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POVZETEK 

V diplomskem delu sem raziskovala timsko delo v vzgoji in izobraževanju in njegove 

psihološke ter druge razsežnosti. V prvem razredu osnovne šole se je z uvedbo devetletke in z 

vključitvijo vzgojiteljice v poučevanje način poučevanja bistveno spremenil in timsko delo je 

postalo z zakonom določen pristop. Individualno poučevanje je zamenjalo delo v tandemu, ki 

vključuje timsko načrtovanje, timsko poučevanje in timsko evalvacijo. V raziskovanju me je 

zanimalo, kaj starši menijo o timskem delu učiteljice in vzgojiteljice v prvem razredu osnovne 

šole, kje vidijo prednosti takega pristopa dela za njihovega otroka, in kaj jih pri njunem 

timskem delu moti. Dobljene rezultate sem primerjala s pričakovanji, oblikovanimi na podlagi 

teoretičnih spoznanj. Pri zbiranju podatkov sem uporabila anketni vprašalnik. V vzorec sem 

vključila starše otrok prvega razreda v različnih osnovnih šolah, ki so v anketi izražali svoja 

mnenja o timskem delu učiteljice in vzgojiteljice v posameznem razredu. Ugotovila sem, da 

se starši zavedajo prednosti, ki jih prinaša timsko delo, tako za njihove otroke kot za njih 

same. Glavne prednosti vidijo predvsem v kakovostnejšem delu in posledično boljšem učnem 

uspehu otrok, dobrem odnosu med učiteljico in vzgojiteljico ter otrokom in pozitivnem vplivu 

timskega dela na vzdušje v celotnem razredu. Spremembe, ki so jih starši predlagali, da bi 

bilo njuno timsko delo še boljše, so več enakovrednosti v timu, več upoštevanja mnenj in 

predlogov staršev, več komunikacije med starši in timom, več stikov s starši s strani obeh 

članic tima, ena vzgojiteljica namesto dveh in več veselja do dela. Kljub vsem predlogom 

izboljšav so izkušnje staršev s timskim delom učiteljice in vzgojiteljice v prvem razredu 

osnovne šole pozitivne. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: timsko delo, vzgojiteljica, učiteljica, starši, prvi razred. 
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ABSTRACT 

For this diploma thesis, I have researched teamwork in education and its psychological and 

other dimensions. The style of teaching in the first grade of primary school was substantially 

changed with the introduction of the nine-year programme and the inclusion of childcare 

workers in the teaching process. Teamwork became the statutory approach. Individual 

teaching was replaced with work in tandem, which includes team planning, team teaching and 

team evaluation. In my research, I was interested in what parents think about the teamwork of 

teachers and childcare workers in the first grade of primary school, where they might see the 

advantages of such approach for their child, and what do they dislike in this teamwork. The 

results were then compared to the expectations, made on the basis of theoretical knowledge. A 

survey was used for the collection of data. The sample included parents of first-grade children 

of various primary schools, who expressed their opinions on the teamwork of teacher and 

childcare worker in the given class. My findings show that parents are aware of the benefits of 

teamwork for their children, and also for themselves. They see the main advantages especially 

in better work and consequently better learning success of children, better relationship 

between teachers and childcare workers and children, and the positive impact of teamwork on 

the atmosphere of the entire class. To help improve teamwork even further, parents have 

suggested the following changes: better mutual communication, more equivalence in a team, 

taking parents’ opinions and suggestions into account, more contacts between parents and the 

team, more contacts with parents by both members of the team, one childcare worker instead 

of two, and more pleasure to work. Despite all these suggestions for improvement, the 

experience of parents with teamwork of teacher and childcare worker in the first grade of 

primary school is positive. 

 

 

KEY WORDS: teamwork, childcare worker, teacher, parents, first grade. 
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I. TEORETIČNI DEL 

1. UVOD 

 

Konceptualno zasnovo prenove sistema osnovnošolskega izobraževanja v Republiki 

Sloveniji je prinesla Bela knjiga (Zasnova osnovne šole – predlagane rešitve, 1995, str. 98). 

