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IZVLEČEK 

V svojem diplomskem delu sem ugotavljala in primerjala timsko delo v vrtcu in šoli. 

Zanimalo me je sodelovanje med vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice v vrtcu ter učiteljico 

in vzgojiteljico v šoli. Timsko delo je oblika  aktivnosti, kjer si udeleţenci oz člani 

neposredno delijo vloge in naloge in so med seboj enakovredni. Pri tem je potrebno poudariti, 

da se med seboj razlikujejo v znanju, spretnostih in sposobnostih. Imajo različno stopnjo 

strokovne usposobljenosti, motivacije za delo in seveda različne delovne navade. Če ţeli tim 

uspešno delovati,  je potrebno medsebojno sodelovanje, dobra komunikacija in medsebojna 

povezanost članov. Timsko delo sestavljajo tri etape: timsko načrtovanje, timsko poučevanje 

in timsko evalvacijo. Timsko delo v oddelku vrtca poteka ţe zelo dolgo, vendar so imele v 

preteklosti vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice zelo različne in medsebojno ločene naloge. 

Z vpeljavo Kurikuluma za vrtce so se naloge spremenile, tako da naj bi skupaj načrtovali 

dejavnosti, jih izvajali in tudi evalvirali. S spremembo šolske zakonodaje v slovenskih 

osnovnih šolah je posledično prišlo do sprememb tudi v načinu poučevanja. Timsko delo 

izvajata tako v prvem razredu učiteljica razrednega pouka in vzgojiteljice predšolskih otrok, 

kot druga strokovna delavka. V teoretičnem delu diplomskega dela opredeljujem, kaj je 

timsko delo, kako delujejo timi, posebnosti timskega dela in primerjava timskega dela med 

vrtcem in šolo. Namen raziskave je analizirati značilnosti timskega dela v vrtcu in šoli ter ju 

primerjati med seboj. Posebej me je zanimalo timsko delo med vzgojiteljico in pomočnico 

vzgojiteljice v vrtcu ter timsko delo med učiteljico in vzgojiteljico v šoli. Zanimalo me je tudi 

kako delujejo timi v obeh delovnih okoljih. Osrednji cilj diplomskega dela je preveriti, kako 

je organizirano timsko delo v vrtcu in šoli, kdo pri njem sodeluje, kako strokovni delavci 

izvajajo vse tri etape timskega dela, v čem se člani tima dopolnjujejo, kako si razdelijo 

naloge, kako tim sodeluje s straši. Zanimalo me je tudi  ali se člani tima počutijo formalno 

enakopravne in ali imajo občutke enakovrednosti ter katere prednosti in slabosti timskega dela 

prepoznavajo pri svojem delu. Na podlagi teoretičnih izhodišč in postavljenih raziskovalnih 

vprašanj sem oblikovala anketni vprašalnik, s katerim sem zbrala podatke. V raziskavo sem 

vključila 100 vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, ki so zaposlene v slovenskih vrtcih in 100 

učiteljic in vzgojiteljic v 1. razredu v slovenskih OŠ. 

KLJUČNE BESEDE: 

Timsko delo, tim, timsko poučevanje, sodelovanje, vrtec, šola, učitelj, vzgojiteljica, 

pomočnica vzgojiteljice 



 

 

ABSTRACT 

The thesis work I determined and compared the team work in kindergarten and school. I was 

interested in cooperation between a preschool teacher and an assistant preschool teacher and a 

primary school teacher and a preschool teacher at school. The participants and members of the 

team directly share roles and they are equivalent to each other. However, it is necessary to 

emphasize their difference in knowledge, skills and abilities. They do not have the same level 

of competence, motivation and work habits. Mutual cooperation and closeness and good 

communicational skills are necessary factors of successful team work. Team work consists of 

three stages: team planning, team teaching and team evaluation. In kindergarten the team 

work has been running for a very long time, but preschool teachers and assistant preschool 

teachers had different and separate tasks in the past. The introduction of the kindergarten 

curriculum has changed these tasks. They should jointly plan, implement and evaluate the 

activities. By changing education legislation in Slovenian primary schools there has also been 

a change in the mode of teaching. In the first grade the team work is conducted by a primary 

school teacher and a preschool teacher, as the second professional worker. In the theoretical 

part of my diploma work I define the team work, describe its special features and compare the 

team work between the kindergarten and school. The purpose of the study is to analyze the 

characteristics of the team work in kindergarten and school and compare them with each 

other. I was particularly interested in the team work between the preschool teacher and 

assistant preschool teacher in kindergarten and teamwork between the primary school teacher 

and the preschool teacher at school. I also presented how teams work in both environments. 

The main aim of my study is to examine: the organization of team work and its participants in 

kindergarten and school, the implementation of the three stages of team work, the 

complementation of each other, the division of tasks and their participation with parents. I 

wrote about formal equality and feelings of equivalence by the members, advantages and 

disadvantages of team work recognized at their work. I developed a questionnaire based on 

the theoretical points and set of research questions. In my research I have included 100 

preschool teachers and assistant preschool teachers employed in Slovenian kindergartens and 

100 primary school teachers and preschool teachers in the 1st grade of Slovenian primary 

schools. 

 

KEY WORDS: Team work, a team, team teaching, collaboration, kindergarten, school, a 

primary school teacher, a preschool teacher, a teacher assistant 
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I. TEORETIČNI DEL 

1 UVOD 
Izhodišče za pričujoče delo so moje delovne izkušnje, tako v vrtcu kot tudi v šoli. Po 

končanem študiju na predšolski vzgoji sem se zaposlila v vrtcu, kjer sem začela delati kot 

varuhinja predšolskih otrok. Naziv varuhinje se je kasneje preimenoval v naziv pomočnica 

vzgojiteljice Tu sem se prvič srečala s tandemskim delom, ko sem sodelovala z vzgojiteljico. 

Pred tem nisem imela s timskim delom nobenih izkušenj. Moja vzgojiteljica ni nikoli 

načrtovala z menoj, nikoli mi ni pokazala priprave in jo izvajala skupaj z menoj, prav tako pa 

nisva skupaj tudi evalvirali pedagoškega dela. Moja naloga je bila zgolj negovalna in 

varovalna. Vedno je bilo tako, da so se sestajale samo vzgojiteljice in se dogovarjale ter 

skupaj načrtovale dejavnosti. Vedno je izvajala dejavnost sama v času, ko sem bila jaz na 

malici. Potem so se otroci v skupini igrali ali pa so imeli še kakšno likovno zaposlitev. Skupaj 

sva sodelovali samo na sprehodih, igri na igrah na igrišču, hranjenju otrok ter pripravi na 

počitek. Tudi govorilne ure je izvajala vzgojiteljice sama, jaz sem bila prisotna samo na 

roditeljskih sestankih. Te je vedno pripravila in izpeljala sama. V vrtcu sem delala 9 let kot 

pomočnica vzgojiteljice in ne morem reči, da imam dobre izkušnje s timskim delom v vrtcu. 

Počutila sem se manjvredno in podrejeno, saj nisva bili v enakopravnem poloţaju. Mislim, da 

je bil vzrok v izobrazbi, saj sem imela končano višjo vzgojiteljsko, one pa petletno 

vzgojiteljsko.  

Potem se je začela uvajati devetletna osnovna šola in v prvem razredu dodatna strokovna 

delavka. Za prehod iz vrtca v šolo so me pritegnile spremembe, novi izzivi, nove moţnosti 

sodelovanja, sploh pa delati kot vzgojiteljica predšolskih otrok. Kot vzgojiteljica v prvem 

razredu si dodeljen v dva oddelka. To pomeni, da imaš v vsakem razredu drugo učiteljico. 

Pred samim začetkom dela sem imela veliko bojazni in strahu, kako bo to potekalo, saj nisem 

imela najboljših izkušenj s timskim delom ţe iz vrtca. Pa kljub temu je delo steklo. Z 

učiteljico sva se dogovorili, katere predmete bo katera poučevala. Vse učiteljice in 

vzgojiteljice v prvem razredu smo imele skupne aktive, kjer smo skupaj najprej tedensko 

načrtovale za teden, ki je sledil. Nato je sledilo skupno načrtovanje dnevne priprave, kjer sem 

bila z obema učiteljicama. Po dnevni pripravi je potekalo poučevanje v razredu, kjer sva se z 

učiteljico veliko dopolnjevali in prepletali. Vsakodnevno sva se sproti dogovarjali za vsebine 

in dejavnosti pri učnih predmetih, ter po končanem pouku timsko evalvirali delo. Tako sva 

ugotovili, kaj je bilo dobro in kaj ne, da sva naslednjič to izboljšali. V šoli sem tako spoznala 
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timsko delo z druge plati, torej kakšno kot mora biti, v pozitivni luči. Z učiteljico sva se znali 

prilagoditi, se dogovoriti za pravila in naloge, usklajevali sva čas za načrtovanje in evalvacijo, 

veliko sva sodelovali, se usklajevali, zaupali in spoštovali. Pri načrtovanju in izvajanju 

vzgojno-izobraţevalnega  dela sva bili v enakopravnem n enakovrednem poloţaju. Še vedno 

sem zaposlena v šoli. Zadnja tri leta kot učiteljica podaljšanega bivanja in tudi timsko 

sodelujem z učiteljicami, predvsem v smeri dala v podaljšanem bivanju. kjer z učenci 

nadgradimo učno snov tistega dne. Sama sem ob tem začutila razlike v delu. Ves čas sem 

opaţala neenakost oziroma slabo timsko delo v vrtcu. Da bi ugotovila, ali je takšno stanje 

prisotno po celi Sloveniji, sem se lotila raziskovanja.  

Namen mojega diplomskega dela je prikazati, opisati in primerjati timsko delo v šoli med 

učiteljicami v 1. razredu  in vzgojiteljicami ter v vrtcu med vzgojiteljicami in pomočnicami 

vzgojiteljice. 

Ţelim poudariti, da je sprejem novega Kurikuluma  pomenil spremembe v kadrovski politiki, 

predvsem na področju medsebojnega dela. Uveljavilo se je timsko delo oziroma delo v parih 

(tandemu).  

Timsko delo v vrtcu je oblika aktivnosti, ko se dve (tandem) ali več oseb (tim) s pedagoškimi 

nameni hkrati usmerja na iste otroke v okviru vzgojnega procesa (Polak, 2007). V oddelku sta 

dve osebi, vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice, ki sta v enakovrednem poloţaju. Skupaj 

načrtujeta vzgojno delo v oddelku, ga izvajata in evalvirata. 

Nova šolska zakonodaja, ki je bila sprejeta 1996, je obvezno osnovno šolanje podaljšala za 

eno leto (Šolska zakonodaja, 1996), s čimer je prišlo tudi do novosti v osnovni šoli. V 

devetletno osnovno šolo vstopajo šestletni otroci (od 5 let in 8 mesecev do 6 let in 8 

mesecev), do takrat mali šolarji v vrtcu. Devetletna osnovna šola je razdeljena na tri vzgojno-

izobraţevalna obdobja. V prvem razredu osnovne šole hkrati poučujeta učitelj razrednega 

pouka in vzgojitelj predšolskih otrok, lahko pa tudi dva učitelja razrednega pouka. Drugi 

učitelj ali vzgojitelj predšolskih otrok poučuje polovico ur pouka. Pri pouku vzgojnih 

predmetov lahko z učiteljem razrednega pouka sodeluje tudi učitelj predmetnega pouka 

(Šolska zakonodaja, 1996, 38. člen). Omenjeni člen slovenske šolske zakonodaje lahko uvaja 

timsko delo učiteljice in vzgojiteljice v prvem razredu osnovne šole. 

Vsakršno timsko delo se začenja pri vsakem izmed nas kot posamezniku: pri osebnih motivih, 

ki jih postopoma razvijamo v timske, pri naših osebnih bojaznih in pričakovanjih, ki nas 
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običajno spremljajo ob prvih izkušnjah s timskim delom. Z znanjem o timskem delu se ne 

rodimo: učimo se ga ob aktivnem timskem delu, s študijem strokovne literature, z razvijanjem 

spretnosti timskega dela  na različnih seminarjih in delavnicah, predvsem pa z veliko 

samokritičnega »dela na sebi« in z reflektiranjem svojega ravnanja (Polak, 2007, str. 5). 

Vsakodnevno timsko delo omogoča učinkovito izvajanje kurikula. Timsko  delo gradi 

mostove med odraslimi, ki so pomembni v ţivljenju otrok, jih zdruţuje, ko spodbujajo razvoj 

močnih plati otrok ter njihovih nastajajočih veščin in sposobnosti. Timsko delo odraslih je za 

otroke tudi vzor takega načina interakcij, ki temelji na sodelovanju, ustvarjalnem reševanju 

problemov in osebnih pobudah (Dolar Bahovec in Bregar Golobič, 2004, str. 63). 

V diplomskem delu bom v teoretičnem delu predstavila nekatere vidike timskega dela v šoli 

in v vrtcu. Dodatno bom pojasnila namene timskega dela, značilnosti in etape. Za laţjo 

predstavo bom predstavila tim z vidika oblikovanja ter dogajanja v njem. Pri tem bom 

izpostavila dejavnike, ki prispevajo k uspešnemu timskemu delu, komunikacijo, medsebojne 

odnose in vloge v timu. Del teoretičnega uvoda bo namenjen izpostavitvi posebnosti timskega 

dela v vrtcih in šolah. 

V empiričnem delu naloge sem raziskovala mnenja pedagoških delavcev v vrtcu in šoli o 

timskem delu. Predstavila bom tudi razlike in podobnosti pedagoškega tima v vrtcu in šoli ter 

pozitivne in šibke lastnosti obeh vrst timov. 

Ker je večina pedagoških delavcev na razredni stopnji in v vrtcu ţenskega spola, bom v 

nadaljevanju uporabljala izraze učiteljica, vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice. 
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2 TIMSKO DELO 

Timsko delo ima pestre psihološke razseţnosti, saj vključuje psihosocialno zaznavanje, 

komunikacijo, zaznavanje in reševanje problemov, medosebno sprejemanje, čustveno 

doţivljanje posameznika, motivacijo in poklicno samopodobo. Temelji na pozitivni 

soodvisnosti članov tima, katerih delovanje gre v smeri doseganja skupnih ciljev.  

Najprej se je uveljavilo na področju menedţmenta in na tem področju lahko najdemo zelo 

veliko strokovne literature. Tudi v vzgoji in izobraţevanju je timsko delo prisotno ţe vrsto let. 

Timsko delo je širok pojem, ki zajema timsko načrtovanje, timsko poučevanje, analizo dela in 

timsko evalvacijo. Tako v vrtcu kot v šoli si je teţko predstavljati priprave letnega učnega 

načrta brez timskega dela. 

V opredelitvah timskega dela je pogost tudi poudarek, da je za pravo timsko delo pomemben 

duh sodelovalnega načrtovanja, nenehnega sodelovanja, tesne povezanosti, neovirane 

komunikacije in iskrene izmenjave mnenj. Ne odraţa se v skupini posameznikov, ki delujejo 

skupaj, temveč v skupini, ki deluje enotno in celostno. Načrtovanje mora temeljiti na 

fleksibilnosti, skupinskih pravilih in skupinskem delu, prisotna morata biti svoboda in 

moţnost za napredek pri zadovoljevanju vzgojno-izobraţevalnih potreb učencev (Dean in 

Witherspoon, 1962, po Buckley, 2000, str. 5). 

Večina avtorjev poudarja tudi pomen soodvisnosti, tj. zavedanja, da je za dosego ciljev nujno 

medsebojno sodelovanje, in sinergije ( medsebojno dopolnjevanje dveh ali več dejavnikov, 

katerih skupni učinek je večji seštevek posameznih učinkov), s katero se vzdrţuje soodvisnost 

z drugimi timi (Polak, 2007, str. 9). 

2.1 OPREDELITEV TIMA IN TIMSKEGA DELA 

Slovar slovenskega knjiţnega jezika (1994) pod besedo tim navaja, da je »Tim skupina ljudi, 

ki opravljajo skupno delo; delovna skupina«. 

Potkonja in Šimleša (1989, str. 446) v Pedagoški enciklopediji, definirata timsko delo kot 

»obliko aktivnosti, ki jo opravlja skupina strokovnjakov na ta način, da je osnova za 

sodelovanje neposredna delitev nalog med enakopravnimi strokovnjaki in ne poloţaj 

posameznika v formalni hierarhiji.« 
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Timsko delo je koristno, kadar se za uspešno reševanje kompleksnih nalog/problemov zahteva 

sodelovanje več strokovnjakov, interdisciplinarni pristop ter sodelovanje različnih profilov 

strokovnjakov. Predpostavka za uspešno timsko delo, v katerem bodo izkoriščeni vsi 

potenciali, sposobnosti vsakega strokovnjaka je, da skupina preraste iz skupine strokovnjakov 

v skupino enakopravnih strokovnjakov – tim (Pedagoška enciklopedija, 1989). 

A. Polak (2004) poudarja, da je uspešno timsko delo splet strokovne in osebnostne 

pripravljenosti, odgovornega ter zrelega odnosa do pedagoškega dela. Tu ni prostora za  

izogibanje nalogam, površnost ali podcenjevalen odnos do kolegov. Timsko delo temelji na 

dobrem osebnostnem odnosu med člani tima; medsebojno poznavanje pripomore k večji 

usklajenosti, večjemu zaupanju, boljšemu prilagajanju v smeri dogovorjenih ciljev, 

predstavlja pa tudi neposreden zgled sodelovanja za učence v razredu ter za otroke v vrtcu  

(prav tam). 

V. Pukl (1998) navaja definicijo Edvarda, ki pravi: »Tim je skupina ljudi, ki lahko uspešno 

rešijo vsako nalogo, ki se je lotijo. Uspešno pomeni, da je naloga najbolje opravljena v času, 

ki je na voljo, pri tem pa so popolnoma gospodarno izrabljeni notranji in zunanji razpoloţljivi 

viri, ki jih ima tim na voljo.« 

N. Rupar s sod. (1992, str. 135) navajajo definicijo Shaplina: »Timski pouk je prizadevanje, 

da se poučevanje pospeši z reorganizacijo funkcije učiteljskega kolektiva. Dvema učiteljema 

je dana naloga, da ob skupnem delu izvajata pouk v celoti ali v večji meri za isto skupino 

učencev.« Isti avtorji omenjajo tudi Davisovo definicijo: »Timski pouk je vsaka oblika 

poučevanja, v kateri dva ali več učiteljev redno in načrtno deli odgovornost pri načrtovanju, 

izvajanju in evalvaciji predavanj, ki jih pripravljajo za dva ali več razredov učencev« (prav 

tam). Mandić, T. (1998) pa pravi: »Tim je sestavljen energetski sistem, ki črpa in troši svojo 

energijo na različne načine.« 

 

»Vsakodnevno timsko delo rednega in pomoţnega osebja omogoča učinkovito izvajanje 

kurikula. Timsko delo gradi mostove med odraslimi, ki so pomembni v ţivljenju otrok, jih 

zdruţuje, ko spodbujajo razvoj močnih plati otrok ter njihovih nastajajočih veščin in 

sposobnosti. Timsko delo odraslih je za otroke tudi vzor takega načina interakcij, ki temelji na 

sodelovanju, ustvarjalnem reševanju problemov in osebnih pobudah« (Batistič Zorec, 2004, 

str. 63). 
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Definicijo timskega poučevanja, ki sta jo oblikovala Johnson in Lobb, v svojih člankih navaja 

tudi A. Polak (1994, 2007). »Timsko poučevanje je tisto dogajanje v razredu, ko se dve osebi 

(tandem) ali več oseb (tim) s pedagoškimi nameni hkrati usmerja(ta) na iste učence v okviru 

posameznega učnega predmeta ali kombinacije predmetov.« 

Vendar pa moramo razlikovati med pojmoma skupina in tim; tim je posebna vrsta skupine, 

vsaka skupina pa še ni tim! Delovne skupine so osnovne organizacijske celice, ki delajo po 

določenem programu in vnaprej izbranih vlogah. Med delovno skupino in timom je velika 

razvojna razlika! Medtem, ko je cilj klasične delovne skupine visoko kakovostno rutinsko 

delo, je cilj tima ustvarjalno delo (Mayer, 2001). Tako kot pri timu, tudi v skupini sodeluje 

več ljudi, le da delo v skupini zahteva vzpostavitve posebnih socialnih stikov in sama rešitev 

naloge ni odvisna od posebnih vezi med posameznimi člani, ki je tako značilna za timsko 

delo. Čeravno ne moremo zanikati socialnih stikov med posameznimi člani skupine, pa ti niso 

tako pomembni za samo izvršitev naloge. V skupini je vsak posameznik zadolţen za določeno 

nalogo, ki jo opravlja neodvisno od ostalih članov. Zato je skupinsko delo bolj primerno pri 

reševanju preprostih nalog. Skupni rezultat je v tem primeru seštevek individualnih 

rezultatov; kar delo tima ni. Pri timskem delu gre za bistveno drugačno kakovost dela. Timsko 

delo vključuje večje ali manjše število ljudi, ki morajo med seboj komunicirati in zato nastopa 

proces, ki pri skupinskem delu ni tako pomemben. V tim so ljudje običajno povezani za dalj 

časa z namenom uresničiti skupne cilje. Timsko delo temelji na značilnostih skupinske 

dinamike. Vendar pa tim še ni skupina ljudi, ki dela skupaj. Tim se oblikuje počasi, ima svoje 

zakonitosti komunikacije, medsebojnega sodelovanja in skupni cilj. Zato je potrebno ločevati 

med timom in skupino (Lipičnik, 1996). 

Bečaj (1995, str 27) skupino definira kot »poljubno število ljudi, ki jih povezuje prizadevanje, 

da bi dosegli določen skupinski cilj. Da bi bili pri tem uspešni, se morajo medsebojno 

sporazumevati, oblikovati različne vloge ter opravljati z njimi povezane naloge, upoštevati 

ustrezna pravila ravnanja, ki so splošna in veljajo za vse člane. Posamezniki se morajo 

prepoznati kot člani skupine – ˝ To smo mi.˝«. Tudi Everard in Morris (1996) sta tim 

opredelila kot skupino ljudi, ki lahko uspešno rešijo vsako nalogo v določenem času. 
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2.2 ZNAČILNOSTI TIMSKEGA DELA 

Timsko delo mora slediti trem osnovnim pogojem: večji učinkovitosti pedagoškega dela, 

osebnostnem razvoju učiteljev in vzgojiteljev ter pripadnosti timu, ki je izvor motivacije za 

novo timsko delo. Pri timskem delu v vzgoji in izobraţevanju so pomembni številni 

psihološki procesi: medsebojno zaupanje, sproščena komunikacija, pozitivna soodvisnost in 

podpora vseh članov. 

Najpomembnejše značilnosti timskega dela v šoli po Shaplinu (Polak,2007, str. 8) so, da je 

tim sestavljen iz dveh ali več učiteljev; da si učitelji v timu porazdelijo odgovornost; da člani 

tima skupaj načrtujejo pouk in vrednotijo napredek in uspeh učencev ter da učitelji v timu 

opazijo delo drug drugega.  

Pri timskem delu daje A. Polak (2007) poudarek na sodelovalnem duhu načrtovanja, 

sodelovanja, tesne povezanosti, neovirane komunikacije in iskrene izmenjave mnenj. Vse to 

se odraţa v skupini, ki deluje enotno in celostno. Člani tima se morajo zavedati, da če ţelijo 

doseči cilj morajo nujno med seboj sodelovati. 

Na vzgojno-izobraţevalnem področju lahko srečamo več vrst timov, od katerih bom 

predstavila: strokovni tim in tandem v oddelku vrtca. V strokovni tim so vključeni vsi učitelji 

in vzgojitelji, ki skupaj timsko delajo v prvem razredu ter pedagog in šolski psiholog. 

Strokovni  tim se običajno sestaja enkrat tedensko. Na srečanju skupaj načrtujejo delo 

naslednjega tedna in evalvirajo preteklo dogajanje v razredu. Prav tako poskušajo skupaj 

sproti reševati nastale probleme. Nova zakonodaja (Šolska zakonodaja, 1996) predvideva v 

prvem razredu timsko delo dveh učiteljev ali učitelja in vzgojitelja. Za tako nastali par učitelja 

in vzgojitelja lahko uporabimo izraz tandem, ki je  tim z dvema članoma. Naloga tandema je 

priprava dnevnih učnih priprav in timsko izvajanje pouka, vrednotenje opravljenega dela, pri 

tem pa je dobro sprotno zapisovanje idej, ki se ob tem utrnejo. Med seboj se dogovorita, kako 

bo delo potekalo v razredu- porazdelitev dejavnosti in nalog v razredu (Pevec Semec 2001). 

Osnovni pogoji timskega dela na področju vzgoje in izobraţevanja so skupni cilji in pozitivna 

soodvisnost članov tima. Cilji, ki jih tim oblikuje morajo biti skladni z vzgojno 

izobraţevalnimi cilji vsebovanimi v učnih načrtih in s potrebami otrok. Pozitivna soodvisnost 

pomeni, da so člani tima pri tem doseganju skupnih ciljev vzajemno odvisni glede na 

pozitivne značilnosti vsakega posameznika. Timskega dela učiteljev/vzgojiteljev ne 

zahtevamo oz ne uvajamo, če pri posameznikih ne zaznamo njihove osebne pripravljenosti.  
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Od osebne pripravljenosti posameznih članov tima je namreč odvisna uspešnost timskega dela 

kot pristopa poučevanja (Polak, 1999a, str. 15). 

2.3 ETAPE TIMSKEGA DELA 

Timsko delo na pedagoškem področju vključuje tri osnovne etape, ki si običajno sledijo po 

določenem vrstnem redu: (1) timsko načrtovanje; (2) timsko poučevanje in (3) timska 

evalvacija (Polak, 2007). Pedagoški delavci so tudi v preteklosti med seboj sodelovali pri 

organizaciji dela, si izmenjavali mnenja in izkušnje ter skupaj načrtovali različne dejavnosti. 

Redko pa so skupaj poučevali in delo analizirali. Pedagoški tim deluje usklajeno, poleg tega 

se morajo člani tima dopolnjevati tudi osebnostno. Svoje delo tim opravi še bolj pazljivo in 

idealno, zato ker dela z ţivimi bitji, ki so še posebej dovzetna za vse okoli sebe, to so otroci. 

Če je delovanje tima usklajeno. Člani tima timsko načrtujejo, poučujejo, sledi ji evalvacija 

glede na izpeljano delo in ponovno načrtovanje (Polak, 1998). 

2.3.1 Timsko načrtovanje 

Timsko načrtovanje pedagoškega dela je ključni del timskega dela, saj je od njega v marsičem 

odvisno, kako bo potekalo timsko poučevanje. S temeljitim in sistematičnim timskim 

načrtovanjem, navadno v obliki timske priprave, se izognemo številnim teţavam in 

neuspehom timskega poučevanja. Prav tako je od sistematičnosti in vsebinske ter procesne 

poglobljenosti timskega načrtovanja odvisno, kako bo kasneje potekalo timsko delo z otroki 

(timsko izvajanje aktivnosti) in timska evalvacija (Polak, 1999a, 2008). Timsko načrtovanje 

navadno poteka kot srečanje pedagoških delavcev – članov tima. Namen tega je, da v 

ustvarjalnem procesu oblikujejo metodično/didaktično, snovno, materialno in psihološko 

pripravo na timsko izvajanje vzgojno-izobraţevalnega dela. V didaktičnem smislu se timsko 

načrtovanje ne razlikuje od individualnega načrtovanja, saj pri njem upoštevamo ista 

strokovna spoznanja s področja pedagogike, pedagoške psihologije, metodik/specialnih 

didaktik in drugih disciplin (Polak, 2008). Sodobnejši avtorji izpostavljajo pomembnost 

skrbnega timskega načrtovanja in potrebo po več fleksibilnosti. Inovativnost in učinkovitost 

timskega načrtovanja v timu spodbuja večja sproščenost v odnosih, osebnostna odprtost in 

ustvarjalno vzdušje. Posledice tega pa so vidne pri timskem izvajanju in timski evalvaciji 

(prav tam). 
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Timsko načrtovanje po Buckleyu (po Polak, 2008, str. 53) vključuje opredelitev 

najpomembnejših timsko postavljenih ciljev (kognitivnih, socialno-čustvenih in vedenjskih) 

in pričakovane učinke timskega izvajanja vzgojno-izobraţevalnega dela. Timska priprava kot 

rezultat timskega načrtovanja, mora temeljiti na analizi različnih dejavnikov, ki vplivajo na 

izbiro didaktičnega pristopa. Didaktični pristop zajema čas izvajanja, opremo, pripomočke, 

velikost razreda/skupine. Poleg didaktičnega pristopa pa mora priprava zajemati tudi 

osebnostne dejavnike; upoštevati je potrebno močna področja članov tima, njihov interes in 

ţelje, spretnosti in izkušnje, starost, spol in sposobnosti. 

A. Polak (2008) poudarja, da pred vsako pripravo pedagoški delavci na podlagi evalvacije 

opravljenega timskega dela oblikujejo strategije dela z učenci glede na pretekle izkušnje ter 

učenje iz napak. Pisna priprava kot oblika akcijskega načrta (metodično/didaktična priprava) 

vsebuje opis načrtovanih pedagoških aktivnosti. Glede na identifikacijo močnih področij pa se 

razdelijo vloge članom tima ter s tem dobijo svoje zadolţitve. Načrtovanje timskega dela naj 

po mnenju avtorice vključuje tudi načrtovanje evalvacije timskega dela (doseganje ciljev in 

doţivljanje procesov timskega dela) ter nadgradnjo procesov v timu (npr. pozitivna kritičnost, 

sodelovanje, načini spodbujanja ustvarjalnosti, vzajemne odgovornosti in samozaupanje 

članov v timu) ter načine posredovanja povratnih informacij o delu v timu vodstvu šole in 

kolegom. V vsem tem procesu je pomembno spodbujanje komunikacije med člani tima, z 

namenom večje odprtosti in sproščenih odnosov. 

Pri timskem načrtovanje je zelo pomemben dejavnik čas. Časovna obseţnost timskega 

načrtovanja je odvisna od vsebinske zahtevnosti načrtovanih aktivnosti, načinov, metod in 

oblik dela, števila otrok pri delu v skupinah, časovne razporeditve ipd. Kadar je v timsko delo 

vključenih več pedagoških delavcev, je organizacija bolj kompleksna in potrebnega je več 

časa za diskusijo in pripravo. Čas za timsko delo je smiselno v naprej načrtovati npr. enkrat 

tedensko. Prav tako pa mora biti dovolj moţnosti za vse ostale oblike nepredvidenih srečanj 

in pogovorov tako dnevnih kot tedenskih (Polak, 2008). 

Osnovni koraki načrtovanja, ki jih pedagoški strokovnjaki navajajo kot nujne so (Polak, 

2007): 

- izbira teme in oblikovanje vzgojno-izobraţevalnih ciljev, ki naj bi jih dosegli; 

- izbira in zasnova poteka uče ure ali dejavnosti(opredeljene dejavnosti, vrstni red in 

trajanje, vsebina, material);  

- priprava pripomočkov in učil; 
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- opredelitev načina opazovanja, preverjanja in vrednotenja napredka učenca, izvajanje 

vsega naštetega in analiza doseţenih ciljev in razrednega dogajanja.  

Sproščeni odnosi, osebnostna odprtost in ustvarjalno vzdušje v timu spodbujajo inovativnost 

in učinkovitost timskega načrtovanja. 

Po Buckleyu (po Polak, 2007, str. 94-95) pa timsko načrtovanje vključuje naslednje korake: 

- opredelitev najpomembnejših ciljev in učinkov timskega poučevanja; 

- identificiranje drugih, tudi pomembnih dolgoročnih ciljev, ki jih ţelimo doseči 

neposredno ali posredno s poučevanjem; 

- spodbujanje ustvarjalnosti v didaktičnem pristopu (npr. upoštevanje različnih 

spoznavnih in učnih stilov, uporaba različnih metod in tehnik učenja in poučevanja 

idr.); 

- analiziranje in upoštevanje različnih dejavnikov, ki vplivajo na didaktični pristop (npr. 

dejavnikov okolja, kot so čas, oprema, pripomočki, ter osebnostni dejavniki, npr. 

močna področja, interesi, ţelje, spretnosti, izkušnje idr.); 

- evalviranje predlaganih strategij poučevanja in izbira najustreznejše evalvacije-učenje 

iz napak, pretekle izkušnje; 

- oblikovanje akcijskega načrta oz. didaktične priprave kjer opišemo pedagoške 

aktivnosti, razdelitev vlog in obveznosti; 

- načrtovanje evalvacije kjer določimo kdo, kaj in kako evalvira učinke oz. rezultate 

timskega dela. 

 

Timsko načrtovanje ni le strokovna podlaga za izvedbo učne priprave. Zagotavlja tudi 

vzgojno-izobraţevalno in svetovalno naravnanost poučevanja k posameznemu učencu. Učitelj 

analizira pripravljenost posameznih učencev in kakovost njihovih učnih doseţkov na različnih 

predmetnih področjih. Pri timskem načrtovanju upoštevamo socialne in osebnostne dejavnike, 

posebnosti skupin učencev, prostorske in materialne razmere ter strokovnost članov tima. 

Letno načrtovanje pedagoškega dela poteka konec junija, da lahko konec avgusta ali pa do 

srede septembra oddamo ţe izpolnjen letni delovni načrt. Tedensko se običajno načrtuje 

enkrat na teden, pri čemer nam je v pomoč letni delovni načrt, na katerega se opiramo in ga 

moramo tekom leta tudi izpeljati V tedenski pripravi si zastavimo izbor ciljev, zraven 

zapišemo temo, s katero jih bomo dosegli. V oporo si zapišemo literaturo, ki jo bodo 

uporabljali otroci (npr. delovni zvezek, berilo ali učbenik), ter literaturo, ki jo bomo sami 
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potrebovali pri tem delu. Pod tedensko pripravo je prostor za tedensko analizo realiziranih 

ciljev, teţave, če so pri tem nastale ter za morebitne vzroke, če ni prišlo do realizacije ciljev.  

Za razliko od tedenske priprave, je dnevno načrtovanje v šoli snovno bolj podrobno in je 

lahko v obliki miselnega vzorca ali tabele. Vsak dan je potrebno za posamezne predmete 

zapisati, kako bomo otroke motivirali za delo in za katere dejavnosti ter kako bodo kasneje to 

tudi utrjevali. Običajno vse predmete med seboj povezujemo skozi eno temo in uporabimo  

skupno motivacijo, ki je kot rdeča nit stalno navzoča. Predvideti je potrebno tudi sredstva, s 

katerimi se dejavnost izvede, ter to zapisati med učna sredstva in pripomočke. Tu pa niso 

mišljena le sredstva kot npr. didaktične igre, ampak sem sodijo tudi učbeniki in delovni 

zvezki, kjer otroci utrjujejo snov. V pripravi je potrebno poleg zastavljenih učnih ciljev 

navesti tudi metode in oblike dela. Po končanem delu tako naredimo dnevno analizo, kjer 

analiziramo, kaj je bilo dobro in kaj ne, če je prišlo do kakšnih zapletov in zakaj ter morebitne 

druge opombe, ki nam bodo koristile pri načrtovanju v prihodnjem šolskem letu. 

Tako dnevno kot tedensko načrtovanje poteka vsebinsko povezano, saj se morajo teme in 

dejavnosti usklajevati. Vzgojno-izobraţevalni cilji pa običajno nadgrajujejo tiste, ki so jih 

učenci ţe osvojili. 

2.3.1.1 Timsko načrtovanje v šoli 

Vsak učitelj se mora pripraviti na pouk, saj je to ena izmed mnogih delovnih obveznosti. Če 

učitelj naredi kakovostno pripravo, mu ta pripomore k uspešni izpeljavi učne ure, počuti se 

sproščeno in z uspehom opravlja zastavljene cilje. Dobro pripravljen učitelj se tudi ob 

nepredvidljivih situacijah znajde smiselno in zbrano. Ker ţivimo v svetu nenehnih sprememb 

in novosti, moramo upoštevati tudi sodobne didaktične pristope. Snov podajamo nazorno, v 

pomoč  nam je raznovrstni didaktični material, ki pa ga kombiniramo z različnimi metodami 

dela. Izbiramo lahko med naslednjimi metodami dela: igra, gibanje, pogovor, pripovedovanje, 

praktično delo, demonstracija, dramatizacija, izkušenjsko učenje, animacija in delo na terenu. 

Timsko delo v šoli poteka v več oblikah. Izvaja se kot individualno delo, skupinsko delo ali 

kot delo v dvojicah. Brez timskega načrtovanja letnega delovnega načrta šole, posebnih dni, 

ki so namenjeni aktivnosti (kot so naravoslovni, kulturni, športni dnevi, dnevi odprtih vrat in 

druţbenih prireditev na šoli), si dobre izpeljave teh dejavnosti sploh ne moremo predstavljati. 

Timsko delo učiteljev ali vzgojiteljev se je v preteklosti navadno začelo pri zbiranju idej, 
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načrtovanju pedagoškega dela, izbiranju in izdelavi učnih pripomočkov, ni pa se zrcalilo v 

timskem poučevanju kot naslednji fazi pedagoškega dela (Poljak, 1974). 

V timu se poraja več različnih idej in načinov za obravnavo učne snovi. Pri tem je zelo 

pomemben proces usklajevanja mnenj, ki ponudi najboljšo rešitev. 

Pred timskim načrtovanjem si odgovorimo na naslednja vprašanja (Aubreht, Pur, 2000):  

 Kaj ţelimo z načrtovanjem doseči? 

 Kaj sedaj delamo, da bi dosegli ţeleni cilj? 

 Kaj moramo še storiti? 

 Kaj smo sposobni narediti? 

 Kje se lahko pojavijo teţave? 

 Česa se bo učenec pri uri naučil, katera vedenja, sposobnosti, zmoţnosti bo učenec 

pridobil? 

 So postavljeni cilji prilagojeni zmoţnostim učenca? 

 Je količina snovi primerna sposobnostim učenca? 

 Kako uro diferencirati? 

 Katere metode načrtovati za posamezne socialne oblike? 

 Kako in kolikokrat predvideti menjavo socialnih, metodičnih in delovnih oblik? 

 Kolikšen bo deleţ učencev in učiteljev pri poteku učne ure? 

 Kakšni bodo metodični koraki za obdelavo učne snovi?  

 

Pri načrtovanju učnih vsebin in dejavnosti izhajamo iz otroka. Voditi nas mora načelo, da 

prodiramo od bliţnjega k daljnemu, od posameznega k splošnemu in od znanega k 

neznanemu. Učiteljica in vzgojiteljica morata pri načrtovanju upoštevati razvojne značilnosti 

in interese otrok. Vsem otrokom je potrebno prilagoditi cilje, metode in oblike dela.  

Na delo tima vplivajo tudi osebnostne lastnosti članov tima. Delo se porazdeli in sproti se 

premagujejo teţave. Dejavniki, ki krepijo motivacijo za naše sodelovanje, so uspešna 

medsebojna komunikacija, spoštljiv medsebojni odnos, izkušnje posameznikov in novo 

pedagoško znanje. Brez tega ni moţno kakovostno skupno načrtovati. Začrtane cilje lahko 

uresničimo le s sproščeno komunikacijo, z analiziranjem sprotnih problemov in dobro 

usklajenim delom. S pomočjo skupnega načrtovanja so učenci deleţni različnih stilov in 

prijemov poučevanja. V okviru pedagoškega tima si učitelji laţje zagotovijo več medsebojne 

podpore, čustvene sprejetosti, laţje izoblikujejo svojo poklicno identiteto (Polak, 1997). 
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Timsko delo je v preteklosti pripomoglo k izdelovanju tematskih priprav. Tako nastajajo 

didaktični sklopi z izborom ciljev, določenimi vsebinami, načrtovanjem in izborom 

dejavnosti, didaktičnimi pripomočki in organizacijo pouka (Habermut, 2002). 

