 13,6 153 86,4 3,86 
humana 0 0 2 1,1 24 13,6 150 85,2 3,84 
dosledna 0 0 1 0,6 28 16 146 83,4 3,83 
vljudna 0 0 1 0,6 28 16,2 144 83,2 3,83 
komunikativna 0 0 2 1,1 28 15,8 147 83,1 3,82 
fleksibilna 0 0 0 0 33 18,6 144 81,4 3,81 
iznajdljiva 0 0 1 0,6 40 22,6 136 76,8 3,76 
vsestransko aktivna 0 0 2 1,1 39 22 136 76,8 3,76 
energična 0 0 3 1,7 37 21 136 77,3 3,76 
igriva 2 1,1 4 2,3 30 17,1 139 79,4 3,75 
marljiva 0 0 2 1,1 43 24,6 130 74,3 3,73 
ustvarjalna 1 0,6 0 0 44 25,3 129 74,1 3,73 
sproščena 1 0,6 1 0,6 44 25,1 129 73,7 3,72 
družabna 0 0 2 1,1 47 26,9 126 72 3,71 
objektivna 1 0,6 2 1,1 45 25,9 126 72,4 3,70 
tolerantna 0 0 0 0 57 32,9 116 67,1 3,67 
odločna 0 0 4 2,3 51 29,1 120 68,6 3,66 
optimistična 0 0 5 2,9 49 28 121 69,1 3,66 
metodično naravnana 1 0,6 6 3,4 45 25,7 123 70,3 3,66 
inovativna 0 0 7 4 52 29,4 118 66,7 3,63 
vztrajna 0 0 4 2,3 57 32,8 113 64,9 3,63 
čustvena 1 0,6 4 2,3 56 32,2 113 64,9 3,61 
samokritična 0 0 7 4 57 32,6 111 63,4 3,59 
kritična 1 0,6 9 5,1 52 29,4 115 65 3,59 
samodisciplinirana 1 0,6 10 5,7 62 35,6 101 58 3,51 
razgledana 0 0 9 5,1 70 40 96 54,9 3,50 
samozavestna 0 0 11 6,3 69 39,4 95 54,3 3,48 
redoljubna 1 0,6 12 6,9 77 44 85 48,6 3,41 
smisel za estetiko, urejenost 2 1,1 9 5,1 87 49,7 77 44 3,37 
prizanesljiva 2 1,1 16 9,1 75 42,9 82 46,9 3,35 
natančna 2 1,1 11 6,3 86 49,1 76 43,4 3,35 
ima smisel za humor 3 1,7 18 10,3 81 46,6 72 41,4 3,28 
inteligentna 3 1,7 21 12 100 57,1 51 29,1 3,14 
skromna 5 2,9 34 19,5 84 48,3 51 29,3 3,04 
stroga 6 3,4 36 20,6 91 52 42 24 2,97 
neposredno (direktna) 5 2,9 40 23,4 83 48,5 43 25,1 2,96 
dominantna 16 9,1 57 32,6 72 41,1 30 17,1 2,66 
perfekcionistična 13 7,4 63 36 71 40,6 28 16 2,65 
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Slika 12: Najvišje ocene osebnostnih lastnosti vzgojiteljic, ki so po mnenju anketirank pomembne za kakovostno 

pedagoško delo 

Rezultati kažejo, da je glede na pomembnost najvišje ocenjena osebnostna lastnost 

odgovornost (M=3.96). Odgovornost je zagotovo ena najpomembnejših osebnostnih lastnosti 

vzgojiteljic predšolskih otrok, saj je opredeljena tudi v načelih kurikuluma za vrtce. Kaže se v 

vzgojiteljičinem zadovoljevanju zahtev vrtca, vestnemu opravljanju predpisanih nalog 

oziroma dolžnosti, strokovnemu utemeljevanju svojega pedagoškega dela ter v sprejemanju 

posledic svojih dejanj. Spoštljivost (M=3.95), kot drugo uvrščena je osebnostna lastnost 

vzgojiteljic, ki se zavedajo veljave in vrednosti otrok, staršev, sodelavcev in se zato 

prizadevajo k vzpostavljanju in ohranjanju pozitivnih odnosov. Anketiranke menijo tudi, da 

mora biti vzgojiteljica vredna zaupanja (M=3.93) in pravična (M=3.93). Pravičnost najdemo 

tudi na prvem mestu seznama lastnosti, ki je nastal na podlagi odgovorov vprašanih (odraslih) 

o najbolj cenjeni lastnosti njihovih učiteljev (Bečaj, 1990, str. 16). Visoke ocene glede na 

pomembnost za poklic vzgojitelja predšolskih otrok so anketiranke pripisale tudi zanesljivosti, 

(M=3.90), potrpežljivosti (M=3.87), prijaznosti (M=3.87), čustveni stabilnosti (M=3.86), 

humanosti (M=3.84) itd. 

Med desetimi najpogosteje navedenimi osebnostnimi lastnostmi iz prvega anketnega 

vprašanja, kot tudi med desetimi osebnostnimi lastnostmi z najvišjo povprečno oceno pri 
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vprašanju 3a, se obakrat pojavijo iste tri osebnostne lastnosti: odgovornost, prijaznost in 

potrpežljivost, kar potrjuje, da so navedene osebnostne lastnosti vzgojiteljicam zelo 

pomembne znotraj  njihove poklicne vloge.  

Zanimalo me je tudi, ali med vzgojiteljicami z različnim številom let delovne dobe obstajajo 

statistično pomembne razlike v ocenah pomembnosti osebnostnih lastnosti za kakovostno 

opravljanje vzgojiteljskega poklica.  

Preverjana je bila hipoteza (H1): Med vzgojiteljicami z različno dolgo delovno dobo v vrtcu 

ni statistično pomembnih razlik v njihovih ocenah o pomembnosti različnih osebnostnih 

lastnostih. 

Za ugotavljanje teh razlik sem uporabila analizo variance ANOVA, pri čemer sem podatke 

črpala iz vprašanja o številu let delovne dobe ter iz ocenjevalne lestvice o pomembnosti 

osebnostnih lastnosti vzgojiteljic za kakovostno opravljanje pedagoškega dela v vrtcu. V 

nadaljevanju navajam podatke, na osnovi katerih sem presojala statistično pomembnost razlik, 

pri čemer sem izbrala le tiste osebnostne lastnosti, pri katerih sem statistično pomembne 

razlike potrdila na ravni 5 % tveganja. 

Rezultati testa ANOVA so pokazali statistično pomembne razlike med vzgojiteljicami, ki 

imajo različno število let delovne dobe za sedem osebnostnih lastnosti: objektivnost 

(p=0.004), inteligentnost (p=0.005), natančnost (p=0.011), redoljubnost (p=0.014), kritičnost 

(p=0.021), metodična naravnanost (p=0.025) ter pravičnost (p=0.037). Pri vseh ostalih 

osebnostnih lastnostih (čustvenost, čustvena stabilnost, dominantnost, doslednost, družabnost, 

energičnost, fleksibilnost, humanost, igrivost, smisel za humor, inovativnost, inteligentnost, 

iznajdljivost, komunikativnost, kritičnost marljivost, metodična naravnanost, natančnost, 

neposrednost (direktnost), objektivnost, odgovornost, odločnost, optimističnost, 

perfekcionističnost, potrpežljivost, pravičnost, prijaznost, prizanesljivost, razgledanost, 

redoljubnost, samodiscipliniranost, samokritičnost, samozavestnost, skromnost, smisel za 

estetiko in urejenost, spoštljivost, sproščenost, strogost, tolerantnost, ustvarjalnost, vljudnost, 

da je vredna zaupanja, vsestranska aktivnost, vztrajnost, zanesljivost) so razlike med 

vzgojiteljicami, ki imajo različno število let delovne dobe statistično nepomembne.  
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Tabela 8: Preverjanje statistične pomembnosti razlik med ocenami pomembnosti osebnostnih lastnosti pri 

vzgojiteljicah z različno delovno dobo 

Osebnostna 
lastnost 

Delovna doba N Mean 
Std. 

Deviati
on 

Std. 
Error 

F Sig. 