Izhodišča, opredeljena v njej, so pomenila strokovno in družbeno usklajeno podlago za 

sistemske spremembe, ki so po široki javni razpravi v šolskem prostoru in v parlamentu 

dobile zakonsko osnovo v šolski zakonodaji. Uvajanje drugega strokovnega delavca v prvi 

razred devetletne osnovne šole je predstavljalo inovacijo tedaj, ko je v osnovnem šolstvu 

nismo poznali. Nekatere osnovne šole po programu devetletke so že predstavljale svoje 

izkušnje in poglede na delo v tandemu in ravno ta nova znanja iz okolja in izkušnje 

vzgojiteljic in učiteljic so pozitivne, kar pomeni, da je bila novost ugodno sprejeta. 

 

Timsko delo je zelo širok pojem in zajema tako timsko načrtovanje in timsko poučevanje 

kot tudi analizo in timsko evalvacijo. Realizacija tega je kompleksna, saj se morata obe, tako 

učiteljica kot vzgojiteljica, uskladiti na več področjih in izvesti skupno načrtovanje, da prideta 

do pravilne izvedbe dela in naposled do tega, da dosežeta zastavljene cilje. Timsko delo je 

nujen pristop v vzgoji in izobraževanju v prvem razredu osnovne šole, kajti z uvedbo 

devetletke in z vključitvijo vzgojiteljice v osnovno šolo, se je bistveno spremenil način 

poučevanja. Delo ene osebe se je spremenilo v delo v tandemu, kar vključuje načrtovanje in 

poučevanje ter analizo dela in evalvacije v timu. Kadar obe članici tima pričneta skupaj 

načrtovati in izvajati ter imata pozitiven odnos do dela in poučevanja, bo delo v timu uspešno. 

 

Za tandem je zelo pomembno, da razvija in ohranja svojo identiteto, kajti le na tak način bo 

še dolgo deloval. Timsko delo predstavlja tako za učitelje kot za učence nov izziv, saj prinaša 

številne koristi in novosti. Delo v timu in odnosi v njem temeljijo na sodelovanju in 

komunikaciji in le na tak način bo tandem zmogel in znal strokovno razrešiti tudi kompleksne 

pedagoško-didaktične probleme, s katerimi se venomer sooča, ker mu jih tudi venomer 

prinaša raznoliko notranje in zunanje okolje, kot na primer že menjava učiteljice, ki se ji mora 

vzgojiteljica vsako novo šolsko leto prilagoditi. Ker pa so v timsko delo velikokrat vključeni 

tudi starši, sem želela raziskati, kakšen je njihov pogled na timsko delo med učiteljico in 

vzgojiteljico v prvem razredu, in ali so otroci zadovoljni. Pridobiti želim njihova mnenja, 

ideje in predloge ter pripombe in kritike. 
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2. TIMSKO DELO  

2.1. OPREDELITEV TIMSKEGA DELA 

 

A. Polak (2008, str. 52) je timsko delo opredelila kot »tisto dogajanje v skupini ali razredu 

učencev, ko se dva učitelja ali več učiteljev z vzgojno-izobraževalnimi nameni (cilji) hkrati 

usmerjata ali usmerjajo na iste učence v okviru posamezne pedagoške dejavnosti, učnega 

predmeta ali kombinacije predmetov, znotraj ali zunaj učilnice. Timsko delo učiteljev lahko 

poteka v eni ali več etapah, in sicer kot timsko načrtovanje pouka, timsko poučevanje in kot 

timska evalvacija. Pri timskem poučevanju oz. timskem izvajanju timsko načrtovanega pouka 

je stik učiteljev z učenci hkraten in neposreden, pri timskem načrtovanju in timski evalvaciji 

pa se lahko nanje usmerjajo le posredno (v mislih, v diskusiji). Tim učiteljev se oblikuje na 

temelju pozitivne soodvisnosti in z namenom oblikovanja in doseganja skupnih ciljev, ki jih 

vsak posamezni učitelj zase ne bi mogel dosegati. Skupni cilji so pri timskem delu v šoli 

vzgojno-izobraževalne narave in prispevajo k kakovostnejšemu učenju učencev. Timsko delo 

pedagoških delavcev temelji na različnih psiholoških procesih, ki zahtevajo sistematično 

vodenje in analizo, tako v etapi timskega načrtovanja, timskega izvajanja kot timske 

evalvacije.« 

Timsko delo se deli na tri etape, ki opredeljujejo sosledje izvajanja timsko zasnovanih 

aktivnosti pedagoških delavcev.  