Učiteljica in vzgojiteljica se morata pripraviti na pouk, vedeti morata kaj mora narediti ena in 

kaj druga, saj je le tako pouk uspešen. Delo lahko poteka spontano, vendar mora biti 

usklajeno do najmanjših podrobnosti, drugače ni kakovostno. Načrtuje se tedensko ali 

dnevno. Pri dnevni pripravi se določijo cilji in učne vsebine, predvidevati pa se morajo tudi 

metode in oblike dela. Dogovoriti se morata o vlogah, ki jih bosta prevzeli pri izvedbi 

dejavnosti. Učiteljica in vzgojiteljica v prvem razredu morata skupaj načrtovati vse faze 

učnega procesa vključno s preverjanjem znanja. Dogovorita se, katere dejavnosti bo izvajala 

učiteljica in katere vzgojiteljica. Medtem ko ena strokovna delavka izvaja dejavnost lahko 

druga opazuje učence, asistira kolegici, beleţi opaţanja ali nudi pomoč otokom, ki jo 

potrebujejo. Lahko se tudi dogovorita, da vsaka vodi svojo skupino in se po določenem času 

skupini zamenja 

2.3.1.2 Timsko načrtovanje v vrtcu 

Zakonodaja s področja predšolske vzgoje in usmeritve Kurikula za vrtce narekuje vzgojiteljici 

in pomočnici vzgojiteljice skupno načrtovanje, izvajanje in evalviranje vzgojnega dela. 

Naloge bi se morale v večjem delu izvajati timsko, na delovnem mestu. Načrtovanje 

dejavnosti, vsebin in metod dela se vedno bolj prenaša na delovno mesto, v čas izven dela z 

otroki, kjer lahko sodelujejo drugi strokovni delavci in imajo na voljo največ strokovne 

literature, sredstev, pripomočkov in didaktičnih materialov. Strokovni delavki se sami 

dogovorita za dan in čas načrtovanja. Čas, ko vzgojiteljica ni neposredno z otroki v oddelku, 

to je lahko tudi v času počitka otrok, lahko ta čas izkoristi za pripravo na delo. Ta čas lahko 

izkoristi za prebiranje strokovne literature, izvedbo delovnih sestankov ali aktivov, urejanje 

kabinetov idr.  V eno oddelčnih vrtcih je problem načrtovanja med strokovnimi delavci. 

Dnevno sodelovanje med njimi ni mogoče, se pa strokovni delavki običajno srečujeta enkrat 

tedensko, kjer načrtujeta, si izmenjujeta izkušnje in delo analizirata.  

Zakonodaja s področja vrtcev določa le obveznosti dela z otroki, na določa pa katere naloge 

opravita vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice po končanem neposrednem delu z otroki. 

Tako imata poleg neposrednega dela z otroki vrsto nalog, ki so po naravi vezane na delovno 
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mesto npr. načrtovanje v timu, sodelovanje s starši, prireditve in praznovanja, ureditev in 

priprava prostorov, delo v organih zavoda (Zore, 2008). 

Vzgojno delo je proces, pri katerem vzgojiteljica ali vzgojitelj poučuje, načrtuje in spremlja 

vzgojno prakso v sodelovanju z drugimi pedagoškimi delavkami ali delavci in starši. 

Načrtovanje vzgojnega dela pomeni načrtovanje celotnega ţivljenja v vrtcu. Vzgojiteljica ali 

vzgojitelj načrtuje vzgojno delo na osnovi teoretičnih podmen o razvojnih značilnostih 

predšolskega otroka, zato je toliko pomembno, da so vzgojiteljice oziroma vzgojitelji visoko 

strokovno usposobljeni pri izvajanju vzgojnega dela. Vzgojiteljica ali vzgojitelj zagotavljata 

pri izvajanju vzgojnega dela prilagodljivost v prostorski in časovni organizaciji, vsebinah, 

metodah in oblikah dela ter vzgojnih sredstvih (Bela knjiga, 1995, str. 51). 

V vrtcu z zapisanim načrtovanjem poteka tudi prikriti kurikulum, ki je pomemben kontekst 

vsakdanjega ţivljenja otrok v vrtcu in hkrati pomemben vzgojni dejavnik. Prikriti kurikulum 

zajema različne elemente vzgojnega vplivanja na otroke. Prikriti kurikulum pomembno 

določajo socialni odnosi in komunikacija med strokovno delavko/strokovnim delavcem in 

otroki, skrita vzgojna pričakovanja strokovnih delavk/delavcev, ki niso prepoznavna v 

napisanih ciljih kurikuluma; posebni način socializiranja in discipliniranja otrok, dnevni red 

oz. organizacija časa v vrtcu in splošno ozračje v vrtcu (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, 

2008, str. 93). Vsebine prikritega kurikuluma, ki so prisotne v vrtcu so; marljivost, poslušnost, 

pasivnost, prilagajanje, podrejanje, odtujenost in nekritično sprejemanje (Dolar Bahovec., 

Bregar Golobič, 2004, str. 26). 

Po določilih, ki jih določa Zakon o vrtcih (1996) delata v posameznem oddelku otrok prvega 

in drugega starostnega obdobja dve strokovni delavki oz delavca. Običajno sta dve strokovni 

delavki: ena je vzgojiteljica druga pa pomočnica vzgojiteljice. Tim vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljice, ki deluje na ravni oddelka, je v praksi poimenovan tandem ali dvojica. Zanj je 

značilno, da je relativno trajen, saj se oblikuje za krajše ali daljše obdobje (eno ali več šolskih 

let) in ima svojo strukturo (vsak član ima svojo vlogo) in nanjo vezano vedenje. Vzgojiteljica 

in pomočnica vzgojiteljice delata v timu v interakciji in delo koordinirata, zato da bi laţje 

dosegli določene cilje. Pred vpeljavo sprememb v vzgoji in izobraţevanju sta v oddelkih 

delali vzgojiteljica in varuhinja. Njuni nalogi sta bili veliko bolj ločeni kot danes, glede na to 

ali zagotavljata vzgojno ali varovalno oz. negovalno funkcijo vrtca. Vzgojno delo je potekalo 

v večini v igralnicah, po načelu oddelek – vzgojiteljica. Ker je vzgojno delo v preteklosti 
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načrtovala in izvajala le vzgojiteljica, je bila tudi sama odgovorna za opravljeno delo 

(Lepičnik Vodopivec, 2006, str. 59).  

Kurikulum za vrtce pričakuje od vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, da bodo samostojno 

načrtovale in izvajale vzgojno delo. Vzgojiteljice so odgovorne za ustvarjanje, razvijanje in 

spreminjanje kurikula, za kar morajo imeti primerno strokovno podporo. Ker imajo 

vzgojiteljice večjo stopnjo avtonomije, imajo s tem večjo odgovornost za načrtovanje in 

izvedbo programskih dejavnosti. Kurikulum za vrtce je sestavljen tako, da branje in 

neposredno prepisovanje vzgojnih ciljev še ne more zagotoviti strokovnega načrtovanja na 

operativni ravni (Kroflič po Marjanovič Umek, 2001). 

Timsko načrtovanje in izvajanje predšolske vzgoje med oddelki in v vrtcu je utečena oblika 

timskega dela v vrtcu. Z zasnovo igralnic se je začelo timsko načrtovanje vzgojiteljic med 

oddelki, ki so arhitekturno povezani. Začelo se je sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju 

posameznih dejavnosti in s tem tudi timsko delo med njimi. Prostor je ponujal priloţnosti za 

medsebojno sodelovanje, to pa je ţal bilo v preteklosti premalokrat izrabljeno. V tedaj 

veljavnih predpisih so se vzgojiteljice povezovale v aktive vzgojiteljic, ki so se oblikovali 

glede na starost otrok. V aktivih sta prevladovala enosmerna komunikacija in avtoritarno 

vodenje. Ta model je prav gotovo pustil posledice na delovanju timov v vrtcih in te so še 

zmeraj vidne, čeprav sta danes timsko načrtovanje in izvajanje predšolske vzgoje zasnovana 

in utemeljena v kurikulumu (Lepičnik Vodopivec, 2006, str. 60). 

2.3.2 Timsko poučevanje 

To je najzahtevnejša oblika timskega dela. A. Polak (2008, str. 54) meni, da je medsebojno 

delitev in organizacijo neposrednega dela z učenci moţno izpeljati na različne načine, npr. 

kot: medsebojno prepletanje in dopolnjevanje v načinih motiviranja otrok; izmenjava 

aktivnega dialoga z učenci; hkratno vodenje različnih pedagoških aktivnosti; prepletanje 

frontalne razlage in demonstracije določenih aktivnosti in spretnosti; prepletanje razlage in 

spremljanje samostojnega dela otrok; prepletanje frontalne razlage in sprotno odpravljanje 

teţav pri učenju in razvijanju različnih spretnosti; aktivno vodenje določenih aktivnosti in 

asistiranje; prepletanje vodenega razgovora in postavljanje vprašanj in kot hkratno vodenje 

lutkovnih, glasbenih, likovnih in športnih dejavnosti ipd. 

Timsko poučevanje lahko timi različno izvajajo. Prednost timskega poučevanja učiteljev z 

enako izobrazbo je v podobnem pogledu članov tima na vzgojno-izobraţevalne cilje, vsebino 
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in aktivnosti, ki jih tim načrtuje v okviru pouka. Prednost interdisciplinarnega poučevanja pa 

je v povezovanju predmetnih področij, kar lahko omogoča širši raziskovalni pristop. 

Problemska naravnanost pa omogoča tesnejše povezovanje procesa učenja z vsakdanjim 

ţivljenjem, imamo namreč različne poglede na isti pojav in tudi različne rešitve različnih 

problemov. 

 

Učiteljice in vzgojiteljice si delo pri timskem poučevanju v razredu običajno razdelijo. Glede 

na delitev nalog pa ostaja skupna odgovornost za kakovost opravljenega dela. Krivec (2001, 

str. 21) je v svojem članku povzel nekaj dobrih pedagoško-didaktičnih rešitev, ki jih je 

pokazala spremljava pedagoškega dela v tandemu: 

- sinhronizirano prepletanje didaktičnih dejavnosti vzgojiteljice in učiteljice pri pouku 

(prepletanje frontalnega dela s skupinskim in individualnim); 

- istočasno vodenje iste dejavnosti z drugo skupino otrok; 

- istočasno vodenje drugačne dejavnosti z drugo skupino otrok; 

- istočasno vodenje opazovalnih in drugih dejavnosti v notranjem in zunanjem okolju z 

večjo ali z več manjšimi skupinami; 

- istočasno vodenje pogovora z večjo ali z več manjšimi skupinami; 

- istočasno vodenje didaktične igre z drugo skupino; 

- istočasno izvajanje eksperimentov z drugo skupino; 

- istočasno vodenje dejavnosti v enem ali več kotičkih s svojo skupino, kot npr. 

likovnem, naravoslovnem, glasbenem, športnem, lutkovnem idr. 

S timskim poučevanjem spodbujamo zavedanje, da je za doseganje skupnih ciljev treba 

izkoristiti znanje, spretnosti, navade posameznika in jih preplesti z znanjem, spretnostmi in 

navadami drugih. 

Kadar gre za deljeno izvajanje pouka se izvajalki v naprej dogovorita, kako bosta izvajali 

načrtovane dejavnosti oz. katera bo poučevala, medtem ko druga opravlja druge naloge 

(materialna priprava, nudenje individualne pomoči itn.) in se čez čas vlogi zamenjata. 

Izvajanje timskega poučevanja v prvem razredu lahko opazujemo tudi preko diferenciranega 

pristopa k pouku (Pevec Semec, 2001): 

- isti cilji za vse učence, pouk poteka po skupinah, eno skupino prevzame učiteljica, 

druge vzgojiteljice, sledi menjava skupine učencev; 
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- diferencirani cilji, pouk poteka po skupinah, lahko kot izmenjava skupin ali kot 

kombinacija stalne skupine in menjajoče se skupine idr. 

V praksi se timsko lahko izvaja integrirani pouk, projektno učno delo, sodelovalno učenje in 

delo po postajah.  

Pri timskem poučevanju so učenci deleţni različnih stilov in pristopov poučevanja. Pouk je 

bolj individualiziran in notranje diferenciran, zaradi tega je bolj kakovosten in zanimiv. 

Zaradi večjega števila učiteljev je pouk lahko bolj dinamičen, delo pa je organizirano v več 

različnih oblikah, ki potekajo istočasno. Pri tem morajo člani začutiti medsebojno podporo in 

pozitiven odnos do ciljev tima. Tim prav tako laţje poskrbi za varnost tako v razredu kot 

zunaj njega. Vsaka učiteljica oz vzgojiteljica je odgovorna za svoje delo oz zadolţitev, obe pa 

za učni uspeh in uresničevanje zastavljenih ciljev. Članici tima sta enakovredni in tako tudi 

delujeta. Tako učiteljica kot vzgojiteljica vodita aktivnosti, spremljata doseganja, pomagata 

druga drugi ali otrokom, kadar potrebujejo pomoč. Hkrati pa zapisujeta opaţanja o otrokovem 

delu, kar jima je v pomoč pri opisnem ocenjevanju in pripravi na govorilno uro. 

Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice naj bi se dnevno dogovarjali o poteku dneva. S tem 

se je moţno izogniti pasivni vlogi pomočnice vzgojiteljice. Večino dejavnosti pa je potrebno 

pripraviti tako, da sta za izvedbo potrebni obe. Delo poteka v skupinah ali pa potekajo 

dejavnosti v stalnih in improviziranih kotičkih in podobno. Včasih je v vrtcu vzgojno delo 

načrtovala le vzgojiteljica, ga prav tako izvajala in bila za vse odgovorna sama. Pomočnica 

vzgojiteljice je zagotavljala varovalno oz. negovalno funkcijo vrtca. Obe strokovni delavki naj 

bi izvajali načrtovano temo, sodelovali s straši, pripravili prostor in pripravili vzgojna 

sredstva. Predšolsko vzgojo izvajata tako, da se njuni vlogi prepletata in dopolnjujeta. Tako 

vzgojiteljice kot pomočnice vzgojiteljic pripisujejo timskemu izvajanju predšolske vzgoje 

pomembno vlogo. Vzgojiteljice dajejo poudarek na izvedbo predšolske vzgoje, medtem ko 

pomočnice vzgojiteljic na izvedbo dnevne rutine, ki navadno ni načrtovana (Lepičnik 

Vodopivec, 2006). 

2.3.3 Timska evalvacija 

A. Polak (2007) meni, da je evalvacija običajno končna etapa timskega dela in je lahko 

pomembno izhodišče za nadaljnje delo. Sistematična timska evalvacija naj  bi vključevala 

presojanje in primerjanje v več zaporednih korakih: 

 odločanje o namenu evalvacije oz. o tem, v kaj bo evalvacija usmerjena; 
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 določanje kriterijev za merjenje ţelenih učinkov timskega poučevanja; 

 zbiranje podatkov za evalvacijo (npr. zadovoljstvo učencev in učiteljev, rezultati 

učenja idr.); 

 primerjanje dejanskih rezultatov s kriteriji; 

 vrednotenje celotnega procesa timskega dela in timskega poučevanja. 

Pri timskem delu ima evalvacija po mnenju A. Polak (1999a) dvojni pomen. V prvem primeru 

gre za timsko evalvacijo pedagoškega dela z vidika doseganja vzgojno-izobraţevalnih ciljev, 

v drugem primeru pa za evalvacijo timskega dela z vidika dogajanja v timu. 

A. Polak (1999a, 2007) poudarja, da naj bo timska evalvacija pedagoškega dela usmerjena k:  

 vzgojno-izobraţevalnim ciljem (v kolikšni meri smo jih dosegli, na kakšne načine, 

zakaj jih (morda) nismo dosegli,…); 

 analizi metodičnih/didaktičnih pristopov, s katerimi smo skušali doseči cilje; 

 analizi uspešnih ali manj uspešnih načinov motiviranja otrok; 

 analizi razredne interakcije ob timskem poučevanju; 

 predvidevanju dodatne razlage ali individualizirane učne pomoči posameznim 

učencem; 

 napredek v znanju in razumevanju snovi pri medpredmetnem povezovanju; 

 metode in tehnike učenja, ki so jih uporabljali učenci; 

 pogostost in vsebino povratnih informacij s strani učencev ter 

 vsebino, izvedbo in učinkovitost timskega poučevanja v celoti… 

K evalvaciji vzgojno-izobraţevalnega dela lahko po mnenju iste avtorice pritegnemo vse, ki 

so bili vključeni v timsko delo, odvisno od namena in usmerjenosti evalvacije. Učenci so 

neposredni udeleţenci zimskega izvajanja aktivnosti, zato je njihov »pogled« o izvedenem 

pouku dobrodošla povratna informacija. Ovrednotijo lahko ustreznost poučevane vsebine, 

jasnost predstavljanja, najpomembnejša spoznanja, vrednote in spretnosti, ki so se jih pri 

timskem izvajanju naučili. Pri evalvaciji lahko uporabimo različne metode in tehnike 

evalviranja kot so razgovor, diskusija, anketni vprašalniki ali anonimni nestrukturirani zapisi 

in mnenja (prav tam). 

Evalvacija timskega dela lahko poteka na različne načine. Dobro je z vodeno osebo izzvati 

refleksijo o doţivljanju timskega dela na vseh korakih. Najprimernejša tehnika sprotnega 

spremljanja je pisanje dnevnika. Ko posameznik o vsem kritično in poglobljeno premisli, 

ubesedi lastne vtise in spoznanja, sledi pogovor o poteku, procesih, prednostih, ovirah in 

teţavah timskega dela (Polak, 1999a, str. 36). Evalvacija timskega dela temelji na refleksiji. 

Poteka neformalno, spontano in neusmerjeno. Takšna evalvacija posega na različna področja: 
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- napredek na področju medsebojnih odnosov, osebnih vrednot in občutljivosti za druge; 

- izraţanje spoštovanja do drugih in upoštevanje njihovih čustev; 

- razvijanje kulturnih vrednot in stališč; 

- razvijanje občutkov za sodelovanje in skupnost; 

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

konstruktivne kritike in odprte komunikacije (Polak, 2007, str. 100). 

 

Evalvacija timskega dogajanja pa je usmerjena navznoter, k samemu timu in lahko poteka na 

več različnih načinov npr. kot refleksivni in dnevniški zapisi, razgovor ali usmerjena ali prosta 

diskusija idr. (Polak, 2008, str. 55). 

Smiselna in praktična je povezava evalvacije dogajanja v timu s kriteriji, ki veljajo za 

učinkovit tim. Značilnost učinkovitih timov so izhodišče za presojo, ali je tim primerno razvit. 

Preglednica, ki usmerja evalvacijsko diskusijo, naj  bi vsebovala ključne elemente kot so: 

zavezanost timu, razumevanje vizije tima (ciljev, nalog in namena), zaupanje in spoštovanje 

med člani tima, produktivnost timskih srečanj, delitev odgovornosti za uspeh in neuspeh, 

pojav konfliktov in njihovo odpravljanje, prevzemanje vlog v timu, prispevek vsakega člana k 

doseganju skupnega cilja in komunikacijo v timu (Polak, 2007, str. 101). 

2.3.3.1 Evalvacija dela v razredu in oddelku vrtca 

 Timsko evalvacijo mora tim opraviti po zaključenem poučevanju oz delu v razredu/oddelku 

in seveda predno začne načrtovati delo za naslednji dan. Zapiski so nam v pomoč za nadaljnje 

delo, zato so za pedagoške delavce neprecenljivi. Zapisujemo jih v pisni obliki in shranimo 

kot prilogo k dnevni pripravi. 

V fazi evalvacije si učiteljica in vzgojiteljica ter vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice 

izmenjujeta mnenja in predloge o tem, kako sta bili uspešni, ali sta dosegli vse cilje, ali so bili 

učenci/otroci dovolj aktivni, ali sta izbrali ustrezne učne metode, oblike in pripomočke, na kaj 

nista bili dovolj jasni pri načrtovanju, kaj bi spremenili, če bi učno uro/dejavnost izvedli 

ponovno. 

Pomembne so skupne ugotovitve o realizaciji načrtovanih dejavnosti in vtisi ter odzivi 

učencev/otrok. Velikokrat lahko izpeljemo tudi sprotno ustno evalvacijo kot povratno 

informacijo za doseganje posameznih ciljev. Od učencev prav tako lahko izvemo v obliki 
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povratne informacije, kaj jim je bilo všeč, kje so potrebovali pomoč, kako bi delo lahko še 

drugače opravili. 

EVALVACIJA 

CILJI, KI NISO 

URESNIČENI 

ZADOVOLJSTVO OB 

KONCU TEMATSKEGA 

SKLOPA 

KAJ BI BILO SMISELNO 

SPREMENITI? 

 

 

 

  

 

Tabela 1: Potek evalvacije po M. Habermut (2002, str. 13) 

 

S timskim evalviranjem pridobimo znanje, izkušnje in samozavest. Takšen način dela  nudi 

veliko izkušenj in zadovoljstva, kar posledično vpliva na  osebnostno in strokovno rast. 

Vrednotenje izpeljanih aktivnosti, ki naj bi bilo po vsakem pedagoškem delu, je bila stvar 

refleksivnosti posameznega učitelja/vzgojitelja in zunanjih kazalnikov pedagoškega dela 

(izdelki učencev, šolski časopisi, priznanja s tekmovanj). Potrebna je skupna kritična analiza 

dela, ki naj spremlja vse faze dela ter skupno iskanje odgovorov na odprta vprašanja in dileme 

v zvezi s poučevanjem ali učenci samimi (Polak, 1997). 

2.3.3.2 Samoevalvacija članov tima 

A. Polak (2007) meni, da je pri timskem delu pomembno, da so člani tima pripravljeni sprejeti 

povratne informacije o svojem delu, o lastnem doţivljanju procesov in odnosov v timu. Je 

zelo zahtevna saj morajo biti člani tima osebnostno zreli, dovolj samokritični in pripravljeni 

na učenje iz napak. Samoevalvaciji pa se lahko izmaknejo tisti člani tima, ki so neodgovorni, 

nefleksibilni in nepripravljeni tvegati neuspeh in slabo mnenje o drugih. Samoevalvacija ali 

tudi samoocenjevanje  naj bi bila pozitivna, kjer gre za identifikacijo močnih področij in 

doseţkov, hkrati pa tudi za prepoznavanje področij, ki jih mora posameznik še razvijati. Vsak 

član tima mora pri sebi identificirati in analizirati »kritične točke« pedagoškega dela, premisli, 

kaj se lahko iz dane izkušnje nauči. Posameznikovo spremljanje lastnega napredka in 

strokovnega razvoja ter je pomemben pogoj za boljšo učinkovitost tima (Polak, 2007, str. 

105). 

Samoevalvacijo ter evalvacijo timskega dela je najprimernejše izvajati z osebno refleksijo o 

doţivljanju timskega dela na vseh njegovih korakih. Potem ko posameznik  o vsem kritično in 
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poglobljeno premisli, ubesedi lastne vtise in spoznanja, sledi pogovor o poteku, procesih, 

prednostnih, ovirah in teţavah timskega dela. Kritično evalviranje posameznika lahko 

usmerjamo z vprašanji: kaj se je zgodilo, zakaj se je to zgodilo, kaj naj bi konkreten kritični 

dogodek pomenil članom tima, kakšne so posledice konkretnega dogodka na pedagoško 

prakso idr. (prav tam). 

3 OBLIKOVANJE TIMA 

Timsko delo temelji na značilnostih skupinske dinamike. V skupini lahko posamezniki 

neodvisno drug od drugega opravljajo delo, ki jim ga naloţi vodja. Člani sodelujejo pri 

pomembnih odločitvah, vendar ne izraţajo svojih  lastnih mnenj in nestrinjanj, saj morajo biti 

usklajeni z mnenjem vodje. Vedo, da bodo skupne cilje najlaţe dosegli z vzajemno pomočjo, 

zato pokaţejo pri delu svoje znanje, talent in izvirnost. Konflikte vidijo kot priloţnost za nove 

rešitve, rešujejo jih hitro (Maddux, navaja ga Lipičnik, 1996). 

Posebno obliko tima predstavlja tandem, kjer sta samo dva člana in deluje po načelih 

timskega dela. Temelji na soodvisnosti članov, kjer imata člana svoj poloţaj in vlogo. Delo 

temelji na pozitivni komunikaciji in sodelovanju, saj imata člana skupno odgovornost za delo 

in otroke (Muškatevc, 2006). 

Osnovni pogoji za uspešno delovanje tima so jasna razdelitev nalog in vlog, ki naj jih člani 

sprejmejo in se v njih dobro počutijo; jasni cilji, v katerih mora posameznik videti smisel; 

odprta  in iskrena komunikacija ter demokratično kooperativno vodenje, ki zbuja iniciative in 

pospešuje soodgovornost posameznikov (Staffelbach, 1998). 

Negativne izkušnje s timskim delom v posamezniku vzbudijo dvome, predsodke, bojazni in 

negativna pričakovanja, kar pa zavira motivacijo posameznika. Timskega dela ne smemo 

vsiljevati, ker to ovira uspeh in kakovost dela. Od ţe oblikovanih timov lahko dobi 

posameznik spodbude oz začuti potrebo po sodelovanju v timu. Pri tem pa morajo takšni timi 

predstaviti tako pozitivne strani kot negativne teţave, s katerimi se soočajo. 

 

Da bi člani lahko zagotovili uspešno delovanje tima, je dobro, če predhodno ugotovijo, 

kakšna so posameznikova pričakovanja, ţelje in interesi, da analizirajo bojazni in predsodke, 

povezane s timskim delom, dobre in slabe izkušnje, pričakovanja do drugih članov tima ter 

ozavestijo in predvidijo konfliktna področja timskega dela. Taka analiza je za posameznika 

lahko zelo osebna, zato je prvi pogoj zanjo oblikovanje medsebojnega zaupanja v timu (Polak, 

1998). 
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Motivacijska spodbuda je lahko tudi to, da si član uspešnega tima. Če si osebno ter hkrati tudi 

delovno zadovoljen, potem dobimo nove ideje, načrte za timsko delo. Vsak posameznik mora 

imeti osebne izkušnje s takšnim načinom dela, ki pa so lahko negativne ali pozitivne. 

Negativne so lahko izvor negativnih pričakovanj ali nepripravljenosti za nove osebne 

izkušnje. To se zgodi, ko posameznik nima priloţnosti za komentar vzrokov za negativno 

izkušnjo. Pozitivne izkušnje imajo ojačevalno naravo in s tem se dviga osebna, timska in 

kolektivna pripravljenost za nove izpeljane aktivnosti. 

Na delavnici »Kako se ogreti za timsko delo?« in »Spodbujanje k timski naravnanosti« so 

udeleţenci izpostavili, da je učinkovito timsko delo največkrat povezano s pojmom 

sodelovanje in komunikacija. Pri komunikaciji pride do izmenjave mnenj, dogovorov, 

usklajevanja, reševanja problemov, poslušanja, medsebojnega razumevanja, sprejemanja 

kompromisov, konstruktivne kritike, pripomb brez zamer. Lamovec (1991) poudarja 

pomembnost razumljivosti sporočila, odkritost in medsebojno zaupanje med govorcema, 

hkrati pa dobimo od prejemnika povratno informacijo o tem, kako se odziva na sporočilo. Pri 

osebni angaţiranosti gre za skupne interese, pozitiven pristop, delo brez prisile, zavzetost vseh 

članov, medsebojno spodbujanje osebnostno rast in ustvarjalnost (Pevec Semec, 2004). 

Za uspešno delovanje tima je potrebnih več dejavnikov. Zadovoljene morajo biti potrebe 

posameznikov po varnosti, sprejetosti, potrditvi in samouresničevanju. Vsi ljudje imamo 

osnovne potrebe. Maslow jih je uredil hierarhično, kar nakazuje, da lahko posameznik 

zadovolji višje potrebe takrat, ko ima zadovoljene ţe niţje, temeljne potrebe. Vedenje 

posameznika je usmerjeno k zadovoljevanju potreb. Piramida osnovnih človekovih potreb po 

Maslow-u je predstavljena na sliki št. 3.3.1 
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Slika 1: Hierarhija potreb po Maslowu 

 

Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Motiviranje_zaposlenih 

Varnost je zagotovljena z urejenim socialnim prostorom, kjer so različna pravila, vrednote, 

norme in zakoni. To morajo upoštevati vsi, saj ko človek svojemu okolju zaupa, takrat se 

počuti varnega. Če potreba po varnosti ni zadovoljena se v takšnem okolju posameznik ne 

počuti sprejetega. Prav tako je pomembna sprejetost, ki jo moramo čutiti tako, da smo 

ljubljeni, dobrodošli in upoštevani takšni kot smo. Človek mora biti pristen – vsi imamo 

strahove, teţave, ki jih moramo zaupati drugim. Prav tako mora občutiti, da nekam pripada in 

da ga ostali sprejemajo takšnega kot je, ga ne spreminjajo. Lahko rečemo, da potrebe po 

varnosti in sprejetosti zahtevajo skladnost ali enakost v socialnem okolju, medtem ko potreba 

po potrditvi zahteva drugačnost. Kadar smo enaki vsi, se drţimo istih pravil in imamo enake 

teţave. S tem pa drug drugega razumemo in si dajemo potrebno podporo. Pri potrditvi pa 

pričakujemo potrditve za svojo individualnost oz ustvarjalnost. Posameznik lahko brez strahu 

pokaţe svoje teţave, stiske, bojazni in o tem lahko govori, pa ga kljub temu okolje sprejema. 

Kadar nas je strah ali občutimo lastno nezmoţnost izgubimo nadzor nad svojim vedenjem, 

osebno otopimo in pojavi se nezadovoljstvo. Če pa ta negativna čustva še nerešujemo se 

lahko poslabša kakovost posameznikovega dela. To splošno načelo zadovoljevanja temeljnih 

potreb velja za vse socialne stike, ki so dolgotrajnejši in rešujejo zapletene naloge. Lahko 
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rečemo, da če se počutimo varni in sprejeti je delo kakovostno in ustvarjalno, prav tako pa je 

zadovoljena potreba po potrditvi, ki zahteva določeno stopnjo tveganja. Posameznik tvega le, 

če je delanje strokovnih napak dovoljeno, medtem ko potrditve dobiva za svojo 

individualnost. 

Po mnenju Bečaja (1995, 2001) mora vsaka skupina doseči, dva nasprotujoča si cilja – 

zadostno skladnost (enakost) posameznih članov in s tem tudi zagotovitev, da so drugačni 

(Bečaja, 1995, 2001 in Bell, 1997). 

Nezadovoljenost potreb vodi v napetost, ki je posledica neuspeha. Če člani napetosti ne 

rešujejo sproti, ali je ne prepoznajo pravočasno oziroma se jih kar izognejo, le-te skrhajo 

odnose v timu in ga razbijejo. 

Skupinski cilj je treba oblikovati s formalno, dogovorjeno ali uradno akcijo.  Pri tem je 

pomembna nujnost sodelovanja. Lipičnik (1996) ugotavlja, da je skupina sredstvo za 

doseganje nečesa. Ne smemo pa pozabiti na pomembne skupinske lastnosti: komunikacijo, 

strukturo in pravila. Skupinski cilj mora temeljiti na soglasju članov, pri tem pa mora biti 

poskrbljeno za varnost in sprejetost. 

Če je v timu veliko sporov, zavisti in tekmovalnosti ter med člani ni razumevanja, to kmalu 

ovira uspešno delo tima in preprečuje zadovoljstvo članov. V uspešnem timu vlada sproščeno 

vzdušje, člani so strpni in dopuščajo različnost idej, mnenj in zamisli. Ne teţijo za 

nedosegljivo idealnostjo, ampak skrbijo za razvoj in bogatenje medosebnih odnosov (Moţina, 

1995). 

Na kvalitetno delo vplivajo tudi osebnostne lastnosti članov tima – pripravljenost za 

sodelovanje in uvidevnost. Učinkovitost tima je odvisna od osebnostnih lastnosti posameznih 

članov tima, ki vplivajo na nastajanje tima (odprtost, druţabnost) in lastnosti, ki vplivajo na 

reševanje problemov (znanje in zmogljivosti). 

Sodelovanje in uvidevnost vplivata na nemoteno delo, medtem ko agresivnost, individualizem 

in tekmovalnost delujejo ravno obratno. Po mnenju Lipičnika (1996) posamezniki, ki imajo 

podobne vrednote, stališča in interese, vendar se razlikujejo po svojem znanju in izkušnjah 

ustvarjajo stanovitne, trdne, uravnovešene in uspešne time. 

A. Polak (1999a) navaja, da so za uspeh potrebne tudi določene spretnosti timskega dela. Te 

se kaţejo v posameznikovi zmoţnosti izvajanja. Prav tako pa so pri nekaterih članih dobro 
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razvite in izraţene, pri drugih pa ne, zato jih morajo poskusiti ozavestiti in sistematično 

razviti. Najlaţe jih razvijemo ob konkretnem timskem delu. Krueger (1990, po Polak, 1999a) 

navaja naslednje pomembne spretnosti: 

- konstruktivna kritičnost (od posameznika zahteva določeno odprtost, pripravljenost na 

dobronamerno kritiko in učenje iz napak…); 

- podpora (spremljanje in spodbujanje dela drugih članov tima, ter pomoč drugim….); 

- sklepanje kompromisov (prilagajanje, upoštevanje in uresničevanje skupnih 

dogovorov, prizadevanje za sprejemanje odločitev, ki so sprejemljive za vse…); 

- lastna aktivnost v timu (zastopanje svojega mnenja, aktivno spremljanje dogajanja in 

doţivljanja v timu, izraţanje predlogov, zamisli…) (Polak, 1999a). 

Člani  se skupaj odločijo oziroma poiščejo neko srednjo pot, ki je sprejemljiva za vse v timu. 

Sprejete dogovore uresničijo  s pomočjo medsebojne podpore, spodbude in pomoči.  

Uvajanje v timsko delo mora biti postopno, sistematično, strokovno argumentirano, 

spremljano in sproti ovrednoteno. Tako člani ponotranjijo proces dela. Razvoj tima je 

sestavljen proces, ki je odvisen od zunanjih in notranjih dejavnikov (Lipičnik, 1996). 

Z izborom članov pa oblikovanje tima še ni zaključeno. Proces stabilizacije in začetnega 

prilagajanja tima potrebuje čas in tim mora iti čez določene faze. Po Rotu (1983) so to: 

1. faza preizkušanja, v kateri se oblikujejo medsebojni odnosi med člani, razdelijo vloge 

in določijo pravila, 

2. faza konfliktov, 

3. faza  razvoja povezanosti (kohezivnost), 

4. faza stabilnosti, v kateri se medsebojni odnosi utrdijo, člani svoje delo učinkovito 

opravljajo in uspešno rešujejo nastale teţave. 

Samo oblikovanje uspešnega, kakovostnega in učinkovitega tima je proces, ki zahteva čas in 

preiti mora čez določene faze, da se oblikuje. Za oblikovanje je pomembno tudi ujemanje 

članov, ki pa je odvisno od vlog, ki jih prevzamejo. Posameznik prevzame tisto vlogo, v 

kateri svoje osebnostne značilnosti in strokovno znanje vključi in izrazi v dobro tima. 

Konflikti se lahko pojavijo zaradi individualnih razlik v stališčih, mnenjih, interesih ali 

izobrazbi. Pot k reševanju konfliktov je pogovor, ki je odkrit, strpnost in odkrito soočenje. 

Za uspešno in kvalitetno delo v tandemu je pomembno psihosocialno zaznavanje samega sebe 

in drugega. Oblikovanje vlog v tandemu je interaktivni proces, ki je odvisen od poloţaja 

posameznika, njegovega zaznavanja tega poloţaja, čustev, ki so povezana s statusom, z 



36 

 

zaznavanjem sprejetosti s strani drugega člana ter z zaznavanjem lastne strokovne zmoţnosti. 

Komunikacija ima prav tako pomembno vlogo saj omogoča medsebojno socialno interakcijo. 

Predstavlja obe osebi in daje informacije o tem, kdo je oseba, s katero komuniciramo in kdo 

smo sami (Muškatevc, 2006). 

Tim mora biti ustvarjalen. S tem omogoča zaupanje in odprtost članov, usklajevanje in 

povezovanje, jasne odločitve, ustvarjalno klimo in komunikacijo. Russell meni, da mora 

ustvarjalni menedţer vodi ljudi in tudi sam proces. Ustvarjalni tim da velik poudarek še 

notranjim vidikom timskega dela (uspešno motiviranje ljudi, dobra klima, zaupanje v lastne 

sposobnosti in intuicijo itd.).  

Oblikovanje ustvarjalnega tima je dolgotrajen in hkrati zapleten proces razvoja medosebnih 

odnosov in dinamike vlog članov. Ti morajo biti za sodelovanje in delo v timu motivirani in 

zainteresirani.  Izhodišče za oblikovanje pedagoških timov bi morale biti predvsem vzgojno-

izobraţevalne potrebe učencev, saj tim učiteljic in vzgojiteljic pouk laţje prilagaja 

predznanju, sposobnostim, zmoţnostim učencev in njihovim individualnim posebnostim. 

Misliti bi morali tudi na večjo učinkovitost pedagoškega dela, osebnostni in strokovni razvoj 

članov ter občutek pripadnosti, ki vpliva na motivacijo za delo (Polak, 1999a, 1999b). 

Izbira članov tima je pomembna zaradi zapletenega psihosocialnega dogajanja v timu. Tu 

mislimo na vloge, odnose, komunikacijo, čustva, doţivljanja in način reševanja konfliktov. 

Zelo pomembno je, da se člani tima med seboj razumejo. V vzgojno-izobraţevalnih 

ustanovah je običajno ravnatelj tisti, ki določi, kdo bo delal s kom. Običajno to naredi po 

predhodnem razgovoru z delavkama, saj v delo ne smeta biti prisiljeni. Neusklajenost in 

napeti odnosi v timu škodljivo vplivajo na učence, kakovost dela in vzdušje v razredu oz 

oddelku. Zato je dobro, če se poznata ţe od prej in sta ţe sodelovali pri skupnem delu (Muţar, 

2000).   

Z razvijanjem vzajemne podpore pri učiteljih ustvarimo dobro vzdušje. Učitelji se spodbujajo, 

podpirajo drug drugega, si delijo učne pripomočke in sredstva, si izmenjujejo mnenja in 

izkušnje, razporedijo si delo v razredu, skupaj načrtujejo dejavnosti in prevzamejo 

odgovornost za  izvedbo. 

Donaldson in Sanderson (1996) sta mnenja, da so za sodelovanje učiteljev potrebne prednosti 

in koristi, ki jih ima timsko delo za vse, tako za učence, učitelje kot celoten šolski kolektiv. 

Pri učiteljih izpostavljata večjo samozavest, večjo kvaliteto dela in delovno učinkovitost. 
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Pomembno je število članov v timu, ki pa je odvisno od zahtevnosti oz teţavnosti naloge in 

časa reševanja. V manjših skupinah je med člani dobra komunikacija, prav tako tudi odnosi 

med njimi. Hitreje rešujejo konflikte in teţave. 