Objektivnost 

to je moje prvo leto dela v vrtcu 12 3,75 ,452 ,131 3,929 ,004 
od 1 do 10 let 88 3,58 ,562 ,060 
od 11 do 20 let  28 3,96 ,189 ,036 
od 21 do 30 let 18 3,72 ,461 ,109 
30 let ali več 25 3,84 ,473 ,095 
Total 171 3,71 ,505 ,039 

inteligentnost 

to je moje prvo leto dela v vrtcu 11 2,73 ,905 ,273 3,896 ,005 
od 1 do 10 let 89 3,03 ,665 ,070 
od 11 do 20 let  28 3,43 ,634 ,120 
od 21 do 30 let 18 3,17 ,618 ,146 
30 let ali več 26 3,38 ,571 ,112 
Total 172 3,15 ,681 ,052 

natančnost 

to je moje prvo leto dela v vrtcu 12 3,33 ,985 ,284 3,376 ,011 
od 1 do 10 let 88 3,23 ,638 ,068 
od 11 do 20 let  29 3,59 ,568 ,105 
od 21 do 30 let 18 3,22 ,548 ,129 
30 let ali več 25 3,64 ,490 ,098 
Total 172 3,35 ,646 ,049 

redoljubnost 

to je moje prvo leto dela v vrtcu 12 3,25 ,754 ,218 3,220 ,014 
od 1 do 10 let 88 3,26 ,669 ,071 
od 11 do 20 let  29 3,59 ,501 ,093 
od 21 do 30 let 18 3,50 ,618 ,146 
30 let ali več 25 3,68 ,557 ,111 
Total 172 3,40 ,646 ,049 

kritičnost 

to je moje prvo leto dela v vrtcu 12 3,33 ,985 ,284 2,979 ,021 
od 1 do 10 let 89 3,48 ,624 ,066 
od 11 do 20 let  29 3,72 ,528 ,098 
od 21 do 30 let 18 3,72 ,461 ,109 
30 let ali več 26 3,85 ,464 ,091 
Total 174 3,59 ,618 ,047 

metodična 
naravnanost 

to je moje prvo leto dela v vrtcu 12 3,58 ,669 ,193 2,866 ,025 
od 1 do 10 let 88 3,55 ,642 ,068 
od 11 do 20 let  29 3,79 ,412 ,077 
od 21 do 30 let 18 3,72 ,461 ,109 
30 let ali več 25 3,92 ,277 ,055 
Total 172 3,66 ,564 ,043 

pravičnost 

to je moje prvo leto dela v vrtcu 12 4,00 0,000 0,000 2,619 ,037 
od 1 do 10 let 88 3,86 ,345 ,037 
od 11 do 20 let  29 4,00 0,000 0,000 
od 21 do 30 let 18 3,94 ,236 ,056 
30 let ali več 25 4,00 0,000 0,000 
Total 172 3,92 ,265 ,020 

 

Objektivnosti pripisujejo v povprečju največjo pomembnost (M=3,96) tiste vzgojiteljice, ki so 

zaposlene od 11 do 20 let, najmanjšo pomembnost (M=3,58) objektivnosti pa pripisujejo 

vzgojiteljice, ki so zaposlene od 1 do 10 let. Vzgojiteljice z delovno dobo od 11 do 20 let 
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pripisujejo največjo pomembnost tudi inteligentnosti (M=3,43), med tem ko le-tej najmanjšo 

pomembnost (M=2,73) pripisujejo vzgojiteljice, ki so v vrtcu zaposlene prvo leto. Natančnost 

je najpomembnejša vzgojiteljicam, zaposlenim več kot 30 let (M=3,64), toliko manj pa je 

pomembna vzgojiteljicam s 21 do 30 let delovne dobe (M=3,22). Redoljubnosti pripisujejo v 

povprečju največjo pomembnost vzgojiteljice z največ delovne dobe (M=3,68), najmanjšo 

pomembnost (M=3,25) pa redoljubnosti pripisujejo vzgojiteljice, ki so v vrtcu zaposlene prvo 

leto. Takšen rezultat bi lahko pripisali časom vzgoje in izobraževanja vzgojiteljic starejših 

generacij, ko je bila redoljubnost veliko bolj poudarjena vrednota kot je danes. Kritičnost se 

zdi najbolj pomembna vzgojiteljicam s 30 letno delovno dobo (M=3,85), najmanj pomembna 

pa vzgojiteljicam, ki so v vrtcu zaposlene prvo leto (M=3,33). Mlajše in manj izkušene 

vzgojiteljice še nimajo jasno oblikovanih kriterijev za razvijanje svoje kritičnosti; 

samokritičnost se namreč razvija s pridobivanjem izkušenj in preko socialne primerjave z 

drugimi. Metodični naravnanosti pripisujejo v povprečju največjo pomembnost (M=3,92) 

vzgojiteljice z najdaljšo delovno dobo, najmanjšo pomembnost (M=3,55) pa ji pripisujejo 

vzgojiteljice, ki so v vrtcu zaposlene od 1 do 10 let. V prvih letih opravljanja vzgojiteljskega 

poklica so vzgojiteljice bolj naravnane k izbiri ustreznih in primernih dejavnosti ter manj k 

uporabi ustreznih metod in oblik dela; po dolgoletnem opravljanju poklica pa za vzgojiteljice 

postane bolj pomembna metoda in oblika dela, kot pa sama vsebina dejavnosti. Pravičnost pa 

ocenjuje kot pomembno več različnih generacij kot pomembno osebnostno lastnost. 

Na osnovi dobljenih podatkov lahko zaključimo, da so inteligentnost, redoljubnost, kritičnost 

in metodična naravnanost lastnosti, ki so bolj pomembne vzgojiteljicam z dolgoletnimi 

izkušnjami, kot pa vzgojiteljicam s kratko delovno dobo. Predvsem me preseneča ugotovitev, 

da kritičnosti in metodičnosti na novo zaposlene vzgojiteljice pripisujejo manjšo 

pomembnost, kot jo pripisujejo vzgojiteljice z daljšo delovno dobo. Nizka ocena 

pomembnosti omenjenih lastnosti pri mlajših vzgojiteljicah bi lahko bila posledica 

podcenjevanja teh lastnosti zaradi lastne neizkušenosti in premalo občutljivega zaznavanja 

pedagoške prakse. Pričakovala bi, da po končanem študiju prav začetnice v svoje delo uvajajo 

več kritičnosti pri izberi vsebin ter bolj skrbno uporabljajo metodična znanja, ki so jih 

pridobile v času študija. 
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9.2 SAMOZAZNAVE OSEBNOSTNIH LASTNOSTI ANKETIRANIH 

VZGOJITELJIC 

V okviru drugega vprašanja v anketnem vprašalniku me je zanimalo, katere od navedenih 

osebnostnih lastnosti po mnenju anketiranke prispevajo k temu, da so dobre vzgojiteljice. Na 

to vprašanje odprtega tipa je odgovarjalo 175 (96,7%) anketirank. Skupno so podale 143 

različnih navedb, od tega je 101 navedba zapisana kot osebnostno lastnost (npr. redoljubnost) 

ter 42 navedb v opisni obliki (npr. v skupini imam red). Enako kot pri prvem vprašanju 

anketnega vprašalnika sem opisne navedbe uvrstila v ustrezne kategorije osebnostnih 

lastnosti, podobne kategorije osebnostnih lastnosti (npr. ustvarjalnost in kreativnost) pa sem 

zaradi istopomenskosti združevala. Skupno sem oblikovala 92 kategorij osebnostnih lastnosti, 

ki jih vzgojiteljice pri sebi zaznavajo kot tiste osebnostne lastnosti, ki v največji meri 

prispevajo, da so same dobre vzgojiteljice. Te sem razvrstila po pogostosti navedb v 

posameznih kategorijah osebnostnih lastnosti. 

 
Slika 13: Najbolj pogoste osebnostne lastnosti anketirank, ki po mnenju vzgojiteljic v največji meri 
prispevajo k temu, da so dobre vzgojiteljice 
 

Anketirane vzgojiteljice so se najpogosteje opisale kot prijazne (17,4% od devetih najbolj 

pogostih osebnostnih lastnosti anketirank). Tej lastnosti po pogostosti navedb sledijo 

doslednost (15%), komunikativnost (13,3%), fleksibilnost (13%), ustvarjalnost (10,6%), 
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odgovornost (8,6%), sposobnost empatije (8%), iznajdljivost (7,4%), potrpežljivost (6,8%). 