 

                                                          TIMSKO NAČRTOVANJE 

 

            PONOVNO                                                                         TIMSKO  

            NAČRTOVANJE                                                                POUČEVANJE 

 

                                   

                                                TIMSKO EVALVIRANJE 

 

 

Sosledje običajno poteka v eni smeri, vendar lahko etape potekajo tudi med sebo bolj 

prepleteno; npr. med načrtovanjem člani tima evalvirajoprejšnje izkušnje, med poučevanjem 

sproti evalvirajo nastale situacije ipd. 

Timsko načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela je po mnenju strokovnjakov in učiteljev 

praktikov ključni del timskega dela, saj je od sistematičnosti in vsebinske ter procesne 

poglobljenosti timskega načrtovanje odvisno, kako bo kasneje potekalo timsko delo z učenci 

(timsko izvajanje aktivnosti) in timska evalvacija. S temeljitim timskim načrtovanjem je 

mogoče predvidevati potencialne težave in probleme ter se izogniti neuspehom vzgojno-

 

Slika 1: Etape timskega dela 
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izobraževalnega dela. Timsko načrtovanje je zelo pomembno za nemoten potek timskega 

poučevanja. Običajno poteka kot srečanje pedagoških delavcev – članov tima (v našem 

primeru vzgojiteljica in učiteljica) z namenom, da v ustvarjalnem procesu oblikujejo 

metodično/didaktično, snovno, materialno in psihološko pripravo na timsko izvajanje 

vzgojno-izobraževalnega dela (Polak, 2008). 

Timsko načrtovanje naj bi vključevalo predvsem najpomembnejše cilje in ukrepe, ki so bili 

zasnovani v timskem izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela. Na osnovi evalvacije že 

opravljenega timskega dela si pedagoški delavci oblikujejo strategije dela z učenci in glede na 

pretekle izkušnje izbirajo najustreznejše. Prav tako je eden izmed pomembnih dejavnikov 

timskega načrtovanja čas, kajti ravno od njega je odvisna zahtevnost in s tem obsežnost 

timskega načrtovanja. Bolj kompleksna kot je organizacija, več pedagoških delavcev je 

vključenih v timsko delo, za kar je posledično potrebnega več časa za diskusijo in pripravo 

timskega dela. Zato je smiselno čas za timsko načrtovanje vnaprej načrtovati in se s tem 

izogniti morebitnim nesoglasjem med člani tima. 

Timsko izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela A. Polak (2008) opredeljuje kot 

najzahtevnejšo obliko timskega dela. Medsebojno delitev dela in organizacijo neposrednega 

dela z učenci je mogoče izpeljati na zelo različne načine: kot medsebojno prepletanje in 

dopolnjevanje v načinih motiviranja otrok, izmenjava aktivnega dialoga z njimi, hkratno 

vodenje različnih aktivnosti, prepletanje razlage in demonstracije določenih aktivnosti ali 

spretnosti, prepletanje razlage in spremljanja samostojnega dela otrok, prepletanje razlage in 

sprotnega odpravljanja težav pri učenju in razvijanju različnih spretnosti, aktivno vodenje 

določenih aktivnosti in asistiranje, prepletanje vodenega razgovora in postavljanja vprašanj, 

hkratno vodenje lutkovnih, glasbenih, likovnih in športnih dejavnosti ipd. 