 

Tim v vrtcu je sestavljen iz vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice, v 1. razredu OŠ tim 

sestavljata učiteljica in vzgojiteljica. Če je v oddelku oz razredu otrok s posebnimi potrebami, 

se timu priključi še specialna pedagoginja. V šoli je lahko vzgojiteljica članica dveh ali več 

timov. To velja za tiste vzgojiteljice, ki delajo v razredu polovico ur, ostalo polovico pa lahko 

delajo v drugem oddelku ali pa v podaljšanem bivanju. V vrtcu sta vzgojiteljica in pomočnica 

običajno skupaj ves čas, saj pomočnica vzgojiteljice ne prehaja iz enega oddelka v drugega 

(prav tam). 

Ujemanje članov tima je odvisno od vlog, ki jih prevzamejo. Zato se te oblikujejo glede na 

osebnostne lastnosti, statusni poloţaj in strokovno znanje. Strokovni delavci se lahko za 

timsko delo lahko odločijo tudi zaradi predhodne pozitivne izkušnje z medsebojnim 

sodelovanjem ali pa morda zaradi prednosti, ki jih takšno delo prinaša. Spodbuda za timsko 

delo lahko pride tudi s sosednje šole. 

Pri tem moramo omeniti tudi pričakovanja članov tima. To so predvsem olajšanje dela in 

razbremenitev posameznika, konkretna pomoč in nove, različne ideje, skupno odpravljanje 

teţav in povratne informacije, torej potrditve in priznanja med člani tima (Staffelbach, 1998). 

Vendar pa niso vsi strokovni delavci za sodelovanje z drugimi. Vzrokov je lahko več in med 

njimi najdemo strah pred poklicnim izpostavljanjem, izgubo avtonomije v razredu, pred 

kritiko sodelavca ali pa morda negativne izkušnje s timskim delom. To lahko pripelje do 

oblikovanja negativnih pričakovanj in nepripravljenosti za nadaljnje  ali ponovno delo in 

sodelovanje v timu. Po drugi strani pa pozitivna izkušnja s timskim delom posameznika 

motivira (Polak, 1999a). Vodstvo šole mora timsko delo uvajati, spodbujati in podpirati, da 

bodo strokovni delavci ugotovili, da je timsko delo potrebno in koristno. 

Za nastanek tima je potreben določen čas, da si člani razdelijo vloge, naloge, postavijo cilje in 

vzpostavijo medsebojno komunikacijo. Ta mora biti pristna. Sproti morajo reševati nastale 

teţave in konflikte, redno morajo spremljati delo tima. Hkrati pa se morajo v timu počutiti 

varno in sprejeto, da lahko delujejo uspešno. Oblikovati morajo konkretna in jasna pravila kar 

prispeva k občutku varnosti. 
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Uspešno delovanje timov je odvisno od splošnega vzdušja v vrtcu in medsebojnih odnosov 

med vzgojitelji in ostalimi strokovnimi sodelavci. Samo oblikovanje uspešnega, kakovostnega 

in učinkovitega tima je proces, ki zahteva čas in preiti mora čez določene faze, da se oblikuje. 

Za oblikovanje je pomembno tudi ujemanje članov, ki pa je odvisno od vlog, ki jih 

prevzamejo. Posameznik prevzame tisto vlogo, v kateri svoje osebnostne značilnosti in 

strokovno znanje vključi in izrazi v dobro tima. Seveda se lahko pojavijo konflikti zaradi 

individualnih razlik v stališčih, mnenjih, interesih ali izobrazbi. Pot k reševanju konfliktov je 

pogovor, ki je odkrit, strpnost in odkrito soočenje (Vrbovšek, 2006). 

3.1 STOPNJE OBLIKOVANJA UČINKOVITEGA TIMA 

Polak (2007) navaja dva najpomembnejša modela oblikovanja tima, ki sta opredeljena s 

stopnjami. 

Model oblikovanja tima po Tuckmanu (1965, po Polak, 2007) je postal najpogosteje 

omenjeni v strokovni literaturi. Menil je, da morajo vsi timi nujno skozi štiri stopnje razvoja, 

da bi bili kot timi uspešni in bi dosegli stopnjo zrelosti. Te štiri stopnje so: (1) oblikovanje, pri 

čemer  gre za oblikovanje ljudi v tim, medsebojno spoznavanje članov in učenje, kako delati 

skupaj, (2) nasprotovanje, ko gre za pojav podskupin, konfliktna soočenja in pogajanja glede 

razlik znotraj tima, (3) sprejemanje pravil, ko gre za sprejemanje in utrjevanje vlog v timu, 

utrjevanje pravil o vedenju in delu v timu, razvijanje sodelovalnega duha, zavedanje 

dogajanja v timu in izmenjavanje informacij, (4) izvajanje, ko gre za odpravljanje konfliktov 

in usmerjanje energije v nalogo, pozitivna soodvisnost med člani. 

Model oblikovanja tima po Chiversovi (1995, po Polak, 2007) pa obsega sedem korakov, ki 

so po njenem mnenju nujni za ustrezen razvoj tima, saj naj bi predstavljali priporočljivo 

zaporedje pojavov in procesov, na katerih temelji oblikovanje tima in pri katerem gre za 

proces nadgrajevanja. Ti koraki oblikovanja učinkovitega tima so: (1) postavljanje jasnih 

ciljev, ki morajo biti pozitivno naravnani, jasno formulirani, časovno opredeljeni in imeti 

merila za uspešno izvedbo, (2) vzpostavljanje in vzdrţevanje komunikacije, ki mora biti 

dvosmerna in odprta, besedna in nebesedna, člana se morata med sabo poslušati in razumeti, 

(3) analiziranje dogajanja, pri čemer je pomembna analiza razlik med posamezniki, analiza 

individualnih interesov, (4) spremljanje dela in odpravljanje problemov, kjer so potrebna 

redna srečanja in opazovanje, povratne informacije in sprotno odpravljanje problemov, 

izmenjava izkušenj, analiza kritičnih dogodkov ter učenje iz napak, (5) zagotavljanje 
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ustreznih delovnih razmer, kot so čas, prostor, denar in potrošni material ter tehnična sredstva, 

(6) motiviranje članov tima  je pomembno za uspešno doseganje ciljev, interes in pestro delo, 

prevzemanje odgovornosti ter priznanje in napredovanje, (7) čustvena varnost in 

ustvarjalnost. Ta model ima prednosti pred ostalimi modeli, saj omenja procese, pojave in 

okoliščine timskega dela v šoli in poudarja pomen motivacije. Hkrati navaja tudi zunanje 

dejavnike, ki vplivajo na sam potek in učinek timskega dela v šoli in nakazuje ustrezno smer 

procesov in delovanja tima (Polak, 2007).  

 

3.2   PRAVILA V TIMU 

Pravila so pravzaprav pričakovani načini vedenja, ki se veţejo na razumsko in čustveno 

dogajanje. Ker veljajo za vse, saj jih skupaj oblikujejo, ni dobro da jih določi šola. Vsak tim si 

sam oblikuje t.i. »interni pravilnik timskega dela«  v primeru, ko se člani še ne poznajo.  

 Polak (2007) navaja, da lahko pravila razdelimo na štiri kategorije: 

- na norme, ki se nanašajo na delo skupine ali delovnega tima; 

- na norme, ki določajo način interakcije v skupini (timu); 

- na norme, ki določajo stališča in prepričanja; 

- na norme, ki določajo oblačenje, pričesko in druge vidike videza. 

 

Pravila so prav tako lahko formalna ali neformalna, napisana ali nenapisana. Glavna funkcija 

pravil je vzpostavljanje osnovnega reda, omogočanje predvidevanja in usklajevanja različnih 

mnenj posameznikov. 

Bistvene funkcije pravil oz. skupinskih norm za tim in timsko delo, lahko strnemo v naslednje 

značilnosti (Polak, 2007, str. 58): 

- imajo pomen nujnosti ali moralne obveze, dolţnosti, pravice; 

- vzdrţujejo strukturo v timu in spodbujajo naravnanost k skupnim ciljem; 

- usmerjajo člane tima k primernemu  in ţelenemu vedenju; 

- omogočajo manj konfliktne odnose in rutinsko ravnanje, 

- članom tima omogočajo, da se laţje definirajo kot celota; 

- prinašajo potreben občutek pravilnosti in ustreznosti lastnih idej, prepričanj in ravnanj; 

- zagotavljajo red, medsebojno usklajenost in stabilnost; 

- krepijo medsebojno povezanost članov tima in njihovo učinkovitost.  
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Skupinska pravila se oblikujejo na več načinov: s sprejetjem ţe prej oblikovanih pravil 

vedenja,  z dogovorom med člani skupine, nenačrtno, spontano, z medsebojnim vplivanjem, 

lahko pa se tudi oblikujejo iz podobnih osebnih pogledov in interesov (prav tam). 

Vsak tim mora oblikovati določena pravila, če hoče uspešno delovati. Upoštevanje pravil 

spodbuja medsebojno povezanost členov tima. Pomembno je, da jih oblikujejo vsi člani 

skupaj, saj jih bodo le tako spoštovali in upoštevali vsi v timu. Prav tako pa se morajo člani 

zavedati tudi ukrepov za neupoštevanje pravil. obnavljati (Bečaj, 1995). 

 

3.3 KOMUNIKACIJA V TIMU 

Za uspešno delo tima je pomembna odprta, iskrena in vzajemna komunikacija, pri kateri 

posamezniki poslušajo drug drugega. Komunikacija je »orodje« za vse tri etape timskega 

dela. Pri tem je zaţeleno, da člani tima uporabljajo odprto in konstruktivno kritiko, ki je 

namenjena odstranjevanju ovir, ne pa napadu na posameznikovo osebnost. S kakovostno 

komunikacijo je v timu zagotovljeno sproščeno vzdušje. Tako se posamezniki ne bojijo 

izraziti lastnega mnenja in idej, saj vedo, da jih bodo drugi sprejeli. 

Komunikacija je najpomembnejši dejavnik, ki določa naravo odnosov z drugimi ljudmi. 

Omogoča interakcijo znotraj tima, saj predstavlja odpiranje ene osebe nasproti drugi in daje 

informacije o tem, kdo je oseba, s katero komuniciramo, ter kdo smo mi sami. Izvira  iz 

odnosa, saj lahko posebnosti vedenja posameznika opazujemo le po njegovem odnosu z 

drugimi (Polak, 1994). 

Za uspešno tandemsko delo mora obstajati skladnost med vsemi deli sporočila, ki prihajajo iz 

različnih delov našega telesa. V neskladni komunikaciji prevladujejo večpomenska ali celo 

dvoumna sporočila in to ruši kakovostno delovanje tandema, kar se kaţe v konfliktih. 

Komunikacija je osnovno orodje sporazumevanja v timu. V timu naj bi obsegala (Polak, 

2007, str. 51): 

- dajanje in sprejemanje informacij v zvezi s konkretnimi nalogami; 

- dajanje dodatnih informacij drugim članom glede na njihove ţelje in potrebe; 

- spraševanje drugih po dodatnih informacijah; 

- sprejemanje različnih informacij, ki so vezane na nalogo; 

- povpraševanje po povratnih informacijah v zvezi s posameznikovim delom; 

- sprejemanje in dajanje povratnih informacij; 
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- spodbujanje, izraţanje in sprejemanje pohval za dobro delo v timu. 

 

Z neverbalno komunikacijo člani izraţajo svoja čustva, stališča, svoje lastnosti, ponovimo, kar 

je bilo ţe izrečeno in odnos do izrečenega ter nasprotujemo verbalnemu sporočilu. Pomembno 

je da sta verbalna in neverbalna komunikacija usklajeni.  

A. Polak (1994) poudarja, da ima večjo sporočilno vrednost pri timskem poučevanju 

neverbalna komunikacija. Verbalna je med poučevanjem namenjena učencem, medtem ko se 

učitelja sporazumevata neverbalno. Prav tako si pri verbalni člani tima izmenjujejo 

informacije, izkušnje, sprejemajo odločitve, analizirajo teţave in jih rešujejo ter usklajujejo 

delo. 

Neverbalne informacije imajo kontrolno funkcijo pri preverjanju pristnosti in resničnosti 

verbalno izraţenih informacij, lahko jih krepijo ali oslabijo, včasih celo razveljavijo. Bistvene 

so za spontano prenašanje pedagoških pobud iz enega člana na drugega. Lahko je namerna ali 

nenamerna. Namerna je takrat, ko imajo člani za svoj cilj izboljšati sodelovanje, obveščanje o 

odločitvah, ţeljah in čustvih idr. Nenamerna ima izraz posameznikovega trenutnega 

čustvenega stanja. Zato dobi izgovorjeno sporočilo smisel ob neverbalni komunikaciji (Polak, 

1994). Pomembno je kako je sporočilo izgovorjeno. Če sta verbalna in neverbalna 

komunikacija skladni je timsko delo uspešno. Način govora in geste podpirajo izgovorjene 

besede, kajti neusklajena in neiskrena komunikacija razvrednoti in zanika izgovorjeno 

vsebino (Brajša, 1993). Brajša (prav tam) tudi meni, da medosebna komunikacija v šoli ni 

samo verbalna, neverbalna, vsebinska in odnosna, saj je delno tudi nezavedna.  

Dobra komunikacija je osnova učinkovitega timskega dela. Je temelj medsebojnih odnosov in 

nosilec socialnega dogajanja.  

Za dobre odnose med člani tima in uspešno delovanje je potrebna odprta, spontana in iskrena 

komunikacija, vendar pa se morajo pri tem vsi člani tima počutiti varne, tako, da si lahko med 

seboj zaupajo. Če vlada vzdušje zaupanja, odprtosti in vzajemnega spoštovanja, potem člani 

izraţajo svoje osebne misli, čustva, občutke, dvome, upanja, občutke jeze in strahove. Kajti če 

tega ni, vse neizraţene besede oz strahovi ustvarjajo pregrado med člani in tako rušijo odnose 

v njem (Moţina,1995). 

 

V učinkovitih timih skrbijo poleg verbalne in vsebinske komunikacije tudi za neverbalno, 

odnosno in osebno medsebojno komunikacijo. V takih timih je komunikacija preprosta, 
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razumljiva, pregledna, kratka in zanimiva, člani tima komunikacijo ohranjajo in vzdrţujejo z 

metakomunikacijo – s pogovorom o pogovoru, z medsebojnim poslušanjem in intenzivnim 

dajanjem, sprejemanjem in iskanjem pojasnil. Pogovor v timu mora biti svoboden in odkrit, 

kajti le na ta način se sprošča energija za reševanje timske problematike (Vodopivec 

1999/2000). 

Na kakovost verbalne komunikacije vplivajo predvsem velikost tima, motnje v 

komuniciranju, osebnostne lastnosti posameznikov in statusna hierarhija (Blau in Scott, 

1962). Statusna hierarhija ovira prosti tok informacij. Zato med osebami, ki so na enakem 

poloţaju, poteka horizontalna komunikacija, vertikalna komunikacijo pa zasledimo med 

osebami z različnim statusom. Pomembno je, da je statusni poloţaj vseh članov v timu enak, 

saj le na takšen način poteka dobra in uspešna komunikacija. Rot (1983) verbalno 

komunikacijo med člani tima deli na: 

- komunikacija v zvezi z opravljanjem tekočih nalog in zadolţitev; 

- komunikacijo v zvezi s splošnimi vprašanji dela in organizacije dela; 

- komunikacijo kot izraz socialno-emocionalnih potreb članov tima. 

Za uspešno delovanje tima je pomembno, da vse tri vrste komunikacije potekajo nemoteno. 

Prav tako mora tim reševati teţave, ki nastanejo, pri tem pa morajo iskati rešitve za različna 

vprašanja.  

Komunikacijski »feedback« je povratna informacija, ki posamezniku pove, kako so drugi 

člani tima sprejeli njegove informacije in vedenja. Med komunikacijo lahko povratne 

informacije iščemo, sprejemamo in dajemo. Povratne informacije so običajno neverbalne.. 

Vzajemna komunikacija poteka, ko se sogovornika pogovarjata, se odzivata ter vplivata drug 

na drugega ter se po potrebi tudi spremenita (Brajša, 1993). 

 

3.4 VLOGE V TIMU  

Člani tima  v timu prevzemajo različne vloge. Te so lahko formalne – povezane z vnaprej 

opredeljenimi zadolţitvami, ali pa so neformalne in so odvisne od posameznika, njegovih 

osebnostnih lastnosti, temperamenta, navad, spretnosti in sposobnosti ter interesov ipd. 

(Polak, 1999a). Vloge v timu se oblikujejo na ravni nalog (vsebina, bistvo naloge) in na ravni 

podpornih dejavnosti, ki tim povezujejo in omogočajo dobre odnose in notranjo skladnost. 

Posamezen član pa lahko prevzema več različnih nalog hkrati. Prevzemanje vlog in delitev 

dela med člani temelji na posameznikovi samoanalizi močnih (prevzemanje aktivnejše vloge) 
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in šibkih področij (izraţanje močnih področij drugih članov). Uravnoteţenost med obema 

področjema prispeva k čustveni sprejetosti (prav tam). 

Na ravni nalog so to vloge pobudnika, sproţi dogajanje in zagotavlja spodbude; 

razjasnjevalca, ki preverja, kaj člani mislijo ter njihovo razumevanje drugih; vloga iskalca ali 

posredovalca informacij, ki daje in išče nove informacije ter oblikovalca povzetkov, ki 

povezuje in zdruţuje ideje (Polak, 1999a). 

Na ravni podpornih dejavnosti so to vloge spodbujevalca, ki je prijateljski in odgovoren do 

drugih, aktivno posluša in pozitivno sprejema mnenja in zamisli drugih; vloga zaznamovalca 

čustev in razpoloţenj v timu; usmerjevalca komunikacije, ki skrbi, da imajo vsi člani 

priloţnost izraziti svoja mnenja, ter vzdrževalca harmonije, ki spodbuja k izraţanju različnosti 

med člani in poskuša reševati konflikte med člani tima (Polak, 1999a). 

Everard in Morris (1996) ter Evans in Russell (1992) navajajo, da člani tima prinašajo 

strokovno znanje, pri tem pa se morajo med seboj tudi ujemati. Psiholog Belbin (po Everard 

in Morris, 1996, str. 196-197) meni, da člani tima prevzemajo različne vloge.  Te so: 

- garač (izvrševalec), ki spremlja zamisli in načrte v delovne postopke ter jih izvaja; 

- usklajevalec (povezovalec), ki nadzira tim kako napreduje k cilju, odkriva prednosti in 

slabosti tima ter skrbi za tim; 

- izzivalec- njegova pozornost je usmerjena k prednostnim nalogam in k postavljanju 

ciljev; 

- inovator  pospešuje nove ideje in strategije, poskuša premagati vse teţave; 

- iskalec virov raziskuje in poroča o idejah,razvoju in virih zunaj skupine; 

- ocenjevalec analizira probleme, vrednoti ideje in predloge; 

- timski delavec goji duh tima, podpira člane v močnih točkah, odpravlja 

pomanjkljivosti ter izboljšuje komunikacijo med člani; 

- zaključevalec naloge ščiti tim pred napakami. 

Pri tem imata najpomembnejšo vlogo usklajevalec in inovator, ki se morata dobro ujemati, da 

je tim uspešen. Ljudje smo namreč dobri v različnih vlogah, z njimi pa so povezane tudi 

nekatere osebnostne značilnosti in sicer inteligentnost, prevlada, introvertiranost/ekstroverti- 

ranost, nestrpnost/stanovitnost ipd. (Everard in Morris, 1996, str. 196-198). 
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Bistveno pri tem pa je, da posameznik prevzame tisto vlogo, v kateri lahko svoje osebne 

značilnosti in strokovno znanje integrira in izrazi v dobro tima. Zato se morajo vloge 

oblikovati glede na osebnostne lastnosti, statusni poloţaj in strokovno znanje. 

 

A. Polak (2007) navaja, da najbolje deluje tisti tim, v katerem so vloge sestavljene in med 

seboj uravnoteţene. Prav tako je za učinkovito timsko delo pomembno, da so člani tima 

prilagodljivi in samoobvladani. Na takšen način se med vlogami v timu pojavijo občutki 

pripadnosti, pozitivne soodvisnosti in zavezanosti skupnim ciljem. 

Vloge v timu so posledica neformalnega procesa organiziranja tima. Lipičnik (1996) pa meni, 

da bi bilo dobro, da člani določijo koordinatorja in zapisnikarja tudi formalno. Kajti 

koordinator vodi pogovore, zastavlja vprašanja, opozarja na skupne in različne poglede ter 

spodbuja člane in s tem pospešuje aktivnosti timskega dela, hkrati pa jim daje dovolj časa, da 

predstavijo svoja stališča. Vsak član bi moral biti nekaj časa  tako v vlogi koordinatorja kot v 

vlogi zapisnikarja. 

3.4.1 Delitev nalog in doseganje ciljev 

Vsi člani tima se morajo naučiti dela v timu. Naloge se morajo lotiti sistematično, kadar 

rešujejo probleme in v logičnem zaporedju korakov (Everard in Morris, 1996). Najprej je 

potrebno določiti kaj bi radi dosegli, da bodo rešili problem, to pomeni usmeritev k problemu. 

Nato se vprašajo zakaj bi radi to dosegli in si s tem postavijo cilje ter ustvarijo kriterije 

uspešnosti. Dogovoriti se morajo katere načine bodo sprejeli in se ravnajo kot so se odločili. 

Seveda pa pregledajo tudi uspehe in neuspehe. 

Tim mora sporazumno določiti cilje, tako da vsi vedo kaj morajo storiti. Oblikovati morajo 

jasne cilje za sebe in skupino, ki pa so premišljeni, kar pomeni jasni, natančni, merljivi, 

časovno opredeljeni in opazni. So kvantitativni, usmerjeni k rezultatom in realistični. Tim 

lahko uspešno sledi razpravi, tako da zapiše različne kategorije prispevkov posameznikov. 

Prispevki pa vključujejo (Everard in Morris, 1996): iskanje predlogov, kjer vsak član tima 

prispeva svoje ideje, predloge in načrte; predlaganje različnih oblik dela, kako bi lahko 

določeno stvar naredili; strinjanje z drugimi, kar pomeni, da član tima dobi podporo in 

pomoč; nestrinjanje kadar nečemu nasprotujemo in izrazimo teţave pri tem; iskanje 

pojasnitev oz. kaj mislijo drugi o tem; pojasnjevanje razprave in prekinjanje v primeru, ko 

nekdo vpade v besedo. 
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Da bi lahko analizirali razpravo je potrebno v skupini določiti opazovalca, ki v razpravi ne 

sodeluje, temveč vodi postopek kasneje. Pri timskem delu lahko opazujemo tudi stopnjo 

odprtosti in zaupanja, kakovost usklajevanja in povezovanja,izrabo razpoloţljivih virov, 

jasnost odločitve in neverbalno komunikacijo (prav tam). 

Mayer (1995) navaja, da ima vsaka skupina člane in vodjo. Vsak ima svojo vlogo, pri tem pa 

veljajo skupinska pravila, vrednote in kultura vedenja. Vizija je ključni element skupinske 

dinamike. Vodja usklajuje, usmerja in strokovno svetuje. Člani se dogovarjajo in dobivajo 

povratne informacije za svoje odločitve in dejanja.  

Delo v tandemu običajno nima predpisane vloge, kaj naj kdo dela. Zato se morata učiteljica in 

vzgojiteljica ali pa vzgojiteljica in pomočnica sami dogovoriti in si delo razdeliti. Pri tem 

morajo upoštevati močna področja druga druge, ki so vezana na znanje, spretnosti, 

sposobnosti, smer izobrazbe in interese. S formalno vlogo je določeno,da je v šoli učiteljica 

tista, ki je razrednik in vodi razredne ure ter dokumentacijo, v vrtcu pa je za to odgovorna 

predvsem vzgojiteljica. Velja pa poudariti, da je pomemben tudi enakopravni poloţaj v timu. 

Če so v timu prisotni občutki neenakopravnosti, to privede do konfliktnih odnosov in do 

nasprotovanja med člani, pa tudi do negativne tekmovalnosti. 

3.5 MEDOSEBNI ODNOSI V TIMU 

Medosebni odnosi so zelo pomembni tudi pri poklicnem uspehu. Če ţelimo razvijati in 

ohranjati zadovoljujoče  medsebojne odnose se moramo naučiti temeljnih socialnih spretnosti: 

- medsebojnega poznavanja in zaupanja, 

- komuniciranja, 

- medsebojnega sprejemanja in potrjevanja,  

- konstruktivnega reševanja konfliktov, ki so v povezavi z medsebojnim odnosom. 

 

Medsebojno poznavanje in zaupanje vključuje samozavedanje, samorazkrivanje, sprejemanje 

samega sebe ter zaupanje. Zaupanje je prvi pogoj, da se dve osebi lahko spoznata in sta si 

pripravljeni razkriti svoje doţivljanje. Samorazkrivanje torej pomeni, da drugemu razkrijemo 

vse tisto, kar je pomembno za dober odnos. Pri tem pa ne gre brez komuniciranja,  ki se 

nanaša na jasno in nedvoumno posredovanje misli in čustev ob izraţanju in sprejemanju 

naklonjenosti, pošiljanja jasnih sporočil ter pazljivo poslušanje. Medsebojno sprejemanje in 

potrjevanje vključuje obojestransko sprejemanje, potrjevanje, podporo in pomoč. In pri 
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reševanju konfliktov gre za strategije reševanja konfliktov na načine, ki pomagajo pri 

zbliţevanju obeh udeleţencev, pri ohranjanju in reševanju odnosa. Konflikti so neizbeţni in 

nudijo moţnost za nadaljnji razvoj.  Če sta npr. posameznika odločena, da bosta medsebojne 

konflikte reševala konstruktivno, se bosta verjetno tega tudi naučila (Lamovec, 1991, str. 10-

11). 

Medsebojni odnos ustvarjamo z ustvarjalnim procesom. Ti odnosi poznajo obdobja 

frustracije, inkubacije, uresničevanja in priprave. Pri tem pa je bistvenega pomene 

komunikacija, ki povezuje ljudi (Evans, Russell, 1992). 

Medsebojna povezanost ali kohezivnost nastopi, ko se odločimo za skupinsko delo ali na 

podlagi skupnega cilja. S tem se razvija soodvisnost članov tima in izboljša se kakovost 

timskega odločanja. Medosebni odnosi med člani tima morajo biti pozitivni in profesionalni, 

kajti le tako je timsko delo uspešno. Tam kjer prevladuje tekmovalnost se člani tima počutijo 

negotove, izolirane saj vlada stresno in nespodbudno okolje, kar pa zmanjšuje učinkovitost 

dela. Delovna klima je v tem primeru nespodbudna in stresna. 

Sodelovanje med člani gradi medsebojno zaupanje, veča osebnostno rast in strokovno 

odprtost, poveča se zadovoljstvo (Polak, 2007). 

 

Moţina (1995) meni, da je narava odnosov  odvisna od članov tima, kako ravnajo z drugimi 

in kako spoštujejo osebnost drugega. Za dobre odnose je po njegovem mnenju (prav tam) 

potrebno troje: poznati sebe, poznati druge in spoštovanje sodelavcev ter njihovega dela. 

Konfliktni odnosi vsebujejo negativne komponente, ki povzročajo teţave v interakciji in 

komunikaciji med člani tima. Ti nastanejo zaradi nespoštovanja dogovorjenih pravil, norm, 

lahko pa so posledica pomanjkljivosti v  osebnosti posameznikov, v njihovem značaju, 

izobrazbi in osebni kulturi. Med temeljne značilnosti medosebnih odnosov avtor (prav tam) 

omenja še: 

- priznavanje različnosti; pri čemer ima vsak posameznik pravico do svojega mišljenja 

in dovoli drugim, da se s čim ne strinjajo, da mislijo drugače, da povedo svoje mnenje;  

- vzajemnost odnosov  in obojestranskost v odnosih, ki jo člani doseţejo z dialogom. To 

pomeni, da se obojestransko zanimamo za podrobnosti ter predlagamo in sprejemamo 

predloge. Je enakopravno vzporejanje nasprotij, razlik in podobnosti oz. dopolnjevanje 

v medosebnih odnosih; 
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- omogočanje osebnega izraţanja pomeni priznavanje posameznikove individualnosti 

ter pravice do izraţanja lastnega mnenja, 

- dajanje in sprejemanje povratnih informacij, saj brez njih ni pravega stika med ljudmi, 

zlasti ne pravega medosebnega odnosa. Moramo vedeti kako mi vplivamo na druge in 

kako oni na nas; 

- priznavanje nasprotij pomeni, da jih ne zanikamo, ampak jih rešujemo; 

- preprečevanje dvopomenskega poloţaja,  pomeni, da tisto, kar pripovedujemo, tudi 

mislimo in se tako tudi vedemo. Naše stališče do tistega, s komer komuniciramo, 

ustreza tistemu, kar poročamo. Na takšen način konstruktivno sodelujemo z drugimi. 

Torej pomembno je kaj in kako sporočamo; 

- brez kakršnega koli vsiljevanja, pomeni da ne vsiljujemo svojega doţivljanja drugim. 

 

Polak (2007) navaja Balesa, ki med najpomembnejše medosebne odnose v timu uvršča: 

- komunikacijo: kdo govori s kom, kdo koga podpira, kdo je aktivno udeleţen v 

komunikaciji in kdo ni; 

- proces odločanja: kako poteka iskanje moţnosti in kako člani tima sprejemajo 

odločitve, kdo je udeleţen v procesu odločanja in na kakšen način; 

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

kaţejo procesi vplivanja in ali se omenjeno spreminja glede na čas; 

- obvladovanje konfliktov: kako člani tima rešujejo konflikte v zvezi z idejami, mnenji 

in interesi; 

- procese v zvezi z naravo skupine ali tima: kako se kaţe pripadnost članov tima, ali so 

sprejete in upoštevane določene norme vedenja, katere vloge in pravila so razviti. 

 

Havelka (1980) razlikuje štiri dimenzije odnosov znotraj tima: 

- Dimenzija odločanja, ki zajema vse tiste aktivnosti, pomembne za oblikovanje ciljev, 

zadolţitev, sredstev in pogojev timskega dela. Odločanje je tisti dejavnik, ki razmejuje 

tim od skupine. V timu lahko o vsem odloča samo en član, ali pa so vsi enakopravni.  

Obstaja več dejavnikov, ki vplivajo na to, da člani nimajo popolnoma enakega vpliva 

na dogajanje v timu. Tako se oblikuje hierarhična struktura medosebnih odnosov. 

- Dimenzija izpolnjevanja zadolţitev se nanaša na opredelitev vlog posameznikov pri 

izpopolnjevanju zadolţitev. Različne zadolţitve vplivajo na spreminjanje medsebojnih 

odnosov v timu. Je kazalnik strukture in povezanosti tima. 
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- Dimenzija spremljajočih socialnih aktivnosti vključuje nadgrajevanje in kaznovanje 

članov tima, spremljanje zadovoljstva in naklonjenosti timu. 

- Dimenzija emocionalnih odnosov se izraţa v usmerjenosti in intenzivnosti čustvenih 

razpoloţenj med člani, naklonjenosti ali nenaklonjenosti med njimi. Pozitivni čustveni 

odnosi povečujejo notranjo skladnost in so pogoj za uspešnost. Negativni čustveni 

odnosi pa povečujejo socialne razdalje med člani tima, oţijo prostor za medosebno 

sodelovanje in vodijo do nasprotovanj, sovraštva in trenj. 

 

3.6 PSIHOSOCIALNO ZAZNAVANJE V TIMU 

Za uspešno in kakovostno delovanje v  timu so potrebni ustrezni socialno-emocionalni odnosi 

med člani timov. Potrebno je sprejemanje drug drugega brez predsodkov, medsebojno 

zaupanje, odprta komunikacija, upoštevanje dela vsakega posameznega člana, skupno 

reševanje konfliktov in pozitivno gojenje čustvenih odnosov. Na takšen način dobimo 

kakovostno komunikacijo in s tem sproščeno vzdušje v timu. Tim je uspešen, če imajo člani 

občutek pripadnosti. Učinkovitost pa je odvisna tudi od individualnih osebnostnih lastnosti 

posameznih članov (Muškatevc, 2006). 

A. Polak (1994) navaja, da v timu, kot socialni skupini, obstaja psihosocialno dogajanje, ki 

oblikuje vzdušje znotraj tima in vpliva na doseganje ciljev. Med te procese sodijo osebno in 

medosebno zaznavanje članov, verbalna in neverbalna komunikacija, usklajenost med njima, 

zaznavanje problemov, dinamika dela in doţivljanja znotraj tima. Od tega, kako posamezni 

člani zaznavajo, ocenjujejo in vrednotijo sami sebe in druge, kakšen status  ali poloţaj 

pripisujejo sebi in drugim, je odvisno socialno, delovno in emocionalno vzdušje v timu. 

Kvaliteta timskega dela je odvisna od jasnosti in zanesljivosti medosebnega 

zaznavanja,usklajenosti ravnanja vseh članov in njihovega čustvenega doţivljanja. 

A. Polak (1994) prav tako navaja pet pomembnejših ugotovitev raziskav po Hintonu, ki se 

nanašajo na zanesljivost medosebnega zaznavanja znotraj tima. Ljudje, ki se čustveno 

odmaknejo od svojega presojanja, navadno bolj točno presojajo kot tisti, ki so čustveno 

vpleteni. Empatičen odnos med tistim, ki presoja, in tistim, ki je predmet presojanja, veča 

zanesljivost zaznave. Zanesljivost medsebojnega presojanja je odvisna od podobnosti v 

osebnostnih lastnostih članov tima, pedagoških izkušnjah, načinih poučevanja, sposobnostih 

empatije idr. 
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Slika 2: Psihodinamika v timu. 

 

DANOSTI 

 

Strukturne spremenljivke Spremenljivke naloge Kontekstualne spremenljivke 

-(ne)hierarhija vlog, 

- sposobnosti, spretnosti in 

osebne lastnosti članov tima 

- različnost članov 

- narava naloge 

- situacijske ovire 

-teţavnost naloge 

- fizično okolje 

-poloţaj tima v širšem 

socialnem kontekstu 

 

IZHAJAJOČI PROCESI 

 

              - stil vodenja 

- kohezivnost 

- motiviranost 

 

Vsak tim ima tri osnovne spremenljivke, ki prispevajo k psihodinamiki tima in različnosti 

posameznih timov. Te so strukturne spremenljivke, spremenljivke naloge in kontekstualne 

spremenljivke. 

(1.) STRUKTURNE SPREMENLJIVKE so sestavljene iz značilnosti in posebnosti članov 

tima (subjektov) in se med seboj razlikujejo po spretnostih, sposobnostih, po izoblikovanosti 

vlog znotraj ali zunaj tima ter osebnostnih lastnostih. A. Polak omenja kot pomembna 

dejavnika tudi stopnjo različnosti članov in (ne)hierarhijo. 

(2.) Med SPREMENLJIVKE NALOGE sodijo zadani cilji s posebnostmi in zahtevami, 

situacijske ovire v zvezi z nalogo (čas, zapleti, trenutne okoliščine) ter teţavnost naloge, od 

katere je odvisen uspeh tima. 

(3.) KONTEKSTUALNE SPREMENLJIVKE so povezane s fizičnim okoljem in poloţajem 

tima  v širšem socialnem kontekstu. 
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Vse spremenljivke so v medsebojni interakciji in vplivajo na psihodinamiko v timu.  

Spreminjajo se vsaka zase in v odvisnosti druga od druge. Od te kombinacije je odvisen tudi 

stil vodenja in motiviranost njegovih članov za skupno doseganje cilja (Polak, 1997).  

Brajša (1995) omenja Tomca, ki poudarja, da timski procesi in aktivnosti članov tima ter 

spremembe, ki nastanejo na temelju aktivnosti, vplivajo na zgradbo tima. Zato je potrebno 

opozoriti, da bodo sodelovanje, tekmovalnost in konflikti, ustvarjanje povezav in koalicij ter 

način odločanja vplivali na dinamiko dela.  

Pomembni so naslednji procesi (prav tam) : 

 Pripadnost timu; dober tim označuje optimalna povezanost članov, kroţna medsebojna 

obveščenost in odgovorna soorganiziranost članov. 

 Medsebojno sodelovanje; uspešen tim ima obojestransko, odgovorno in uspešno 

sodelovanje. 

 Medsebojno prilagajanje; v kakovostnih timih je medsebojno prilagajanje članov tima 

heterogeno, obojestransko aktivno, progresivno in celovito – notranje in zunanje. 

 Medsebojno doţivljanje; v uspešnem timu se o medsebojnem doţivljanju pogovarjajo. 

Zaradi kongruentnosti in odkritosti medsebojne komunikacije in odnosov, člani ne 

čutijo potrebe po manipuliranju, izkoriščanju in obtoţevanju (Brajša, 1995). 

Kakovost timskega dela je odvisna od vseh navedenih dejavnikov. 

3.7 STRUKTURA IN VRSTE TIMOV  V ŠOLI IN VRTCU 

Timsko delo na vzgojno-izobraţevalnem področju lahko izvajajo različne skupine učiteljev in 

drugih strokovnih delavcev. 

Pedagoški tim lahko v šoli oblikujejo: 

- učitelji(-ice) iste smeri izobrazbe ali predmetnega področja; 

- učitelji(-ice) različnih smeri izobrazbe ali predmetnih področij; 

- učitelji(-ice) in vzgojitelji(-ice) predšolskih otrok; 

- učitelji(-ice) mentorice in (bodoči) učitelji(-ice) na pedagoški praksi; 

- učitelji(-ice) mentorice in učitelji(-ice) na pripravništvu; 

- učitelji(-ice) in drugi strokovnjaki (zunanji sodelavci); 

- učitelji(-ice) in nepedagoški delavci na šoli; 

- učitelji(-ice) in starši; 

- učitelji(-ice) in učenec/dijak/ študent; 
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- ravnatelj(-ica), pedagoški vodja in šolski svetovalni delavec; 

- študenti (nastopi, pedagoška praksa) (Polak, 1998, str. 154-155). 

Mandić (1983) meni, da se tim  v glavnem razlikuje na dva načina: 

- en tim za skupino oddelkov istih razredov ali en tim za en učni predmet; 

- en tim za skupino različnih oddelkov ali en tim za več učnih predmetov. 

 

Hyman (navaja ga Mandić, 1983) opisuje obe navedeni  vrsti timov: 

Tim za oddelke istih razredov ali istih učnih predmetov: 

Primer: Učitelji četrtih razredov ali vsi za biologijo lahko delajo skupaj z isto skupino 

učencev četrtih razredov ali učencev, ki obiskujejo biologijo. Učenci naj bodo iz istih 

razredov ali istih učnih predmetov, toda z različnimi sposobnostmi. 

Tim več različnih oddelkov ali več  različnih učnih predmetov: 

Primer: Učitelji 4., 5., in 6. razreda ali  učitelji matematike, biologije in angleščine sestavljajo 

tim. Učenci bi bili iz različnih razredov ali učnih predmetov, toda s pribliţno enakimi 

sposobnostmi. 

Praper (2001, str. 33 -34) razlikuje tri vrste timov: 

Multidisciplinarni tim  sestavlja več različnih strokovnjakov, ki skupaj izvajajo obširno in bolj 

zapleteno delovno nalogo.  Vloge in dolţnosti so jasno določene. Med člani tima ni telesnega 

sodelovanja in medosebnih odnosov. Člani  v interdisciplinarnem timu  sodelujejo in so med 

seboj bolj tesno povezani. Komunikacija med člani spodbuja razvoj tima in (njegovo) 

ustvarjalnost. V transdisciplinarnem timu, ki se redkeje pojavlja, so člani medosebno zelo 

tesno povezani, kljub temu pa posameznik ohranja svojo individualnost in specifične razlike. 