Potrebno je omeniti, da je vseh devet najpogostejših osebnostnih lastnosti anketirank, ki 

prispevajo k temu, da so dobre vzgojiteljice (slika 17) istih, kot devet najpomembnejših 

osebnostnih lastnosti za kakovostno opravljanje vzgojiteljskega poklica (slika 15). Menim, da 

so rezultati lahko podobni predvsem zato, ker so verjetno vzgojiteljice naravnane, da same 

sebe zaznavajo v smeri za poklic zaželenih lastnosti. Mogoče je tudi, da zato, ker sta bili 

vprašanji odprtega tipa, postavljeni drugo za drugim. Vzgojiteljice so pogosto na prvo 

vprašanje odgovorile z obširnim navajanjem osebnostnih lastnosti, pri drugem vprašanju pa so 

odgovorile z »enako kot pri 1 vprašanju«, kar je lahko le način, da se izognejo odgovarjanju 

na novo vprašanje. Takšen način odgovarjanja lahko razumemo tudi kot hitenje oziroma 

nepripravljenost za poglobitev in razmislek o dejanskem odgovoru. Lahko pa si razlagamo 

tudi tako, da anketiranke tiste osebnostne lastnosti, katere imajo same, avtomatično 

izpostavijo kot najpomembnejše.  

Poleg navajanja odgovorov pri drugem vprašanju so bile samozaznave pridobljene tudi z 

ocenjevanjem 45 že navedenih osebnostnih lastnosti. Pri tretjem vprašanju so tako 

anketiranke izražale, v kolikšni meri je naštetih 45 osebnostnih lastnosti prisotnih pri njih 

samih (točka b). Za vsako od navedenih osebnostnih lastnosti so ocenjevale na štiri-stopenjski 

ocenjevalni lestvici po ključu: 1 – zame ne velja, 2 – zame delno velja, 3 – zame velja, 4 – 

zame popolnoma velja. 

Na podlagi izračuna povprečnih vrednosti odgovorov za vsako osebnostno lastnost sem 

izdelala lestvico od najvišje do najnižje ocenjenih samozaznav z osebnostnimi lastnostmi – 

oz. od najpomembnejših do manj pomembnih osebnostnih lastnosti (tabela 9, slika 16). 

Razvidno je, da z najvišjo aritmetično sredino ocen samozaznavajo osebnostno lastnost 

spoštljivost (M=3.84), tej pa sledijo še biti vreden zaupanja (M=3.82), odgovornost (M=3.82), 

pravičnost (M=3.76), prijaznost (M=3.76), humanost (M=3.74), vljudnost (M=3.73), 

zanesljivost (M=3.73), fleksibilnost (M=3.67) in igrivost (M=3,64).  

V izbor 45-ih osebnostnih lastnosti iz seznama sem vključila priporočljive osebnostne 

lastnosti vzgojiteljice za njeno kakovostno pedagoško delovanje. Na podlagi podatkov iz 

tabele 9 lahko razberemo tudi, da se pri 91% osebnostnih lastnosti, povprečne ocene gibljejo 

med 3 (zame velja) in 4 (zame popolnoma velja), na osnovi česar lahko sklepamo, da 

anketirane vzgojiteljice menijo, da imajo veliko večino navedenih osebnostnih lastnosti v 

veliki meri močno izraženih. 
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Tabela 9: Samozaznave osebnostnih lastnosti anketiranih vzgojiteljic, razvrščene po velikosti aritmetičnih 

sredin 

 
Zame ne velja 

1 

Zame delno 
velja 

2 

Zame velja 
3 

Zame 
popolnoma 

velja 
4 

M 
 

  f f% f f% f f% f f% 
spoštljiva 0 0 2 1,1 23 13,2 149 85,6 3,84 
vredna zaupanja 0 0 3 1,7 24 14 145 84,3 3,83 
odgovorna 0 0 2 1,2 27 15,6 144 83,2 3,82 
pravična 0 0 2 1,1 38 21,8 134 77 3,76 
prijazna 0 0 2 1,2 38 22,1 132 76,7 3,76 
humana 0 0 0 0 45 25,9 129 74,1 3,74 
vljudna 0 0 3 1,7 41 23,6 130 74,7 3,73 
zanesljiva 0 0 4 2,3 39 22,3 132 75,4 3,73 
fleksibilna 0 0 4 2,3 50 28,7 120 69 3,67 
igriva 1 0,6 10 5,7 40 22,9 124 70,9 3,64 
družabna 1 0,6 6 3,4 59 33,7 109 62,3 3,58 
marljiva 0 0 3 1,7 69 39,2 104 59,1 3,57 
tolerantna 0 0 4 2,3 68 38,9 103 58,9 3,57 
komunikativna 1 0,6 6 3,4 62 35,4 106 60,6 3,56 
dosledna 0 0 8 4,6 60 34,5 4 60,9 3,56 
vsestransko aktivna 0 0 4 2,2 75 42,6 97 55,1 3,53 
iznajdljiva 0 0 1 0,6 82 47,1 91 52,3 3,52 
potrpežljiva 0 0 8 4,7 71 41,8 91 53,5 3,49 
optimistična 2 1,1 13 7,5 58 33,3 101 58 3,48 
energična 0 0 11 6,3 70 40 94 53,7 3,47 
vztrajna 0 0 10 5,7 74 42,5 90 51,7 3,46 
ustvarjalna 0 0 10 5,7 76 43,4 89 50,9 3,45 
čustvena 1 0,6 9 5,2 77 44,8 85 49,4 3,43 
objektivna 2 1,2 9 5,2 74 42,8 88 50,9 3,43 
sproščena 2 1,1 11 6,3 81 46,3 81 46,3 3,38 
samokritična 2 1,1 11 6,3 83 47,4 79 45,1 3,37 
čustveno stabilna 2 1,1 9 5,1 91 51,7 74 42 3,35 
kritična 1 0,6 12 6,9 86 49,1 76 43,4 3,35 
odločna 1 0,6 13 7,5 85 48,9 75 43,1 3,34 
redoljubna 2 1,1 15 8,6 78 44,8 79 45,4 3,34 
metodično naravnana 3 1,7 9 5,1 90 51,4 73 41,7 3,33 
razgledana 0 0 15 8,6 92 52,6 68 38,9 3,30 
samodisciplinirana 1 0,6 19 11 83 48,3 69 40,1 3,28 
inovativna 0 0 26 14,9 75 42,9 74 42,3 3,27 
natančna 1 0,6 12 6,9 100 57,5 61 35,1 3,27 
misel za estetiko 2 1,1 14 8 101 58 57 32,8 3,22 
smisel za humor 1 0,6 24 13,8 85 48,9 64 36,8 3,22 
prizanesljiva 2 1,1 23 13,3 86 49,7 62 35,8 3,20 
skromna 3 1,7 32 18,4 81 46,6 58 33,3 3,11 
inteligentna 1 0,6 26 15 112 64,7 34 19,7 3,03 
samozavestna 2 1,1 34 19,4 96 54,9 43 24,6 3,03 
neposredno oz. direktna 7 4,1 50 29,2 76 44,4 38 22,2 2,85 
stroga 8 4,6 48 27,6 85 48,9 33 19 2,82 
perfekcionistična 14 8,1 58 33,5 70 40,5 31 17,9 2,68 
dominantna 23 13,1 75 42,9 56 32 21 12 2,43 
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Slika 14: Graf najvišje ocenjenih samozaznav osebnostnih lastnosti anketiranih vzgojiteljic 
 
Najpogosteje navedene osebnostne lastnostmi (pridobljene z odgovori na drugo vprašanje), ki 

po mnenju anketirank v največji meri prispevajo k temu, da so dobre vzgojiteljice ter deset 

osebnostnih lastnosti z najvišjo povprečno oceno pri samo-zaznavah se dokaj razlikuje. V 

obeh vprašanjih se pojavijo le tri osebnostne lastnosti: odgovornost, prijaznost in fleksibilnost. 