Timska evalvacija je pri timskem delu pedagoških delavcev izvedljiva na dveh ravneh: kot 

timska evalvacija (analiza) pedagoškega dela in kot evalvacija dogajanja v timu pedagoških 

delavcev (prav tam). Timska evalvacija vzgojno-izobraževalnega dela najpogosteje obsega 

pregled doseženih vzgojno-izobraževalnih ciljev (v kolikšni meri smo jih dosegli, na kakšne 

načine, ali smo jih sproti spreminjali in prilagajali posebnostim otrok, zakaj jih (morda) nismo 

dosegli ...), analizo metodičnih/didaktičnih pristopov, ki smo jih izvajali, analizo uspešnih ali 

manj uspešnih načinov motiviranja otrok, analizo skupinske interakcije ob timskem izvajanju, 

predvidevanje dodatnega individualiziranega dela s posameznim otrokom idr. Evalvacija 

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

različnih načinov, npr. v obliki refleksivnih in dnevniških zapisov, razgovora, usmerjene ali 

proste diskusije idr. (prav tam). Avtorica navaja tudi, da je ključni proces, na katerem temelji 

evalvacija timskega dela, refleksija, ki pa je lahko zelo osebna. Zato je dobro, da člani tima 

začnejo z individualnimi zapisi, tem pa naj sledi skupinska refleksija. Refleksija timskega 

dela poteka večinoma neformalno, spontano in neusmerjeno. 

 

Značilnosti tima in timskega dela je proučevalo mnogo avtorjev. Timi so se sprva 

oblikovali v podjetjih in šele kasneje se je timsko delo kot uspešen način sodelovanja 

pedagoških delavcev uveljavilo tudi v šoli. 

A. Polak (2008) prav tako meni, da timsko delo pedagoških delavcev dviguje kakovost 

znanja učencev, spodbuja njihov kognitivni in socialni razvoj, osebnostni in strokovni razvoj 

učiteljev, v pozitivni smeri pa vpliva tudi na medosebne odnose v delovnem okolju. Ravno 

zaradi tega je timska naravnanost tudi ena izmed smernic šolske prenove, po kateri je timsko 

delo prisotno zlasti v prvem razredu devetletne osnovne šole, kjer skupaj poučujeta dva 
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učitelja ali učitelj in vzgojitelj. Učitelji imajo dovolj didaktičnega znanja in zamisli za timsko 

načrtovanje in poučevanje, potrebujejo pa usmeritve za ozaveščanje psiholoških razsežnosti 

timskega dela. Da bi timsko delo med učiteljico in vzgojiteljico potekalo kar najbolje, morata 

skupaj diskutirati o raznih ovirah, ki jima otežujejo delo, in se pogovarjati o ciljih in nalogah, 

ki jih želita doseči s svojim projektom oziroma s timskim delom. Kljub vsem težavam se 

morajo člani tima držati svojega prvotnega načrta in ne smejo pustiti, da sprotna nesoglasja 

vplivajo na timsko delo in člane v timu.  

V devetletni osnovni šoli, ko sta v prvem razredu ves čas prisotni ali učiteljica ali 

vzgojiteljica, se timsko delo izvaja v celotnem prvem razredu in ne le v okviru posameznega 

predmeta. Pri članih tima je pomembno spodbujanje k ubeseditvi lastnega pojmovanja 

timskega dela na področju vzgoje in izobraževanja, na osnovi osebnih zapiskov naj 

spodbujajo diskusije o različnosti (pestrosti, drugačnosti, subjektivnosti) osebnih pojmovanj 

ter se soočijo z različnostjo pojmovanj in primerov timskega dela ter razširijo sam pojem 

timskega dela. 

 

 A. Polak (1999a, str. 37) meni, da je »konkretna izkušnja osnovni okvir presojanja 

posameznika o uporabnosti, prednostih in problemih določenega pedagoškega pristopa. Prek 

lastne izkušnje posameznik preverja teoretična izhodišča in prihaja do novih osebnih 

spoznanj. Negativna izkušnja s timskim delom je lahko pomemben izvor negativnih 

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

refleksija in kritična analiza. Pozitivna izkušnja s timskim delom pa je izrazito spodbujajoča: 

v posamezniku in v timu poveča pripravljenost za nove oblike timskega dela.« Specifikacija 