Omenjene time največkrat sestavljajo učitelji in specialni pedagogi, lahko pa tudi drugi 

pedagoški delavci, katerih specializirano znanje je potrebno v določeni učno-vzgojni situaciji. 

(Polak, 2007) 

Pedagoški tim lahko v vrtcu oblikujejo: 

- tandem oz. tim vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v oddelku vrtca; 

- tim vzgojiteljic po enotah; 

- tim vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic po enotah; 

- projektni tim za izvedbo projekta vrtca; 

- tim vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic istega starostnega obdobja otrok, 
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- občasno ali redko so člani tudi drugi strokovni delavci npr. : psiholog, pedagog, 

specialni pedagog, logoped, socialni delavec, medicinski tehnik itn. 

Pedagoški timi so sestavljeni iz različnih članov tima, saj je timsko delo tako produktivnejše. 

4 TIM V VRTCU 

4.1 VLOGA VZGOJITELJICE IN POMOČNICE VZGOJITELJICE PO 

KURIKULU 

De Batističeva (1990) iz raziskovalnih ugotovitev konca osemdesetih let navaja, da je bilo 

značilno ločevanje med »vzgojnimi« in »varstvenimi« nalogami, prav tako nesodelovanje 

med strokovnima delavkama. Vzgojiteljica je opravljala »vzgojne naloge« v smislu 

načrtovanja in vodenja usmerjene zaposlitve, varuhinja pa je opravljala »nego in varstvo« 

otrok. Takšna delitev dela je bila moţna le ob prepričanju, da je vzgoja zavesten, načrtovan 

proces, ki ga lahko izvaja vzgojiteljica, saj posreduje otrokom znanja in vrednote, jih uči 

pravil vedenja, jih disciplinira itd. Medtem pa vzgojno ne vpliva na otroke nekdo, ki jih le 

»pazi« oz. neguje, daje spat. V vzgojnem programu iz leta 1985 (str. 13) pa najdemo navedbo, 

da so bile vzgojiteljice, varuhinje in otroci le subjekti vzgojnega dela, vzgojiteljica ni imela 

nobene strokovne avtonomije, otroci pa so morali večino časa sodelovati pri vnaprej 

pripravljenih aktivnostih (Dolar Bahovec, Bregar Golobič 2004). 

Kurikulum za vrtce poudarja avtonomnost vrtcev, avtonomnost vzgojiteljic ter njihovih 

pomočnic. Počasi se je začelo uveljavljati timsko delo. Prenovljeni kurikulum poudarja 

avtonomijo in strokovno odgovornost vzgojiteljic ter sodelovanje med njimi. Od vzgojiteljic 

se prav tako pričakuje, da bodo samostojno načrtovale in izvajale vzgojno delo. To pomeni, 

da so odgovorne za ustvarjanje, razvijanje in spreminjanje kurikula, imeti pa morajo 

strokovno podporo. S tem razvija vzgojiteljica tudi sebe in svojo strokovno kompetenco 

(Špoljar, 1993). Katzova (1993, po Dolar Bahovec, Bregar Golobič 2004) meni, da morajo 

med osebjem prevladovati sodelovalni odnosi: sprejemanje in spoštovanje drugih, 

medsebojna podpora, sodelovanje in zaupanje. Le tako je lahko vrtec kakovosten (prav tam). 

L. Marjanovič Umek (2001) poudarja, da je kurikulum za vrtce sestavljen tako, da branje in 

neposredno prepisovanje vzgojnih ciljev še ne more zagotoviti strokovnega načrtovanja na 

operativni ravni. Večina načel in vsebinskih opozoril vzgojitelja opozarja, da jih razume kot 
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splošne napotke, ob upoštevanju katerih mora sam izoblikovati ustrezne vsebinske, metodične 

in kontekstualne rešitve. Odgovornost vzgojiteljice se nanaša na: 

- razumevanje strokovne podlage kurikularnih načel; 

- upoštevanje temeljnih pravic otroka in njegovih staršev; 

- samostojnost samostojnega operativnega načrtovanja vzgojnih dejavnosti; 

- sposobnost oblikovanja kakovostne vzgojne komunikacije ob ustrezni strokovni izbiri 

vsebin in metod dejavnosti ter ob upoštevanju kontekstualnih in naključnih vzgojnih 

dejavnikov; 

- sposobnost kritičnega vrednotenja lastne dejavnosti. 

Od vzgojitelja je odvisno, katere spremembe bo uveljavljal pri vzgojnem delu. V vrtcu je 

potrebno nenehno prilagajanje in iskanje novih rešitev. Vzgojitelj se mora soočati tudi z 

neznanimi področji, sprejemati spremembe, biti mora vedno motiviran. Prav tako morajo biti 

sposobni soočati se s problemi iz različnih področij, se o tem pogovoriti in jih konstruktivno 

reševati s sodelavci. Pri delu so uspešni tisti vzgojitelji, ki so pozitivno naravnani, saj so v 

prvi vrsti zadovoljni sami s seboj. Nova spremenjena vloga pa zahteva od njega tudi 

pripravljenost, da otrokom pusti več prostora za njihove lastne aktivnosti, da sami odkrivajo, 

iščejo in raziskujejo. Pri tem pa tudi sami skupaj z otroki iščejo moţnosti, rešitve, načine in 

vsebine, da bi jim omogočili čim več doţiveti in spoznati. 

4.2 TIM VZGOJITELJICE IN POMOČNICE VZGOJITELJICE V VRTCU 

Glavna področja dela vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice so določena z Zakonom o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja ter podobnimi zakoni. Vzgojno delo 

poteka v oddelkih, otroci so razporejeni v starostno homogene, heterogene ali kombinirane 

oddelke, po tem zakonu imajo pomočnice vzgojiteljice status strokovnih delavcev. Skupaj z 

drugimi strokovnimi delavci opravljajo vzgojno-izobraţevalno delo, ki ustvarja moţnost 

pogojev za razvoj in učenje posameznega otroka. Odgovorne so tudi za varnost otrok (Zore, 

2008). 

V zakonu s področja vzgoje in izobraţevanja je kar nekaj členov, ki so vezani na obveznosti 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice ter njune izobrazbene pogoje. Včasih je bila vloga 

pomočnice vzgojiteljice pogosto precej pasivna. Sodelovale so pri izvajanju dejavnosti, pri 

pripravi sredstev, prostora, pri hranjenju in spanju… Z uvedbo Kurikuluma v pedagoško 

prakso se je to precej spremenilo, oziroma bi se moralo spremeniti, saj nekatere vzgojiteljice 

teţko opustijo stare navade in ustaljene vzorce dela. 
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Vzgojiteljica predšolskih otrok skrbi za celosten razvoj otroka. Ustvarja in zagotavlja 

moţnosti za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Razvija otrokovo 

samostojnost, samoiniciativnost, radovednost, komunikacijo, sposobnost razmišljanja, 

ustvarjalnega izraţanja in pozitivno podobo o sebi.  

(http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=599&Filter=V). 

Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice naj bi bili enakovredni partnerki v izvajanju 

celotnega kurikula. Skupno sodelovanje temelji na upoštevanju druga druge, enakopravnosti, 

izmenjavi izkušenj in mnenj, spoštovanju, medsebojnem dopolnjevanju in odprti 

komunikaciji. Tandem skupaj načrtuje in si razdeli dejavnosti, zastavi si cilje, sproti rešuje 

probleme in konflikte, se dopolnjuje v šibkih in močnih področjih, ter načrtuje sklope. 

Vzgojiteljica zapiše priprave, skupaj pa lahko oblikujeta plakate s katerimi lahko obveščata 

starše o vsebini vzgojnega dela v oddelku. Pomembno je tudi, da si razdelita vloge pri 

sodelovanju s starši: roditeljski sestanki, delavnice za  starše in govorilne ure, kjer se o 

posameznem otroku pogovorita, saj to izvede običajno vzgojiteljica sama, razen v posebnih 

primerih, ko sta prisotni na govorilnih urah obe. 

Pomočnica vzgojiteljice je po poklicu vzgojiteljica in kljub vsemu prizadevanju (samostojno 

vodi interesne dejavnosti, se nenehno izobraţuje…) ne more napredovati v naziv, samo zato, 

ker je na delovnem mestu pomočnice. 

4.3 IZOBRAZBA IN NALOGE PEDAGOŠKIH DELAVK V VRTCU 

Pedagoški delavci v vrtcu so: vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. Zaradi prevladujočega 

števila pedagoških delavk ţenskega spola, bom v nadaljevanju uporabljala ţensko obliko, 

vsekakor pa se v obeh vlogah v praksi pojavijo tudi moški predstavniki. Vzgojno dejavnost v 

vrtcu opravljajo tudi svetovalne delavke, organizator zdravstveno-higienskega reţima, 

organizator prehrane in drugi. 

4.3.1 Vzgojiteljica predšolskih otrok 

V Beli knjigi (1995, str. 5) je zapisano, da je vzgojiteljica v oddelku vrtca lahko: vzgojiteljica 

predšolskih otrok, defektologinja (v razvojnih oddelkih), izjemoma pa tudi diplomantka 

drugih visokih strokovnih šol, fakultet in umetniških akademij, ki dokaţe potrebna znanja iz 

predšolske vzgoje.  

http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=599&Filter=V
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Po 40. členu Zakona s področja vzgoje in izobraţevanja morajo vzgojiteljice predšolskih 

otrok imeti: 

 izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu za pridobitev izobrazbe najmanj prve 

stopnje, oz.  

 raven izobrazbe pridobljene po študijskem programu, ki v skladu z zakonom ustreza 

izobrazbi najmanj prve stopnje, ustrezne smeri. 

Vzgojiteljica predšolskih otrok v programu za predšolske otroke je lahko tudi tista oseba, 

katera je končala: 

 univerzitetni študijski program in si pridobila strokovni naslov profesorica, 

 univerzitetni študijski program s področja izobraţevanja, umetnosti, humanističnih ved 

ali druţboslovja, 

 visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program socialno delo, 

 magistrski študijski program druge stopnje in si pridobila strokovni naslov magistra 

profesorica, 

 magistrski študijski program druge stopnje s področja izobraţevanja, umetnosti, 

humanističnih ved ali druţboslovja, 

 magistrski študijski program druge stopnje socialno delo, socialno vključevanje in 

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

in je opravila študijski program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje.« 

(http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20123797) 

Vzgojiteljica predšolskih otrok opravlja dela in naloge, določene s predpisi, letnim delovnim 

načrtom zavoda ter v skladu s sklepi vodstva zavoda. 

Naloge vzgojiteljice predšolskih otrok, v skladu z določili zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraţevanja (ZOFVI, 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO445.html): 

 poleg opravljanja dela v oddelku vzgojiteljica načrtuje, usklajuje in organizira delo v 

enoti; 

 sodeluje s strokovnimi delavci znotraj zavoda in v aktivih enote in zavoda ter po 

potrebi z zunanjimi strokovnimi in svetovalnimi sluţbami; 

 analizira stanje v oddelku (začetna evalvacija); 

 vodi dokumentacijo o svojem strokovnem delu (letni načrt dela in njegova evalvacija, 

priprave); 

 spremlja razvoj in napredek otrok in opaţanja zapisuje; 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20123797
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO445.html
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 strokovno vodi pomočnika vzgojitelja pri načrtovanju in izvedbi vzgojnega dela v 

oddelku; 

 se izobraţuje za svoje področje dela (seminarji, posveti, strokovne delavnice in ogledi, 

literatura);  

 sodeluje pri skupnih nalogah vrtca v skladu z letnim delovnim načrtom in pripravi 

zaključno poročilo o opravljenih nalogah v minulem letu. 

 opravlja druga dela v zvezi z vzgojno-varstvenim procesom: 

 sodeluje s starši, 

 sodeluje v strokovnih organih vrtca, 

 vključuje se v organizirano strokovno izobraţevanje in usposabljanje, 

 zbira in obdeluje podatke v zvezi z opravljanjem vzgojno-varstvenega in 

drugega dela, 

 sodeluje s šolami in visokošolskimi zavodi, ki izobraţujejo strokovne delavce. 

 

Pomembno je, da so dejavnosti načrtovane na podlagi temeljitega poznavanja in razumevanja 

otrokovega razvoja in njegovih potreb. Vzgojiteljica izbira ustrezne vsebine, oblike in metode 

dela. Vzgojno-izobraţevalni proces tudi neposredno vodi - organizira in vodi dejavnosti otrok, 

pripravlja ustrezen didaktični material itn. Pri tem otroke spodbuja, opogumlja, usmerja, se z 

njimi igra. Zaradi spremljanja njihovega razvoja vzgojitelj opazuje otroke pri različnih 

dejavnostih in v različnih okoliščinah. Med izvajanjem programa vzgojiteljica strokovno vodi 

pomočnika vzgojitelja, skrbi za pripravo vzgojnih sredstev (igrač, igral, didaktičnega 

materiala) ter za funkcionalno in estetsko ureditev prostora. Poskrbeti mora za primerno 

časovno razporeditev in oblike izvajanja dnevnih opravil (prehrane, higiene, počitka, bivanja 

na prostem)  

(http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=599&Filter=V). 

Zakon s področja vzgoje in izobraţevanja (1996) določa obveznosti vzgojitelja v dveh členih: 

41. člen: (obveznost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja) 

Delovna obveznost vzgojitelja obsega pripravo na vzgojno delo, načrtovanje in izvajanje 

vzgojnega dela, delo s starši ter sodelovanje pri organizaciji ţivljenja in dela v vrtcu. V okviru 

z zakonom in kolektivno pogodbo določenega polnega tedenskega delovnega časa 

vzgojiteljevo delo z otroki obsega 30 ur tedensko (http://www.uradni-

list.si/1/objava.jsp?urlid=200825&stevilka=911).  

http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=599&Filter=V
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200825&stevilka=911
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200825&stevilka=911
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17. člen (število otrok in število delavcev v oddelku) 

Dnevni in poldnevni program izvajata vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja. V oddelku prvega 

starostnega obdobja morata biti hkrati prisotna vsaj šest ur dnevno in v oddelku drugega 

starostnega obdobja vsaj štiri ure dnevno. Krajši program lahko izvaja vzgojitelj. 

41. člen Zakona vrtcih določa, da v okviru z zakonom in kolektivno pogodbo določenega 

polnega tedenskega delovnega časa vzgojiteljevo delo z otroki ne sme presegati 30 ur na 

teden. 

Vzgojiteljica predšolskih otrok se lahko zaposli v vrtcu, osnovni šoli (delo v prvem razredu 

ali v podaljšanem bivanju) in v zdravstvenih ustanovah (bolnišnični oddelki). S področnimi 

zakoni in z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja so določena 

glavna področja vzgojiteljičinega dela. 

Vzgojiteljica predšolskih otrok odločilno vpliva na otrokov osebnostni razvoj (otrok se z njo 

istoveti, jo posnema), zato mora imeti dobro strokovno in splošno izobrazbo, ustrezne 

sposobnosti (posluh, gibalne in ročne spretnosti) in osebnostne lastnosti. Upoštevati mora 

dognanja razvojne psihologije in predšolske pedagogike. Spoznavanje otrok in spremljanje 

njihovega razvoja zahteva tudi uporabo metode opazovanja. Za uspešno opravljanje poklica 

vzgojiteljica predšolskih otrok je potrebno veselje do dela z otroki, znanje s področja 

komunikacij in obvladovanje socialnih veščin. Za uspešno delo vzgojiteljice je pomemben 

ustrezen odnos do otrok, staršev in drugih zaposlenih v vrtcu. Pomembne so pozitivne 

povezave z otroki (nasmeh, dotik, prijem, govorjenje v višini otrokovih oči), odzivanje na 

otrokova vprašanja in prošnje, pozorno in spoštljivo poslušanje, uporaba pozitivnih navodil. 

Pri otroku vzgojitelj spodbuja ţeleno vedenje, mu daje jasna navodila in poišče primeren 

način za sporočanje svojih spoznanj in pričakovanj. Pomembno je, da je vzgojiteljica 

občutljiva za potrebe predšolskega otroka, da zna prisluhniti otrokovim nagnjenjem, ki so 

odraz njegovih trenutnih potreb, da ima metodično-didaktična znanja in da je zrela osebnost 

(http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=599&Filter=V).  

Vzgojiteljica ima za svoj delovni prostor igralnico, v kateri biva skupaj s svojo skupino otrok. 

Delo je zelo dinamično, poteka pa v dopoldanskem in popoldanskem času. V vzgojni 

dejavnosti mora vzgojiteljica upoštevati razvijajoče se otrokove sposobnosti, njegove 

lastnosti, potrebe in nagnjenja. V okviru teh dejavnosti se mora otrok dobro počutiti, biti mu 

http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=599&Filter=V


58 

 

morajo v veselje. Pri vseh dejavnostih je vzgojiteljica odgovorna za varnost otrok. 

Vzgojiteljica spremlja razvoj otrok in skrbi za ugodno socialno ozračje. 

Poleg dela z otroki pa ima vzgojiteljica delo tudi s starši. Vzgojiteljica vodi roditeljske 

sestanke, individualne pogovore oz. razgovore, hkrati pa lahko tudi organizira in vodi druge 

oblike sodelovanja s starši (neformalno druţenje, delavnice, idr.). Skrbi za pretok dnevnih 

informacij, ki je lahko ustno ali pa pisno na oglasni tabli. Vzgojno delo poteka v različnih 

formiranih oddelkih (homogene skupine, heterogene skupine ali kombinirane skupine). Po 

zakonu imajo vzgojiteljice tudi status strokovnega delavca in so lahko člani vzgojiteljskega 

zbora in strokovnega aktiva. 

Naloga vzgojiteljice je pisna priprava v skladu z usmeritvijo in letnim delovnim načrtom ter 

zapis o spremljanju otrokovega razvoja in doseţkih. Vzgojiteljica potrebuje za svoje delo 

ustrezno strokovno literaturo, pripomočke in revije. Posebej velik je pomen delovnih 

pripomočkov, za glasbene dejavnosti (inštrumenti), plesnih, likovnih, gibalnih, jezikovnih 

dejavnosti in dejavnosti s področja narave in matematike. Pri spodbujanju jezikovne 

zmoţnosti si vzgojiteljica pomaga s knjigami z različnih področij (pravljice, pesmi, igre ipd.). 

Vzgojitelj pri svojem delu uporablja tudi računalnik (za administrativno in pedagoško delo) 

(http://sciget.com/Predogled/2576/63995052af1811b5c7171b6d8764e5b9cd4c83f7).  

4.3.2 Pomočnica vzgojiteljice predšolskih otrok 

V Beli knjigi (1995, str. 5) je zapisano, da je pomočnica vzgojiteljice: oseba z najmanj srednjo 

strokovno izobrazbo ustrezne smeri ali s splošno srednjo šolo in poklicnim tečajem za delo s 

predšolskimi otroki. Pomočnica vzgojiteljice predšolskih otrok skrbi in pomaga vzgojiteljici 

predšolskih otrok pri celostnem razvoju otroka. Praktično je desna roka vzgojiteljice 

predšolskih otrok. 

Pomočnica vzgojiteljice mora imeti: 

- srednjo strokovno izobrazbo, pridobljeno po izobraţevalnem programu za področje 

predšolske vzgoje;  

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

predšolskimi otroki (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20123797). 

V Zakonu s področja vzgoje in izobraţevanja je tudi nekaj členov, ki so vezani na obveznosti 

pomočnice vzgojiteljice: 

http://sciget.com/Predogled/2576/63995052af1811b5c7171b6d8764e5b9cd4c83f7
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20123797
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41. člen (obveznost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja) 

Delovna obveznost pomočnika vzgojitelja obsega sodelovanje z vzgojiteljem pri načrtovanju, 

izvajanju in pripravi vzgojnega dela v oddelku ter opravljanje drugih nalog, povezanih z 

dejavnostjo vrtca. V okviru z zakonom in kolektivno pogodbo določenega polnega tedenskega 

delovnega časa delo pomočnika vzgojitelja obsega 35 ur tedensko. 

17. člen (število otrok in število delavcev v oddelku) 

Dnevni in poldnevni program izvajata vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja. V oddelku prvega 

starostnega obdobja morata biti hkrati prisotna vsaj šest ur dnevno in v oddelku drugega 

starostnega obdobja vsaj štiri ure dnevno. Krajši program lahko izvaja tudi pomočnik 

vzgojitelja (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200825&stevilka=911). 

Naloge pomočnice vzgojiteljice predšolskih otrok, v skladu z določili zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraţevanja so: 

 sodeluje z vzgojiteljico pri pripravi na vzgojno delo; 

 sodeluje z vzgojiteljico pri načrtovanju in izvajanju vzgojnega dela; 

 sodeluje z vzgojiteljico pri delu s starši; 

 sodeluje z vzgojiteljico pri organizaciji ţivljenja in dela v vrtcu; 

 sodeluje z vzgojiteljico pri analizi stanja v oddelku (pri začetni evalvaciji); 

 sodeluje pri spremljanju razvoja in napredka otrok in pri zapisovanju opaţanj; 

 vodi dokumentacijo o svojem strokovnem delu (letni načrt dela in njegova 

evalvacija); 

 pripravlja in izvaja prehranjevanje, nego in počitek otrok; 

 vzdrţuje in ohranja red in čistočo sredstev, igrač, igral, opreme in prostorov v 

vrtcu ter oblačil in obutve otrok; 

 opravlja druga dela v zvezi z opravljanjem vzgojno-varstvenega procesa: 

 pomaga vzgojiteljici pri urejanju igralnic, zbirk, telovadnice, igrišča, nasadov 

ipd., 

 pomaga vzgojiteljico pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih splošno 

koristnih in človekoljubnih akcij, pri katerih sodelujejo otroci vrtca, 

 sodeluje z vzgojiteljico pri izvajanju varstvenega in drugega dela v skupini, 

 po potrebi samostojno sprejema otroke v jutranjih urah in jih oddaja staršem 

(http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO445.html). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200825&stevilka=911
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO445.html
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Delovna obveznost pomočnice vzgojiteljice obsega: sodelovanje z vzgojiteljico pri 

načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega dela ter opravljanje drugih nalog, povezanih z 

dejavnostjo vrtca, pomaga pri izvajanju vzgojno izobraţevalnega procesa ali samostojno 

izvaja posamezne elemente po dogovoru z vzgojiteljico, pomaga pri ustrezni ponudbi 

didaktičnega materiala za konkretno dejavnost otrok, skrbi za pripravo vzgojnih sredstev 

(igrače, igrala, didaktični material) ter za funkcionalno in estetsko ureditev prostora. Poskrbeti 

mora  tudi za primerno časovno razporeditev in oblike dnevnih opravil (prehrana, higiena, 

počitek, bivanje na prostem) in sodeluje pri skupnih nalogah vrtca v skladu z letnim delovnim 

načrtom vrtca in z vzgojiteljico sodeluje pri izdelavi zaključnega poročila o uresničevanju 

nalog v preteklem letu  

(http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=600&Filter=P). 

 

Pomočnica vzgojiteljice predšolskih otrok se lahko zaposli v vrtcu. S področnimi zakoni in z 

Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja so določena glavna področja 

dela. Vzgojno delo poteka v različnih formiranih oddelkih (homogene skupine, heterogene 

skupine ali kombinirane skupine). Po zakonu imajo pomočnice vzgojiteljice tudi status 

strokovnih delavcev. Odgovorne so  tudi za varnost otrok, poleg dela z otroki pa pomočnice 

vzgojiteljice  sodelujejo tudi s starši na roditeljskih sestankih in skupinske oblike sodelovanja 

vrtca s starši. Skrbi  tudi za pretok dnevnih informacij o dejavnostih in vedenju otroka. 

Za opravljanje poklica pomočnica vzgojiteljice, ki odločilno vpliva na otrokov osebnostni 

razvoj (otrok se z njo istoveti in jo posnema), je potrebno, da ima strokovno in splošno 

izobrazbo, ustrezne sposobnosti (posluh, gibalne spretnosti, ročne spretnosti) in osebnostne 

lastnosti. Imeti mora znanja iz razvojne psihologije in predšolske pedagogike. Za uspešno 

opravljanje poklica pomočnica vzgojiteljice je potrebno veselje do dela z otroki, znanje s 

področja komunikacije in obvladovanje socialnih veščin. Pomembno je, da je pomočnica 

vzgojiteljice občutljiva za potrebe predšolskega otroka in da je osebnostno zrela osebnost 

(http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=600&Filter=P). 

Za uspešno delo pomočnice vzgojiteljice je pomemben ustrezen odnos do otrok, staršev in 

drugih zaposlenih v vrtcu. Pomembne so pozitivne povezave z otroki (nasmeh, dotik, prijem, 

govorjenje v višini otrokovih oči), odzivanje na otrokova vprašanja in prošnje, pozorno in 

spoštljivo poslušanje, uporaba pozitivnih navodil. 

http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=600&Filter=P
http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=600&Filter=P
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V skladu z usmeritvijo in letnim delovnim načrtom vrtca sodeluje pomočnica vzgojiteljice pri 

pripravi na vzgojno delo. Za svoje delo potrebuje ustrezno strokovno literaturo, priročnike in 

revije. Posebej je poudarjen pomen delovnih pripomočkov, za različna področja dejavnosti 

(glasbene, plesne,likovne…).  

Pomočnica vzgojiteljice pomaga pri povezanosti vrtca in otrokove druţine, spodbuja otroke, 

da razvijejo ročne spretnosti, kako skrbeti zase in ustvarja prijetno vzdušje. Otrokom nudi 

moţnost in spodbude za raziskovanje, opazovanje in eksperimentiranje. 

5 TIM V ŠOLI 

5.1 VLOGA UČITELJICE IN VZGOJITELJICE 

Učiteljstvo (Bela knjiga,1995) mora biti na svojem področju delovanja suvereno in 

avtonomno, in sicer predvsem na metodičnem področju, medtem ko vzgojno-izobraţevalne 

cilje, standarde in vsebine opredeljuje nacionalni kurikulum. Ena pomembnih novosti v Beli 

knjigi (2011) je bilo podaljšanje obveznega osnovnega šolanja na devet let. S tem je 

sprememba zahtevala še eno pedagoško delavko v prvem razredu. Tako v razredu hkrati 

poučujeta učiteljica razrednega pouka in vzgojiteljica predšolskih otrok. 

V prvem razredu poučuje učiteljica razrednega pouka, druga učiteljica pa je učiteljica oz. 

vzgojiteljica predšolskih otrok. Tako učiteljice kot vzgojiteljice so se ţe dokvalificirale z 

ustrezni izobraţevalni moduli za delo v prvem razredu devetletne osnovne šole. 

Všolanje mlajših otrok zahteva dobro poznavanje značilnosti šestletnih otrok, s tem pa tudi 

drugačne metode in načine dela. Vzgojiteljice, ki dobro poznajo delo s šestletniki prenašajo 

svoje izkušnje na učiteljico. Vzgojiteljica je lahko pri pouku prisotna samo pri polovici ur, 

kadar v razredu ni zadostnega števila učencev. Učiteljica in vzgojiteljica  si delita vloge in 

naloge glede na predmete ali določene teme.  Delo opravljata po načelih timskega dela, skupaj 

načrtujeta in se dogovorita, pri katerih urah (predmetih) in na kakšen način bosta poučevali 

skupaj. 

Učiteljica in vzgojiteljica se med seboj dopolnjujeta, sodelujeta, podpirata, delita in 

izmenjujeta učna sredstva in pripomočke, pomagata pri organizaciji dela v razredu, 

izmenjujeta mnenja in izkušnje, skupaj načrtujeta šolske in obšolske dejavnosti ter se 

dogovorita o ureditvi prostora (Pretnar, 2000). Prilagojeni morata biti poučevanju mlajših 



62 

 

otrok, ne glede na njihovo starost. To pomeni, da morata prilagoditi učno snov, naravnanost 

pouka, metodično in didaktično usposobljenost učiteljice/vzgojiteljice, učne pripomočke ter 

učne metode. Zraven tega po morata dobro poznati tudi posebnosti in značilnosti timskega 

poučevanja, saj to predstavlja njuno skupno delo (Jurman, 1995).  Med seboj si pomagata in 

podpirata ter skupno razvijajo pedagoške prakse, pri tem pa sta uspešnejši in bolj zadovoljni. 

Osnovni namen timskega dela v šoli je izboljšati kakovost pouka in poučevanja, timsko 

poučevanje v prvem razredu devetletke pa olajša opisno ocenjevanje, ki zahteva intenzivnejše 

in kakovostnejše sodelovanje med pedagoškima delavkama, učenci in starši (Razdevšek 

Pučko, 2008). 

5.2 TIM UČITELJICE IN VZGOJITELJICE V 1. RAZREDU DEVETLETNE 

OŠ 

V 1. razredu devetletne osnovne šole sestavljata tim učiteljice in vzgojiteljice predšolskih 

otrok. Tako učiteljica kot vzgojiteljica sta obe strokovnjakinji na svojem področju. Prispevata 

svoje znanje, sposobnosti in strokovnost.  Prav tako poučujeta obe vse predmete. 

D. Hrvatin Kralj (2000) navaja nekaj primerov pedagoških aktivnosti tandema v razredu: 

 medsebojno prepletanje in dopolnjevanje v načinih motiviranja za šolsko delo, 

 ena učiteljica razlaga, druga oblikuje zapis na tabli, 

 ena razlaga, druga preverja delo učencev in sproti odpravlja morebitne teţave pri 

razumevanju, 

 ena vodi pouk, druga ji pomaga, 

 ena vodi pouk, druga posreduje z vprašanji in spodbudami za delo, 

 ena vodi pogovor, druga zapisuje ideje in razmišljanja otrok; 

 obe vodita hkrati, vendar vsaka ima svojo skupino v istem ali drugem prostoru idr. 

Tudi delitev vlog in nalog je lahko glede na: predmete oz. določene teme, didaktično izvedbo 

pouka (preverjanje predznanja, motivacija, utrjevanje in ponavljanje, ocenjevanje), uporabo 

različnih oblik in metod dela, kraj izvajanja pouka in delitev nalog v dnevni organizaciji 

šolskega dela (jutranji del, jedro dneva, zaključek dneva) (prav tam). 

Uspešno delovanje tima je odvisno tudi od splošnega vzdušje na šoli in od odnosov med 

učitelji. To dokaţemo z razvijanjem vzajemne podpore pri učiteljih, kar se lahko kaţe, npr: 

- da spodbujajo in podpirajo drug drugega; 

- da si delijo ali izmenjujejo učne sredstva in učne pripomočke; 
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- da si pomagajo pri organizaciji dela v razredu in med razredi; 

- da si izmenjujejo mnenja in izkušnje v zvezi s poučevanjem; 

- da skupaj načrtujejo šolske in obšolske dejavnosti ter prevzemajo/ si delijo/ odgovornost 

za njihovo izpeljavo; 

- da se zmanjšuje psihološka razdalja med posameznimi učitelji in vodstvom šole 

(Polak,1998). 

R.  Vodopivec (1999/2000) meni, da se tandem na timsko delo lahko pripravlja na različne 

načine. Tako od strokovnega izobraţevanja, aktivnega sodelovanja pri načrtovanju in pisanju 

učnih načrtov do skupnih izvajanj nastopov. Načrtovanje obsega letno pripravo, tedensko 

pripravo, sprotno dnevno dogovarjanje- analizo dela in pripravo za naslednji dan, reševanje 

problemov in aktualnih vprašanj, posvet pri oblikovanju kotičkov, izbiri in nakupu 

didaktičnih  pripomočkov in učil ter redno prebiranje strokovne literature in seznanitev z 

novostmi. Pri poučevanju sta delavki v enakovrednem poloţaju, saj se dopolnjujeta z znanjem 

in izkušnjami. Ena vodi, druga zapisuje ali pa vsaka vodi svojo skupino, skupno popravljanje 

učenčevih izdelkov in vrednotenje, sledi evalvacija izvedbe pouka in pregled realizacije 

zastavljenih ciljev ter zaupanje svojih občutkov, dogovor za nadaljnje delo. Pri evalvaciji gre 

za pridobivanje dodatnega znanja, bogatih izkušenj, samozavest, osebno in estetsko rast, 

učenci pokaţejo pripravljenost za vključitev v različne dejavnosti ob tem pa se vzgoja in 

izobraţevanje  prepletata, dopolnjujeta in povezujeta. 

Dve osebi v razredu pripomoreta k večji dinamičnosti pouka. Organizacija in izvedba pouka 

je torej skupen »projekt« obeh, tako vzgojiteljice kot učiteljice, in zahteva skupno 

usklajevanje dela do najmanjših podrobnosti. 

 

5.3 IZOBRAZBA IN NALOGE PEDAGOŠKIH DELAVK V ŠOLI 

Pedagoški delavci v šoli so: učitelji in vzgojitelji. Zaradi prevladujočega števila pedagoških 

delavk ţenskega spola, bom v nadaljevanju uporabljala ţensko obliko, vsekakor pa se v obeh 

vlogah v praksi pojavijo tudi moški predstavniki. 

94. člen ZOFVI o Osnovni šoli strokovne delavce v osnovni šoli določa: 

Strokovni delavci v javni osnovni šoli so učitelji, vzgojitelji, šolski svetovalni delavec, 

knjiţničar in drugi strokovni delavci. Učitelj, knjiţničar in svetovalni delavec morajo imeti 

izobrazbo ustrezne smeri, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge 

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



64 

 

ustreza izobrazbi druge stopnje in pedagoško izobrazbo, drugi učitelj v prvem razredu pa ima 

lahko tudi izobrazbo, pridobljeno s študijskim programom za pridobitev izobrazbe prve 

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

ustreza izobrazbi prve stopnje ustrezne meri in pedagoško izobrazbo. Drugi strokovni delavci 

morajo imeti visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri (http://www.uradni-

list.si/1/objava.jsp?urlid=199612&stevilka=567). 

 

5.3.1 Učiteljica razrednega pouka 

Naloge učiteljice razrednega pouka, določene s predpisi, letnim delovnim načrtom zavoda ter 

v skladu s sklepi vodstva zavoda, zlasti pa naloge, ki so vezane na: 

 neposredno izvajanje vzgojno-izobraţevalnega dela: 

 izvajanje rednega, dopolnilnega in dodatnega pouka ter pouka fakultativnih 

predmetov, 

 izvajanje interesnih dejavnosti (kroţki in druge dejavnosti po delovnem 

programu), 

 izvajanje dejavnosti in sodelovanje pri športnih dnevih, kulturnih in 

naravoslovnih dnevih, 

 vodenje samostojnega učenja učencev, 

 izvajanje programa šole v naravi, 

 izvajanje varstva učencev v jutranjem in popoldanskem času, 

 izvajanje deţurstev za vozače in čakajoče na izbirne predmete, 

 izvajanje priprav na vzgojno-izobraţevalno delo: 

 oblikovanje letne priprave za redni, dopolnilni in dodatni pouk ter za pouk 

fakultativnih predmetov, 

 oblikovanje letne priprave za interesne dejavnosti, 

 oblikovanje priprave za naravoslovne, kulturne in športne dneve, 

 oblikovanje dnevne priprave za neposredno vzgojno-izobraţevalno delo (redni, 

dopolnilni in dodatni pouk, pouk fakultativnih predmetov itd.), 

 popravljanje izdelkov (nalog) učencev; 

 opravljanje drugega dela v zvezi z vzgojno-izobraţevalnim delom: 

 sodelovanje v strokovnih organih in strokovnih aktivih zavoda, 

 sodelovanje s starši in šolsko svetovalno sluţbo, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199612&stevilka=567
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199612&stevilka=567
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 sodelovanje s krajevno skupnostjo, podjetji in društvi ter drugimi zdruţenji v 

šolskem okolišu, 

 izpolnjevanje predpisane pedagoške dokumentacije in vodenje zapiskov o 

opaţanjih pri učencih, 

 organiziranje in sodelovanje pri organiziranju prireditev, akcij, tekmovanj in 

drugačnih srečanj v zavodu ali zunaj njega ter spremljanje in varstvo učencev 

na prireditvah, 

 deţurstvo med odmori pri malici, 

 opravljanje mentorstva učiteljem. 

Razredni učitelj skrbi za celostni razvoj učencev. Zagotavlja moţnosti za razvoj na 

spoznavnem, socialno-emocionalnem in psihomotoričnem področju. Otrokom omogoča, da 

osvajajo nova znanja in jih znajo uporabiti, skrbi za razvoj samostojnosti, vedoţeljnosti, 

komunikacije, ustvarjanja, pozitivne samopodobe in otroke spodbuja h gibalni aktivnosti 

(http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=593&Filter). 

 

Razredni učitelj se pripravlja na pouk vsebinsko ("kaj bo učil"), ob tem pa je pomembna 

metodično-didaktična priprava, kjer načrtuje, kako bo učil. Za vsebinsko pripravo obstajajo 

dokumenti, ki so za vse obvezujoči, to so učni načrti. Kako vsebine predstaviti učencem, je 

zahtevno delo; učitelj mora upoštevati razvojno-osebnostne lastnosti otrok določene starosti in 

vodilo, da delo organizira tako, da učenci sami osvajajo nova znanja in da se ob tem dobro 

počutijo. Pomembno je, da otroke za delo motivira, jih aktivno vključi v delo, da ustvari 

pozitivno učno klimo. Vse to zahteva od učitelja vedno nova iskanja in ustvarjalnost.  

Priprava na pouk in analiza dela lahko potekata v sluţbenem času v šoli. Zelo dobro je, če 

obstajajo moţnosti za timsko načrtovanje z učitelji, ki učijo v paralelkah. Takšne priprave so 

običajno kakovostnejše, saj svoje zamisli prispeva več učiteljev in izberejo lahko le najboljše. 

Seveda se lahko učitelj na delo pripravlja tudi doma. V učiteljevo obvezo spada tudi 

popravljanje učenčevih izdelkov, kar lahko opravi v šoli po pouku ali doma.  

Ena izmed odgovornih nalog je preverjanje in ocenjevanje znanja. Učitelj si zapisuje napredek 

posameznikov v redovalnico in ob zaključku leta zapiše končno opisno oceno v spričevalo. 

Vsak dan dnevno sproti zapisuje vsebino in cilje, ki jih osvajajo pri pouku, v dnevnik, kamor 

beleţi tudi kulturne, naravoslovne, tehniške in športne dneve ter navzočnost učencev. Ob 

koncu šolskega leta osebne podatke vsakega učenca zapiše v matično knjigo. Pomembna 

učiteljeva naloga je razredništvo. Razrednik skrbi za razred kot celoto in rešuje probleme, če 

http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=593&Filter
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se pojavijo. Med njegove naloge sodi tudi vsebinska priprava in izvedba vsaj treh roditeljskih 

sestankov, na katerih starše seznanja z delom v razredu, disciplino, teţavami, če se pojavijo, 

in seveda s pozitivnimi izkušnjami. Na govorilnih urah, ki jih organizira običajno tedensko ali 

na štirinajst dni, vodi osebne razgovore s starši, lahko tudi ob navzočnosti otroka. V zadnjem 

času razredniki pogosto pripravljajo tudi dneve odprtih vrat in tako omogočijo učencem, da 

staršem sami predstavijo delo v šoli. Potrebno je tudi stalno strokovno izpopolnjevanje, kajti 

učitelj se mora sproti seznanjati z novostmi in spremembami na svojem področju 

(http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=593&Filter).  

5.3.2 Vzgojiteljice kot druga strokovna delavka 

V 1. razredu devetletne osnovne šole hkrati poučujeta učiteljica razrednega pouka in 

vzgojiteljica predšolskih otrok, izjemoma pa lahko tudi dve učiteljici razrednega pouka. 