Ponovitev omenjenih treh osebnostnih lastnostih še toliko bolj potrjuje, da vzgojiteljice same 

sebe v največji meri zaznavajo kot odgovorne, prijazne in fleksibilne. Da je odgovornost med 

najpogosteje navajanimi je razumljivo, saj je to prvotna dolžnost, ki jo nosijo kot neposredni 

izvajalci vzgojno-izobraževalnega procesa. Fleksibilnost je prav tako osebnostna lastnost, ki 

omogoča lahkotnejše izvajanje pedagoškega dela, saj le oseba, ki je prilagodljiva zmore 

slediti hitremu toku sprememb. Prijaznost pa je lastnost vzgojitelja, ki otroke gleda kot 

enkratne osebnosti in do vsakega posebej goji pristen in naklonjen odnos.  

V raziskavi me je zanimalo tudi, ali med vzgojiteljicami, ki imajo različno število let delovne 

dobe obstajajo statistično pomembne razlike na področju zaznavanja lastnih osebnostnih 

lastnosti. 
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Preverjana je bila postavljena hipoteza (H2): Med vzgojiteljicami z različno dolgo delovno 

dobo v vrtcu ni statistično pomembnih razlik v njihovih samo-zaznavah o lastnih osebnostnih 

lastnostih. 

Za ugotavljanje teh razlik sem uporabila analizo variance ANOVA, pri čemer sem podatke 

črpala iz vprašanja o številu let delovne dobe ter iz ocenjevalne lestvice o zaznavi lastnih 

osebnostnih lastnosti. 

Tabela 10: Izračun statistično pomembnih razlik med samo-zaznavami osebnostnih lastnosti pri 

vzgojiteljicah z različno delovno dobo 

Osebnostna 
lastnost 

Delovna doba N Mean 
Std. 

Deviati
on 

Std. 
Error 

F Sig. 

objektivnost 

to je moje prvo leto dela v vrtcu 12 3,33 ,492 ,142 

4,246 ,003 

od 1 do 10 let 86 3,27 ,710 ,077 
od 11 do 20 let  28 3,68 ,476 ,090 
od 21 do 30 let 18 3,72 ,461 ,109 
30 let ali več 26 3,62 ,571 ,112 
Total 170 3,44 ,643 ,049 

inovativnost 

to je moje prvo leto dela v vrtcu 12 3,58 ,669 ,193 

3,139 ,016 

od 1 do 10 let 87 3,10 ,699 ,075 
od 11 do 20 let  29 3,48 ,688 ,128 
od 21 do 30 let 18 3,33 ,686 ,162 
30 let ali več 26 3,46 ,647 ,127 
Total 172 3,28 ,703 ,054 

Metodična 
naravnanost 

to je moje prvo leto dela v vrtcu 12 3,42 ,669 ,193 

3,113 ,017 

od 1 do 10 let 87 3,20 ,662 ,071 
od 11 do 20 let  29 3,52 ,509 ,094 
od 21 do 30 let 18 3,33 ,594 ,140 
30 let ali več 26 3,62 ,571 ,112 
Total 172 3,34 ,634 ,048 

natančnost 

to je moje prvo leto dela v vrtcu 11 3,36 ,505 ,152 

3,082 ,018 

od 1 do 10 let 87 3,14 ,613 ,066 
od 11 do 20 let  29 3,52 ,509 ,094 
od 21 do 30 let 18 3,28 ,669 ,158 
30 let ali več 26 3,46 ,582 ,114 
Total 171 3,28 ,606 ,046 

iznajdljivost 

to je moje prvo leto dela v vrtcu 12 3,33 ,492 ,142 

2,925 ,023 

od 1 do 10 let 86 3,41 ,517 ,056 
od 11 do 20 let  29 3,69 ,471 ,087 
od 21 do 30 let 18 3,61 ,502 ,118 
30 let ali več 26 3,65 ,485 ,095 
Total 171 3,51 ,513 ,039 

kritičnost 

to je moje prvo leto dela v vrtcu 12 3,25 ,622 ,179 

2,656 ,035 

od 1 do 10 let 87 3,22 ,637 ,068 
od 11 do 20 let  29 3,55 ,632 ,117 
od 21 do 30 let 18 3,56 ,616 ,145 
30 let ali več 26 3,50 ,583 ,114 
Total 172 3,35 ,637 ,049 
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Rezultati testa ANOVA so med vzgojiteljicami, ki imajo različno število let delovne dobe 

pokazali statistično pomembne razlike med samo-zaznavami osebnostnih lastnosti pri 

naslednjih sedmih osebnostnih lastnostih: objektivnost (p=0.003), inovativnost (p=0.016), 

metodična naravnanost (p=0.017), natančnost (p=0.018), iznajdljivost (p=0.005) ter kritičnost 

(p=0.035). Pri ostalih samozaznavah osebnostnih lastnosti vzgojiteljic (vsestranska aktivnost, 

čustvenost, čustvena stabilnost, dominantnost, doslednost, družabnost, energičnost, 

fleksibilnost, humanost, igrivost, smisel za humor, inteligentnost, komunikativnost, marljivost, 

neposrednost (direktnost), odgovornost, odločnost, optimističnost, perfekcionističnost, 

potrpežljivost, pravičnost, prijaznost, prizanesljivost, razgledanost, redoljubnost, 

samodiscipliniranost, samokritičnost, samozavestnost, skromnost, smisel za estetiko in 

urejenost, spoštljivost, sproščenost, strogost, tolerantnost, ustvarjalnost, vljudnost, biti vreden 

zaupanja, vztrajnost, zanesljivost) nismo dobili statistično pomembnih razlik med 

vzgojiteljicami z različno delovno dobo. 

Kot najbolj objektivne (M=3,96) in kritične (M=3,56) se zaznavajo tiste vzgojiteljice, ki so 

zaposlene od 21 do 30 let, kot najmanj objektivne (M=3,27) in kritične (M=3,20) pa se 

zaznavajo vzgojiteljice, ki so zaposlene od 1 d 10 let. Osebnostne lastnosti kot sta 

objektivnost in kritičnost sta lastnosti, ki se razvijajo skozi proces profesionalne rasti, kar je 

razvidno tudi iz dobljenih rezultatov. Enako ugotovimo ko primerjamo metodično 

naravnanost. Starejše vzgojiteljice s 30 let ali več delovne dobe zase namreč menijo, da so 

bolj metodično naravnane (M=3,62) kot to zase menijo mlajše vzgojiteljice, ki so zaposlene 

od 1 do 10 let. Vzgojiteljice začetnice pa sebe za razliko od starejših generacij zaznavajo kot 

inovativne (M=3,58). Kot najbolj natančne se zaznavajo tiste vzgojiteljice, ki so zaposlene od 

11 do 20 let (M=3,52), kot najmanj pa vzgojiteljice, ki so zaposlene od 1 do 10 let (M=3,14). 

Vzgojiteljice z 11 do 20 let delovne dobe se zaznavajo tudi kot najbolj iznajdljive (M=3,69), 

kot najmanj iznajdljive pa se zaznavajo vzgojiteljice začetnice(M=3,33). 

Iz podatkov lahko razberemo, da so samo-zaznave objektivnosti, inovativnosti, metodične 

naravnanosti, natančnosti ter kritičnosti v večji meri prisotne pri vzgojiteljicah z dolgoletnimi 

izkušnjami kot pri vzgojiteljicah z krajšo delovno dobo. To je na nek način zelo pričakovano, 

saj delovne izkušnje prispevajo k izoblikovanju jasnejših kriterijev za samo-presojanje glede 

navedenih lastnosti. Kot bolj kritične in metodično naravnane se zaznavajo vzgojiteljice z 

dolgo delovno dobo. Iz izkušenj z delom v vrtcu, lahko rečem, da imam sama drugačna 

opaženja: mlajše strokovne delavke so bile običajno bolj metodično naravnane; njihovo 

pisanje priprav je bilo redno, priprave pa so bile zelo strukturirane in natančne; med tem ko 
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starejše vzgojiteljice priprav sploh niso pisale, če pa so jih, so bile te priprave skromne in 

površne. Dobila sem občutek, da mlajše vzgojiteljice pišejo priprave ker so jim te v pomoč pri 

izvajanju dejavnosti, starejše pa jih pišejo zgolj zato ker jih morajo. Prav tako so pri izbiri 

vsebin bile bolj kritične mlajše vzgojiteljice, kot vzgojiteljice z daljšo delovno dobo. Moje 

osebne izkušnje se torej razlikujejo od dobljenih ugotovitev.  