članov tima je pomembna predvsem zaradi zapletenega psihosocialnega odnosa. Pomembno 

je, da se člani tima med seboj razumejo in do tega bo prišlo le, če se bodo ob raznih 

nesoglasjih pogovorili, prišli do skupnega zaključka, s katerim se bodo soglašali vsi člani 

tima. Če člani tima razmišljajo o lastnih izkušnjah s timskim delom, lahko pridejo do 

spoznanja oziroma zavedanja, da ima vsak posameznik zagotovo že kakšno konkretno 

izkušnjo s timskim delom, na katero lahko naveže nova spoznanja. Priporočeno je, da se med 

seboj spodbujajo h kritičnemu opisu dosedanjih izkušenj, kajti to bo pomagalo pri nadaljnjem 

razčlenjevanju in nadgrajevanju procesa spodbujanja timskega dela; ob priklicu in opisu 

pozitivnih izkušenj pa bo vzpodbudilo samozavest in občutek zadovoljstva, ki vodi v novo 

učenje in vzbujanje zavedanja, da je timskega dela premalo in da ga je treba v prihodnje 

izvajati bolj sistematično. 

 

Osnovni pogoji dobrega timskega dela na področju vzgoje in izobraževanja so skupni cilji 

in pozitivna soodvisnost članov tima ter jasna razdelitev nalog in vlog, ki naj jih člani 

sprejmejo in se v njih dobro počutijo. Cilji, ki si jih tim oblikuje, naj bodo skladni z vzgojno-

izobraževalnimi cilji in s potrebami otrok. Prav tako naj bodo cilji jasni, kajti v njih mora 

posameznik videti smisel. Pogoj je tudi odprta in iskrena komunikacija med člani samega 

tima kot tudi komunikacija med člani tima in otroki. Timsko delo je smiselno uvajati le, ko 

vodi k večji učinkovitosti pedagoškega dela (hitrejšemu in kvalitetnejšemu doseganju 

vzgojno-izobraževalnih ciljev, boljšemu uspehu učencev, pestrejšim aktivnostim, večji 

motiviranosti in zadovoljstvu učencev in pedagoških delavcev). Prav tako je treba ozavestiti 

potrebo po nenehnem osebnostnem in strokovnem razvoju pedagoških delavcev, kar vodi do 

tega, da timsko delo ustvarja boljše okoliščine in rezultate kot individualno. Posledično je 

timsko delo bolj učinkovito in uspešno, ker temelji na pozitivnem vzdušju, občutki 
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pripadnosti timu pa so izvor motivacije za nadaljnje delo. Pomembno je oblikovati skupne 

cilje, ki so usmerjeni k otroku ter ustvarjati pozitivno soodvisnost in zaupanje (Polak, 1999a). 

 

2.1.1. Pomen osebne pripravljenosti za timsko poučevanje 

Timskega dela učiteljev/vzgojiteljev ni priporočljivo uvajati ali ga celo zahtevati, če pri 

posameznikih ne zaznamo osebne pripravljenosti. Uspešnost timskega dela kot pristopa in 

timskega poučevanja kot oblike pedagoškega dela je veliko bolj odvisna od osebne 

pripravljenosti posameznih članov tima kot pa od didaktične ali teoretične utemeljenosti tega 

pristopa. Bojazni, negativna pričakovanja, dvomi in predsodki zavirajo motivacijo. Pri 

timskem delu velikokrat nastopi strah v zvezi s timskim poučevanjem. Spodbujanje 

razmišljanja in izražanja pričakovanj do kolegov, pedagoških delavcev in ostalega vodstva 

šole pripomore k boljšemu delu in uresničitvi zastavljenih ciljev. Soočiti se je treba z 

dejstvom, da se v zvezi s timskim poučevanjem vsi bojimo podobnih stvari, ter da so te 

bojazni večinoma posledica strahu pred neznanimi situacijami ali odnosi. Sodelovanje v timu 

bo veliko bolj kakovostno, če se član tima sooči z lastnimi pričakovanji in s pričakovanji 

drugih v zvezi s timskim delom ter ob tem razmišlja o možnostih izpolnjevanja teh 

pričakovanj. To bo privedlo do spoznanja, da imamo v zvezi s timskim delom vsi podobna 

pričakovanja, ter da z lastnim trudom za izpolnitev le-teh spodbujamo tudi druge, da jih 

izpolnijo (Polak, 1994). 