Druga učiteljica oziroma vzgojiteljica predšolskih otrok poučuje polovico ur pouka. 

Vzgojiteljica predšolskih otrok, kot druga strokovna delavka v prvem razredu opravlja naslednje 

naloge:  

 sodeluje z učiteljico/razredničarko pri načrtovanju in pripravi na vzgojno-izobraţevalno 

delo;  

 sodeluje z učiteljico/razredničarko pri izvajanju rednega, dopolnilnega in dodatnega 

pouka;  

 sodeluje z učiteljico/razredničarko pri organizaciji ţivljenja in dela v oddelku;  

 sodeluje z učiteljico/razredničarko pri izvajanju rekreativnih odmorov,  

 sodeluje z učiteljico/razredničarko pri analizi stanja v oddelku;  

 sodeluje z učiteljico/razredničarko pri sestavi individualiziranega programa za 

posameznega učenca;  

 sodeluje z učiteljem/razrednikom pri spremljanju razvoja in napredka učencev in pri 

zapisovanju opaţanj;  

 sodeluje z učiteljico/razredničarko pri evalvaciji individualiziranega programa za 

posameznega učenca;  

 vodi dokumentacijo o svojem strokovnem delu (letni načrt dela in njegova evalvacija);  

 sodeluje z učiteljico/razredničarko pri delu s starši;  

 opravlja druga dela v zvezi z opravljanjem vzgojno-izobraţevalnega procesa:  

 sodeluje s strokovnimi sodelavci v enoti, zavodu in zunaj njega,  

 sodeluje v strokovnih organih zavoda,  

http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=593&Filter
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 sodeluje pri razvoju dejavnosti, neposrednem delu z otroki, starši, okoljem, 

 vključuje se v organizirano strokovno izobraţevanje in usposabljanje za področje dela,  

 pomaga učiteljici/razredničarki pri urejanju razreda, izdelavi in zbiranju učnega 

didaktičnega materiala, ipd.,  

 pomaga učiteljici/razredničarki pri organizaciji kulturnih, športnih, tehničnih dnevov 

in drugih akcij, pri katerih sodelujejo učenci šole, 

 pomaga pri pripravi in izvedbi izletov, bivanja v naravi ipd., ki jih organizira zavod; 

 opravlja druga dela po navodilih ravnatelja in direktorja v skladu s predpisi in letnim 

delovnim načrtom zavoda. 

Vzgojiteljica predšolskih otrok je statusno enakovredna učiteljici. S svojimi znanji in 

vrtčevsko didaktiko poskrbi, da je otrokov prehod iz vrtca v šolo čim laţji. Vključena je vse 

faze pouka, tudi v preverjanje in ocenjevanje. 

6 PROBLEMI IN KONFLIKTI PRI TIMSKEM DELU 

Timsko delo zaradi bogatih osebnih in medosebnih procesov spremljajo tudi različni problemi 

in konflikti. V začetnem obdobju, ko se tim še prilagaja, usklajuje in oblikuje se člani tima 

soočajo z mnogimi ovirami in problemi. Ti problemi so (Polak, 2007, str. 117): 

- organizacijske ovire, med katere sodijo prostorski, kadrovski in časovni pogoji dela, 

struktura učne ure ter razporeditev dela med posameznimi člani; 

- nejasno opredeljene vloge, ki se navezujejo na zastavljene cilje, če člani ne vedo, “kdo 

je kdo” v timu in kaj je njihova naloga; 

- ovire v zvezi s statusom, ki jih prinaša nestvarno doţivljanje statusa in strokovne 

kompetentnosti samega sebe ali drugih; 

- komunikacijske ovire, ki se kaţejo v napačno razumljeni verbalni ali neverbalni 

komunikaciji; 

- medosebne ovire, ki nastopijo, če so člani tima osebnostno zaprti, si ne zaupajo in ne 

razumejo drugih (empatija); 

- osebne ovire, ki se kaţejo kot zaznavanje bojazni, strahu in osebne ogroţenosti pri 

posameznih članih, kar povzroči še večjo razdaljo med člani. 

Reševanje konfliktov je odvisno od vzdušja v timu in strategij reševanja, ki jih lahko začrtajo 

v okviru oblikovanja pravil timskega dela (Polak, 1999a). 

V šoli je timsko delo pogojeno z organizacijskimi, kadrovskimi in prostorskimi posebnostmi, 

ki pogosto delujejo kot ovire. Ovire so splošnejše od problemov in jih ni mogoče rešiti le s 
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sodelovanjem članov tima. Problem je lahko neujemanje članov tima, torej razlike med 

učitelji oz  strokovnimi delavci, če se razlikujejo glede na osebnost, fleksibilnost, 

simpatičnost ipd. Pojavi se večja poraba časa za timsko delo, strah pred neuspehom in 

osramotitvijo zaradi pedagoških napak. S konstruktivnim in odkritim pogovorom, boljšim 

medsebojnim poznavanjem in izkušnjami je ovire mogoče rešiti znotraj tima in jih odpravljati 

sproti in uspešno (Polak, 2007). 

Rot (1982) in Brajša (1993) sta podobnega mnenja  o konfliktih. Strinjata se, da kadar so 

posledice konflikta za posameznika ali skupino koristne in pozitivne, govorimo o koristnih 

(konstruktivnih) konfliktih. Ti vodijo v spreminjanje, razvoj posameznika ali skupine in s tem 

boljše delovanje tima. Škodljivi (destruktivni) konflikti pa lahko vodijo do trajnih, negativnih 

posledic in zato ovirajo uspešno delovanje posameznika, skupine. 

Konflikti so torej problemi medosebne narave. Če ţelimo, da bo tim deloval uspešno in hkrati 

tudi dobro, morajo člani tima probleme reševati sproti. Probleme morajo vzeti kot  izziv in se 

jim ne poskušajo izogniti ali pa jih celo zanikati. Pojav konfliktov in različnih situacij je 

koristen, saj z reševanjem teh člani tima pridobivajo na samozavesti in samozaupanju (Polak, 

2007). 

Maddux (1992) navaja, da je konflikt lahko »zdrav« ali »nezdrav«. Nezdrav postane, če se 

izogibamo njegovemu razreševanju ali pa se ga lotimo z vidika zmagovalca ali poraţenca. 

Tako se razvijajo v timu nasprotja, komuniciranje se prekine, nazadujeta zaupanje in  

vzajemna podpora, pokaţe se sovraštvo. Zdrav konflikt pa povzroči, da nasprotne strani 

raziskujejo nove zamisli, preizkušajo svoje koncepte in mnenja in širijo prostor svoji 

domišljiji. Zato je treba konflikt obravnavati konstruktivno, saj ljudi spodbudi k večji 

kreativnosti in s tem do boljših rezultatov. 

Lamovec (1991) navaja, da se v vsakem medosebnem odnosu pojavljajo konflikti, 

nasprotujoča si mnenja in interesi. Konflikt lahko izvira iz razlik v ciljih posameznikov, iz 

razlik v načinih njihovega uresničevanja ali pa iz razlik med potrebami in pričakovanji 

posameznika v odnosu do druge osebe. So neizogibni.  

A. Polak (1994) navaja, da so najpogostejši vzrok konfliktov nerazumevanje posameznikove 

drugačnosti, individualnosti in seveda njegovih osebnostnih lastnosti. Pojavi se lahko tudi 

nestrpnost do različnih mnenj, idej, stališč in interesov. Pri enem od članov se lahko pojavi 

pretirana potreba po vodenju ali prevladovanju drugih, avtoritativnost in dominantnost. Vzrok 
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za konflikte so lahko tudi nezadovoljene potrebe po varnosti, sprejetosti in potrditvi. Pojavi se 

nezadovoljstvo, kar negativno vpliva na odnose in vzdušje v timu. Posameznik se lahko 

počuti ogroţenega tudi zaradi poloţaja v timu, če ta ni enakovreden zaradi različne stopnje in 

smeri izobrazbe. Na pojav konfliktov vplivajo tudi tekmovalnost, rivalstvo, zavist, prelaganje 

lastnega dela na drugega, tako da nekdo v timu dela več kot drugi, okoriščanje na račun 

drugih, neodgovornost in neupoštevanje dogovorjenih pravil in dogovorov (Polak, 2007). 

Problemi pri timskem poučevanju so predvsem osebne narave. Neenakomerna delitev dela 

med člane je problem za začetku delovanja tima. Medsebojna delitev dela je odvisna od 

osebnostnih lastnosti članov. Tudi razhajanja med posameznimi člani v zahtevah do učencev 

so pogost problem. Člani se med seboj razlikujejo tudi po znanju, spretnostih, sposobnostih in 

interesnih področjih. Tu gre za pripisovanje različne pomembnosti različnim dejavnostim ali 

šolskim predmetom. V timu morajo biti enakopravni odnosi in vzajemno spoštovanje. 

Proces medsebojnega prilagajanja članov tima je najbolj pereč problem. Ta mora biti 

vzajemen, postopen in spremljan s čustveno sprejetostjo. Problem timskega dela je lahko tudi 

časovna stiska ali delovna preobremenjenost  (Polak, 1997). 

 

Prav tako je bila učiteljica navajena biti sama v razredu, zato se je pojavljal strah pred 

individualnostjo učiteljevega dela. Ena od bojazni pa je tudi nepoznavanje teorije in prakse 

timskega dela (Razdevšek-Pučko, 1998). 

Konflikti imajo tudi pozitivne učinke. Pomagajo pri spoznanju problema in iskanju primerne 

rešitve, spodbujajo radovednost, utrjujejo identiteto posameznika, gradijo vzajemno zaupanje, 

izzovejo sposobnost dajanje in sprejemanja povratnih informacij. Odvisni so od čustvene 

bliţine in stopnje intimnosti v odnosu med osebami v konfliktu. Lahko rečemo, da ima 

konflikt prilagoditveno (akomodacijsko) funkcijo, saj je za rešitev le tega potrebno vzajemno 

spoštovanje interesov in posebnosti vsakega člana tima. Pomembno je, da lahko vsak izrazi 

svoje mnenje, pa čeprav je drugačno od ostalih članov (Polak, 2007). 

Do konflikta pride zaradi različnih vzrokov in sicer zaradi napačnih prepričanj, vrednotenj 

(sebe ali drugega), nepoznavanja samega sebe, nezmoţnosti obvladanja lastnih čustvenih 

reakcij (strah, napetost, tesnoba, predsodki, nestrpnost), konfliktnosti in agresivnosti idr. 

(Polak, 2007). 
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Vzrok je lahko tudi v komunikaciji, če pride do nesporazuma, neprimerne čustvene reakcije,  

nepopolnega sporočila, napadalnega ali obrambnega stila sporočanja, rivalstva, preveč 

določene vloge v komunikacijskih odnosih idr. (Brajša, 1993). 

6.1 REŠEVANJE KONFLIKTOV 

Konflikte je potrebno reševati v timu, pri tem pa morajo biti udeleţeni vsi, ki so v tem 

procesu. Konflikte naj bi se reševalo po naslednjih korakih (Polak, 2007, str. 127) : 

- razjasnitev značilnosti konflikta oz kako se konflikt kaţe; 

- ocena vpliva konflikta na skupno delo in dogajanje v timu; 

- prednosti, ki jih bo prinesla rešitev konflikta; 

- vključitev vseh vpletenih v konfliktu v reševanje konflikta; 

- aktiven pristop h konfliktu, tako da različnim mnenjem prisluhnejo vsi; 

- izraţanje razumevanja za različne vzroke konfliktov; 

- vključevanje zunanjih ljudi, če se tim s tem strinja; 

- pojasnitev učinkov konflikta in pričakovanih sprememb;  

- opredelitev prednosti, ki jih bodo prinesle spremembe vsakemu članu, timu in šoli kot 

celoti.  

Proces odpravljanja konfliktov pogosto spremlja močno čustveno doţivljanje članov, saj 

vedo, da vse spremembe ne bodo zanje sprejemljive. 

N. Rot (1983) našteva pet načinov reševanja konfliktov. Prvi je glasovanje, kjer konflikt 

obstaja nerešen oziroma se rešitev lahko manjšini s preglasovanjem vsiljuje. Pogajanje in 

dogovarjanje sta najuspešnejši način reševanja konfliktov. Sledijo postopna recipročna 

odmikanja in iskanje skupnih nadrejenih ciljev. 

Člani tima lahko s sprotnim in primernim reševanjem konfliktov zmanjšajo strah, nezaupanje 

in sovraţen odnos do ostalih članov, hkrati pa se laţje spopadejo z novimi teţavami. 

Konfliktne situacije so za udeleţence stresne in neprijetne, zato bi se jim najraje izognili. 

Soočanje z njimi je uspešno, če je konstruktivno usmerjeno k odpravljanju in premagovanju 

konfliktov. S sprotno in konstruktivno reševanje konfliktov je izrednega pomena tudi 

poznavanje znakov, ki nakazujejo na konflikt (medsebojni očitki, agresivnost, neprijetno 

vzdušje, nepotrpeţljivost idr.). Ob nastalem konfliktu se je potrebno odkrito pogovoriti in 

razpravljati z namenom, da se nastale situacije čim prej razrešijo. Kot sem ţe omenila , imajo 

pri soočanju pomembno vlogo tudi naša čustva, ki so dostikrat kriva za nastalo situacijo. V 
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konfliktnih situacijah pride na plan jeza, katera v posamezniku povečuje njegovo prepričanje 

v » lastni prav«. Kadar se pri posamezniku pojavijo negativni vplivi čustev (jeza, strah, 

razočaranje) je dobro počakati, da se posameznik umiri, saj je posameznik manj dovzeten za 

sprejemanje drugačnih mnenj in manjše so moţnosti za uspešno reševanje konflikta (Brajša, 

1993, Lamovec, 1993). 

Če med člani tima vladajo napeti odnosi, je prisotna nesproščenost in slabo vzdušje. Teţje in 

oteţeno je izpolnjevanje delovnih nalog. Slabša je kakovost medosebnih stikov, saj se 

posamezniki med seboj ne razumejo in si ne pomagajo. Člani se ne počutijo varne in si ne 

zaupajo, saj si ne povedo odkrito svojega mnenja. Če pa ţelimo imeti v timu dobre odnose 

moramo poznati sebe, druge in spoštovati sodelavce.  Zato moramo konflikte reševati sproti, 

pri tem smo odkriti in povemo, kaj nas moti oz teţi. Poiskati moramo vzroke, jih preučiti in 

najti najboljšo rešitev. Konflikte včasih rešujemo tudi na različne negativne načine. Negativni 

načini reševanja konfliktov uničujejo medsebojne odnose (Moţina, 1995).  

Konflikti so po mnenju Jovanove (1987) bistvenega pomena za dogajanje in doţivljanje v 

timu. Zmerni konflikti so pogoj stabilnih odnosov znotraj tima. Med negativne načine 

reševanja  konfliktov šteje izogibanje konfliktom, kjer se moţna nasprotovanja potlačijo. 

Izstop iz tima, kar pomeni, da se tisti, ki se z nečim ne strinjajo, zapustijo tim. Nadvladanje in 

pritisk osebnostno močnejših posameznikov (občutek strahu in odvisnosti). Prepričevanje 

posameznikov v prevzemanje rešitev in mnenj večine, da je nekaj dobro pa čeprav ni. 

Oblikovanje koalicije, kjer posamezniki zadrţijo svoja različna mnenja in se ob doseganju 

skupnega cilja prilagodijo in zanemarijo konflikte. Sklicevanje na avtoriteto, ko člani ţelijo, 

da konflikt reši avtoritativna oseba. Prav tako ni dobro, če se vsak član tima delno odreče 

svojemu stališču zaradi kompromisa. 

Potencialni izvori konfliktov so prisotni v vseh fazah timskega dela, tako pri zamišljanju, 

načrtovanju, pripravljanju in neposrednem izvajanju kot tudi pri vrednotenju ţe opravljenega 

dela (Polak, 1994, str. 27). 

Maddux (1992, str. 47) trdi, da le »kadar uporabimo brezhiben skupinski načrt reševanja 

problemov in pritegnemo k reševanju vse člane, lahko pričakujemo izboljšanje rezultatov 

dela. Člani si tedaj bolj prizadevajo sami pomagati pri iskanju najboljše moţne rešitve 

problema, kot pa da bi zgolj vsiljevali izključno svoje mnenje o stvari. Vodja sodeluje le kot 
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član in zanj veljajo enaka pravila. Rešitev, ki je plod timskega dela, pogosto na člane deluje 

veliko bolj spodbujajoče, kot pa rešitev, do katere se dokopljejo posamezniki sami.« 

Člani tima lahko odpravijo vsa medsebojna nesoglasja le takrat, kadar poznajo naravo 

konflikta in konstruktivni način njegovega razreševanja. Po Gordonu (1970) je za uspešno 

reševanje konflikta potrebno medsebojno aktivno poslušanje, dajanje in sprejemanje odkritih 

in iskrenih sporočil, obojestransko spoštovanje partnerjevih potreb ter medsebojno zaupanje. 

Nove informacije je treba sprejeti, biti moramo vztrajni in odločni. Ogibati se moramo 

ravnanju »zmaga – poraz« in sprejeti odkrito konfrontacijo. Pomembno je uporabljati jaz- 

sporočila, ki preprečujejo zapiranje in odtujevanje.  

Vedenje med reševanjem konflikta opisuje kot sodelovanje, pogajanje, ogibanje in boj za 

premoč. Sodelovanje nastopi takrat, ko skupaj rešujemo konflikt in če si to obojestransko 

ţelimo, pri tem pa moramo obvladati spretnosti komuniciranja. Pri pogajanju skušamo 

ublaţiti razlike, priznavamo nasprotja in skušamo doseči, da nobena stran ne zmaga, niti ne 

izgubi. Pri ogibanju prevladuje umikanje. To pomeni, da konflikt ignoriramo in pričakujemo, 

da se bo rešil sam. v boju za premoč gremo na zmago in pri tem nas ne zanimajo posledice 

(Brajša, 1993). 

Učinkovito reševanje konfliktov je pomembna lastnost uspešnega timskega dela pedagoških 

delavcev. Odprta komunikacija, pogovor o problemih, skupno reševanje le teh, pripravljenost 

na refleksijo dogajanja v odnosih, zavezanost skupnim ciljem so pogoj za dobro timsko delo. 

Vendar v resnici ni ravno vse tako kot bi moralo biti. Velikokrat se namreč zgodi, da se o 

problemih ne govori, saj pogosto nakazujejo na našo nemoč. Moţina (1995, str. 157) pravi, da 

je »odkrita beseda včasih teţka, toda vzemimo jo na znanje kot pomoč, če se z njo ne 

strinjamo, pa to tudi odkrito povejmo. Nesmiselno je zmeraj kazati smehljajoč obraz ali 

zavzeti podrejeno drţo, saj to ne rešuje konfliktnih stanj.« 

7 ZAKONODAJA, KI OPREDELJUJE VLOGO TIMSKEGA 

DELA V ŠOLI IN VRTCU 

Predšolsko vzgojo v vrtcih urejata dva zakona, in sicer Zakon o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraţevanja in Zakon o vrtcih. 
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 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja ureja pogoje za 

opravljanje ter določa način upravljanja in financiranja na vseh področjih vzgoje in 

izobraţevanja. 

 Zakon o vrtcih ureja predšolsko vzgojo, ki poteka v javnih in zasebnih vrtcih: 

opredeljuje naloge vrtcev, cilje in načela, vrste moţnih programov v vrtcih, 

financiranje, pogoje za izobrazbo strokovnih delavcev, delovno obveznost vzgojitelja 

in pomočnika vzgojitelja, zbiranje in varstvo osebnih podatkov v vrtcu ipd. 

(http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno

_solstvo/predsolska_vzgoja/). 

Osnovnošolsko izobraţevanje za javne in zasebne osnovne šole urejata  Zakon o organizaciji 

in financiranju vzgoje in izobraţevanja in Zakon o osnovni šoli. 

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja ureja pogoje za 

opravljanje ter določa način upravljanja in financiranja na vseh področjih vzgoje in 

izobraţevanja. 

 Zakon ureja osnovnošolsko izobraţevanje, ki ga izvajajo javne in zasebne osnovne 

šole ali se izvaja kot izobraţevanje na domu. Obvezno osnovnošolsko izobraţevanje 

traja devet let. Z vstopom v 1. razred osnovne šole otrok pridobi status učenca. Učenec 

zaključi osnovnošolsko izobraţevanje, ko uspešno konča 9. razred. Učenec izpolni 

osnovnošolsko obveznost po devetih letih izobraţevanja 

(http://www.sio.si/sio/zakonodaja/temeljni_zakoni.html). 

 

»Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki ima svojo osnovo v analizah, predlogih in 

rešitvah, ki so uokvirile koncept in sistem predšolske vzgoje v vrtcih (Bela knjiga o vzgoji in 

izobraţevanju v republiki Sloveniji, 1995, Zakon o vrtcih, Šolska zakonodaja I, 1996), kot 

tudi v prejetih načelih in ciljih vsebinske prenove celotnega sistema vzgoje in izobraţevanja 

(Izhodišča kurikularne prenove, Nacionalni kurikularni svet, 1996). Je dokument, ki na eni 

strani spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, na drugi strani pa z novejšimi teoretskimi pogledi 

na zgodnje otroštvo in iz njih izpeljanimi drugačnimi rešitvami in pristopi dopolnjuje, 

spreminja in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih«. V njem so predstavljeni cilji kurikula za 

vrtce in iz njih so izpeljana načela (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 7). 

http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/predsolska_vzgoja/
http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/predsolska_vzgoja/
http://www.sio.si/sio/zakonodaja/temeljni_zakoni.html
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»V Kurikulu za vrtce so prepoznavna tako temeljna načela in cilji predšolske vzgoje, kot tudi 

spoznanja, da otrok dojema in razume svet celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s 

svojim socialnim in fizičnem okolju, da v vrtcu v interakciji z vrstniki in odraslimi razvija 

lastno druţbenost in individualnost. Pojem kurikulum v vrtcu je izpeljan zato, ker je širši in 

celovitejši od pojma program in  s seboj nosi tudi premik od tradicionalnega poudarka na 

vsebinah oz. snovi k poudarku na sam proces predšolske vzgoje, na celoto interakcij in 

izkušenj, iz katerih se otrok v vrtcu uči« (prav tam). 

»Kurikulum za vrtce poudarja avtonomnost vrtcev, avtonomnost vzgojiteljic ter njihovih 

pomočnic. Ţe nekaj let pred sprejetjem novega kurikula se je centraliziranost na področju 

predšolske vzgoje občutno zmanjšala, v mnogih vrtcih se je namesto direktivnega vodenja in 

usmerjanja začelo uveljavljati timsko delo. Tudi po Zakonu o šolski inšpekciji drţava ne 

posega več v pedagoško delo vrtcev, redno nadzoruje le zakonitost in finančno poslovanje. 

Namesto enakosti med vrtci je celo zaţelena raznolikost ponudbe, ki naj se odraţa npr. v 

obveznih pisnih publikacijah vrtcev. Hierarhija bi se morala zmanjšati tudi s spremenjeno 

vlogo pomočnic vzgojiteljic. Prenovljeni kurikulum tako sledi sodobnim kurikulom v svetu, 

ki prav tako poudarjajo avtonomijo in strokovno odgovornost vzgojiteljic ter sodelovanje med 

njimi« (Batistič Zorec, 2004). 

Kurikulum za vrtce je manj strukturiran in natančno določen kot pred njim veljavni Vzgojni 

program za vzgojo in varstvo predšolskih otrok iz leta 1979. Vzgojni program je bil namenjen 

vzgojiteljicam, Kurikulum pa govori o vzgojiteljicah, njihovih pomočnicah, svetovalnih in 

vodilnih delavcih ter delavkah. Bistveno se je spremenila vloga pomočnice vzgojiteljice, ki 

sedaj sodeluje pri vzgojnem delu. Kurikulum za vrtce postavlja kot eno ključnih načel 

avtonomijo vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, saj obe vzgajata in poučujeta. Prav tako 

sodelujeta pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji vzgojnega dela. Kurikulum za vrtce podpira 

timsko načrtovanje in izvajanje vzgojnega dela, predvideva sodelovanje strokovnih delavk in 

delavcev znotraj oddelka,v vrtcu, med vrtci ter drugimi institucijami (Dolar Bahovec, Bregar 

Golobič 2004). 

Kurikulum od vzgojiteljic in pomočnic pričakuje, da bodo samostojno načrtovale in izvajale 

vzgojno delo. To pomeni, da postajajo vzgojiteljice bolj kot v preteklosti odgovorne za 

ustvarjanje, razvijanje in spremljanje kurikula, hkrati pa morajo biti deleţne tudi strokovne 

podpore. Vzgojno delo je proces, v katerem vzgojiteljice ali vzgojitelj proučuje, načrtuje in 

spreminja vzgojno prakso v sodelovanju z drugimi pedagoškimi delavci in starši. Načrtovanje 
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vzgojnega dela pomeni načrtovanje celotnega ţivljenja v vrtcu. Vzgojiteljica načrtuje vzgojno 

delo na osnovi teoretičnih podmen o razvojnih značilnostih predšolskega otroka, specifičnosti 

učenja v tem obdobju in značilnosti konkretnega okolja, zato je pomembno, da so 

vzgojiteljice oz. vzgojitelji visoko strokovno usposobljeni (Bela knjiga, 1995). 

Kurikulum za vrtce je bil v obdobju od leta 1999 do 2001 postopoma uveden v slovenske 

vrtce. V vrtcu je število otrok v oddelku predpisano na nacionalni ravni. Prav tako je določena 

prisotnost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja v oddelku. 

Novosti in spremembe, ki jih je prinesla devetletna osnovna šola v prvem vzgojno-

izobraţevalnem obdobju: 

 otroci so pri vstopu v šolo stari pribliţno enako kot v sedanji pripravi na šolo, to je od 

pet let in osem mesecev do šest let in osem mesecev. 

 učenci imajo v prvem razredu osnovne šole pri polovici ur pouka dodatno strokovno 

delavko (učiteljica, vzgojiteljica), ki je praviloma vzgojiteljica predšolskih otrok. Ista 

učiteljica pa bo spremljala učence skozi celo prvo vzgojno-izobraţevalno obdobje 

(prva tri leta osnovne šole) (Novak, 2005). 

Tudi C. Razdevšek – Pučko je v članku (1998) poudarila, da morajo biti učiteljice in 

vzgojiteljice, ki bodo poučevale v prvih razredih, dobro pripravljene po strokovni plati (imeti 

dovolj strokovnega znanja za nov način dela) kot po psihološko-motivacijski plati (biti 

pozitivno naravnani do sprememb). Zakon o OŠ v svojem 103. členu predpisuje, da morajo 

učiteljice in vzgojiteljice, ki bodo poučevale v prvem razredu, opraviti posebni program 

usposabljanja, ki poteka na obeh fakultetah ter vključuje 8 modulov. Tako novosti programa 

za skupno usposabljanje učiteljic in vzgojiteljic temeljijo na poznavanju specifike dela v 

prvem razredu ter značilnosti prvega triletja. 

Te novosti so: 

 všolanje mlajših otrok zahteva dobro poznavanje značilnosti šestletnih otrok, 

 sodelovanje vzgojiteljice in druge učiteljice zahteva poznavanje posebnosti in 

značilnosti timskega dela, 

 integracija otrok s posebnimi potrebami zahteva znanje ne le o načinih dela s temi 

otroki, ampak tudi o značilnostih posameznih kategorij otrok, ki bodo predvidoma 

vključeni v šolo, 
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 poznavanje drugačnih didaktičnih pristopov pri poučevanju ter opisnega ocenjevanja. 

Področna kurikularna komisija za osnovno šolo (PKK za OŠ) je sprejela priporočila: 

 strokovni status učiteljice in vzgojiteljice je enak, 

 učiteljica in vzgojiteljica se sami dogovorita, pri katerih urah (predmetih) in na 

kakšen način bosta poučevali skupaj, 

 delo opravljata po načelih timskega dela, skupaj načrtujeta in opredelita, katero 

področje katera koordinira, interakcija v razredu pa je prepuščena obema 

(Gradivo o vsebinskih in organizacijskih vprašanjih 9-letne osnovne šole, 1999, str. 

14). 

Drugi strokovni delavec (vzgojiteljica) se vključi v vzgojno-izobraţevalno delo največ do 

polovice  ur po predmetniku, vendar le, če je v kombiniranem oddelku iz dveh razredov 

najmanj 12 učencev, v oddelku za izvedbo skupinskega dela z učenci iz treh ali več razredov 

po 10 učencev. 

Z vpeljavo druge učiteljice – vzgojiteljice v prve razrede se je omogočilo več individualnega 

dela z učenci in več kreativnih pristopov. Več je proţnosti pri prostorski in časovni 

organizaciji pouka, več je moţnosti organiziranja drugih dejavnosti, več je pouka v naravi in 

drugih institucijah (muzejih, galerijah…), večje so moţnosti notranje diferenciacije in 

individualizacije pouka (Hernja, 1997/1998). 
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II. EMPIRIČNI DEL 

8 OPREDELITEV PROBLEMA 

V današnjem času postaja timsko delo ena izmed temeljnih oblik dela v vzgoji in 

izobraţevanju. Izvajali naj bi ga vsi zaposleni, pri čemer pa je pomembno, da stremijo k 

skupnemu cilju, ki je v naprej določen. Zakonodaja s področja predšolske vzgoje (Zakon o 

vrtcih, 1996) in usmeritve Kurikula za vrtce narekuje vzgojiteljici in pomočnici vzgojiteljice 

skupno načrtovanje, izvajanje in evalviranje vzgojnega dela. V šoli pa ga zakonodaja (Šolska 

zakonodaja, 1996) predpisuje v prvem razredu in sicer kot timsko delo dveh učiteljic ali 

učiteljice in vzgojiteljice. Tandem je posebna oblika tima, ki vključuje dve osebi in njegova 

naloga je priprava dnevnih učnih priprav in timsko izvajanje pouka oziroma dejavnosti, 

vrednotenje opravljenega dela, pri čemer je dobro sprotno zapisovanje idej, ki se ob tem 

utrnejo. 

Timsko delo je torej oblika  aktivnosti, kjer si udeleţenci oz. člani neposredno delijo vloge in 

naloge in so med seboj enakovredni. Pri tem pa je potrebno poudariti, da se med seboj 

razlikujejo v znanju, spretnostih, sposobnostih in drugem. Vsak posameznik ima različno 

stopnjo strokovne usposobljenosti, motivacije za delo in seveda različne delovne navade. Če 

ţeli tim uspešno delovati, pa je potrebno medsebojno sodelovanje, dobra komunikacija in 

povezanost članov med seboj. 

Za raziskavo oziroma primerjavo timskega dela sem se odločila na podlagi lastnih izkušenj pri 

delu v timu. V preteklosti sem namreč delala v vrtcu kot pomočnica vzgojiteljice, sedaj pa 

delam v šoli kot druga strokovna delavka v 1. razredu. Na obeh delovnim mestih imam veliko 

različnih izkušenj s timskim delom, ki  so vplivale na moj raziskovalni interes. V empiričnem 

delu sem ţelela raziskati posebnosti, podrobnosti in razlike, ki se pojavljajo pri timskem delu 

v vrtcih in šolah.  

9 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

V svojem diplomskem delu bom ugotavljala značilnosti timskega dela v vrtcu in šoli ter ju 

primerjala med seboj. Zanimalo  me  bo timsko delo med učiteljico in vzgojiteljico v šoli ter 

timsko delo med vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice v vrtcu. Skušala bom opredeliti, kaj 

je timsko delo, predvsem posebnosti timskega dela v šoli in vrtcu. Zanimalo me bo kako 

delujejo timi v obeh delovnih okoljih. 
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Preveriti ţelim, kako je organizirano timsko delo  v šoli in vrtcu, kdo pri njem sodeluje,  kako 

strokovni delavci timsko načrtujejo, timsko izvajajo in timsko evalvirajo svoje pedagoško 

delo. Ţelim raziskati tudi v čem se člani tima dopolnjujejo, kako si razdelijo naloge oz. delo, 

na kakšen način timsko delajo na področju sodelovanja s starši. Zanimalo me bo tudi,  ali se v 

timu počutijo formalno enakopravne in ali imajo občutke enakovrednosti ter katere prednosti 

in slabosti timskega dela prepoznavajo pri svojem delu. 

V svojem diplomskem delu ţelim odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

- kdo je določil/imenoval obstoječi tim v vrtcu ali šoli; 

- kako pogosto strokovni delavci v vrtcu ali šoli timsko načrtujejo; 

- kaj vključuje timsko načrtovanje strokovnih delavcev v vrtcu ali šoli; 

- kako pogosto strokovni delavci v vrtcu ali šoli izvajajo vse tri etape timskega dela; 

- v čem se po mnenju in izkušnjah članov  tima v razredu ali v oddelku vrtca strokovni 

delavci dopolnjujejo in kako pogosto je to; 

- kdo po izkušnjah strokovnih delavcev v vrtcu ali šoli sodeluje pri timskem načrtovanju 

v timu; 

- kako pogosto strokovni delavci v vrtcu ali šoli timsko izvajajo določene dejavnosti; 

- na kakšen način strokovni delavci v vrtcu ali šoli timsko izvajajo začrtane dejavnosti v  

pripravi; 

- kako pogosto in kaj strokovni delavci v vrtcu ali šoli timsko evalvirajo; 

- v čem prepoznajo strokovni delavci v vrtcu ali šoli prednosti timske evalvacije 

pedagoškega dela; 

- kdo v timu oddelka vrtca/razreda in katere naloge različni člani tima  v vašem timu 

opravljajo (npr.: evalvacijo dela, vpisovanje realizacije ur v dnevnik, preverjanje in 

ocenjevanje znanja,vpisovanje opisne ocene v redovalnico, vpisovanje opisnih ocen v 

končno spričevalo in govorilne ure); 

- kako v timu izvajajo sodelovanje s starši; 

- kako v timu zaznavajo strokovni delavci v vrtcu ali šoli enakopravnost ter 

enakovrednost članov tima; 

- kaj je po mnenju strokovnih delavcev v vrtcu ali šoli ključno za dobro delovanje tima; 

- kako pogosto se strokovni delavci v vrtcu in na šoli srečujejo z določenimi ovirami in 

teţavami; 

- kako pogosto strokovni delavci v vrtcu in na šoli prepoznavajo prednosti, ki jih prinaša 

timsko delo.  



79 

 

O stališčih in konkretnih izkušnjah anketiranih s timskim delom sem na podlagi strokovne 

literature o timskem delu postavila naslednje hipoteze: 

(H1) Predvidevam, da se pedagoški delavci v vrtcu in šoli glede zaznavanja enakopravnega 

poloţaja v timu statistično pomembno razlikujejo: učiteljica in vzgojiteljica v šoli 

pogosteje kot vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice v vrtcu zaznavata, da sta v 

enakopravnem poloţaju. 

(H2) Predvidevam, da timi v šoli pogosteje timsko načrtujejo kot timi v vrtcu. 

(H3) Predvidevam, da imajo v vrtcu člani tima statistično pogosteje občutke manjvrednosti 

kot člani timov v šoli. 

10 METODA 

Raziskava temelji na deskriptivni in kavzalno neeksperimentalni metodo empiričnega 

pedagoškega raziskovanja. Za primerjavo timskega dela v vrtcu in šoli sem uporabila tudi 

komparativno metodo. Neodvisne spremenljivke: spol, starost, smer in stopnja izobrazbe, 

delovno okolje, število zaposlenih v ustanovi, vrsta okolja, delovno mesto, delovna dela na 

področju vzgoje in izobraţevanja ter struktura tima. 

10.1 VZOREC 

Vzorec je namenski, vanj sem vključila 100 vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, ki so 

zaposlene v slovenskih vrtcih in 100 učiteljic ter vzgojiteljic v 1. razredu v  slovenskih 

osnovnih šolah.  

  
Tabela 2: Zastopanost anketirancev glede na spol. 

 

SPOL f f % 

Ţenski 198 99,0 

Moški 2 1,0 

Skupaj 200 100 

 

Kot je iz zgornje tabele 2 razvidno, je večina anketirancev (99,0%) iz vzorca ţenskega spola. 

Imamo pa tudi pripadnike moškega spola, ki jih je zelo malo (1,0%). 
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Zaradi prevladujočega števila pedagoških delavk ţenskega spola, bom v nadaljevanju 

uporabljala ţensko obliko, vsekakor pa se v obeh vlogah v praksi pojavijo tudi moški 

predstavniki. 

Tabela 3:  Zastopanost anketirank glede na starost. 

 

STAROST f f % 

do 25 let 5 2,5 

26-35 let 66 33,0 

36-45 let 79 39,5 

46-55 let 45 22,5 

56 in več let 5 2,5 

Skupaj 200 100 

 

Iz tabele 3 lahko razberemo, da je najbolj zastopano starostno obdobje od 36 do 45 let 

(39,5%). Sledijo mu zaposlene, stare od 26 do 35 let (33,0%) in od 46 do 55 let (22,5%). 

Enako nizek deleţ zaposlenih je pri mlajših od 25 let ter starejših od 56 let (2,5%). To je 

konsistentno z vsesplošno strukturo zaposlenih v slovenski ekonomiji po trajanju zaposlitve. 

 

Tabela 4:  Zastopanost anketirank glede na smer izobrazbe. 

 

SMER IZOBRAZBE f f % 

Učiteljica razrednega pouka 61 30,5 

Vzgojiteljica predšolskih otrok 94 47,0 

Pomočnica vzgojiteljice 37 18,5 

Drugo 8 4,0 

Skupaj 200 100 

 

Iz tabele 4 je razvidno, da je odgovorilo na anketo največ vzgojiteljic predšolskih otrok 

(47,0%), saj so zastopane tako v vrtcu kot v šoli. Sledijo jim učiteljice razrednega pouka 

(30,5%) in nato pomočnice vzgojiteljic (18,5%).  Pod drugo so zajeti ostali profili zaposlenih, 
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in sicer 2 učiteljici in hkrati vzgojiteljici predšolskih otrok, učiteljica zgodovine, učiteljici 

nemščine, defektologinja, učiteljica v podaljšanem bivanju, profesorica športne vzgoje – 

bodoča vzgojiteljica ter socialna delavka. 

Tabela 5: Zastopanost anketirank glede na stopnjo izobrazbe. 

 

STOPNJA IZOBRAZBE f f % 

Srednja šola druge smeri s 

prekvalifikacijo 
17 8,5 

Srednja vzgojiteljska šola 24 12,0 

Višja šola (2 letna) 21 10,5 

Visoka strokovna (3 letna) 74 37,0 

Univerzitetna (4 letna) 64 32,0 

Skupaj 200 100 

 

Iz tabele 5 lahko razberemo, da je zastopanost anketirank najvišje z visoko strokovno 

izobrazbo (37,0%), po številčnosti pa ji sledi univerzitetna izobrazba (32,0%). Naslednja je 

srednja vzgojiteljska šola (12,0%), nato višja šola (10,5%), in najniţja zastopanost anketirank 

je s srednjo šolo druge smeri s prekvalifikacijo (8,5%). 

Tabela 6: Zastopanost anketirank glede na delovno okolje. 

 

DELAM V f f % 

Šoli 100 50,0 

Vrtcu 100 50,0 

Skupaj 200 100 

Kot je razvidno iz tabele 6 je enako število anketiranih v obeh delovnih okoljih, z namenom 

primerjalne analize  timskega dela v vrtcih in šolah. 
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Tabela 7:  Zastopanost anketirank glede na število zaposlenih v vrtcu/šoli 

 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH f f % 

do 10 19 9,5 

11-20 33 16,5 

21-40 42 21,0 

41-60 49 24,5 

61-80 27 13,5 

81-100 19 9,5 

Več kot 100 11 5,5 

Skupaj 200 100 

Iz tabele 7 lahko razberemo, da največ anketirank prihaja iz večjih ustanov, kjer imajo 

zaposlenih do 60 oseb (24,5%).  