 

9.3 PRIMERJAVA MED PRIPISOVANJEM POMEMBNOSTI OSEBNOSTNIH 

LASTNOSTI TER SAMOZAZNAVAMI ANKETIRANIH VZGOJITELJIC 

H3: Ocene o pomembnosti različnih osebnostnih lastnosti vzgojiteljic predšolskih otrok se 

statistično pomembno razlikujejo od ocen izraženosti njihovih lastnih osebnostnih lastnosti. 

Na podlagi hipoteze H3 sem ugotavljala ali se med ocenami o pomembnosti različnih 

osebnostnih lastnosti vzgojiteljic predšolskih otrok ter samozaznavami osebnostnih lastnostih 

pojavljajo statistično pomembne razlike. Za preverjanje te hipoteze sem izvedla t-preizkus za 

odvisne vzorce. V tabeli 12 so prikazani rezultati tega izračuna. 

T-test za odvisne vzorce je pokazal, da pri 40-ih od 45-ih (89%) osebnostnih lastnostih med 

ocenami o pomembnosti različnih osebnostnih lastnosti vzgojiteljic predšolskih otrok ter 

ocenami izraženosti njihovih lastnih osebnostnih lastnostih obstajajo statistično pomembne 

razlike, pri ostalih 5-ih (11%) osebnostnih lastnostih pa so razlike statistično nepomembne. 

Pri vseh 40-ih lastnostih s statistično pomembnimi razlikami vzgojiteljice splošno 

pomembnost osebnostnih lastnosti ocenjujejo višje kot zaznavajo pojavnost teh pri sebi. Kljub 

ugotovljenim podatkom o relativno visokih samozaznavah vzgojiteljic, je t-preizkus pokazal, 

da so v primerjavi z ocenami pomembnosti osebnostnih lastnosti, ocene samozaznav vedno 

nižje. To pomeni, da vzgojiteljice menijo, da njihove osebnostne lastnosti niso izoblikovane v 

tolikšni meri, kot naj bi bile pri vzgojiteljici, ki kakovostno opravlja ta poklica.  
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Tabela 11: Izračun razlik med ocenami pomembnosti osebnostnih lastnosti za opravljanje vzgojiteljskega 

poklica ter ocenami izraženosti osebnostnih lastnosti pri anketirankah 

osebnostna lastnost M - splošno 
M -

samozaznave 
SE t df 

Sig. (2-

tailed) 

Statistično pomembne razlike 
čustveno stabilna 3,86 3,35 ,047 10,906 174 ,000 
metodično naravnana 3,66 3,33 ,040 8,370 171 ,000 
samozavestna 3,48 3,03 ,055 8,160 171 ,000 
potrpežljiva 3,87 3,49 ,047 8,138 166 ,000 
inovativna 3,63 3,27 ,050 7,191 173 ,000 
sproščena 3,72 3,38 ,050 6,999 171 ,000 
odločna 3,66 3,34 ,047 6,681 170 ,000 
objektivna 3,70 3,43 ,042 6,515 169 ,000 
dosledna 3,83 3,56 ,043 6,045 170 ,000 
ustvarjalna 3,73 3,45 ,047 5,954 171 ,000 
komunikativna 3,82 3,56 ,043 5,923 173 ,000 
iznajdljiva 3,76 3,52 ,045 5,626 172 ,000 
dominantna 2,66 2,43 ,043 5,496 173 ,000 
energična 3,76 3,47 ,051 5,490 173 ,000 
vsestransko aktivna 3,76 3,53 ,043 5,290 174 ,000 
pravična 3,93 3,76 ,032 5,148 170 ,000 
odgovorna 3,96 3,82 ,030 4,953 169 ,000 
samodisciplinirana 3,51 3,28 ,047 4,938 168 ,000 
zanesljiva 3,90 3,73 ,037 4,687 170 ,000 
kritična 3,59 3,35 ,049 4,674 173 ,000 
čustvena 3,61 3,43 ,043 4,426 169 ,000 
marljiva 3,73 3,57 ,039 4,352 172 ,000 
samokritična 3,59 3,37 ,056 4,142 171 ,000 
široko splošno razgledana 3,50 3,30 ,047 4,092 171 ,000 
fleksibilna 3,81 3,67 ,037 3,752 172 ,000 
vztrajna 3,63 3,46 ,043 3,707 170 ,000 
prijazna 3,87 3,76 ,031 3,655 168 ,000 
optimistična 3,66 3,48 ,049 3,454 170 ,001 
spoštljiva 3,95 3,84 ,032 3,271 170 ,001 
prizanesljiva 3,35 3,20 ,045 3,126 169 ,002 
stroga 2,97 2,82 ,049 3,097 171 ,002 
vredna zaupanja 3,93 3,83 ,035 3,075 167 ,002 
družabna 3,71 3,58 ,041 3,066 172 ,003 
vljudna 3,83 3,73 ,033 2,889 169 ,004 
humana 3,84 3,74 ,032 2,888 171 ,004 
tolerantna 3,67 3,57 ,037 2,834 170 ,005 
smisel za estetiko, urejenost 3,37 3,22 ,054 2,698 170 ,008 
igriva 3,75 3,64 ,044 2,468 172 ,015 
neposredna oz. direktna 2,96 2,85 ,053 2,365 166 ,019 
inteligentna 3,14 3,03 ,052 2,005 171 ,047 

Statistično nepomembne razlike 
natančna 3,35 3,27 ,048 1,460 170 ,146 
skromna 3,04 3,11 ,053 -1,431 170 ,154 
redoljubna 3,41 3,34 ,052 1,240 170 ,217 
smisel za humor 3,28 3,22 ,056 ,933 170 ,352 
perfekcionistična 2,65 2,68 ,056 -,523 169 ,602 
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*Opomba: Ma- aritmetična sredina ocen o pomembnosti različnih osebnostnih lastnosti vzgojiteljic predšolskih otrok, Mb - aritmetična 

sredina ocen izraženosti lastnih osebnostnih lastnostih vzgojiteljic predšolskih otrok, SE – standardna napaka (Std. Error Mean), t – vrednost 

t-testa, df – stopnje prostosti, Sig. (2-tailed) – statistična pomembnost t-testa. 

 

9.4 DELEŽ VZGOJITELJIC S PRIMERNIMI IN NEPRIMERNIMI 

OSEBNOSTNIMI LASTNOSTMI - MNENJE ANKETIRANIH VZGOJITELJIC 

S četrtim vprašanjem v vprašalniku sem želela izvedeti, kolikšen je po mnenju anketirank 

delež vzgojiteljic, ki imajo primerne osebnostne lastnosti za kakovostno opravljanje 

vzgojiteljskega dela. Rezultati so pokazali, da le 5% anketiranih vzgojiteljic meni, da imajo 

vse vzgojiteljice primerne osebnostne lastnosti za kakovostno opravljanje vzgojiteljskega 

poklica. 68% anketiranih vzgojiteljic meni, da ima večina vzgojiteljic primerne osebnostne 

lastnosti. Da ima približno polovica vzgojiteljic primerne osebnostne lastnosti, meni 22% 

anketirank. 3% pa jih meni, da ima primerne osebnostne lastnosti le manjšina vzgojiteljic. 

Strinjamo se lahko, da študentje predšolske vzgoje kot tudi zaposlene vzgojiteljice, zagotovo 

niso idealno osebnostno izoblikovani, a kot smo že omenjali je doseganje idealov iluzorno in 

nedosegljivo. Sama se strinjam s 68% anketirank o tem, da ima primerne osebnostne lastnosti 

večina vzgojiteljic. 