 

2.1.2. Dinamika v timu 

Dinamika v pedagoškem timu je podobna dinamiki, ki na splošno velja za katerikoli tim, 

le da moramo pri tem upoštevati specifični kontekst šole kot institucije. Vsak tim je unikaten, 

timi pa se razlikujejo glede na to kdo so člani tima, razlikujejo se glede na posebnosti vodstva 

šole in naposled učencev, na katere je timski pouk usmerjen. Spoznavanje treh osnovnih 

spremenljivk, ki vplivajo na dinamiko v pedagoškem timu in izhajajoče procese, je cilj, ki 

vodi člane tima do uspešne dinamike v timu. Pomembno je, da si člani tima med seboj 

izmenjujejo ideje in mnenja, navajajo primere pozitivnih in negativnih spremenljivk, 

diskutirajo o posameznih navedbah ter o smereh vplivanja le-teh na timsko delo v šoli. Dobiti 

morajo vpogled v pestrost dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost timskega dela ter ozavestijo 

spoznanje, da je omenjene primere spremenljivk priporočljivo upoštevati pri timskem 

načrtovanju, poučevanju in evalvaciji, in da je dinamika timskega dela bogatejša, kot pri 

individualnem pedagoškem delu (Polak, 1999a). 

Bales (po Jovan, 1987) je po posameznih področjih oblikoval seznam možnih oblik 

vedenja članov tima: 

 na družbeno-emocionalnem področju je opazil pozitivne oblike reakcije vedenja, kot 

so izkazovanje solidarnosti, dvigovanje ugleda drugim, pomoč, nagrajevanje, 

sproščanje napetosti, šaljenje, smeh, izražanje zadovoljstva, pasivno sprejemanje, 

razumevanje, sodelovanje in poslušanje; 

 na področju zadolžitev in predlaganja rešitev je zabeležil dajanje predlogov, 

usmerjanje z upoštevanjem avtonomije ostalih članov tima, posredovanje misli, 

ocenjevanje, analiziranje, izražanje občutkov in želja, orientiranje, obveščanje, 

ponavljanje, razlaganje in potrjevanje; 
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 na področju zadolžitev in spraševanja so bile navedene zahteve po orientaciji, 

obveščanju, ponavljanju in potrditvi, zahteve po izražanju misli, ocen, analiz in izvora 

občutkov ter razlaganje in potrjevanje; 

 družbeno-emocionalno področje je zajemalo tudi negativne reakcije, kot so 

nestrinjanje, pasivno nasprotovanje, formalno vedenje, zavračanje pomoči, izražanje 

napetosti in izogibanje, izražanje nasprotovanja in zmanjševanje ugleda drugim ter 

obrambno vedenje. Kljub temu je družbeno-emocionalno področje vsebovalo še 

pozitivne reakcije višjega nivoja, kot so sposobnost komunikacije, ocenjevanja in 

kontrole, obvladovanje notranje napetosti v timu in integriranje mišljenja ter stališč. 

Vsa področja so odvisna od vsakega posameznika v timu, od njegove vloge znotraj tima, 

od njegovih osebnostnih lastnosti, ki pa se oblikujejo glede na psihosocialne značilnosti 

posameznega tima. 

 

2.1.3. Komunikacija v timu 

Člani tima so med seboj v socialni interakciji. To velja le za učinkovit tim. Najopaznejši 

delež socialne interakcije se kaže kot komunikacija v timu. Verbalna in neverbalna 

komunikacija sta osnovna vez med člani pedagoškega tima. Biti morata odprti, iskreni in 

vzajemni. Tudi nekomuniciranje v timu je komunikacija in ima močan čustveni naboj. Lahko 

se kaže kot upiranje sodelovanju v komunikacijskem prostoru tima, zato spodbuja socialni 

pritisk in zmanjša sproščenost komuniciranja v timu. Dobra komunikacija je osnova 

učinkovitega timskega dela. Odgovornost za dobro komunikacijo nosi prav vsak član tima, 

zato je pomembno, da se strinjajo glede predstave o tem, kakšna sploh je dobra komunikacija 

v timu. Komunikacija mora biti usmerjena v reševanje ovir in problemov v timu, ne pa v 

napad na posameznikovo osebnost. To bo pripeljalo do sproščenega vzdušja ter do boljšega 

izražanja lastnih mnenj in idej vsakega člana tima, saj ti vedo, da jih bodo drugi sprejeli. 