Tabela 8:  Zastopanost anketirank glede na vrsto okolja, kjer opravljajo delo. 

 

VRSTA OKOLJA f f % 

Mestno okolje 89 44,5 

Podeţelsko okolje 111 55,5 

Skupaj 200 100 

 

Več kot polovica anketirank opravlja delo v podeţelskem okolju (55,5%). 
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Tabela 9:  Zastopanost anketirank glede na delovno mesto. 

 

DELOVNO MESTO f f % 

Učiteljica v šoli 62 31,0 

Vzgojiteljica v šoli 36 18,0 

Vzgojiteljica v vrtcu 58 29,0 

Pomočnica vzgojiteljice v vrtcu 42 21,0 

Drugo 2 1,0 

Skupaj 200 100 

 

Iz tabele 9 lahko razberemo, da je v vzorcu več učiteljic (31,0%) kot vzgojiteljic (18,0%) v 

šoli, ter več vzgojiteljic (29,0%) kot pomočnic vzgojiteljic (21,0%) v vrtcu. Pod drugo sta 

odgovorili pomočnica ravnatelja in izvajalka ur DSP v šoli. Kljub temu pa gre za razmerje, ki 

je primerljivo z razmerjem v praksi, saj lahko v prvem razredu devetletke poučujeta učiteljica 

in vzgojiteljica ali 2 učiteljici. 

Tabela 10:  Zastopanost anketirank glede na število let dela v vzgoji in izobraževanju. 

 

ŠTEVILO LET DELA V 

VZGOJI IN IZOBRAŢEVANJU 

f f % 

do 5 let 23 11,5 

6-10 let 39 19,5 

11-15 let 29 14,5 

16-20 let 45 22,5 

21-25 let 20 10,0 

26-30 let 21 10,5 

31 in več let 23 11,5 

Skupaj 200 100 
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Z vidika trajanja zaposlitve (tabela 10) predstavlja najvišji odstotek zaposlenih skupina, ki 

dela 16 do 20 let (22,5%) in skupina z nekaj leti manj delovne dobe (19,5%). Ostale 

anketiranke pa imajo podobne rezultate. Lahko rečemo, da imajo različne izkušnje z delom z 

otroki in posledično tudi s timskim delom. 

Tabela 11: Zastopanost anketirank glede s kom delajo skupaj v razredu oz. vrtcu. 

 

V RAZREDU OZ. VRTCU 

DELAM SKUPAJ Z 

f f % 

Učiteljico 59 29,5 

Vzgojiteljico 78 39,0 

Pomočnico vzgojiteljice 56 28,0 

Drugo strokovno delavko 0 0,0 

Drugo  7 3,5 

Skupaj 200 100 

 

Glede na to, da se izvaja timsko dela v vrtcu in prvem razredu devetletke, kjer so zaposlene 

vzgojiteljice je razumljivo, da predstavljajo najvišji odstotek (39,0%). Pod druge osebe so 

zajete defektologinja, specialna pedagoginja, učiteljice individualne učne pomoči, 

nadomeščanje bolniške in 3 delavke, ki so zapisale, da delajo v razredu same. 

10.2 MERSKI PRIPOMOČKI 

Pri zbiranju podatkov sem uporabila anketni vprašalnik, ki sem ga izdelala s pomočjo 

strokovne literature in v sodelovanju z mentorico. Vprašalnik za pedagoške delavke v vrtcu in 

šoli so reševali z zagotovljeno anonimnostjo, anketiranke so navedle le nekatere osebne 

podatke (spol, starost, smer in stopnja izobrazbe, poklic, delovna leta na področju vzgoje in 

izobraţevanja in s kom delajo v razredu oz. vrtcu). Anketni vprašalnik je sestavljen iz 25 

vprašanj, ki so zdruţena v dva sklopa. V prvem sklopu  (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.) 

vprašanje zajema splošne podatke o anketirankah. V drugem sklopu  pa o delu v timu in 

organizaciji, kjer so bila vprašanja  izbirnega tipa (11., 15., 18., 21., 22. vprašanje), vključene 

pa so bile tudi ocenjevalne  lestvice (12., 13., 14., 16., 17., 19., 20., 23., 24., 25. vprašanje). 

Pri ocenjevalnih lestvicah so anketiranke ocenile pogostost timskega načrtovanja, sodelovanja 

pri timskih etapah dela, dopolnjevanja s člani v timu, evalviranja, opravljanja nalog v timu, 
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sodelovanja s starši, srečevanja z ovirami, teţavami ter potrjevanja prednosti pri timskem 

delu. Prav tako so morale oceniti kaj je dobro za delovanje tima. Vprašanja izbirnega tipa pa 

so vezana na oblikovanje tima, kdo sodeluje pri timskem načrtovanju, na prednosti timske 

evalvacije ter na zaznavanje enakopravnosti in enakovrednosti v odnosu do druge članice 

tima. 

10.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Zbiranje podatkov je potekalo od aprila do julija 2014. Anketne vprašalnike  sem naredila v 

obliki  spletne ankete. Poznane anketiranke sem s povezavo do ankete povabila k sodelovanju 

v raziskavi. Spletno povezavo sem prav tako pošiljala ravnateljem/ravnateljicam na vrtce in 

šole po Sloveniji, ti pa so jo posredovali pedagoškim delavcem. Spletni povezavi je bila 

dodana prošnja za njihovo izpolnitev, s katero sem ravnatelje/ravnateljice prosila za 

dovoljenje za izvajanje ankete. Anketni vprašalnik so učiteljice in vzgojiteljice v šoli ter 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v vrtcu reševale doma oz. v sluţbi na spletni povezavi, 

tako da so imele dovolj časa za izpolnjevanje. Moj cilj je bil uresničen, ko sem imela 

izpolnjenih 200 anket, od tega 100 anket iz vrtca in 100 iz šole. 

10.4 OBDELAVA PODATKOV 

Anketne vprašalnike sem pregledala in jih ločila glede na delovno okolje anketiranke (ali je 

zaposlena v vrtcu ali v šoli). Glede na odgovore anketirank sem jih nato ločila, tako da sem 

dobila dve skupini oz. zaposlene v vrtcu in zaposlene v osnovni šoli. 

Podatki so bili obdelani kvantitativno v statističnem programu SPSS. Za obdelavo sem 

postavila podatkovno bazo, ki je vsebovala  kvantitativne spremenljivke. Zaradi narave 

podatkovne baze sem uporabila deskriptivno metodo. Podatkovno bazo sem oblikovala v 

Excellu – pivot tabele. Rezultate sem predstavila v kvantitativnem formatu s pomočjo 

grafov/slik in tabel. Odgovori so prikazani  tabelarično z navedbo absolutnih (f) in odstotnih 

frekvenc (f %).Te prikazujejo glavne deskriptivne statistične podatke ter njihove korelacije in 

povezave. Cilj je bil ugotoviti povezave in odnose med kvantitativnimi spremenljivkami.  
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11 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

11.1 OBLIKOVANJE TIMA 

Eden izmed ključnih elementov timskega dela je oblikovanje tima iz med seboj sodelujočih in 

kompatibilnih posameznikov. Za uspešno timsko delo je izredno pomembna osebna 

pripravljenost članov tima. Menim, da so pedagoške delavke v vrtcu in v šoli, ki se za 

sodelovanje odločijo same in seveda brez prisile, pri svojem delu bolj uspešne in učinkovite, 

hkrati pa imajo manj medosebnih teţav. Pri tem je pomembna tudi pozitivna izkušnja s 

timskim delom. V tabeli 22 predstavljam odgovore anketirank o tem, kdo je oblikoval njihov 

tim. 

 

Graf 1: Prikaz dejavnikov oblikovanja tima pri anketiranih pedagoških delavkah v vrtcu in 

šoli. 

Na podlagi odgovorov prikazanih v tabeli 22 (v prilogi) in grafu 1 vidimo, da je bila večina 

timov za delo v vrtcih in šolah oblikovana na samostojni odločitvi vodstva šole/vrtca. Za ta 

odgovor se je namreč odločilo kar 55,0% vseh anketirank, od tega 50,0% zaposlenih v šoli in 

60,0% zaposlenih v vrtcu. 35,0% zaposlenih v šoli pravi, da je tim sestavljen na vzajemnem 

dogovoru med vodstvom in člani tima. Le 14,0% zaposlenih v šoli in 13,0% zaposlenih v 

vrtcu pravi, da so sočlanico tima izbrale same. 
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Vodstvo šole oz. vrtca ima običajno odločilno besedo pri oblikovanju tima. Menim, da bi 

učiteljice in vzgojiteljice v šoli ter vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v vrtcu morale biti 

vključene v odločitev o oblikovanju tima. Prav tako bi morale imeti moţnost, da bi si same 

izbrale sodelavko, s katero se ujemajo. Na takšen način, ne bi prihajalo do neujemanj, saj bi 

delo potekalo ţe na začetku kakovostnejše. 

11.2 POGOSTOST IN VRSTE TIMSKEGA NAČTOVANJA  

Za kakovostno  izvajanje timskega poučevanja sta izredno pomembni timsko načrtovanje in 

timska evalvacija. Pri timskem načrtovanju pedagoški delavki v timu poleg vsebine, ciljev, 

didaktičnega gradiva idr. predvidita tudi morebitne teţave. Razdelita pa si tudi naloge in s tem 

povezane vloge v timu. Pogostost izvajanja timskega načrtovanja so anketirane pedagoške 

delavke v vrtcu in šoli izrazile s poljubno navedbo pogostosti (npr. vsak dan,večkrat na teden, 

enkrat na teden…) v neposredni praksi. Z raziskovalnim vprašanjem sem ţelela ugotoviti, 

kako pogosto strokovni delavci v vrtcu ali šoli timsko načrtujejo in kaj vključuje timsko 

načrtovanje. 

Primeri odgovorov v posameznih kategorijah: 

VRSTE IZVAJANJA: 

 LETNA PRIPRAVA 

 DNEVNA PRIPRAVA 

 TEDENSKA PRIPRAVA 

 TEMATSKI SKLOPI 

 DNEVI DEJAVNOSTI 

 SODELOVANJE S STARŠI 

 DRUGO 

Pod drugo so  anketiranke navedle naslednje odgovore: 

- Po potrebi se o vsem sproti dogovarjamo. Vsak teden imamo vse učiteljice 1. VIO tako 

imenovan krožek kvalitete, kjer dorečemo dogodke prihajajočega tedna. 

-  Sprotno dogovarjanje glede dni dejavnosti in vse ostale dogovore vedno rešujeva sproti. 

- Timsko načrtovanje za delo s starši je le, ko imamo družinske dneve ali dan odprtih vrat, 

mogoče za roditeljske sestanke, medtem ko za pogovorne ne sodelujemo. 

- Letni načrt samo natipkam če vzgojiteljica kaj popravi. Včasih  me vpraša kako bi jaz 

naredila to ali ono pri dnevni dejavnosti in moj predlog navadno upošteva. 
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 - Ne načrtujeva skupaj sem pa seznanjena s tematskim sklopom in letnim načrtom. Pred 

pogovornimi uricami imam možnost prebrati in po potrebi dodati zapis o otroku. 

- Obvezno imamo 1x na mesec načrtovanje strokovnega tima (2 uri) in 1x na mesec 

načrtovanje v paru (2uri). 

- Sodelovanje s starši je lahko en-krat na mesec ali večkrat. 

- Velikokrat se poslužujemo načrtovanja preko telefona in elektronske pošte (po deveti uri 

zvečer, ko otroci že spijo), lahko se zavlečejo tudi na nekaj ur. 

- Zaradi izredno slabega sodelovanja s svojo pomočnico in njene velike nepripravljenosti za 

delo in besedami: ti meni že ne boš govorila, kaj naj delam, večino načrtujem sama in se z 

njo le redko sploh kaj dogovarjam..... 

- Načrtujemo prireditve za določen praznik, letni čas in izvedbo le tega, zadolžitve. 

 

11.2.1 Letna priprava 

Tabela 12:  Timsko načrtovanje letne priprave 

 

LETNO PRIPRAVO  

(Kaj vse in kako pogosto v timu načrtujete) 

Delam v: 
Skupaj 

V šoli V vrtcu 

Nikoli 
f 4 14 18 

f % 4,0 14,0 9,0 

Enkrat na leto 
f 91 79 170 

f % 91,0 79,0 85,0 

Enkrat na mesec 
f 4 5 9 

f % 4,0 5,0 4,5 

Večkrat na mesec 
f 1 1 2 

f % 1,0 1,0 1,0 

Vsak dan sproti 
f 0 1 1 

f % 0,0 1,0 0,5 

Skupaj 
f 100 100 200 

f % 100,0 100,0 100,0 
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Graf 2: Prikaz dejavnikov načrtovanja letne priprave pri anketiranih pedagoških delavk v 

vrtcu in šoli. 

Iz odgovorov prikazanih v tabeli 12, lahko ugotovimo, da je večina anketirank v vrtcu in v 

šoli s kolegico timsko načrtovala letno pripravo enkrat na leto (85,0%). 14,0% anketirank v 

vrtcu nikoli ne načrtuje letne priprave, medtem ko je v šoli ta deleţ manjši in znaša (4,0%). 

Tako v vrtcu kot v šoli pa letno pripravo načrtujejo večkrat na mesec (1,0%). 

Pred samim anketiranjem sem bila prepričana, da vse strokovne delavke v vrtcih in šolah 

načrtujejo letno pripravo samo enkrat na leto. Običajno se letno pripravo načrtuje konec 

avgusta ali pa do srede septembra, da potem delo poteka po zastavljenem načrtu. Nato pa jo 

lahko tekom leta, še dodatno dopolnijo oz. kaj spremenijo. Izid 

 - preizkusa (Kullbackov 

test: 

P=0,084)  kaţe, da razlike med šolo in vrtcem v načrtovanju letne priprave 

niso statistično pomembne.  
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12.2.2 Dnevna priprava 

Tabela 13:  Timsko načrtovanje dnevne priprave. 

 

DNEVNO PRIPRAVO  

(Kaj vse in kako pogosto v timu načrtujete)  

Delam v: 
Skupaj 

V šoli V vrtcu 

Nikoli 
f 11 24 35 

f % 11,0 24,0 17,5 

Enkrat na leto 
f 0 3 3 

f % 0,0 3,0 1,5 

Enkrat na mesec 
f 0 2 2 

f % 0,0 2,0 1,0 

Večkrat na mesec 
f 2 13 15 

f % 2,0 13,0 7,5 

Enkrat na teden 
f 20 5 25 

f % 20,0 5,0 12,5 

Večkrat na teden 
f 20 21 41 

f % 20,0 21,0 20,5 

Vsak dan sproti 
f 47 32 79 

f % 47,0 32,0 39,5 

Skupaj  
f 100 100 200 

f % 100,0 100,0 100,0 

 

 

Graf 3: Prikaz dejavnikov načrtovanja dnevne priprave pri anketiranih pedagoških delavkah 

v vrtcu in šoli. 



91 

 

Večina anketiranih strokovnih delavk v vrtcu in šoli načrtuje dnevno pripravo sproti (39,5%). 

Kljub temu, da jo načrtujejo sproti, se vidi razlika med vrtcem in šolo v tem, da jo v šoli 

pišejo pogosteje kot v vrtcu. 20,5% zaposlenih jo načrtuje večkrat na teden, medtem ko jo 

nikoli ne piše v šoli 11,0% in v vrtcu 24,0%.  

 

Presenečena sem bila nad tem, da je kar nekaj pedagoških delavk odgovorilo, da dnevne 

priprave nikoli ne načrtuje. Morda si takšen odstotek lahko razlagamo s tem, da so tu zajete 

pomočnice vzgojiteljic v vrtcu in nekatere vzgojiteljice v šoli, ki pač ne načrtujejo dnevne 

priprave.  

V šoli prav tako dnevne priprave nihče ne načrtuje enkrat na mesec in enkrat na leto, medtem 

ko je v vrtcu nekaj izjem. Izid 

 - preizkusa (Kullbackov test: 


P=0,000) potrjuje, 

da so razlike med vrtcem in šolo v pogostosti načrtovanja dnevne priprave statistično 

pomembne.  
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11.2.3            Tedenska priprava 

Tabela 14: Timsko načrtovanje tedenske priprave. 

 

TEDENSKO PRIPRAVO  

(Kaj vse in kako pogosto v timu načrtujete)   

Delam v: 
Skupaj 

V šoli V vrtcu 

Nikoli 
f 7 16 23 

f % 7,0 16,0 11,5 

Enkrat na leto 
f 0 3 3 

f % 0,0 3,0 1,5 

Enkrat na mesec 
f 0 7 7 

f % 0,0 7,0 3,5 

Večkrat na mesec 
f 5 13 18 

f % 5,0 13,0 9,0 

Enkrat na teden 
f 82 59 141 

f % 82,0 59,0 70,5 

Večkrat na teden 
f 5 2 7 

f % 5,0 2,0 3,5 

Vsak dan sproti 
f 1 0 1 

f % 1,0 0,0 0,5 

 Skupaj 
f 100 100 200 

f % 100,0 100,0 100,0 

 

 

Graf 4: Prikaz dejavnikov načrtovanja tedenske priprave pri anketiranih pedagoških 

delavkah v vrtcu in šoli. 
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Iz odgovorov, ki so prikazani v grafu 4 in tabeli 14, lahko ugotovimo, da večina anketiranih 

pedagoških delavk v vrtcu (59,0%) in v šoli (82,0%) timsko načrtuje tedensko pripravo enkrat 

na teden. Menim, da je to izredno dobro, saj lahko pri tedenskem načrtovanju predvidimo 

določene teme in cilje v naprej, ter jih po potrebi pri dnevni pripravi zamenjamo. V šoli 

tedenske priprave nihče ne načrtuje le enkrat na mesec in enkrat na leto, medtem ko je v vrtcu 

nekaj takih. Odgovor Nikoli je izbralo 16,0% anketirank v vrtcu in 7,0% v šoli. Iz tega lahko 

sklepamo, da strokovne delavke niso usklajene, zlasti v vrtcu, kjer verjetno veljajo ti odgovori 

za pomočnice vzgojiteljic. Izid 

 - preizkusa (Kullbackov test: 


P=0,000) kaţe, 

da so razlike med vrtcem in šolo v pogostosti načrtovanja tedenske priprave statistično 

pomembne.   

11.2.4   Tematski sklopi 

Tabela 15: Timsko načrtovanje tematskih sklopov 

 

TEMATSKE SKLOPE  

(Kaj vse in kako pogosto v timu načrtujete)    

Delam v: 

Skupaj 
V šoli 

V 

vrtcu 

Nikoli 
f 10 11 21 

f % 10,0 11,0 10,5 

Enkrat na leto 
f 7 1 8 

f % 7,0 1,0 4,0 

Enkrat na mesec 
f 15 44 59 

f % 15,0 44,0 29,5 

Večkrat na mesec 
f 25 37 62 

f % 25,0 37,0 31,0 

Enkrat na teden 
f 38 5 43 

f % 38,0 5,0 21,5 

Večkrat na teden 
f 5 1 6 

f % 5,0 1,0 3,0 

Vsak dan sproti 
f 0 1 1 

f % 0,0 1,0 0,5 

Skupaj 
f 100 100 200 

f % 100,0 100,0 100,0 
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Graf 5: Prikaz dejavnikov načrtovanja tematskih sklopov pri anketiranih pedagoških 

delavkah v vrtcu in šoli. 

Na podlagi odgovorov prikazanih v grafu 5, lahko vidimo da večina pedagoških delavk v 

vrtcu in šoli najpogosteje načrtuje  tematske sklope večkrat na mesec (31,0%) in enkrat na 

mesec (29,5%). Čeprav načrtujejo mesečno, lahko vidimo razlike med pedagoškimi delavci v 

vrtcu in šoli. V vrtcu tematske sklope načrtujejo pogosteje kot v šoli, saj je šola vezana na 

letno pripravo, ki vsebuje manj tematskih sklopov kot v vrtcu. Razlike med vrtcem in šolo se 

pojavljajo tudi pri tedenskem načrtovanju, kjer (38,0%) pedagoških delavk v šoli to načrtuje 

enkrat tedensko, v vrtcu pa je takšnih anketirank samo malo (5,0%). Do te razlike prihaja 

verjetno zato, ker v šoli pedagoške delavke tematske sklope vključijo v tedensko pripravo. 

Presenetili pa so me rezultati anketirank, saj kar velik odstotek (10,5%) pedagoških delavk 

tematskih sklopov nikoli ne načrtuje. Do tega je verjetno prišlo, ker določene strokovne 

delavke v vrtcu in šoli niso vključene v proces načrtovanja. Izid 

 - preizkusa (Kullbackov 

test: 

P=0,000) kaţe, da so razlike med vrtcem in šolo v pogostosti načrtovanja 

tematskih sklopov statistično pomembne.  
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11.2.5    Dnevi dejavnosti 

Tabela 16: Timsko načrtovanje dnevov dejavnosti. 

 

DNEVE DEJAVNOSTI 

(Kaj vse in kako pogosto v timu načrtujete)     

Delam v: 
Skupaj 

V šoli V vrtcu 

Nikoli 
f 2 11 13 

f % 2,0 11,0 6,5 

Enkrat na leto 
f 22 2 24 

f % 22,0 2,0 12,0 

Enkrat na mesec 
f 41 10 51 

f % 41,0 10,0 25,5 

Večkrat na mesec 
f 18 5 23 

f % 18,0 5,0 11,5 

Enkrat na teden 
f 12 6 18 

f % 12,0 6,0 9,0 

Večkrat na teden 
f 3 15 18 

f % 3,0 15,0 9,0 

Vsak dan sproti 
f 2 51 53 

f % 2,0 51,0 26,5 

 Skupaj 
f 100 100 200 

f % 100,0 100,0 100,0 

 

 

Graf 6: Prikaz dejavnikov načrtovanja dnevov dejavnosti pri anketiranih pedagoških 

delavkah v vrtcu in šoli. 
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Vsak dan sproti (26,5%) in enkrat na mesec (25,5%) je načrtovalo dneve dejavnosti večina 

pedagoških delavk. Med njimi so odstopanja, saj vsak dan sproti načrtuje dneve dejavnosti 

(51,0%) zaposlenih v vrtcu in zelo majhen deleţ v šoli, ki znaša 2,0%. Ravno obratno pa je pri 

mesečnem načrtovanju, kjer je večje načrtovanje v šoli (22,0%), kot v vrtcu (2,0%). Do 

razlike je prišlo zaradi različnega pojmovanja dnevov dejavnosti. Pod dneve dejavnosti so 

pedagoške delavke v šoli verjetno mislile na športne, kulturne, tehniške in naravoslovne 

dneve, ki so še v naprej določeni. Enkrat na teden in hkrati večkrat na teden je načrtovalo 

(9,0%) vseh anketirank. In tudi tu je nekaj pedagoških delavk v vrtcu (11,0%) in v šoli (2,0%) 

odgovorilo, da nikoli ne načrtuje dnevov dejavnosti. Z izidom 

 - preizkusa (Pearsonov test): 



P=0,000 smo potrdili statistično pomembne razlike med vrtcem in šolo v 

pogostosti načrtovanja dnevov dejavnosti.  

11.2.6   Sodelovanje s starši 

Tabela 17: Timsko načrtovanje sodelovanja s starši. 

 

SODELOVANJE S STARŠI 

(Kaj vse in kako pogosto v timu 

načrtujete) 

Delam v: 
Skupaj 

V šoli V vrtcu 

Nikoli 
f 3 1 4 

f % 3,0 1,0 2,0 

Enkrat na leto 
f 10 10 20 

f % 10,0 10,0 10,0 

Enkrat na mesec 
f 53 53 106 

f % 53,0 53,0 53,0 

Večkrat na mesec 
f 22 13 35 

f % 22,0 13,0 17,5 

Enkrat na teden 
f 7 3 10 

f % 7,0 3,0 5,0 

Večkrat na teden 
f 3 1 4 

f % 3,0 1,0 2,0 

Vsak dan sproti 
f 2 19 21 

f % 2,0 19,0 10,5 

 Skupaj 
f 100 100 200 

f % 100,0 100,0 100,0 
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Graf 7: Prikaz dejavnikov načrtovanja sodelovanja s starši pri anketiranih pedagoških 

delavkah v vrtcu in šoli. 

Kot je prikazano v zgornji tabeli 17 dobra četrtina vseh pedagoških delavk v vrtcu in šoli  

načrtuje sodelovanje s starši enkrat na mesec (53,0%). Tu so verjetno mišljene mesečne 

govorilne ure, kot oblika sodelovanja s starši, zato je tako velik odstotek. V šoli pedagoški 

delavki načrtujeta sodelovanje s starši večkrat na mesec (22,0%) pogosteje, kot v vrtcu, kjer je 

omenjeni deleţ manjši (13,0%). Enak deleţ anketirank v vrtcu in šoli je pri načrtovanju enkrat 

na leto (10,0%). 19% zaposlenih v vrtcu prav tako sodelovanje s starši načrtuje vsak dan 

sproti. Tu je verjetno mišljeno vsakodnevni pogovor s starši, ko pridejo po svojega otroka in 

hkrati vprašajo kako je bilo oz. če je bilo vse v redu. 3 pedagoške delavke v šoli so navedle, 

da nikoli ne sodelujejo s starši in 3 pedagoške delavke, da ga načrtujejo večkrat na teden.  

Menim, da je načrtovanje sodelovanja s starši dobro in da starši lahko izvedo vse o svojem 

otroku. Izid 

 - preizkusa (Kullbackov test): 


P=0,001 kaţe na statistično 

pomembne razlike med vrtcem in šolo tudi v pogostosti sodelovanja s starši. 

S hipotezo 2 sem predvidevala, da timi v šoli pogosteje timsko načrtujejo kot timi v vrtcu. 

Izid 

 - preizkusa pri načrtovanju letne priprave kaţe, da ne obstaja statistično pomembna 

razlika v pogostosti načrtovanja med vrtcem in šolo, zato jo v tem primeru zavrnem. 

Izid 

 - preizkusa  pri načrtovanju dnevne priprave kaţe, da obstaja statistično pomembna 

razlika v pogostosti načrtovanja med vrtcem in šolo, zato jo v tem primeru potrdim. 
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Izid 

 - preizkusa  pri načrtovanju tedenske priprave kaţe, da obstaja statistično pomembna 

razlika v pogostosti načrtovanja med vrtcem in šolo, zato jo v tem primeru potrdim. 

Izid 

 - preizkusa  pri načrtovanju tematskih sklopov kaţe, da obstaja statistično pomembna 

razlika v pogostosti načrtovanja med vrtcem in šolo, zato jo v tem primeru potrdim. 

Izid 

 - preizkusa  pri načrtovanju dnevov dejavnosti kaţe, da obstaja statistično pomembna 

razlika v pogostosti načrtovanja med vrtcem in šolo, zato jo v tem primeru potrdim. 

Izid 

 - preizkusa  pri načrtovanju sodelovanja s starši kaţe, da obstaja statistično pomembna 

razlika v pogostosti načrtovanja med vrtcem in šolo, zato jo v tem primeru potrdim. 

11.3 POGOSTOST IZVAJANJA POSAMEZNIH ETAP TIMSKEGA DELA 

Timsko delo zajema tri etape: timsko načrtovanje, timsko poučevanje in timsko evalvacijo ali 

vrednotenje. Pri sodelovanju pedagoških delavk v vrtcu in šoli pa niso nujno prisotne vse tri 

etape. V praksi je najbolje, če potekajo vse tri. Pogostost izvajanja posameznih etap so 

pedagoške delavke izrazile s poljubno navedbo pogostosti (nikoli, včasih, pogosto in vedno), 

ki ga namenjajo timskemu načrtovanju, timskemu poučevanju in timski evalvaciji. 

Z raziskovalnim vprašanjem sem ţelela ugotoviti, kako pogosto strokovni delavci v vrtcu ali 

šoli izvajajo vse tri etape timskega dela. 

 

Graf 8: Prikaz dejavnikov pogostosti sodelovanja pri etapah timskega dela  pri anketiranih 

pedagoških delavkah v vrtcu in šoli. 
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Iz odgovorov prikazanih v tabeli 23 (v prilogi) in grafu 8 lahko ugotovimo, da se v šoli več 

timsko načrtuje, poučuje in evalvira kot v vrtcu. Predvidevam, da so učiteljice in vzgojiteljice 

v šoli bolj dosledne pri etapah timskega dela. Gledano v celoti, so anketiranke dokaj redno 

izvajale vse tri etape timskega dela. Pomembno je, da bodo s tem nadaljevale in da bodo v 

prihodnje tiste, ki do sedaj niso sodelovale v posameznih etapah, temu posvetile več 

pozornosti in to popravile. 

11.4 MNENJA/IZKUŠNJE ČLANOV TIMA V RAZREDU ALI V ODDELKU 

VRTCA O POGOSTOSTI DOPOLNJEVANJA NA RAZLIČNIH 

PODROČJIH 

S timskim delom spodbujamo zavedanje, da je za doseganje skupnih ciljev treba izkoristiti 

znanje, spretnosti, navade posameznika in jih preplesti z znanjem, spretnostmi in navadami 

drugih. Strokovni delavki naj bi se pri svojem delu dopolnjevali na več področjih. 

Z ocenjevalno lestvico sem ţelela ugotoviti, kakšna mnenja oz. izkušnje imajo strokovne 

delavke  o dopolnjevanju na različnih področjih. Izbrane trditve so ocenjevali s pogostostjo od 

nikoli do vedno. V tabeli 19 so njihova stališča prikazana po izračunanih povprečnih 

vrednosti. Ţelela  sem ugotoviti, v čem se po mnenju/ izkušnjah članov tima v razredu ali v 

oddelku vrtca strokovni delavci dopolnjujejo in kako pogosto je to. 
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Tabela 18: Mnenja o pogostost dopolnjevanja strokovnih delavk na različnih področjih. 

 

Mnenje o pogostosti dopolnjevanja na različnih področjih N M 
Standardni 

odklon 

V strokovnem znanju 
V šoli 100 3,28 0,67 

V vrtcu 100 3,10 0,67 

Z idejami 
V šoli 100 3,39 0,65 

V vrtcu 100 3,45 0,67 

V pedagoškem delovanju 
V šoli 100 3,23 0,72 

V vrtcu 100 3,23 0,78 

Pri izvajanju govorilnih ur 
V šoli 100 3,25 0,91 

V vrtcu 100 2,88 1,07 

V vzgojnem delovanju 
V šoli 100 3,44 0,66 

V vrtcu 100 3,36 0,72 

V različnih spretnostih 
V šoli 100 3,32 0,68 

V vrtcu 100 3,33 0,67 

V načinu dajanja povratnih informacij 

otrokom 

V šoli 100 3,24 0,73 

V vrtcu 100 3,37 0,71 

V odnosu do otrok 
V šoli 100 3,46 0,64 

V vrtcu 100 3,53 0,70 

 

Pod druge moţne odgovore o dopolnjevanju na različnih področjih so strokovne delavke 

navedle še naslednje : 

- Z medsebojnim usklajenim delom. 

- Tim se dopolnjuje v kolikor so vse učiteljice pripravljene timsko sodelovati.  

- Zelo dobro medsebojno sodelovanje in razumevanje. 

- Odkrit odnos. Da si upaš izraziti mnenje, tudi kritiko, v prepričanju, da le-to ne bo vplivalo 

na naš odnos. 

 

Iz tabele 18 lahko razberemo mnenja o pogostosti dopolnjevanja strokovnih delavk v vrtcu in 

šoli na različnih področjih. Anketiranke v vrtcu in šoli se enako pogosto dopolnjujejo v 

pedagoškem delovanju (M=3,23). Prav tako so mnenja, da se dopolnjujejo v vzgojnem 

delovanju, v različnih spretnostih in v odnosu do otrok. Največje odstopanje v dopolnjevanju 

med vrtcem in šolo je pri izvajanju govorilnih ur (M=3,25) večje od povprečja v vrtcu (2,88). 

Do tega je verjetno prišlo, ker se v vrtcu kar nekaj članic tima nikoli v tem ne dopolnjuje. 

Verjetno govorilne ure same izvajajo vzgojiteljice, brez prisotnosti pomočnice vzgojiteljice. 

Različni rezultati so verjetno posledica takšnega vzorca in dejstva, da iz nekaterih timov  

nismo dobili izpolnjenih anketnih vprašalnikov obeh članic tima (npr. izpolnjeno anketo je 
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vrnila ali le vzgojiteljica oz. pomočnica vzgojiteljice v vrtcu ali le učiteljica oz. vzgojiteljica v 

šoli). 

Glede na dobljene rezultate lahko zaključim, da se večina pedagoških delavk  v vrtcu in šoli 

med seboj dopolnjuje na posameznih področjih. 

11.5 SODELOVANJE STROKOVNIH DELAVCEV PRI TIMSKEM 

NAČRTOVANJU 

Strokovni tim v vrtcu sestavljata vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice, v šoli pa učiteljica 

in vzgojiteljica predšolskih otrok v 1. razredu. Timsko načrtovanje običajno poteka kot 

srečanje članov tima. Lahko je izvedeno na različnih ravneh, kot načrtovanje oţjega tima 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v vrtcu oz. učiteljice in vzgojiteljice v šoli ali širšega 

tima na ravni enote vrtca ali šole. V tabeli 24 (v prilogi) so njihova stališča prikazana po 

izračunanih povprečnih vrednosti. 

Z raziskovalnim vprašanjem sem ţelela ugotoviti, kdo po izkušnjah strokovnih delavk v vrtcu 

ali šoli sodeluje pri timskem načrtovanju v strokovnem timu. 

 

Graf 9: Prikaz mnenj strokovnih delavk o sodelovanju pri timskem delu. 

Kot sem pričakovala, velik odstotek anketirank (81,0%) v vrtcu in (85,0%) v šoli skupaj 

načrtuje timsko delo. Presenetili so me odgovori anketirank v šoli, ki so navedle, da timsko 
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načrtujejo samo učiteljice (12,0%). Tako velika razlika, ki ne more biti le posledica izbire 

vzorca (anketirane učiteljice in vzgojiteljice naj bi bile večinoma članice istih timov), se mi 

zdi nerazumljiva, saj naj bi učiteljica in vzgojiteljica načrtovali timsko. Do razlike je lahko 

prišlo, če je ena vzgojiteljica zaposlena v dveh oddelkih in je potem v timu več učiteljic. 

V vrtcu pa nekatere vzgojiteljice ali pomočnice vzgojiteljic navajajo, da ni timskega 

načrtovanja  v oddelčnem timu (tandemu), saj se srečujejo samo vzgojiteljice med seboj in 

timsko načrtujejo. 

Rezultati so drugače spodbudni, saj kaţejo, da se strokovne delavke v vrtcih in šolah zavedajo 

pomena dobrega timskega načrtovanja. 

11.6 POGOSTOST IZVAJANJA NAČRTOVANEGA POUKA/DEJAVNOSTI 

Timsko delo je oblika aktivnosti, kjer si strokovni delavki naloge medsebojno delita. Delitev 

dela in organizacijo nepedagoškega dela z učenci pa se lahko izvaja na več načinov. 

Dopolnjevanje članic tima in sodelovanje omogočata laţje načrtovanje pouka/dejavnosti, s 

tem pa je pouk/ dejavnost bolj zanimiv in kakovosten. 

Zanimalo me je, kako pogosto izvajajo strokovne delavke v vrtcu ali šoli določene dejavnosti. 

In na kakšen način izvajajo začrtane dejavnosti v pripravi? 
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Tabela 19: Pogostost izvajanja določenih dejavnosti. 

 

Pogostost izvajanja določenih dejavnosti N M 
Standardni 

odklon 

Aktivnosti/pouk izvajava hkrati obe 
V šoli 100 2,74 0,86 

V vrtcu 100 2,95 0,81 

Pri vodenju aktivnosti/ pouka se 

izmenjujeva - vsaka vodi delo del časa 

V šoli 100 2,99 0,82 

V vrtcu 100 2,48 0,80 

Aktivnosti/pouk vodi le ena (npr. v šoli 

učiteljica, v vrtcu vzgojiteljica), druga (v 

šoli vzgojiteljica, v vrtcu pa pomočnica 

vzgojiteljice) pa le pomaga otrokom 

V šoli 100 2,09 0,85 

V vrtcu 100 2,56 0,90 

Aktivnosti/pouk vodi vzgojiteljica, 

učiteljica sodeluje tako, da pomaga 

otrokom 

V šoli 100 2,10 0,85 

V vrtcu 100 2,26 1,00 

Delo si deliva po predmetih ali 

aktivnostih (vsaka prevzema vodenje 

določenih predmetov) 

V šoli 100 3,00 1,04 

V vrtcu 100 2,49 0,93 

Delo si deliva po kotičkih (vsaka deluje 

v določenem kotičku) 

V šoli 100 2,47 0,93 

V vrtcu 100 2,96 0,89 

Pri izvajanju se sprotno prepletava in 

dopolnjujeva 

V šoli 100 3,23 0,90 

V vrtcu 100 3,10 0,92 

Ena frontalno vodi delo (razlaga, vodi, 

usmerja, daje navodila), druga 

otrokom/učencem nudi individualno 

pomoč 

V šoli 100 2,90 0,78 

V vrtcu 100 2,62 0,81 

Ena vodi aktivnosti, druga ji pri tem 

asistira 

V šoli 100 2,68 0,84 

V vrtcu 100 2,64 0,85 

 

Pod drugo so bili navedeni naslednji odgovori: 

- Delo si razdelimo tako, da čim bolj izkoristimo najina močna področja. 

- V oddelku sem sama in ne pride do sodelovanja z drugimi učitelji, razen pri določenih 

tematskih delavnicah, za katere se vnaprej dogovorimo in vsak dela s svojo skupino. 

- Sama izvajam ure DSP, zato do takega sodelovanja ne pride, razen, kadar uro DSP izvedem 

v razredu. Takrat sem pretežno ob učencu, ki ima ure DSP in pomagam njemu oz. po 

potrebi pomagam ostalim učencem, če se pokaže potreba. 

- Večino izvajam sama, ker sva v slabih odnosih, moja pomočnica večji del sploh ni prisotna v 

igralnici - ne vem, kje je, ali pa sedi stran od otrok in piše sms-e ipd. 



104 

 

 

Iz tabele 19 in grafa 10 (v prilogi) lahko razberemo pogostost izvajanja načrtovanega 

pouka/dejavnosti. Anketirane strokovne delavke v šoli najpogosteje izvajajo pouk tako, da se 

sprotno prepletata in dopolnjujeta, saj je povprečje ocen za to trditev 3,23. Prav tako so 

mnenja, da si delo delita po predmetih ali aktivnostih, saj vsaka od članic tima prevzame 

vodenje določenih predmetov (M=3,00). Pri tem se izmenjujeta, tako da vodi delo vsaka del 

časa (M=2,99). Najmanj anketirank pa je odgovorilo, da pouk vodi le učiteljica, vzgojiteljica 

pa le pomaga otrokom.  

Med drugim me je zanimalo tudi, na kakšen način izvajajo začrtane dejavnosti v pripravi. 

Učiteljica in vzgojiteljica v šoli izvajata pouk hkrati, tako da ena frontalno vodi delo (razlaga, 

vodi, usmerja, daje navodila), druga pa učencem nudi individualno pomoč. Pri izvajanju se 

sprotno prepletata in dopolnjujeta ter izmenjujeta, tako da vsaka vodi delo del časa. 