 
Slika 15: Mnenja anketirank o deležu vzgojiteljic s primernimi osebnostnimi lastnostmi za kakovostno 

opravljanje vzgojiteljskega poklica 
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MNENJA ANKETIRANK O DELEŽU VZGOJITELJIC S PRIMERNIMI OSEBNOSTNIMI 
LASTNOSTMI

Ni odgovora

Menim da imajo vse vzgojiteljice, ki jih poznam primerne
osebnostne lastnosti za kakovostno opravljanje
vzgojiteljskega

Menim da ima večina vzgojiteljic, ki jih poznam primerne
osebnostne lastnosti za kakovostno opravljanje
vzgojiteljskega

Menim da ima približno polovica vzgojiteljic, ki jih poznam
primerne osebnostne lastnosti za kakovostno opravljanje
vzg

Menim da ima le manjšina vzgojiteljic, ki jih poznam
primerne osebnostne lastnosti za kakovostno opravljanje
vzgojitelj



65 
 

V raziskavi sem želela dobiti tudi bolj konkretne podatke o deležu vzgojiteljic z manj 

primernimi ali neprimernimi osebnostnimi lastnostmi za opravljanje vzgojiteljskega poklica. 

Anketiranke so bile povprašane po številu sodelavk (vzgojiteljic), pri katerih menijo, da je 

zaradi njihovih neugodnih osebnostnih lastnosti njihovo pedagoško delo tako nekakovostno 

oz. neprofesionalno, da te niso primerne za opravljanja vzgojiteljskega poklica. 

 
Slika 16: Deleži vzgojiteljic z neprimernimi osebnostnimi lastnostmi, ki botrujejo neprofesionalnemu delu 
v vrtcu 
 

Rezultati so pokazali, da 46% anketiranih vzgojiteljic ne pozna nobene vzgojiteljice, ki bi 

zaradi svojih osebnostnih lastnosti delala neprofesionalno. 29% jih pozna eno vzgojiteljico ter 

21% več kot eno vzgojiteljico. Ob odločitvi za zadnjo trditev so imele anketiranke možnost 

navesti število vzgojiteljic, za katere menijo, da zaradi njihovih osebnostnih lastnosti delajo 

neprofesionalno. Odgovor je podalo 29 (16%) anketirank, od tega so 3 (1,8%) odgovorile 

opisno (kot je npr. odgovor: polovica, ki se jih je izmenjala tekom let), 25 (14,2%) pa je 

odgovor podalo s konkretno številko. Seštevek zgolj številčno podanih navedb je 78. Menim, 

da je tolikšno število zaskrbljujoče in mora voditi k razmisleku o pomembnosti osebnosti in 

osebnostnih lastnosti vzgojiteljic ter raziskovanja na tem področju. 
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Poznam eno vzgojiteljico, za katero menim, da zaradi
svojih osebnostnih lastnosti neprofesionalno opravlja
svoj poklic.

Poznam več vzgojiteljic, za katere menim, da zaradi
svojih osebnostnih lastnosti neprofesionalno opravljajo
svoj poklic



66 
 

Pri petem anketnem vprašanju so anketiranke navajale še, katere nezaželene osebnostne 

lastnosti prepoznavajo pri sebi ali svojih kolegicah v praksi. Skupno je bilo podanih 410 

odgovorov, večina teh je bila podana v opisni obliki (npr. se hitro razjezijo). Odgovore sem 

kategorizirala v ustrezne kategorije osebnostnih lastnosti. Na sliki 19 so prikazane 

najpogosteje navajane nezaželene osebnostne lastnosti. 

Anketiranke kot najmanj zaželeno osebnostno lastnost prepoznavajo impulzivnost. K tej 

kategoriji sem uvrščala tudi odgovore kot so: se hitro razjezi, zavpije ipd. Brodsky idr. (2001, 

str. 1871) razlagajo, da je izraz impulzivnosti uporabljen v povezavi z mnogimi konstrukti, 

med drugim lahko impulzivnost razumemo kot osebnostno lastnost ali kognitivni stil 

posameznika; kot težnjo po hitrem ukrepanju na nagone ali dražljaje; kot psihiatrično motnjo 

označeno z nezmožnostjo vedenjskega nadzorovanja. Za impulzivne osebe je bilo ugotovljeno 

tudi, da so bolj nagnjene k samomorilnosti. Impulzivnosti po pogostosti sledijo še druge 

nezaželene osebnostne lastnosti: nepotrpežljivost, neprilagodljivost, nedoslednost, 

nezanesljivost, čustvena nestabilnost, nespoštljivost, nestrokovnost, pretirana strogost ter 

vzkipljivost. Pajak (2011, str. 1) med petimi lastnosti slabega učitelja, ki je opredelil na 

podlagi odgovorov učencev prav tako omenja nestrokovnost, neprilagodljivost in 

nespoštljivost; omenja pa tudi, da slabega učitelja opredeljuje predvsem »težka osebnost«.  
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Slika 17: Nezaželene osebnostne lastnosti vzgojiteljic, ki jih v praksi prepoznavajo anketirane vzgojiteljice 
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10 ZAKLJUČEK 

Osebnost vzgojiteljice ima velik vpliv na njeno neposredno delovanje pri delu z otroki. Vpliva 

na njeno vedenje, reakcije, spoprijemanje s težavami in navsezadnje vpliva tudi na razvijajoče 

se osebnosti otrok. 

V teoretičnem delu diplomskega dela sem obravnavala osebnost in osebnostne lastnosti kot 

komponente osebnosti. Na samem začetku sem se osredotočila na temelje osebnosti, znotraj 

katerih sem opisala dejavnike razvoja osebnosti, izvore osebnosti in samo strukturo osebnosti. 

Iz obširne opredelitve osebnosti sem prešla na opisovanje pomena osebnostnih lastnosti na 

delovnem mestu vzgojiteljice ter na opredelitev njenih delovnih vlog. Vloga vzgojiteljice ni 

namreč le delo z otroki, temveč tudi z starši in sodelavci. Opredelila sem kakšen naj bi bil 

osebnostni vzgojitelj ter pomembna področja osebnosti vzgojiteljic, kot so npr. osebna zrelost, 

samopodoba in samospoštovanje, empatija, čustvena stabilnost in čustvena inteligentnost, 

psihično zdravje in subjektivno blagostanje. 

V okviru empiričnega dela diplomskega dela sem raziskovala, kako pomembne se zdijo 

različne osebnostne lastnosti za opravljanje pedagoškega dela vzgojiteljicam predšolskih 

otrok ter kako vzgojiteljice različne osebnostne lastnosti identificirajo pri sebi. Na osnovi 

rezultatov sem preverjala tudi, v kolikšni meri se mnenja o pomembnosti različnih 

osebnostnih lastnosti vzgojiteljic ujemajo z ocenami vzgojiteljic o njihovi lastni izraženosti 

navedenih osebnostnih lastnostih. Podatki so pokazali, da vzgojiteljice kot najpomembnejše 

osebnostne lastnosti za opravljanje vzgojiteljskega poklica vidijo odgovornost, spoštljivost, 

vrednoto zaupanja, pravičnost, zanesljivost, potrpežljivost, prijaznost, čustveno stabilnost in 

humanost. Vrstni red naštetih osebnostnih lastnosti se v precejšnji meri razlikuje od 

najpogosteje navajanjih osebnostnih lastnosti, ki so jih anketiranke navajale v okviru prvega 

vprašanja odprtega tipa o najpomembnejših osebnostnih lastnostih. Tu so bili namreč 

najpogostejši odgovori prijaznost, doslednost, komunikativnost, fleksibilnost, ustvarjalnost, 

sposobnost empatije, odgovornost, potrpežljivost, in iznajdljivost. V obeh primerih se med 

najpogostejšimi osebnostnimi lastnostmi pojavijo odgovornost, potrpežljivost ter prijaznost.  

Razlike v vrstnem redu glede na velikost aritmetičnih sredin opazimo tudi, če primerjamo 

najvišje ocenjene zaznave lastnih osebnostnih lastnosti iz vprašanja 3b ter najpogosteje 

navajanje odgovore pri drugem vprašanju odprtega tipa o teh. Na podlagi izračuna povprečnih 

vrednosti odgovorov ocenjevalne lestvice zaznav lastnih osebnostnih lastnosti je najvišje 



69 
 

ocenjena osebnostna lastnost spoštljivost, tej pa sledijo biti vreden zaupanja, odgovornost, 

pravičnost, prijaznost, humanost, vljudnost, zanesljivost, fleksibilnost. Pri vprašanju odprtega 

tipa o lastnih najpomembnejših osebnostnih lastnostih pa so anketirane vzgojiteljice 

najpogosteje navajale prijaznost, doslednost, komunikativnost, fleksibilnost, ustvarjalnost, 

odgovornost, sposobnost empatije, iznajdljivost in potrpežljivost. V obeh primerih se torej 

med najpogostejšimi osebnostnimi lastnostmi pojavi odgovornost, prijaznost ter fleksibilnost.  