Treba je ozavestiti lastne načine komuniciranja, ubesediti predstave in pojmovanja dobre 

komunikacije v timu in analizirati vse konfliktne situacije, ki jih je izzval neustrezen način 

komunikacije v timu. Razmišljati je treba o možnostih in področjih izboljšanja 

komunikacijskih spretnosti tako posameznika kot celotnega tima (Polak, 1999a). 

Watzlawick (po Jovan, 1987) je oblikoval nekaj pravil komunikacije, in sicer: 

 ni možno nekomunicirati, ker je izogibanje komunikaciji tudi komunikacija; 

 vsaka komunikacija ima vsebinski in odnosni vidik; ni nujno, da se komunicirajoča 

partnerja ujemata v obeh vidikih; 

 razumevanje komunikacije s strani partnerja v komunikacijski situaciji določa naravo 

odnosov med komunicirajočimi; 

 komunikacija med ljudmi ima vsebinski in odnosni vidik tudi glede prenašanja mnenj 

in stališč; 

 tok medosebnih odnosov je lahko simetričen (težnja po podobnosti) ali 

komplementaren (težnja po dopolnjevanju različnosti). 

Za uspešno timsko delo je pomembno, da obstaja usklajenost med pravili, ker bo le na tak 

način kontekst komunikacije celovit. Pomembna je tudi skladnost med verbalno in neverbalno 

komunikacijo, kadar oseba komunicira celovito. V nasprotnem primeru lahko v komunikaciji 
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prevladujejo dvoumna in večsmiselna sporočila, ki rušijo stabilnost tima in lahko pripeljejo do 

izrazitejših konfliktov znotraj njega. 

 

2.1.4. Pravila timskega dela 

Za uspešno in učinkovito delo vsakega tima so potrebna določena pravila timskega dela, 

upoštevanje katerih spodbuja medsebojno povezanost članov. Pravila, ki naj bi usmerjala in 

uravnavala delo članov tima, morajo biti zato oblikovana z upoštevanjem vseh specifičnosti 

posameznega tima in z doseženim soglasjem vseh njegovih članov. A. Polak (1999b) meni, da 

je treba osebno reflektirati vsa dogajanja in doživljanja v timu ter analizirati proces 

oblikovanja pravil timskega dela. Pravila naj bodo narejena tako, da se bodo nanje pozitivno 

odzvali vsi člani tima, kajti tim bo deloval najbolje, če bo v njem vladala enakopravnost in 

pravičnost ter pozitiven odnos vseh članov. 

 

Člani tima v timu prav tako kot pravila prevzemajo tudi določene vloge. Le-te so lahko 

formalne, povezane z vnaprej opredeljenimi zadolžitvami, ki temeljijo na strokovnih 

kompetencah poklicnega profila posameznega člana tima, ali pa neformalne, odvisne od 

posameznika. D. Benigar-Kaluža in sod. (2000, str. 19) navajajo, da je »za oblikovanje tima 

izjemno pomembno ujemanje članov. To je odvisno od vlog, ki jih prevzemajo. Bistveno je, 

da posameznik prevzame tisto vlogo, v kateri lahko svoje osebnostne značilnosti in strokovno 

znanje integrira in izrazi v dobro tima.« Podobno meni tudi A. Polak (1999a), ki pravi, da o 

različnih vlogah članov tima lahko govorimo na ravni naloge, ki si jo zadaja tim, ali na ravni 

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

njem. Posamezen član tima je lahko hkrati v več različnih vlogah. Vsi člani morajo imeti v 

timu enakovreden položaj, pri čemer so vsi odgovorni za organizacijo, raven in rezultate 

pouka. Prevzemanje vlog in delitev dela med člani tima naj temelji na posameznikovi 

samoanalizi močnih in šibkih področij pedagoškega dela.  