Najmanjkrat pa pouk vodi vzgojiteljica sama, pri tem pa učiteljica sodeluje tako, da pomaga 

učencem. 

Anketirane strokovne delavke v vrtcu najpogosteje izvajajo pouk tako, da se tudi one sprotno 

prepletajo in dopolnjujejo, saj je povprečje ocen za to trditev 3,10. Delo si delijo po kotičkih, 

tako da je vsaka v določenem kotičku (M=2,96). Najmanjše povprečje ocen 2,26 ima trditev, 

da aktivnosti vodi ena vzgojiteljica, učiteljica sodeluje tako, da pomaga učencem.  

Na kakšen način izvajajo začrtane dejavnosti v pripravi pa so anketiranke v vrtcu odgovorile 

podobno kot v šoli. Dodala bi lahko še, da si delo delita po kotičkih, kjer vsaka deluje v 

določenem kotičku. Kar nekaj anketirank pa je označilo, da si delo po aktivnostih  (vsaka vodi 

določeno aktivnost) nikoli ne delita. 

Glede na dobljene rezultate lahko zaključim, da se pedagoške delavke v vrtcu in šoli 

najpogosteje prepletajo in dopolnjujejo pri načrtovanem pouku/dejavnostih ter izvajajo 

aktivnosti/pouk hkrati obe delavki v oddelku oz. razredu. 

11.7 TIMSKA EVALVACIJA 

Evalvacija timskega dela je del pedagoškega procesa, ki vključuje spremljanje, analizo in 

ponovni pregled. Pomembno je, da je evalvacija vedno povezana z razvojem, napredovanjem 

in izboljšanjem sodelovanja in poučevanja. Pedagoški delavci v vrtcu in šoli lahko evalvirajo  

doseganje vzgojno izobraţevalnih ciljev, vedenje otrok, dogajanje v timu ter teţave pri 
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izvedbi. Z raziskovalnim vprašanjem sem ţelela ugotoviti, kaj strokovne delavke v vrtcu ali 

šoli timsko evalvirajo. 

Tabela 20: Vsebina timskega evalviranja. 

 

Vsebina timskega evalviranja 
Nikoli Redko Pogosto Vedno Skupaj 

f f% f f% f f% f f% f f% 

Doseganje vzgojno 

 izobraţevalnih ciljev 

V šoli 2 2,0 6 6,0 52 52,0 40 40,0 100 100,0 

V vrtcu 9 9,0 19 19,0 37 37,0 35 35,0 100 100,0 

Dogajanje in doţivljanje  

v timu 

V šoli 3 3,0 27 27,0 42 42,0 28 28,0 100 100,0 

V vrtcu 9 9,0 18 18,0 51 51,0 22 22,0 100 100,0 

Vedenje  otrok v 

 razredu/skupini 

V šoli 1 1,0 3 3,0 36 36,0 60 60,0 100 100,0 

V vrtcu 4 4,0 7 7,0 35 35,0 54 54,0 100 100,0 

Teţave pri izvedbi 
V šoli 1 1,0 15 15,0 47 47,0 37 37,0 100 100,0 

V vrtcu 6 6,0 17 17,0 42 42,0 35 35,0 100 100,0 

 

 

Graf 10: Prikaz vsebine timskega evalviranja. 
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Iz tabele 20 lahko razberemo vsebino timskega evalviranja. Anketirane strokovne delavke v 

vrtcu in šoli navajajo, da skupaj vedno evalvirajo vedenje otrok v skupini/razredu v vrtcu 

(M=3,39) in v šoli (M=3,55). Vse strokovne delavke so mnenja, da najmanj evalvirajo 

dogajanje in doţivljanje v timu povprečje ocen v vrtcu 2,95 in v šoli 2,86. Doseganje vzgojno 

izobraţevalnih ciljev in teţave pri izvedbi aktivnosti več evalvirajo v šoli, čeprav je razlika 

med vrtcem in šolo majhna. Večina strokovnih delavk pa navedene dejavnosti evalvira 

pogosto oz. vedno. 

Iz tabele 25 (v prilogi) pa je lepo razvidno kako pogosto strokovne delavke timsko načrtujejo. 

Razlika med vrtcem in šolo je  v odstotnih deleţih očitna. . 

Gledano v celoti, strokovne delavke v vrtcu in šoli dobro  timsko evalvirajo.  

11.8 ZAZNAVANJE PREDNOSTI TIMSKE EVALVACIJE  

Pedagoške delavke v vrtcu in šoli analizirajo potek dela, kaj je bilo dobro in kaj morajo še 

izboljšati. Pri tem so odprte in si zaupajo, ob tem pa izrazijo svoja mnenja in občutke. Skupna 

evalvacija krepi samozavest članic pri načrtovanju novih nalog. 

Zanimalo me je v čem prepoznajo strokovne delavke v vrtcu ali šoli prednosti timske 

evalvacije pedagoškega dela. 

Ker je posamezna anketiranka lahko izbrala več kot en odgovor, je skupno število odgovorov 

iz vrtca in šole večje od števila celotnega vzorca, to je 678. Iz vrtca so tako vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljic prepoznale prednosti timske evalvacije ter navedle 335 odgovorov, 

medtem ko so učiteljice in vzgojiteljice v šoli navedle 343 odgovorov. Odstotni deleţi so 

računani glede na število vseh odgovorov.  
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Graf 11: Prikaz prednosti timske evalvacije. 

 Iz tabele 26 (v prilogi) lahko razberemo prednosti timske evalvacije. Večina anketiranih 

strokovnih delavk v vrtcu meni, da je prednost timske evalvacije v izmenjevanju mnenj in idej 

(24,8%) ter da v timu tako laţje rešijo nastajajoče teţave (21,5%). 16,7% odgovorov odraţa 

mnenje anketirank, da se najmanj pri evalvaciji profesionalno razvijajo in da se učijo na 

napakah ter jih naslednjič ne ponovijo. 

Medtem pa so strokovne delavke v šoli  enakega mnenja kot v vrtcu. 26,5% jih meni, da si v 

timu  pri evalvaciji izmenjujejo mnenja in ideje. 23,3% učiteljic in vzgojiteljic meni, da v 

timu laţje rešijo nastajajoče teţave in tako prispevajo k izboljšanju pouka. Najmanj so 

ovrednotile z 12,8%, odgovor profesionalno se razvijam, kar sem tudi pričakovala. 

Strokovne delavke v vrtcu in šoli si pri timski evalvaciji izmenjujejo mnenja, ideje in tako 

laţje rešujejo tudi nastale teţave. Z evalvacijo pedagoškega dela izboljšajo tako načrtovanje 

kot poučevanje. 

11.9 OPRAVLJANJE  NALOG V TIMU 

Strokovne delavke v vrtcu in šoli opravljajo tudi določene naloge v timu. Tako kot skupaj 

timsko načrtujejo, poučujejo in evalvirajo delo, vpisujejo  v dnevnik tudi realizacijo ur, v šoli 
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preverjajo in ocenjujejo znanje učencev, vpisujejo opisne ocene v redovalnico in končno 

oceno vpišejo v spričevalo ter skupaj izvajajo govorilne ure za starše. Anketiranke so lahko 

izbirale glede na delovno mesto: učiteljica, vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice, skupaj, se 

izmenjujeva in vsaka tisto kar vodi. Z raziskovalnim vprašanjem sem ţelela ugotoviti, kdo v 

timu oddelka vrtca/razreda opravlja te naloge in katere naloge različni članici tima v skupnem 

timu opravljajo. 

11.9.1  Evalvacija dela 

 

Graf 12: Prikaz timske evalvacije. 

V vrtcu so strokovne delavke mnenja, da je vzgojiteljica tista, ki opravlja evalvacijo dela 

sama (64,0%), kar je razvidno iz tabele 27 (v prilogi). Nad odgovorom nisem presenečena, 

ker je običajno res tako, saj vzgojiteljica običajno sama naredi tudi dnevno pripravo. 34,0% 

vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic meni, da evalvacijo dela opravita skupaj. Čisto malo pa 

je takšnih timov, kjer se pri tem izmenjujeta (2,0%). 

Kot sem pričakovala, velik odstotek anketirank v šoli pravi, da evalvacijo dela opravita skupaj 

učiteljica in vzgojiteljica (74,0%). Pri nekaj posameznicah se je izkazalo, da so učiteljice tiste, 

ki evalvirajo delo same (14,0%). 6,0% anketirank pa navaja, da so tiste, ki opravljajo 

evalvacijo dela vzgojiteljice ali pa se izmenjujeta.  
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Glede na svoje izkušnje menim, da je v šoli veliko več skupne evalvacije in timskega dela kot 

v vrtcu. Prav tako sem mnenja, da je premalo skupne evalvacije dela v vrtcu, ker jo običajno 

opravijo le vzgojiteljice. 

12.9.2 Vpis realizacije ur v dnevnik 

 

Graf 13: Prikaz vpisa realizacije ur v dnevnik. 

 Iz tabele 28 (v prilogi) lahko razberemo vpis realizacije ur v dnevnik. V večini odgovorov 

(76,0%) so anketiranke v vrtcu navedle, da vpisujejo realizacijo ur v dnevnik vzgojiteljice. 

Ponekod se pri vpisu v dnevnik izmenjujeta vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice(11,0%), 

medtem ko jih še manj vpisuje skupaj (6,0%). 

V šoli je učiteljica razredničarka, zato je razumljivo, da je ona tista, ki vpisuje realizacijo ur v 

dnevnik, kar je potrdilo 80,0% anketirank. Ena desetina (11,0%) pa jih navaja, da vpisujeta 

realizacijo ur v dnevnik skupaj. Če povzamem, je vzgojiteljica v vrtcu in učiteljica v šoli tista 

oseba, ki vpisuje realizacijo ur v dnevnik, saj sta odgovorni za oddelek oz. razred. 
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11.9.2  Preverjanje in ocenjevanje znanja 

 

Graf 14: Prikaz preverjanja in ocenjevanja znanja. 

V vrtcu strokovne delavke ne preverjajo in ocenjujejo znanja otrok, zato na to vprašanje niso 

odgovorile. Kot sem pričakovala, v šoli učiteljica in vzgojiteljica skupaj preverjata in 

ocenjujeta znanje učencev (52,0%). 32,0% jih navaja, da je učiteljica tista, ki sama preverja in 

ocenjuje, nekaj manj pa se izmenjujeta učiteljica in vzgojiteljica (16,0%). Da je temu tako je 

verjetno razlog tudi v premajhni sočasnosti učiteljice in vzgojiteljice v razredu. Predvidevala 

sem tudi, da vzgojiteljica ne preverjajo in ocenjujejo znanja otrok same, kar so mi anketiranke 

tudi potrdile. Rezultati so lepo vidni v tabeli 29 (v prilogi). 
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11.9.3  Vpis opisne ocene v redovalnico 

 

Graf 15: Prikaz vpisa opisne ocene v redovalnico. 

V vrtcu strokovne delavke ne ocenjujejo znanja otrok in nimajo redovalnic kot v šoli, zato na 

to vprašanje niso odgovorile. Iz tabele 30 (v prilogi) se vidi vpis opisne ocene v redovalnico. 

Učiteljice in vzgojiteljice v šoli so si precej enotne v mnenju, da je učiteljica kot razredničarka 

tista, ki vpisuje opisne ocene v redovalnico (75,0%). Nekoliko manj anketirank (17,0%) 

navaja, da vpisujeta ocene skupaj. Samo ena strokovna delavka (1,0%) pa navaja, da je 

vzgojiteljica tista, ki vpisuje opisne ocene v redovalnico. Učiteljica je kot razredničarka 

dolţna vpisovati opisne ocene v redovalnico. 
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11.9.4  Vpis opisne ocene v končno spričevalo 

 

Graf 16: Prikaz vpisa opisne ocene v končno spričevalo. 

V vrtcu strokovne delavke ne ocenjujejo znanja otrok in nimajo redovalnic kot v šoli, zato na 

to vprašanje niso odgovorile. Tudi pri tem vprašanju (tabela 31 v prilogi) so si učiteljice in 

vzgojiteljice enotne v mnenju, da je učiteljica kot razredničarka tista, ki vpisuje opisne ocene 

v končno spričevalo (73,0%). Nekoliko manj anketirank (23,0%) navaja , da vpisujeta ocene 

skupaj. Samo ena strokovna delavka (1,0%) pa navaja, da je vzgojiteljica tista, ki vpisuje 

opisne ocene v končno spričevalo. 
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11.9.5  Govorilne ure 

 

Graf 17: Prikaz izvajanja govorilnih ur. 

Kot je razvidno iz zgornje tabele 32 (v prilogi) so anketirane vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljic (62,0%) mnenja, da izvajata govorilne ure skupaj. Ostale strokovne delavke 

(38,0%) pa navajajo, da je vzgojiteljica tista, ki sama izvaja govorilne ure. V vrtcu se torej 

nikoli ne izmenjujeta vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice pri govorilnih urah. V šoli je 

večina anketirank (85,0%) enakega mnenja kot v vrtcu, da izvajajo govorilne ure učiteljica in 

vzgojiteljica skupaj. Zelo malo jih navaja, da je učiteljica sama pri govorilnih urah (9,0%) in 

da se izmenjujeta (5,0%). 

Pod opravljanje drugih nalog, ki zgoraj niso bile navedene so strokovne delavke navedle še: 

-   Opazovanje otrok. 

- Pomočnica vzgojiteljice vpiše prisotnost, pošilja vabila in obvestila staršem, opravlja 

pogovore s starši pri prihodu in odhodu otrok. 

- Učiteljica sestavlja preizkuse, sestavlja dodatne naloge, vpisuje v e-Asistenta ter sestavlja 

program za otroke s primanjkljaji. 

- Vse naloge opravlja tudi vzgojiteljica,  kot učiteljica enako, razen vpisovanja ocen v 

spričevalo. 
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V okviru tega raziskovalnega vprašanja sem ugotovila naslednje: 

 Evalvacijo dela  izvajajo v vrtcu večinoma vzgojiteljice (64,0%), medtem ko jo v šoli 

izvajajo skupaj učiteljice in vzgojiteljice (74,0%). 

 Vpis realizacije ur v dnevnik izvajajo v vrtcu večinoma (76,0%) vzgojiteljice, v šoli pa 

učiteljice (80,0%). Tako vzgojiteljice v vrtcu kot učiteljice v šoli imajo večjo 

odgovornost za oddelek/ razred, zato je rezultat pričakovan. 

 Preverjanje in ocenjevanje se v vrtcu ne izvaja, medtem ko je v šoli večina anketirank 

izrazila, da to nalogo opravljata učiteljica in vzgojiteljica skupaj (52,0%). 

 Vpis opisne ocene v redovalnico se v vrtcu ne izvaja. V šoli, pa so mnenja, da je 

učiteljica (75,0%) kot razredničarka tista, ki vpisuje ocene v redovalnico. 

 Vpis opisne ocene v končno spričevalo se v vrtcu ne izvaja. Tako kot vpisujejo ocene 

v dnevnik učiteljice, tako jo vpisujejo tudi v končno spričevalo (73,0%). 

 Več anketirank  (85,0%) v šoli  je enakega mnenja kot v vrtcu (62,0%), da izvajata 

govorilne ure skupaj. Pričakovala sem, da bo v vrtcu manjša razlika, saj sem 

predvidevala, da vse strokovne delavke izvajajo govorilne ure skupaj. 

Pri tem sem ugotovila tudi to, da pomočnice vzgojiteljic nikoli same ne evalvirajo dela, ne 

vpisujejo realizacije ur v dnevnik in ne izvajajo same govorilnih ur. V šoli pa vzgojiteljica v 

manjših odstotkih sama izvaja vse naloge razen preverjanja in ocenjevanja. 

11.10 SODELOVANJE S STARŠI 

Pomembno področje skupnega dela je tudi sodelovanje s starši. Vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljic v vrtcu ter učiteljice in vzgojiteljice v šoli so odgovorne za otroke s strokovnega 

vidika in vidika zagotavljanja varnosti, dobrega počutja idr. obe strokovni delavki bi morali 

imeti enake moţnosti in dolţnosti sodelovanja s starši. Običajno sodelujejo s starši na 

roditeljskih sestankih, govorilnih urah in razrednih/oddelčnih nastopih za starše. Zanimalo me 

je, kako v timu strokovni delavki izvajata sodelovanja s starši. 
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11.10.1 Sodelovanje s starši na roditeljskih sestankih 

 

Graf 18: Prikaz sodelovanja s starši na roditeljskih sestankih. 

Strokovne delavke v vrtcu (38,0%) in šoli (36,6%) navajajo, da sta na roditeljskih sestankih 

najpogosteje  vedno prisotni obe (tabela 33 v prilogi). Prav tako jih večje število v vrtcu 

(24,4%) in šoli (36,2%) skupaj pripravi in se med pogovorom dopolnjujeta. Tu je med vrtcem 

in šolo ţe nekaj več razlike, saj v šoli na takšen način sodelujeta učiteljica in vzgojiteljica 

pogosteje. Pribliţno enak odstotek so navedle nekatere anketiranke, da samo pripravita skupaj 

(v vrtcu 14,1% in v šoli 17,0%). V vrtcu najredkeje sodelujejo s starši na roditeljskih 

sestankih tako, da je prisotna le vzgojiteljica (3,4%) oz. sta občasno prisotni obe delavki 

(3,8%) ter da vse pripravi in vodi le vzgojiteljica (5,1%). 

V šoli je podobno, saj je najmanjkrat prisotna le učiteljica, ki sama pripravi in vodi roditeljski 

sestanek (1,8%) oz. pripravita skupaj z vzgojiteljica, vendar pogovor vodi le učiteljica (2,7%). 
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11.10.2 Sodelovanje s starši na razrednih/oddelčnih nastopih za starše 

 

Graf 19: Prikaz sodelovanja s starši na razrednih/oddelčnih nastopih za starše. 

Tudi glede sodelovanja vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice  v vrtcu ter učiteljice in 

vzgojiteljice v šoli je enako kot pri roditeljskih sestankih (tabela 34 v prilogi). V vrtcu 

(41,0%) in šoli (36,7%) sta najpogosteje prisotni obe delavki in prav tako pripravita skupaj ter 

se med pogovorom dopolnjujeta (25,7% v vrtcu in 33,9% v šoli). Tu je večja razlika med 

vrtcem in šolo v skupni pripravi in dopolnjevanju, saj je na ta odgovor odgovorilo več 

strokovnih delavk v šoli in sicer 21 več kot v vrtcu. Vse ostale oblike sodelovanja so prisotne 

dosti manj, se pa najdejo posameznice, ki izvajajo razredne nastope za starše tudi drugače. 



117 

 

11.10.3 Sodelovanje s starši na govorilnih urah 

 

Graf 20: Prikaz sodelovanja s starši na govorilnih urah. 

Sodelovanje strokovnih delavk na govorilnih urah (tabela 35 v prilogi in graf 21) v vrtcu 

(28,8%) je najpogosteje izvedeno, tako, da sta vedno prisotni obe in se hkrati skupaj pripravita 

nanje ter se med pogovorom dopolnjujeta (24,0%). V šoli pa je ravno obratno, saj večina 

strokovnih delavk (35,2%) navaja, da se pripravita skupaj in se med pogovorom dopolnjujeta 

ter da sta vedno prisotni obe (32,0%). Zanimiva je tudi razlika med učiteljico in vzgojiteljico 

v vrtcu pri pripravi in vodenju govorilnih ur. V šoli učiteljica skoraj nikoli ne vodi pogovor 

sama (0,5%), medtem ko v vrtcu pogosteje vodi pogovor le vzgojiteljica (5,3%).  

Če povzamem, kako strokovni delavki v timu izvajata sodelovanje s starši, lahko iz dobljenih 

odgovorov anketirank ugotovim, da sta v vrtcu in šoli pri vseh treh oblikah sodelovanja s 

starši (roditeljski sestanki, razredni nastopi za starše in govorilne ure) najpogosteje vedno 

prisotni obe strokovni delavki. Skupaj se pripravita in se med pogovorom dopolnjujeta. 

Pričakovala sem, da bo več vzgojiteljic v vrtcu odgovorilo, da se s pomočnico vzgojiteljice 

pripravita skupaj, vendar pogovor vodi le vzgojiteljica, saj običajno pomočnice vzgojiteljic 

nimajo dosti besed pri teh oblikah sodelovanja s starši. 



118 

 

11.11 ENAKOPRAVNOST IN ENAKOVREDNOST ČLANOV TIMA 

Strokovne delavke v vrtcu in v šoli so si pri delu enakovredne, kar doseţejo z enakopravno 

delitvijo dela in nalog, skupnim načrtovanjem in izvajanjem dejavnosti/pouka, odprto 

komunikacijo in spoštovanjem svojih sodelavcev. Vzpostaviti morajo enakovreden odnos v 

učno-vzgojnem procesu. Medsebojno si morajo pomagati ter svoje delo usklajevati do 

najmanjših podrobnosti. Zanimalo me je, kakšne občutke imajo strokovne delavke v vrtcu in 

šoli o enakopravnosti ter o enakovrednosti članov tima. 

11.11.1 Enakopravnost v odnosu do druge članice tima 

 

Graf 21: Prikaz enakopravnosti v odnosu do druge članice tima. 

Na podlagi rezultatov prikazanih v tabeli 36 (v prilogi) in grafu 22 vidimo, da je večina 

(73,0%) anketiranih strokovnih delavk v vrtcu in šoli mnenja, da sta delavki v enakopravnem 

poloţaju. 16 pomočnic vzgojiteljice v vrtcu navaja, da je vzgojiteljica nadrejena in še 10, da 

se počutijo v podrejenem poloţaju. Lahko rečemo, da se ena četrtina anketirank v vrtcu  

počuti v podrejenem poloţaju. Podobno je tudi v šoli, kjer vzgojiteljice navajajo, da je 

učiteljica nadrejena (17,0%) in vzgojiteljica podrejena (8,0%). 
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Če izhajamo iz odgovorov na omenjeno raziskovalno vprašanje, lahko rečemo, da je deleţ 

tistih, ki so izrazile mnenje, da sta strokovni delavki v enakopravnem poloţaju, relativno 

visok. Meni se zdi 27,0% z občutki podrejenosti/nadrejenosti preveč. Vprašanje 

enakopravnosti bi bilo morda potrebno še nadalje raziskati, saj predstavlja eno od osnov, na 

kateri temelji dobro timsko delo. 

S hipotezo 1 sem predvidevala, da se pedagoški delavci v vrtcu ali šoli glede zaznavanja 

enakopravnega poloţaja v timu statistično pomembno razlikujejo:  torej učiteljice in 

vzgojiteljice v šoli in  vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v vrtcu se zaznavajo v 

enakopravnem poloţaju. Izid 

 - preizkusa (Kullbackov test): 


P=0,088 statistično 

pomembnih razlik ni potrdil in hipotezo H1 zavrnemo.  

11.11.2 Enakovrednost v odnosu do druge članice tima 

 

Graf 22: Prikaz enakovrednosti v odnosu do druge članice tima. 

Odgovori na to vprašanje so pokazali (tabela 37 v prilogi), da  se večina strokovnih delavk v 

vrtcu (87,0%) in v šoli (84,0%) počuti v svojem timu enakovredne. 13 vzgojiteljic in 

pomočnic vzgojiteljic v vrtcu se počuti manjvredno in 16 učiteljic in vzgojiteljic v šoli prav 

tako. Nobena anketiranka pa se ne počuti večvredno. 

S hipotezo 3 sem predvidevala, da imajo v vrtcu člani tima statistično pogosteje občutke 

manjvrednosti kot člani tima v šoli. Izid 

 - preizkusa (Pearsonov test 


P=0,547)  
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kaţe, da ne obstaja statistično pomembna razlika v zaznavanju občutkov manjvrednosti med 

vrtcem in šolo. Hipotezo 3 sem na osnovi dobljenih podatkov zavrnila. Na splošno gledano iz 

odgovorov anketirank lahko rečem, da so strokovne delavke v vrtcu in šoli počutijo v 

enakopravnem in enakovrednem poloţaju. Med njimi pa se nekatere počutijo manjvredne in v 

podrejenem poloţaju. Glede na svoje nekatere negativne izkušnje lahko rečem, da je v 

takšnem timu teţko delati. 

11.12 POMEMBNOST DEJAVNIKOV ZA DOBRO DELOVANJE TIMA 

Za dobro delovanje tima morajo biti zadovoljene posameznikove potrebe po varnosti in 

sprejetosti. Za to je potrebno medsebojno zaupanje, podpora in pomoč. Ob vsem tem pa ne 

gre brez iskrene in odprte komunikacije, pri kateri se posamezniki poslušajo. Posameznik 

mora zaupati vase in v druge člane, biti mora strpen do drugačnosti ter ob tem lahko pokaţe 

tudi svoja čustva. Z raziskovalnim vprašanjem sem ţelela ugotoviti, kaj je po mnenju 

strokovnih delavk v vrtcu ali šoli ključno za dobro delovanje tima. 
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Graf 23: Prikaz pomembnosti dejavnikov za dobro delovanje tima 

Strokovne delavke v vrtcu in šoli so pri naštetih lastnostih izraţale svoje mnenje o 

pomembnosti, ki naj bi bile ključne za dobro delovanje tima (tabela 38 v prilogi). Svoje 

mnenje so ocenjevale od 1-5, kar pomeni 1- ni pomembno in 5- zelo pomembno. 

V vrtcu navajajo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice, da je za dobro delovanje tima 

najbolj pomembna medsebojna podpora (M=4,84). Takoj za podporo pa je zaupanje (M=4,83) 

in  sprotno reševanje konfliktov (M=4,83). Sledi medsebojna pomoč in odprta komunikacija. 

Najmanj pomembno za delovanje tima so ocenile medsebojne pohvale (M=4,45) in kazanje 

lastnih čustev (M=3,79). 

V šoli pa menijo učiteljice in vzgojiteljice drugače, saj je zanje najbolj pomembno za dobro 

delovanje tima zaupanje s povprečno oceno 4,89, sprotno reševanje konfliktov  (M=4,88) ter 
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medsebojna pomoč (M=4,86). Sledi medsebojna podpora in zaupanje. Tudi one so ocenile za 

najmanj pomembno medsebojne pohvale (M=4,32) in kazanje lastnih čustev (M=3,55). 

Če torej povzamemo skupne ugotovitve glede primerjave vrtca in šole, lahko rečemo, da je za 

vse strokovne delavke za dobro delovanje tima zelo pomembno zaupanje, medsebojna 

podpora in pomoč ter sprotno reševanje konfliktov. Predvidevala sem, da bodo anketiranke 

bolj izpostavile varnost in sprejetost, počutje v timu. Medsebojne pohvale in kazanje lastnih 

čustev se jim zdi nepomembno. Po odgovorih anketirank lahko sklepam, da so med članicami 

tima razviti socialno-emocionalni odnosi, kar dobro vpliva na timsko delo.   

11.13 OVIRE IN TEŢAVE PRI TIMSKEM DELU 

Strokovne delavke v vrtcu in šoli delajo v timu, kjer se je potrebno tudi medsebojno 

prilagajati. Včasih pa kljub temu pride do ovir in teţav, ki jih je potrebno sproti reševati. 

Ovire so običajno organizacijske, komunikacijske, osebne, medosebne idr. in so splošnejše od 

problemov oz. teţav.  Pogosto se dogaja, da pri skupnem delu prihaja do konfliktov, ki pa so 

v bistvu problemi medosebne narave. Pojav konfliktnih situacij v timu je zato normalen pojav 

in celo koristen, saj se z uspešnim reševanjem le-teh povečuje samozaupanje in samozavest 

članov. 

Strokovne delavke v vrtcu in na šoli so ocenile pogostost srečavanje s teţavami pri timskem 

delo (nikoli, včasih, pogosto in vedno).  

Še posebej me je zanimalo, kako pogosto se strokovni delavki v vrtcu in  na šoli srečujeta z 

določenimi ovirami in teţavami. 
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Tabela 21: Pogostost srečevanja z težavami pri timskem delu. 

 

Pogostost srečevanja z teţavami pri timskem delu N M 
Standardni 

odklon 

Teţave s prilagajanjem 
V šoli 100 1,81 0,71 

V vrtcu 100 1,89 0,79 

Teţave s pripravljenostjo na sodelovanje 
V šoli 100 1,63 0,75 

V vrtcu 100 1,76 0,82 

Teţave z usklajevanjem časa 
V šoli 100 2,03 0,70 

V vrtcu 100 2,03 0,76 

Teţnja posameznika po vodilni vlogi 
V šoli 100 1,74 0,86 

V vrtcu 100 1,60 0,82 

Pristranskost posameznika 
V šoli 100 1,58 0,77 

V vrtcu 100 1,61 0,75 

Nelagodje ob prisotnosti druge osebe 
V šoli 100 1,23 0,47 

V vrtcu 100 1,40 0,62 

Oteţena verbalna in neverbalna komunikacija 
V šoli 100 1,56 0,77 

V vrtcu 100 1,49 0,70 

Neenakomerna porazdelitev dela 
V šoli 100 1,66 0,76 

V vrtcu 100 1,73 0,81 

Neenakopraven poloţaj 
V šoli 100 1,59 0,84 

V vrtcu 100 1,62 0,85 

Posameznikove bojazni, dileme in predsodki 
V šoli 100 1,48 0,61 

V vrtcu 100 1,63 0,65 

Ovire v zvezi s statusom 
V šoli 100 1,27 0,55 

V vrtcu 100 1,45 0,64 

Teţave zaradi prekratke sočasnosti 
V šoli 100 1,62 0,65 

V vrtcu 100 1,76 0,78 

Strah pred neuspehom 
V šoli 100 1,33 0,51 

V vrtcu 100 1,48 0,59 

Delovna preobremenjenost 
V šoli 100 2,06 0,72 

V vrtcu 100 2,30 0,72 
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Graf 24: Prikaz pogostosti srečevanja s težavami pri timskem delu 

Pod drugo so navedle: 
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- Velika težava je v odnosu vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice, ker vzgojiteljice ne 

sprejemajo skupnega-timskega dela. Še vedno je zakoreninjena vloga vzgojiteljice v 

preteklosti. 

- Vodilni (ravnatelj) spodbuja neenakovrednost in daje pomočnice vzgojiteljic v manjvreden 

položaj. Onemogoča timsko sodelovanje, saj preprečuje sodelovanja na govorilnih urah, 

aktivih, srečanjih s starši, ... Pomočnice vzgojiteljice delajo 8 ur neposredno z otroki. 

- Vzgojiteljica ima v šoli manj odgovornosti, pogosto tudi manj dela s "papirologijo". 

- Največkrat so težave z usklajevanjem terminov za timske sestanke. Poleg tega se srečujemo s 

težavami pri dodeljevanju nalog, ker včasih niso jasno razdeljene. 

- Težave omenjam iz izkušenj iz preteklosti.  

 

Iz tabele 21 lahko razberemo pogostost srečevanja z teţavami pri timskem delu v vrtcu in šoli. 

Anketirane strokovne delavke v vrtcu navajajo, da se najpogosteje srečujejo z delovno 

preobremenjenostjo (M=2,30). Prav tako so mnenja, da imajo pogosto teţave z usklajevanjem 

časa (M=2,03), s prilagajanjem (M=1,89), pripravljenostjo na sodelovanje ter teţave zaradi 

prekratke sočasnosti(M=1,76) in neenakomerno porazdelitvijo dela (M=1,73). Temu sledijo 

posameznikove bojazni, dileme in predsodki (M=1,63), neenakopraven poloţaj (M=1,62) ter 

pristranskost posameznika (M=1,61). Najmanj pogosto vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic 

se srečujejo z oteţeno verbalno in neverbalno komunikacijo (M=1,49), strahom pred 

neuspehom (M=1,48), ovirami v zvezi s statusom (M=1,45) in nelagodjem ob prisotnosti 

druge osebe (M=1,40). 

Anketirane strokovne delavke v šoli se prav tako najpogosteje srečujejo z delovno 

preobremenjenostjo (M=2,06). Menijo, da je pogosto teţava z usklajevanjem časa (M=2,03), s 

prilagajanjem (M=1,81), s teţnjo posameznika po vodilni vlogi (M=1,74) in neenakomerno 

porazdelitvijo dela (M=1,66). Najmanj pogosto se učiteljice in vzgojiteljice srečujejo s 

posameznikovimi bojaznimi, dilemami in strahovi (M=1,48), strahom pred neuspehom  

(povprečje ocen 1,56), ovirami v zvezi s statusom (M=1,27) in nelagodjem ob prisotnosti 

druge osebe (M=1,23). 

Po rezultatih sodeč lahko zaključim, da se strokovne delavke v vrtcu in šoli najpogosteje 

srečujejo z  zelo podobnimi teţavami. Za vse je zelo velika teţava delovna preobremenjenost, 

usklajevanje časa in prilagajanje. Strokovne delavke v vrtcu in šoli imajo veliko nalog, ki jih 

morajo vsakodnevno opraviti. Poleg nalog pa imajo še dodatne zadolţitve, zato zaznavajo 
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delovno preobremenjenost. Če ţelita strokovni delavki timsko načrtovati in evalvirati je 

potrebno uskladiti tudi čas, ko to lahko naredita, kar je pogosto teţko. Glede na to, da v 

oddelku/ razredu izvajata vzgojno-izobraţevalno delo dve strokovni delavki se morata med 

seboj tudi prilagajati. Nekatere strokovne delavke se teţko prilagodijo drugi, zato pride 

pogosto do teţav. Najmanj teţav zaznavajo pri strahu pred neuspehom, ovirami v zvezi s 

statusom in nelagodjem ob prisotnosti druge osebe. 

11.14 PREDNOSTI TIMSKEGA DELA 

Timsko delo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v vrtcu ter učiteljice in vzgojiteljice v 

šoli ima tudi veliko prednosti. Člani tima se med seboj dopolnjujejo v znanju, sposobnostih in 

spretnostih.  Razdelijo si naloge in vloge in se pri tem spodbujajo, podpirajo in pomagajo. Vse 

to jim daje občutek pripadnosti in sprejetosti. Članici tima lahko izkoristita svoja močna 

področja ter z njimi dopolnjujeta šibka področja drugih. Konkretne pozitivne izkušnje s 

timskim delom so zelo pomembne za vse pedagoške delavce. In te izkušnje morajo deliti tudi 

z drugimi. 

Strokovne delavke v vrtcu in na šoli so prepoznale prednosti pri timskem delu in ocenjevale 

njihovo pogostost (nikoli, včasih, pogosto in vedno), kar je prikazano v tabeli 39 (v prilogi).  

Z raziskovalnim vprašanjem sem ţelela ugotoviti, kako pogosto strokovni delavki v vrtcu in 

na šoli prepoznavajo prednosti, ki jih prinaša timsko delo. 
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Graf 25: Prikaz pogostosti potrjevanja prednosti timskega dela. 
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Anketirane strokovne delavke v vrtcu navajajo, da najpogosteje prepoznajo prednost  

timskega dela pri skupnem reševanju problemov (M=3,45). Prednosti timskega dela 

prepoznajo tudi v laţjem sprotnem spremljanju otrok (M=3,36), medsebojnem dopolnjevanju 

članov glede znanja, sposobnosti in spretnosti (M=3,27). Menijo, da člani tima laţje 

izkoristijo svoja močna področja in z njimi dopolnjujejo šibka področja drugih (M=3,22). Kot 

prednost najmanj pogosto prepoznajo večjo fleksibilnost dela pri izvajanju/ poučevanju 

(M=3,11), večjo samozavest in samopodobo (M=3,04) in večjo soodvisnost in medsebojno 

povezanost (M=2,93). 

V  šoli pa učiteljice in vzgojiteljice navajajo, da je najpogostejša prednost timskega dela laţje 

sprotno spremljanje učencev (M=3,52). Glede na povprečne vrednosti ocen sledi skupno 

reševanje problemov (M=3,40), medsebojno dopolnjevanje članov glede znanja, sposobnosti 

in spretnosti (M=3,35). Menijo, da člani tima lahko izkoristijo svoja močna področja in z 

njimi dopolnjujejo šibka področja drugih (M=3,25). Najmanj pogosto prepoznajo prednosti 

timskega dela glede večjega občutka pripadnosti (M=2,99), večje samozavesti in boljše 

samopodobe (M=2,90) ter večje soodvisnosti in medsebojne povezanosti (M=2,89). 

Na podlagi rezultatov lahko zaključim, da strokovne delavke v vrtcu in šoli najpogosteje 

prepoznavajo prednosti timskega dela zlasti pri sprotnem spremljanju otrok/učencev in 

sprotnem reševanju problemov. Timsko delo jim omogoča več časa za opazovanje in 

spremljanje otrok, za kar menim, da je res velika prednost sodelovanja. Pri tem pa seveda 

prihaja tudi do konfliktov, ki jih je najbolje rešiti takoj in z odkritim pogovorom. Vse 

anketiranke so mnenja, da se medsebojno dopolnjujejo glede znanja, sposobnosti in 

spretnosti. Ob tem izkoristijo svoja močna področja in z njimi dopolnjujejo šibka področja 

drugih. Med strokovnimi delavkami poteka bolj odprta in profesionalna komunikacija ter 

večja medsebojna pomoč. Izrazite prednost timskega dela v primerjavi z individualnim, pa ne 

zaznavajo na področju večje soodvisnosti, medsebojne povezanosti, pripadnosti timu in 

samozavesti. Povprečne ocene na omenjenih področjih se gibljejo okoli ocene 3 – pogosto. 

Najmanj pogosto prepoznajo prednost timskega dela v večji soodvisnosti in medsebojni 

povezanosti. Timsko delo jim ne prinaša večje samozavesti in boljše samopodobe, kot tudi ne 

večjega občutka pripadnosti timu.  
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12 ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu sem ţelela s teoretično analizo strokovnih spoznanj iz strokovne literature 

opredeliti pojme in dejavnike, ki vplivajo na timsko delo v vrtcu in šoli. Za laţje razumevanje 

opredeljenega problema sem natančno opredelila tim, tandem vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljice v vrtcu in tandem učiteljice in vzgojiteljice v osnovni šoli ter vse značilnosti 

tima, npr. procese oblikovanja tima in dogajanja v timu, etape timskega dela, probleme in 

konflikte ter njihovo reševanje S poglobljenim študijem literature o timskem delu na splošno 

sem si ţelela oblikovati mnenje glede timskega dela v vrtcu in šol, tako da sem povezala 

teoretična izhodišča iz literature in osebne izkušnje. Z raziskavo sem ţelela raziskati 

značilnosti timskega dela v vrtcu in šoli ter ju primerjati med seboj. Posebej me je zanimalo 

timsko delo med vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice v vrtcu ter timsko delo med 

učiteljico in vzgojiteljico v šoli. Zanimalo me je tudi kako delujejo timi v obeh delovnih 

okoljih. Osrednji cilj diplomskega dela je bil preveriti, kako je organizirano timsko delo v 

vrtcu in šoli, kdo pri njem sodeluje, kako strokovni delavci izvajajo vse tri etape timskega 

dela, v čem se člani tima dopolnjujejo, kako si razdelijo naloge, kako timsko sodelujejo s 

straši. Pri sami raziskavi sem ţelela ugotoviti tudi, ali se vsi člani v timu počutijo 

enakopravne in ali imajo občutke enakovrednosti ter katere prednosti in slabosti timskega dela 

prepoznavajo pri svojem delu. Vse to sem preverjala z anketnim vprašalnikom. 