Na podlagi ocenjevalne lestvice samozaznav sem ugotovila tudi, da anketiranke zase menijo, 

da imajo razvite bolj ali manj vse osebnostne lastnosti iz danega seznama. Pri 40-ih od 45-ih 

osebnostnih lastnostih namreč povprečna ocena znaša med 3 in 4, kar pomeni, da anketiranke 

kar za 89% osebnostnih lastnosti opredeljujejo, da te zanje veljajo ali popolnoma veljajo. 

Menim, da je takšen odstotek zadostno velik za splošen sklep o tem, da anketirane 

vzgojiteljice zase menijo, da imajo potrebne osebnostne lastnosti za kakovostno opravljanje 

svojega poklica. Kljub tako izrazitemu poistovetenju anketiranih vzgojiteljic z lastnostmi 

dobrega vzgojitelja, pa rezultati t-preizkusa kažejo, da so med samo-zaznanimi osebnostnimi 

lastnostmi in splošno pričakovanimi osebnostnimi lastnostmi vzgojitelja, ki kakovostno 

opravlja ta poklica, statistično pomembne razlike pri kar 40-ih od 45-ih osebnostnih 

lastnostih. Pri vseh 40ih osebnostnih lastnostih anketiranke višje ocenjujejo pomembnost dane 

osebnostne lastnosti vzgojiteljic za njihovo kakovostno delovanje, kot pa ocenjujejo 

izraženost teh osebnostnih lastnosti pri sebi.  

Višje ocene splošne pomembnosti oziroma nižje ocene samo-zaznav navedenih osebnostnih 

lastnosti lahko interpretiramo tudi kot dobro ozaveščenost vzgojiteljic o pomembnem vplivu 

osebnostnih lastnosti na njihovo profesionalno vedenje ter vplivu teh na razvijajoče se otroške 

osebnosti. A pojavi se vprašanje, zaradi katerih razlogov anketiranke menijo, da njihove 

osebnostne lastnosti ne dosegajo lastnosti, ki naj bi jih na splošno imela vzgojiteljica, ki 

kakovostno opravlja svoj poklic? Dobljene ugotovitve lahko pojasnimo tudi z  izoblikovanimi 

idealnimi predstavami o »popolnih vzgojiteljicah«. Če so vzgojiteljice podvržene predstavam 

sodobne družbe o »popolnih vzgojiteljicah«, kar je v praksi nemogoče dosegati, potem je 

dobljeni rezultat razumljiv. Vzgojiteljice, kot izobražene strokovnjakinje, se ne bi smele 

prepuščati toku splošne laične miselnosti družbe, temveč bi se morale zavedati, da »pretirana 

idealizacija« vzgojitelja kot »vsestranskega« in popolnega človeka vodi v prevelike zahteve in 

prezahtevna pričakovanja do sebe, ta pa v izjemnih situacijah postanejo nestvarna in 

neuporabna ter so velikokrat tudi vzrok za občutek popolne odgovornosti (bistveno pri tej je, 
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da se vzgojitelj čuti odgovornega predvsem za končen rezultat, za kakovostno delo pa ne) 

(Batistič Zorec, 2001, str. 25 in Bečaj, 1990, str. 4).  

Ne smemo pa preveč posploševati pomembnosti vzgojiteljeve osebnosti kot dejavnika vpliva 

na otroke v vrtcu in pri tem izpuščati pomembnost ostalih dejavnikov vzgojiteljeve poklicne 

vloge, npr. strokovnega znanja, metodično naravnanih kompetenc, različnih spretnosti ipd. 

Mnenja anketirank o tem, da nimajo osebnostnih lastnosti idealne vzgojiteljice izoblikovanih 

v zadostni meri, bi lahko pripisali tudi njihovemu podcenjevanju svojih lastnih osebnostnih 

lastnosti ali nizki samopodobi (»nisem dovolj dobra«). Tako si lahko razlagamo rezultat glede 

lastnosti metodične naravnanost in odgovornost. Ti dve lastnosti sta namreč pridobljeni oz. 

priučeni in glede na to, da naj bi bile vzgojiteljice z zaključnim dodiplomskim 

izobraževanjem ustrezno strokovno usposobljene za kakovostno opravljanje poklica, bi 

pričakovali da bodo anketirane vzgojiteljice mnenja, da so ustrezno odgovorne in metodično 

naravnane.  

Nižje povprečne ocene samo-zaznav osebnostnih lastnosti anketirank v primerjavi z 

povprečno oceno pomembnosti osebnostnih lastnosti pri vzgojiteljih na splošno je nekoliko v 

nasprotju tudi z rezultati vprašanja o tem, ali imajo druge vzgojiteljice, ki jih poznajo 

primerne osebnostne lastnosti za kakovostno opravljanje vzgojiteljskega poklica. 5% 

anketirank meni, da imajo vse vzgojiteljice, ki jih poznajo primerne osebnostne lastnosti, 68% 

anketirank meni, da ima večina vzgojiteljic primerne osebnostne lastnosti, 22% anketirank 

meni, da ima približno polovica vzgojiteljic primerne osebnostne lastnosti, in le 3% 

vzgojiteljic meni, da ima primerne osebnostne lastnosti le manjšina vzgojiteljic. Visok delež 

vzgojiteljic s popolnoma ali večinoma primernimi lastnostmi (73%) je tako visok, da bi 

pričakovali večjo skladnost (več statistično nepomembnih razlik) med ocenami pomembnosti 

osebnostnih lastnosti vzgojiteljic za njihovo kakovostno delovanje in samo-zaznavami 

osebnostnih lastnosti. Večina rezultatov raziskave je bila pričakovanih. Najbolj presenetljiv 

podatek, ki bi bil lahko pobuda za nadaljnja raziskovanja je podatek o številu vzgojiteljic z 

neprimernimi osebnostnimi lastnostmi. Nekoliko zaskrbljujoči so dobljeni podatki o tem, da 

približno polovica anketirank pozna vsaj eno vzgojiteljico, ki zaradi svojih osebnostnih 

lastnosti neprofesionalno opravljajo svoj poklic. Najmanj zaželena osebnostna lastnost, ki jih 

vzgojiteljice prepoznavajo pri sodelavkah (vzgojiteljicah) je impulzivnost.  

Osebno menim, da je bil vprašalnik kot celota dobro zasnovan, kljub temu pa sem ugotovila 

nekaj pomanjkljivosti, ki bi jih bilo potrebno v prihodnjih raziskavah izboljšati. Pri tem 



71 
 

mislim predvsem na zaporedno postavitev prvega in drugega vprašanja odprtega tipa, pri 

čemer so anketiranci odgovore pogosto ponavljali, ali jih pomanjkljivo navajali, v nekaj 

primerih pa so jih prepisali iz vprašanj v nadaljevanju vprašalnika. V prihodnje se lahko 

usmerimo tudi v raziskovanje s testi osebnosti, s katerimi bi bolj veljavno in objektivno 

raziskovali osebnost vzgojiteljev predšolskih otrok, za kar pa so bolj kompetentni psihologi.  

Predšolsko obdobje je izjemno pomembno, saj je to čas, ko otrok pridobiva usmeritve za 

življenje in je čas aktivnega psihofizičnega ter osebnostnega razvoja. Poleg staršev so 

vzgojitelji eni izmed najpomembnejših oseb, ki vplivajo na smer otrokovega vsestranskega 

razvoja, s svojimi mnogoterimi vlogami pa odločilno prispevajo h kakovosti vrtca ter 

kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa. Delo vzgojiteljev je odgovorno in zahtevno, a 

hkrati izpopolnjujoče, saj skozi profesionalni in osebni razvoj tudi sami nenehno izoblikujejo 

svojo osebnost. Zadnje čase se kot najpomembnejši vplivni dejavnik za kakovost vzgojno-

izobraževalnih sistemov, vse bolj poudarja vzgojitelje kot neposredne izvajalce vzgojno-

izobraževalnega procesa. M. Valenčič Zuljan, M. Cotič, S. Fošnarič, C. Peklaj in J. Vogrinc 

(2011, str. 473) v povzetkih njihove raziskave poudarjajo tudi pomembnost vloge vzgojiteljev 

mentorjev, kateri odigrajo pomembno vlogo predvsem pri študentih predšolske vzgoje, ki so 

na začetku svoje profesionalne rasti. Tudi sama sem v času študija in ob sodelovanju s 

dobrimi mentorji v začetkih svoje prakse dela v vrtcu prišla do mnogih novih spoznanj, med 

drugim sem pridobila dobro predstavo o izjemni pomembnosti profesionalnega in 

osebnostnega razvoja ter sami pripravljenosti za vseživljenjsko učenje in celostni razvoj. 

Ugotovila sem, da morajo vzgojitelji za ohranjanje kakovosti pedagoškega dela skozi svojo 

delovno prakso nenehno oblikovati svoje strokovno znanje in spretnosti, kar pa izpopolnjuje 

tudi njih kot osebnosti. 
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12 PRILOGE 

Priloga 1: ANKETNI VPRAŠALNIK O OSEBNOSTNIH LASTNOSTIH VZGOJITELJIC 

PREDŠOLSKIH OTROK 

 
Spoštovana vzgojiteljica! 
Sem Darja Mirtič, študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V svojem 
diplomskem delu raziskujem, kako vzgojiteljice ocenjujejo pomembnost različnih osebnostnih 
lastnosti za kakovostno opravljanje pedagoškega dela v vrtcu ter katere osebnostne lastnosti 
identificirajo pri sebi. Prosim vas, da sodelujete in anonimno izpolnite vprašalnik, ki je pred 
vami. Vaši odgovori bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene. Za Vaše sodelovanje 
se Vam lepo zahvaljujem! 
 
 
Vaša starost: 

 od 20 do 30 let  
 od 31 do 40 let  
 od 41 do 50 let  
 51 let ali več 

 
 
Število let delovne dobe na mestu vzgojiteljice predšolskih otrok:  

 to je moje prvo leto dela v vrtcu 
 od 1 do 10 let  
 od 11 do 20 let   
 od 21 do 30 let  
 30 let ali več 

 
 
Vaša izobrazba:  

 štiriletna srednja vzgojiteljska šola  
 triletna visoka vzgojiteljska šola  
 višja vzgojiteljska šola  
 univerzitetna izobrazba druge smeri z dodatnim izpopolnjevanjem (PIVZG oz. PIPV)  
 drugo (napišite):___________________________________________________________ 

 
1. Napišite 5 osebnostnih lastnosti vzgojiteljice, za katere menite, da so najpomembnejše 
za kakovostno opravljanje vzgojiteljskega poklica. 
________________________________  _________________________________ 
________________________________  _________________________________ 
________________________________ 
 
2. Napišite, katerih vaših 5 osebnostnih lastnosti v največji meri prispeva k temu, da ste 
dobra vzgojiteljica? 
________________________________  _________________________________ 
________________________________  _________________________________ 
________________________________ 
 
3. Pri naslednjem vprašanju boste ocenjevali: 
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A.) kako pomembne so navedene osebnostne lastnosti za kakovostno opravljanje 
pedagoškega dela v vrtcu. Ocenjujete tako, da za vsako navedeno lastnost z »X« označite 
izbrani odgovor, pri tem pa upoštevate naslednjo ocenjevalno lestvico: 
 
1 - nepomembna lastnost, 2 – manj pomembna lastnost, 3 – dokaj pomembna lastnost,  
4 – zelo pomembna lastnost 
 
 
B.) v kolikšni meri navedene lastnosti veljajo za vas osebno. Ocenjujete tako, da za vsako 
navedeno lastnost z »X« označite izbrani odgovor, pri tem pa upoštevate naslednjo 
ocenjevalno lestvico: 
 
1 – zame ne velja, 2 – zame delno velja, 3 – zame velja, 4 – zame popolnoma velja 
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… vsestransko aktivna         
… čustvena (sposobna izražati čustva primerna različnim situacijam)         
… čustveno stabilna (umirjena, brez nenadnih čustvenih izpadov)         
… dominantna (v odnosu do otrok v prevladujočem položaju)         
… dosledna (ravna po določenih, skupno sprejetih načelih)         
… družabna (navezuje in ohranjanja dobre medosebne stike)         
… energična (izžareva energijo, s katero motivira otroke)         
… fleksibilna (prilagodljiva)         
… humana (ima pozitivne moralne lastnosti)         
… igriva (se z veseljem igra z otroki)         
… inovativna (strmi k izboljševanju in uvedbi vedno novih aktivnosti)         
… inteligentna (ima visoke intelektualne sposobnosti)         
… iznajdljiva (hitro najde ustrezno rešitev)         
… komunikativna         
… kritična (razlikuje kakovost od nekakovosti)         
… marljiva (poklicu predana s srcem)         
… metodično naravnana (pedagoško delo premišljeno načrtuje in vodi)         
… natančna         
…neposredna oziroma direktna         
… objektivna         
… odgovorna         
… odločna         
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… optimistična         
… perfekcionistična (si prizadeva za popolnost in dovršenost)         
… potrpežljiva         
… pravična (z vsemi otroki ravna enako)         
… prijazna         
… prizanesljiva (strpna in nekaznovalna)         
… široko splošno razgledana         
… redoljubna (ima rada red)          
… samodisciplinirana         
… samokritična (kritično reflektira svoje delo)         
… samozavestna (prepričana vase)         
… skromna (svoje vrednosti pretirano ne poudarja)         
… ima smisel za estetiko in urejenost         
… ima smisel za humor         
… spoštljiva do otrok, staršev in sodelavcev         
… sproščena (brez čustvenih napetosti)         
… stroga (dosledno zahteva red in disciplino)         
… tolerantna (dopušča drugačno mnenje)         
… ustvarjalna         
… vljudna (odraža spoštljivost)         
… vztrajna         
… zanesljiva (nanjo se lahko zanesejo)         
… vredna zaupanja (ji zaupajo)         
 
 
 
4. Kritično in realno ocenite ali imajo vzgojiteljice, ki jih poznate primerne osebnostne 
lastnosti za kakovostno opravljanje vzgojiteljskega poklica? Označite okence pred 
ustrezno trditvijo. 
 

 Menim da imajo vse vzgojiteljice, ki jih poznam primerne osebnostne lastnosti za 
kakovostno opravljanje vzgojiteljskega poklica. 

 Menim da ima večina vzgojiteljic, ki jih poznam primerne osebnostne lastnosti za 
kakovostno opravljanje vzgojiteljskega poklica. 

 Menim da ima približno polovica vzgojiteljic, ki jih poznam primerne osebnostne lastnosti 
za kakovostno opravljanje vzgojiteljskega poklica. 

 Menim da ima le manjšina vzgojiteljic, ki jih poznam primerne osebnostne lastnosti za 
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kakovostno opravljanje vzgojiteljskega poklica. 
 
5. Katere, za vzgojiteljico nezaželene osebnostne lastnosti prepoznavate pri sebi ali 
svojih kolegicah v praksi? 
 
 
 

 
 
 
6. Kritično in realno premislite ali poznate vzgojiteljice za katere menite, da je zaradi 
njihovih osebnostnih lastnosti njihovo pedagoško delo tako nekakovostno oz. 
neprofesionalno, da v resnici niso primerne za opravljanja vzgojiteljskega poklica. 
Kliknite na okence pred ustrezno trditvijo.  
 

 Ne poznam nobene vzgojiteljice, ki bi zaradi svojih osebnostnih lastnosti delala 
neprofesionalno. 

 Poznam eno vzgojiteljico, za katero menim, da zaradi svojih osebnostnih lastnosti 
neprofesionalno opravlja svoj poklic. 

 Poznam več vzgojiteljic, za katere menim, da zaradi svojih osebnostnih lastnosti 
neprofesionalno opravljajo svoj poklic. Koliko? (dopolnite!):___________ 
 

 