 

Z opravljeno raziskavo sem ugotovila, da ima vodstvo vrtca oz šole odločilno besedo pri 

oblikovanju tima. Strokovne delavke si ne izbirajo sodelavk v tandemu. Osebno menim, da 

takšna situacija ni najboljša, saj postavljeni timi v realnosti ne funkcionirajo najbolje. Če se 

delavki v vrtcu ali šoli med seboj dobro ujameta ţe na samem začetku, delo poteka takoj 

veliko kvalitetnejše.  

 

V raziskavo zajete strokovne delavke skupaj timsko načrtujejo, timsko poučujejo in timsko 

evalvirajo.  Vse strokovne delavke se dobro zavedajo, da so posamezne etape timskega dela 

potrebne za delo v vrtcu in šoli. 

Ugotovila sem, da vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v vrtcu ter učiteljice in vzgojiteljice 

v prvem razredu osnovne šole skupaj najpogosteje načrtujejo letno pripravo enkrat na leto, 

dnevno pripravo vsak dan sproti, tedensko pripravo enkrat na teden, tematske sklope enkrat na 

mesec oz. enkrat na teden, dneve dejavnosti in sodelovanje s straši enkrat na mesec. Vseeno 

pa preseneča podatek, da med anketirankami obstaja kar nekaj takšnih, ki nikoli niso timsko 
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načrtovale. Iz rezultatov izhaja, da so v vrtcu tega mnenja pomočnice vzgojiteljic v šoli pa 

nekatere vzgojiteljice. Na splošno pa se strokovne delavke zavedajo pomena dobrega 

timskega načrtovanja. 

S hipotezo H2 sem predvidevala, da timi v šoli pogosteje timsko načrtujejo kot timi v vrtcu. 

Rezultati kaţejo na relativno veliko razliko med vrtcem in šolo pogostosti timskega 

načrtovanja. Z ugotovitvijo, da timi v šoli dejansko pogosteje timsko načrtujejo dnevno 

pripravo, tedensko pripravo, tematske sklope, dneve dejavnosti in sodelovanje s straši, lahko 

delno potrdim hipotezo. Rezultati je namreč ne potrjujejo v delu, kjer gre za načrtovanje letne 

priprave, saj  v tem ni statistično pomembnih razlik med vrtcem in šolo. 

 

V raziskavo zajete strokovne delavke skupaj izvajajo pouk oz dejavnosti tako, da se sprotno 

prepletajo in se dopolnjujejo. Delo si delijo po predmetih v šoli in po kotičkih v vrtcu, saj 

vsaka od članic prevzame vodenje določenih predmetov. Pouk/dejavnosti vodita hkrati, tako 

da ena frontalno vodi delo (razlaga, vodi, usmerja in daje navodila), druga pa učencem nudi 

individualno pomoč. Po končanem delu skupaj evalvirajo vedenje otrok in se pogovorijo o 

teţavah pri izvedbi. Najmanjši poudarek pri evalviranju dajo na dogajanje in doţivljanje v 

timu. Pri evalvacijo zaznavajo tudi določene prednosti, saj si tako izmenjujejo mnenja in 

ideje, laţje rešijo nastajajoče teţave. Hkrati pa menijo da se pri evalvaciji najmanj 

profesionalno razvijajo in se učijo na napakah, da jih naslednjič ne ponovijo. 

 

Delo med vrtcem in šolo se razlikuje; v vrtcu je vzgojiteljica tista, ki piše priprave, načrtuje 

delo in dejavnosti, ki bodo potekale, pomočnica vzgojiteljice pa ji pri tem le pomaga. V šoli 

pa učiteljica in vzgojiteljica delo načrtujeta skupaj po učnem načrtu, skupaj pišeta priprave in 

poučujeta. Lahko rečemo, da sodelujeta kot tim in to sodelovanje med njima je zelo 

pomembno. Na podlagi odgovorov lahko z gotovostjo trdim, da se strokovne delavke v vrtcu 

in šoli dopolnjujejo v pedagoškem in vzgojnem delovanju, različnih spretnostih in v odnosu 

do otrok. Menim, da je to nujno potrebno, saj je za doseganje ciljev potrebno izkoristiti 

dopolnjevanje članic tima na več področjih. Prav tako si med seboj delijo določene naloge. V 

vrtcu je vzgojiteljica tista, ki dela evalvacijo dela, vpisuje realizacijo ur v dnevnik in ima sama 

govorilne ure. Osebno menim, da bi morali obe članici tima več sodelovati skupaj, saj bi tudi 

pomočnica vzgojiteljice morala imeti nalogo evalvirati delo in biti na govorilnih urah. V šoli 

je učiteljica razredničarka, zato je njena naloga, da vpisuje realizacijo ur v dnevnik, opisno 

oceno v dnevnik in končno spričevalo. Evalvacijo dela, preverjanje in ocenjevanje znanja ter 

govorilne ure pa izvajajo skupaj. 
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Raziskovala sem  tudi sodelovanje s starši na roditeljskih sestankih, razrednih nastopih za 

starše in govorilnih urah. Izkazalo se je, da sta tako vrtcu kot tudi v šoli, vedno prisotni obe 

članici tima. Po rezultatih sodeč, lahko menim, da se vse anketirane strokovne delavke 

zavedajo pomembnosti dobrega sodelovanja s straši. Če sta članici tima dobro pripravljeni in 

usklajeni pri delu imajo starši zelo dobro mnenje o njunem delu. Po drugi strani pa v 

situacijah, ko je ena izmed članic nekje v ozadju in nima pri tem besed, starši lahko dobijo 

občutek, da njena vloga ni pomembna.  

Za dobro delovanje tima vse anketiranke menijo, da je zelo pomembno zaupanje, odprta 

komunikacija in medsebojna podpora. Če zaupanja ni pride do konfliktov, ki jih je potrebno 

sproti reševati. Dobrodošla je tudi medsebojna pomoč. 

 

Z raziskavo sem ugotavljala tudi kakšno je zaznavanje enakopravnosti in enakovrednosti 

strokovnih delavk timih v vrtcu in šoli. Ugotovila sem, da večina anketirank meni, da so v 

enakopravnem in enakovrednem odnosu do druge članice tima. Nekaj vzgojiteljic v šoli in 

pomočnic vzgojiteljic v vrtcu pa se počuti v podrejenem poloţaju. 

 

S hipotezo H1 sem predvidevala, da se pedagoški delavci v vrtcu ali šoli glede zaznavanja 

enakopravnega poloţaja v timu statistično pomembno razlikujejo: torej učiteljice in 

vzgojiteljice v šoli se pogosteje zaznavajo v enakopravnem poloţaju kot vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljic v vrtcu. Ker analizirani rezultati nakazujejo, da ne obstaja statistično 

pomembna razlika v zaznavanju enakopravnosti med strokovnimi delavkami v vrtcu in v šoli, 

zavračam hipotezo H1. 

 

S tretjo hipotezo (H3) sem predvidevala, da imajo v vrtcu člani tima statistično pogosteje 

občutke manjvrednosti kot člani tima v šoli. Tudi tu analizirani rezultati nakazujejo, da ne 

obstaja statistično pomembna razlika v zaznavanju manjvrednosti med strokovnimi delavkami 

v vrtcu in v šoli. Hipotezo H3 sem na osnovi dobljenih podatkov zavrnila. Statistično gledano 

ugotavljam, da te razlike veljajo samo za vzorec in ne za populacijo. Rezultati analize anket 

so me zelo presenetili, saj sem pričakovala in bila mnenja, da se učiteljice in vzgojiteljice v 

šoli pogosteje zaznavajo v enakopravnem poloţaju kot vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic 

v vrtcu. Osebno še vedno mislim, da v vrtcu niso v tako enakopravnem odnosu, čeprav 

rezultati opravljene ankete kaţejo drugače. Moje razmišljanje izhaja it tega, da je pogosto še 
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vedno vzgojiteljica tista, ki ima vodilno vlogo pri delu in odloča o tem, kako bo delo 

potekalo. 

 

Kot največjo oviro in problem so udeleţenke poudarile dejstvo, da so delovno 

preobremenjene. Menijo, da imajo preveč nalog, ki jih zahtevata kurikulum in učni načrt in 

premalo časa.  V šoli je vzgojiteljica ponekod še vedno prisotna le dve uri dnevno v razredu, 

zato prihaja do teţav z usklajevanjem časa. V vrtcu pa se pojavlja enak problem, ker je teţko 

uskladiti čas za vse etape timskega dela. Poleg tega nekatere strokovne delavke menijo, da je 

teţava tudi v prilagajanju. Če se strokovni delavki v vrtcu ali šoli med seboj ne ujameta in si 

ne zaupata, se teţko druga drugi prilagodita. Še večja teţava pa nastopi v primeru, da je ena 

od njiju individualistka, ki se ne prilagaja. V tem primeru je delo v razredu ali oddelku vrtca 

zelo teţko.  

 

Ugotavljam, da anketiranke v največji meri vidijo prednost timskega dela v boljšem sprotnem 

spremljanju otrok in reševanju problemov. Ker sta prisotni dve delavki, je dejansko laţje 

spremljati otroke in si ob tem zabeleţiti določena opaţanja. Prednost timskega dela čutijo tudi 

v medsebojnem dopolnjevanju znanja, sposobnosti in spretnosti. Svoja močna področja 

izkoristijo tako, da z njimi dopolnjujejo šibka področja drugih. Med njimi poteka bolj odprta 

in profesionalna komunikacija. Za uspešno in kvalitetno nadaljnje timsko delo je izredno 

pomembno, da se strokovne delavke v vrtcu in šoli zavedajo tako prednosti kot tudi 

problemov, ki jih prinaša skupno delo. Pri delu morajo uporabiti predvsem dobre, pozitivne 

izkušnje. To pomaga pri prepoznavanju znakov, ki nakazujejo na teţave ali napetosti, saj 

lahko pravočasno preprečijo konflikte oziroma nesporazume. Dobro je, da te dobre izkušnje 

delijo z drugimi, bodisi s pogovorom ali pa napišejo kakšen strokovni članek, ki ga objavijo v 

reviji ali časopisu. Nikakor ne smejo pozabiti, da je glavni namen njihovega dela čim boljša 

skrb za otroke in njihov napredek. 

 

Vsako timsko delo se začenja pri nas samih, pri naših bojaznih in pričakovanjih, ko imamo 

prve izkušnje s timskim delom. S tem znanjem se ne rodimo, ampak se ga učimo ob aktivnem 

delu, s študijem literature. Do svoje prve zaposlitve o timskem delu nisem veliko razmišljala. 

Med študijem sem o timskem načinu dela veliko slišala, potem pa pridem v sluţbo in sem 

brez nekega posebnega uvajanja član tima. Imam  sicer teoretično podlago, vendar sem čisto 

brez izkušenj, kar čez noč postanem del tega in če imam srečo, so v moji sredini takšni ljudje, 

ki z veseljem delijo svoje izkušnje in te usmerjajo. Po nekaj letih dela in izkušenj z različnimi 
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sodelavci v različnih vlogah imam ustvarjeno lastno mnenje, kako si lahko dober član tima in 

kako lahko čim več doprineseš k dobremu delovanju. Med prebiranjem literature začneš 

razmišljati o vsem skupaj in če se samo malo poglobiš, ugotoviš, da vse delo pravzaprav  

poteka timsko, ne le v sluţbi, temveč tudi doma v druţini. Človek je bitje, ki se vse ţivljenje 

uči in ne more uspešno delovati brez sodelovanja z drugimi ljudmi.  

 

Skozi  svojo prakso sem spoznala, da je timsko delo zelo pomembno zame in za učence. Le s 

kakovostnim delom v timu, lahko zagotovimo kakovostno in učinkovito delo v učilnici. S 

sproščenim in zaupljivim odnosom lahko nudimo učencem zgled za sodelovalno učenje in 

zaupanje med vrstniki. S skupinskim in sodelovalnim učenjem pa se učenci učijo tudi 

socialnih veščin. S timskim delom lahko bogatimo svoje izkušnje in razvijamo pozitivno 

samopodobo vsakega člana tima. Strokovnost dobi večjo potrditev in veljavo, smo bolj strpni 

do mnenj in ţelja drugih. Učencem smo tako boljši vzor, saj jih na podlagi lastnih izkušenj 

laţje usmerjamo v sodelovalno učenje.  
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IV. PRILOGA 

1. ANKETNI  VPRAŠALNIK ZA PEDAGOŠKE DELAVCE 

                                                        

Spoštovani! 

Sem Nataša Bjelajac in na Pedagoški fakulteti v Ljubljani pripravljam diplomsko delo z 

naslovom Primerjalna analiza timskega dela v vrtcih in šolah, v katerem ţelim raziskati 

posebnosti, podobnosti in razlike timskega dela v obeh navedenih okoljih. 

Prosim vas, da na vprašanja v vprašalniku iskreno odgovorite. Vprašalnik je anonimen, 

podatki bodo uporabljeni le v namene diplomskega dela. Ker je večina anketiranih strokovnih 

delavcev ţenskega spola, bom v nadaljevanju uporabljala izraze učiteljica, vzgojiteljica in 

pomočnica vzgojiteljice. 

 

Ţe v naprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje, za iskrene odgovore ter za čas, ki ste ga 

namenili izpolnjevanju tega vprašalnika. 

 

Na vprašanja odgovorite tako, da obkroţite črko pred ustreznim odgovorom ali v tabeli 

označite s kriţcem. 

 

I. del: Splošni podatki: 

1. Spol (obkroţite):   M       Ţ  

 

2. Vaša starost:   

a) do 25 let   

b) 26 – 35   

c) 36 – 45  

d) 46 – 55  

e) 56 in več  

 

3. Smer  izobrazbe 

a) Učiteljica razrednega pouka  

b)  Vzgojiteljica predšolskih otrok  

c) Pomočnica vzgojiteljice 

d)  Drugo:__________________________            

                  

4.  Stopnja izobrazbe: 

a) Srednja šola druge smeri s 

prekvalifikacijo  

b)  Srednja vzgojiteljska šola  

c) Višja šola (2 letna)  

d) Visoka strokovna (3 letna)  

e) Univerzitetna (4 letna)  

f) Drugo:___________________

 

5. Delam  :         

a) V šoli  b) V vrtcu 
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6. Število zaposlenih v šoli/ vrtcu:   

a) Do 10  -                                                              

b) 11- 20                                                               

c) 21-  40                                                               

d) 41 – 60  

e) 61 – 80 

f) 81 – 100 

g) nad 100 

 

7.  Vrsta okolja, kjer opravljam delo: 

a) Mestno okolje  

b) Podeţelsko okolje  

 

8.  Delovno mesto: 

a) Učiteljica v šoli  

b) Vzgojiteljica v šoli  

c) Vzgojiteljica v vrtcu  

d) Pomočnica vzgojiteljice v vrtcu   

e) Drugo: __________________

 

9. Koliko let delate v vzgoji in izobraţevanju? 

 

a) do 5 let 

b) 6 -10 let  

c) 11 – 15 let  

d) 16 -20 let 

e) 21 -25 let  

f) 26-30 let  

g)  31 in več  

 

10. V razredu oz vrtcu delam skupaj z: 

a) Učiteljico  

b) Vzgojiteljico  

c) Pomočnico vzgojiteljice 

d) Drugo strokovno delavko 

e) Drugo: ______________________ 

 

II. del: Delo v timu in organizacija 

 

11. Oblikovanje vašega tima je temeljilo:  

 

a)  na samostojni odločitvi (izbiri) vodstva šole  

b)  na samostojni odločitvi (izbiri) članov tima  

c)  na vzajemnem dogovoru med vodstvom in člani tima  

d)  drugo: _______________________________________ 
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12. Kaj  vse timsko načrtujete : 

 Nikoli Enkrat 

na leto 

Enkrat 

na mesec 

Večkrat 

na mesec 

Enkrat 

na teden 

Večkrat 

na teden 

Vsak 

dan 

sproti 

Letno 

pripravo 
       

Dnevno 

pripravo 
       

Tedensko 

pripravo 
       

Tematske 

sklope 
       

Dneve 

dejavnosti 
       

Sodelovanje 

s starši 
       

Drugo: 

 

       

 

Drugo:____________________________________________________ 

  

13. Kako pogosto sodelujete pri:  

 

 nikoli včasih pogosto vedno 

Timskem načrtovanju     

Timskem izvajanju/ poučevanju     

Timski evalvaciji     

 

14. Izrazite svoje mnenje: Za moj tim v razredu ali v oddelku vrtca je značilno, da se 

člani dopolnjujemo: 

 nikoli včasih pogosto vedno 

V strokovnem znanju     

Z idejami     

V pedagoškem delovanju     

Pri izvajanju govorilnih ur     

V vzgojnem delovanju     

V različnih spretnostih     

V načinu dajanja povratnih informacij otrokom     

V odnosu do otrok     

 

Navedite še kje se člani tima lahko dopolnjujejo, pa ni bilo navedeno v prejšnji tabeli: 

Drugo:_________________________________________________________________ 

15. Kdo sodeluje pri timskem načrtovanju v vašem strokovnem timu?  

a) Samo učiteljice 

b) Samo  vzgojiteljice  

c) Vedno učiteljice in vzgojiteljice skupaj  

d) Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice  
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16. Kako pogosto  s sodelavko izvajata načrtovan pouk/dejavnosti? 

 

 nikoli redko pogosto vedno 

Aktivnosti/pouk izvajava hkrati obe.     

Pri vodenju aktivnosti/ pouka se izmenjujeva- vsaka  

vodi delo del časa 
    

Aktivnosti/ pouk vodi le ena (npr. v šoli učiteljica, v 

vrtcu vzgojiteljica), druga (v šoli vzgojiteljica, v vrtcu 

pa pomočnica vzgojiteljice) pa le pomaga. 
    

Aktivnosti/ pouk vodi ena vzgojiteljica, učiteljica 

sodeluje tako, da pomaga otrokom. 
    

Delo si deliva po predmetih ali aktivnostih (vsaka 

prevzema vodenje določenih predmetov). 
    

Delo si deliva po kotičkih (vsaka deluje v določenem 

kotičku). 
    

Pri izvajanju se sprotno prepletava in dopolnjujeva     

Ena frontalno vodi delo (razlaga, vodi,usmerja, daje 

navodila), druga otrokom/učencem nudi individualno 

pomoč. 
    

Ena vodi aktivnosti, druga ji  pri tem asistira 

 
    

 

Navedite, če s sodelavko izvajata načrtovan pouk/dejavnosti še kako drugače, pa ni bilo 

navedeno v prejšnji tabeli. 

Drugo:___________________________________________________________ 

 

17. Kaj  timsko evalvirata?   (Obkroţite lahko več odgovorov.) 

 nikoli redko pogosto vedno 

Doseganje vzgojno izobraţevalnih ciljev     

Dogajanje in doţivljanje v timu     

Vedenje  otrok v razredu/skupini     

Teţave pri izvedbi     

Drugo:___________________________________________________________ 

 

18. V čem prepoznate prednosti timske evalvacije pedagoškega dela? 

(Obkroţite lahko več odgovorov.) Pri timski evalvacije se: 

 

a)  Profesionalno se razvijam  

b) V timu si izmenjujeva mnenja in ideje  

c) V timu lahko laţje rešimo nastajajoče teţave  

d) Prispevava k izboljšanju pouka/dejavnosti  

e) Učimo na napakah in jih naslednjič ne ponovimo  

f) Drugo:______________________________________ 
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19. Kdo v vašem timu opravlja navedene naloge? 

(Izpolnite samo tisti del vprašanj, ki se nanaša na vaše delovno mesto) 

 

 

Učiteljica Vzgojiteljica 
Pomočnica 

vzgojiteljice 

Skupaj 

 

Se 

izmenjujeva 

Vsaka 

tisto 

kar 

vodi 

Evalvacija dela       

Vpis  realizacije 

ur v dnevnik      
 

Preverjanje in 

ocenjevanje 

znanja 
     

 

Vpis opisne ocene 

v redovalnico 
     

 

Vpisuje opisne 

ocene v končno 

spričevalo 
     

 

Govorilne ure  
 

 
   

 

 

Navedite še druge naloge, ki niso bile navedene v prejšnji tabeli: 

Drugo:______________________________________________________ 

 

20. Kako v timu izvajate sodelovanje s starši? 

 Roditeljski 

sestanki 

Razredni nastopi 

za starše 

Govorilne 

ure 

Prisotna le učiteljica    

Prisotna le vzgojiteljica    

Prisotna le  pomočnica 

vzgojiteljice 
   

Občasno sva prisotni obe    

Vedno sva prisotni obe    

Pripraviva skupaj    

Pripraviva skupaj in se med 

pogovorom dopolnjujeva 
   

Pripraviva skupaj vendar pogovor 

vodi le učiteljica 
   

Pripraviva skupaj vendar pogovor 

vodi le vzgojiteljica 
   

Pripravi in vodi le učiteljica    

Pripravi in vodi le vzgojiteljica    

 

21. Kako v vašem timu zaznavate svojo enakopravnost v odnosu do druge članice 

tima? 

a) Učiteljica je nadrejena  

b) Vzgojiteljica je nadrejena  

c) Učiteljica je podrejena 

d) Vzgojiteljica je podrejena 

e) Pomočnica vzgojiteljice je nadrejena  
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f) Pomočnica vzgojiteljice je podrejena  

g) Sva v enakopravnem poloţaju  

 

22. Kako v vašem timu zaznavate svojo enakovrednost v odnosu do druge članice 

tima? 

a) Počutim se enakovredno  

b) Počutim se manjvredno 

c) Počutim se večvredno 

 

III. Del: Prednosti in slabosti timskega dela 

 

23. Kaj je po vašem mnenju ključno za dobro delovanje tima?  

(ocenite z lestvico od 1-5,kar pomeni 1-ni pomembna, 5- zelo pomembna.) 

Lastnosti, ključne za delovanje tima 1 (ni pomembna) 2 3 4 5 (zelo pomembna) 

Medsebojna podpora      

Medsebojna pomoč      

Medsebojne pohvale      

Kazanje lastnih čustev      

Zaupanje      

Odprta komunikacija      

Strpnost do drugačnosti      

Sprotno reševanje konfliktov      

Varnost in sprejetost      

 

24. Kako pogosto se pri svojem timskem delu srečujete z navedenimi ovirami in 

teţavami:  

 nikoli včasih pogosto vedno 

Teţave s prilagajanjem     

Teţave s pripravljenostjo na sodelovanje     

Teţave z usklajevanjem časa     

Teţnja posameznika po vodilni vlogi     

Pristranskost posameznika     

Nelagodje ob prisotnosti druge osebe     

Oteţena verbalna in neverbalna komunikacija     

Neenakomerna porazdelitev dela     

Neenakopraven poloţaj     

Posameznikove bojazni, dileme in predsodki     

Ovire v zvezi s statusom     

Teţave zaradi prekratke sočasnosti     

Strah pred neuspehom     

Delovna preobremenjenost     

 

Navedite še druge ovire in teţave, s katerimi se srečujete pri svojem timskem delu, pa niso 

bile navedene v prejšnji tabeli: 

Drugo:__________________________________________________________ 

 

 



146 

 

25. Kako pogosto  pri svojem timskem delu potrjujete spodaj navedene prednosti, ki 

jih prinaša timsko delo: 

 nikoli včasih pogosto vedno 

Večja soodvisnost in medsebojna povezanost     

Bolj odprta in profesionalna komunikacija     

Večja medsebojna pomoč     

Skupno  reševanje problemov     

Laţje sprotno spremljanje učencev/otrok     

Večja samozavest in boljša samopodoba     

Večji občutek pripadnosti timu     

Večja fleksibilnost pri izvajanju/poučevanju     

Delitev vlog in nalog glede na sposobnosti in 

spretnosti članov tima 
    

Člani tima izkoristijo svoja močna področja in z 

njimi dopolnjujejo šibka področja drugih 
    

Medsebojno dopolnjevanje članov glede znanja, 

sposobnosti in spretnosti 
    

 
 Navedite še druge prednosti, s katerimi se srečujete pri svojem timskem delu, pa niso bile 

navedene v prejšnji tabeli: 

Drugo:_____________________________________________________________________ 
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2. SEZNAM TABEL IN GRAFOV 

 

Tabela 22: Oblikovanje tima 

 

Oblikovanje vašega tima je temeljilo: 
Delam v: 

Skupaj 
V šoli V vrtcu 

na samostojni odločitvi (izbiri) vodstva šole/vrtca 
f 50 60 110 

f % 50,0 60,0 55,0 

na samostojni odločitvi (izbiri) članov tima 
f 14 13 27 

f % 14,0 13,0 13,5 

na vzajemnem dogovoru med vodstvom in člani tima 
f 35 26 61 

f % 35,0 26,0 30,5 

drugo 
f 1 1 2 

f % 1,0 1,0 1,0 

Skupaj  
f 100 100 200 

f % 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

Tabela 23:Pogostost izvajanja etap timskega dela. 

 

Pogostost sodelovanja pri treh etapah timskega 

dela 
N Povprečje 

Standardni 

odklon 

Timskem načrtovanju 
V šoli 100 3,57 0,67 

V vrtcu 100 3,10 0,88 

Timskem izvajanju/poučevanju 
V šoli 100 3,32 0,84 

V vrtcu 100 3,04 0,92 

Timski evalvaciji 
V šoli 100 3,11 0,85 

V vrtcu 100 2,74 1,00 
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Tabela 24: Mnenja strokovnih delavk o sodelovanju pri timskem delu. 

 

Kdo sodeluje pri timskem načrtovanju v vašem timu? 

Delam v: 

Skupaj V šoli 
V 

vrtcu 

Samo učiteljice 
f 12 0 12 

f % 12,0 0,0 6,0 

Samo  vzgojiteljice 
f 1 19 20 

f % 1,0 19,0 10,0 

Vedno učiteljice in vzgojiteljice skupaj 
f 85 0 85 

f % 85,0 0,0 42,5 

Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice 
f 2 81 83 

f % 2,0 81,0 41,5 

 Skupaj 
f 100 100 200 

f % 100,0 100,0 100,0 
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Graf 26:  Prikaz pogostosti izvajanja določenih dejavnosti. 

 

 
 

Tabela 25: Vsebina timskega evalviranja-povprečje. 

 

Vsebina timskega evalviranja N Povprečje 
Standardni 

odklon 

Doseganje vzgojno izobraţevalnih 

ciljev 

V šoli 100 3,30 0,67 

V 

vrtcu 
100 2,98 0,95 

Dogajanje in doţivljanje v timu 

V šoli 100 2,95 0,82 

V 

vrtcu 
100 2,86 0,86 

Vedenje  otrok v razredu/skupini 

V šoli 100 3,55 0,61 

V 

vrtcu 
100 3,39 0,79 

Teţave pri izvedbi 

V šoli 100 3,20 0,72 

V 

vrtcu 
100 3,06 0,87 
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Tabela 26: Prednosti timske evalvacije pedagoškega dela. 

 

V čem prepoznate prednosti timske evalvacije 

 pedagoškega dela? 

Delam v: 
Skupaj 

V šoli V vrtcu 

Profesionalno se razvijam 
f 44 56 100 

f % 12,8% 16,7%   

V timu si izmenjujeva mnenja in ideje 
f 90 83 173 

f % 26,2% 24,8%   

V timu lahko laţje rešimo nastajajoče teţave 
f 80 72 152 

f % 23,3% 21,5%   

Prispevava k izboljšanju pouka/dejavnosti 
f 80 68 148 

f % 23,3% 20,3%   

Učimo se na napakah in jih naslednjič ne ponovimo 
f 49 56 105 

f % 14,3% 16,7%   

 Skupaj  f 343 335 678 

 

 

Tabela 27: Evalvacija dela. 

 

Evalvacija dela 
Delam v: 

Skupaj 
V šoli V vrtcu 

Učiteljica 

f 14 0 14 

f 

% 
14,0 0,0 7,0 

Vzgojiteljica 

f 6 64 70 

f 

% 
6,0 64,0 35,0 

Skupaj 

f 74 34 108 

f 

% 
74,0 34,0 54,0 

Se 

izmenjujeva 

f 6 2 8 

f 

% 
6,0 2,0 4,0 

Skupaj 

f 100 100 200 

f 

% 
100,0 100,0 100,0 
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Tabela 28: Evalvacija dela. 

 

Vpis realizacije ur v dnevnik 
Delam v: 

Skupaj 
V šoli V vrtcu 

Učiteljica 
f 80 7 87 

f % 80, 7,0 43,5 

Vzgojiteljica 
f 1 76 77 

f % 1,0 76,0 38,5 

Skupaj 
f 11 6 17 

f % 11,0 6,0 8,5 

Se izmenjujeva 
f 8 11 19 

f % 8,0 11,0 9,5 

Skupaj 
f 100 100 200 

f % 100,0 100,0 100,0 

 

 

Tabela 29: Preverjanje in ocenjevanje znanja. 

 

Preverjanje in ocenjevanje znanja 
Delam v: 

Skupaj 
V šoli V vrtcu 

Učiteljica 
f 32 0 32 

f % 32,0% 0,0 32,0% 

Vzgojiteljica 
f 0 0 0 

f % 0,0% 0,0 0,0% 

Skupaj 
f 52 0 52 

f % 52,0% 0,0 52,0% 

Se izmenjujeva 
f 16 0 16 

f % 16,0% 0,0 16,0% 

Skupaj 
f 100 0 100 

f % 100,0% 0,0 100,0% 

 

 

 



152 

 

Tabela 30: Vpis opisne ocene v redovalnico. 

 

Vpis opisne ocene v redovalnico 
Delam v: 

Skupaj 
V šoli V vrtcu 

Učiteljica 
f 75 0 75 

f % 75,0 0,0 75,0 

Vzgojiteljica 
f 1 0 1 

f % 1,0 0,0 1,0 

Skupaj 
f 17 0 17 

f % 17,0 0,0 17,0 

Se izmenjujeva 
f 7 0 7 

f % 7,0 0,0 7,0 

Skupaj 
f 100 0 100 

f % 100,0 0,0 100,0 

 

 

Tabela 31: Vpis opisne ocene v končno spričevalo. 

 

Vpis opisne ocene v končno spričevalo 
Delam v: 

Skupaj 
V šoli V vrtcu 

Učiteljica 
f 73 0 73 

f % 73,0 0,0 73,0 

Vzgojiteljica 
f 1 0 1 

f % 1,0 0,0 1,0 

Skupaj 
f 23 0 23 

f % 23,0 0,0 23,0 

Se izmenjujeva 
f 3 0 3 

f % 3,0 0,0 3,0 

Skupaj 
f 100 0 100 

f % 100,0 0,0 100,0 
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Tabela 32: Govorilne ure. 

 

Govorilne ure 
Delam v: 

Skupaj 
V šoli V vrtcu 

Učiteljica 
f 9 0 9 

f % 9,0 0,0 4,5 

Vzgojiteljica 
f 1 38 39 

f % 1,0 38,0 19,5 

Skupaj 
f 85 62 147 

f % 85,0 62,0 73,5 

Se 

izmenjujeva 

f 5 0 5 

f % 5,0 0,0% 2,5 

Skupaj 
f 100 100 200 

f % 100,0 100,0 100,0 
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Tabela 33: Sodelovanje s starši na  roditeljskih sestankih. 

 

Kako v timu izvajate sodelovanje s starši?  

Roditeljski sestanki 

Delam v: 
Skupaj 

V šoli V vrtcu 

Prisotna le učiteljica 
f 4 0 4 

f % 1,8 0,0  0,9 

Prisotna le vzgojiteljica 
f 0 8 8 

f % 0,0 3,4 1,7  

Prisotna le pomočnica vzgojiteljice 
f 0 1 1 

f % 0,0 0,4  0,2 

Občasno sva prisotni obe 
f 8 9 17 

f % 3,6 3,8  3,7 

Vedno sva prisotni obe 
f 82 89 171 

f % 36,6 38,0  37,3 

Pripraviva skupaj 
f 38 33 71 

f % 17,0 14,1  15,5 

Pripraviva skupaj in se med pogovorom dopolnjujeva 
f 81 57 138 

f % 36,2 24,4  30,1 

Pripraviva skupaj vendar pogovor vodi le učiteljica 
f 6 1 7 

f % 2,7 ,4  1,5 

Pripraviva skupaj vendar pogovor vodi le vzgojiteljica 
f 1 23 24 

f % 0,4 9,8  5,2 

Pripravi in vodi le učiteljica 
f 4 1 5 

f % 1,8 0,4  1,1 

Pripravi in vodi le vzgojiteljica 
f 0 12 12 

f % 0,0 5,1 2,6  

Skupaj f 224 234 458 
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Tabela 34: Sodelovanje starši na razrednih/oddelčnih nastopih za starše. 

 

Kako v timu izvajate sodelovanje s starši?   

Razredni nastopi za starše 

Delam v: 
Skupaj 

V šoli V vrtcu 

Prisotna le učiteljica 
f 3 1 4 

f % 1,4 0,5  0,9 

Prisotna le vzgojiteljica 
f 1 4 5 

f % 0,5 1,9  1,2 

Občasno sva prisotni obe 
f 3 5 8 

f % 1,4 2,4 1,9  

Vedno sva prisotni obe 
f 81 86 167 

f % 36,7 41,0 39,2  

Pripraviva skupaj 
f 48 38 86 

f % 21,7 18,1  19,6 

Pripraviva skupaj in se med pogovorom dopolnjujeva 
f 75 54 129 

f % 33,9 25,7  29,9 

Pripraviva skupaj vendar pogovor vodi le učiteljica 
f 4 0 4 

f % 1,8 0,0  0,9 

Pripraviva skupaj vendar pogovor vodi le vzgojiteljica 
f 0 14 14 

f % 0,0 6,7  3,2 

Pripravi in vodi le učiteljica 
f 4 0 4 

f % 1,8 0,0 0,9  

Pripravi in vodi le vzgojiteljica 
f 2 8 10 

f % 0,9 3,8  2,3 

Skupaj f 221 210 431 
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Tabela 35: Sodelovanje s starši na govorilnih urah. 

 

Kako v timu izvajate sodelovanje s starši?  

Govorilne ure 

Delam v: 
Skupaj 

V šoli V vrtcu 

Prisotna le učiteljica 
f 7 1 8 

f % 3,2% ,5%   

Prisotna le vzgojiteljica 
f 0 25 25 

f % 0,0% 12,0%   

Prisotna le pomočnica vzgojiteljice 
f 0 1 1 

f % 0,0% ,5%   

Občasno sva prisotni obe 
f 15 15 30 

f % 6,8% 7,2%   

Vedno sva prisotni obe 
f 70 60 130 

f % 32,0% 28,8%   

Pripraviva skupaj 
f 38 32 70 

f % 17,4% 15,4%   

Pripraviva skupaj in se med pogovorom dopolnjujeva 
f 77 50 127 

f % 35,2% 24,0%   

Pripraviva skupaj vendar pogovor vodi le učiteljica 
f 1 1 2 

f % ,5% ,5%   

Pripraviva skupaj vendar pogovor vodi le vzgojiteljica 
f 0 11 11 

f % 0,0% 5,3%   

Pripravi in vodi le učiteljica 
f 8 1 9 

f % 3,7% ,5%   

Pripravi in vodi le vzgojiteljica 
f 3 11 14 

f % 1,4% 5,3%   

Skupaj f 219 208 427 
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Tabela 36: Kako vašem timu zaznavate svojo enakopravnost  v odnosu do druge članice. 

 

Kako v vašem timu zaznavate svojo enakopravnost  v  

odnosu do druge članice tima? 

Delam v: 
Skupaj 

V šoli V vrtcu 

Učiteljica je nadrejena 
f 17 0 17 

f % 17,0 0,0 8,5 

Vzgojiteljica je nadrejena 
f 1 16 17 

f % 1,0 16,0 8,5 

Vzgojiteljica je podrejena 
f 8 0 8 

f % 8,0 0,0 4,0 

Pomočnica vzgojiteljice je nadrejena 
f 0 1 1 

f % 0,0 1,0 0,5 

Pomočnica vzgojiteljice je podrejena 
f 1 10 11 

f % 1,0 10,0 5,5 

Sva v enakopravnem poloţaju 
f 73 73 146 

f % 73,0 73,0 73,0 

 Skupaj 
f 100 100 200 

f % 100,0 100,0 100,0 

 

 

Tabela 37: Kako v vašem timu zaznavate svojo enakovrednost  v odnosu do druge članice. 

 

Kako v vašem timu zaznavate svojo enakovrednost v  

odnosu do druge članice tima? 

Delam v: 
Skupaj 

V šoli V vrtcu 

Počutim se enakovredno 
f 84 87 171 

f % 84,0 87,0 85,5 

Počutim se manjvredno 
f 16 13 29 

f % 16,0 13,0 14,5 

Počutim se večvredno 
f 0 0 0 

f % 0,0 0,0 0,0 

 Skupaj 
f 100 100 200 

f % 100,0 100,0 100,0 
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Tabela 38: Pomembnost dejavnikov za dobro delovanje tima. 

 

Pomembnost dejavnikov za dobro delovanje tima N Povprečje Standardni odklon 

Medsebojna podpora 
V šoli 100 4,80 0,43 

V vrtcu 100 4,84 0,51 

Medsebojna pomoč 
V šoli 100 4,86 0,35 

V vrtcu 100 4,81 0,46 

Medsebojne pohvale 
V šoli 100 4,32 0,76 

V vrtcu 100 4,45 0,72 

Kazanje lastnih čustev 
V šoli 100 3,55 0,89 

V vrtcu 100 3,79 0,91 

Zaupanje 
V šoli 100 4,71 0,52 

V vrtcu 100 4,83 0,45 

Odprta komunikacija 
V šoli 100 4,89 0,35 

V vrtcu 100 4,80 0,49 

Strpnost do drugačnosti 
V šoli 100 4,63 0,60 

V vrtcu 100 4,61 0,63 

Sprotno reševanje konfliktov 
V šoli 100 4,88 0,36 

V vrtcu 100 4,83 0,43 

Varnost in sprejetost 
V šoli 100 4,52 0,69 

V vrtcu 100 4,64 0,59 
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Tabela 39: Pogostost potrjevanja prednosti timskega dela. 

 

Pogostost potrjevanja prednosti timskega dela N Povprečje 
Standardni 

odklon 

Večja soodvisnost in medsebojna povezanost 
V šoli 100 2,89 0,68 

V vrtcu 100 2,93 0,73 

Bolj odprta in profesionalna komunikacija 
V šoli 100 3,10 0,67 

V vrtcu 100 3,20 0,74 

Večja medsebojna pomoč 
V šoli 100 3,23 0,68 

V vrtcu 100 3,19 0,79 

Skupno reševanje problemov 
V šoli 100 3,40 0,74 

V vrtcu 100 3,45 0,69 

Laţje sprotno spremljanje učencev/otrok 
V šoli 100 3,52 0,69 

V vrtcu 100 3,36 0,76 

Večja samozavest in boljša samopodoba 
V šoli 100 2,90 0,77 

V vrtcu 100 3,04 0,75 

Večji občutek pripadnosti timu 
V šoli 100 2,99 0,80 

V vrtcu 100 3,18 0,80 

Večja fleksibilnost pri izvajanju/poučevanju 
V šoli 100 3,06 0,74 

V vrtcu 100 3,11 0,83 

Delitev vlog in nalog glede na sposobnosti 

 in spretnosti članov tima 

V šoli 100 3,09 0,77 

V vrtcu 100 3,18 0,81 

Člani tima izkoristijo svoja močna področja  

in z njimi dopolnjujejo šibka področja drugih 

V šoli 100 3,25 0,76 

V vrtcu 100 3,22 0,81 

Medsebojno dopolnjevanje članov glede 

znanja,  

sposobnosti in spretnosti 

V šoli 100 3,35 0,74 

V vrtcu 100 3,27 0,80 

 