Člani tima iz svojih vlog pridobivajo nova spoznanja o vlogah v timu in načelih, ki v 

določenem timu veljajo, in na katerih posameznik tudi gradi in izoblikuje svoje vloge. K dobri 

komunikaciji pripomore analiziranje močnih in šibkih področij vzgojno-izobraževalnega dela 

vsakega posameznika ter ozaveščanje spoznanja, da so prav močna področja poklicnega dela 

tista, s katerimi lahko posameznik največ prispeva k doseganju skupnih ciljev, in šibka 

področja tista, kjer timsko delo omogoča skupno in medsebojno učenje novega znanja, 

spretnosti in navad v smeri širjenja močnih področij in odpravljanja šibkih področij 

poklicnega dela (Polak, 1999a). 

Da bo delo v timu steklo tako, kot je treba, so potrebne tudi določene spretnosti. Delitev 

dela, prevzemanje bolj ali manj dejavne vloge v okviru posameznih pedagoških aktivnosti in 

prevzemanje odgovornosti za doseganje ciljev timskega dela naj temeljijo na prepoznavanju, 

prakticiranju in razvijanju spretnosti timskega dela. Te spretnosti se kažejo v posameznikovi 

zmožnosti izvajanja zahtevnejših in sestavljenih vzorcev vedenja, naravnanih k doseganju 

določenih ciljev. Te spretnosti so pri nekaterih bolje razvite, pri drugih manj. Za slednje je 

dobro, da poskusijo spretnosti ozavestiti in jih sistematično razvijati. Pomembno je pridobiti 

nova spoznanja o spretnostih timskega dela, saj se jih na tak način razvija in utrjuje. 

Predvidevati je treba možne in želene oblike izražanja spretnosti timskega dela ter lastne 

spretnosti analizirati in premišljevati o možnostih njihovega razvoja (prav tam). 
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2.1.5. Prednosti timskega dela 

Polak A. (1998, str. 154) poudarja, da »se člani tima medsebojno dopolnjujejo v znanju, 

sposobnostih, spretnostih in osebnostnih lastnostih. Učenci so tako deležni različnih stilov in 

pristopov poučevanja, pouk je lahko bolj individualiziran in notranje diferenciran. V timu se 

poraja več različnih idej in načinov za obravnavo učne snovi, zaradi tega je lažje načrtovanje 

pouka, pouk pa je tudi bolj kakovosten in zanimiv.« Prednosti timskega dela imajo različen 

vpliv na širši kolektiv v šoli in ne samo na učitelje. Več učiteljev lahko natančneje in bolj 

sistematično opazuje ter spremlja delo učencev kakor en sam, učenci hitreje dobijo povratne 

informacije o svojem delu, lažje pa je tudi poskrbeti za varnost učencev v razredu in izven 

njega. Tudi pri timskem poučevanju je za člane tima nujno potrebno, da občutijo medsebojno 

podporo in pozitiven odnos do ciljev tima. Člani tima lahko bolj natančno in korektno 

analizirajo prednosti timskega dela in ozaveščajo člane istega tima ali drugih timov, da 

prihajajo do podobnih ugotovitev. Prednost timskega dela je tudi ta, da vsi člani tima 

postanejo motivirani za nove izkušnje z takšnim načinom dela. Timsko delo pedagoških 

delavcev pa se ne kaže le v večji sistematičnosti in skladnosti pedagoškega ravnanja, ampak 

predstavlja tudi vir sodelovalnega vzdušja na šoli, ki se prenaša na učence, starše ali na širše 

socialno okolje šole. Člani tima si med seboj zaupajo, spodbujajo odprto ter pošteno 

komunikacijo in se trudijo biti strpni do drugačnosti oziroma različnosti mnenj, idej, osebnosti 

... (prav tam). Timsko delo ima veliko prednosti tudi za učence, saj je tak način poučevanja 

zaradi raznovrstnosti metod in načinov dela za učence zanimiv in bolj dinamičen (Polak, 

1999a). Tim učiteljic in vzgojiteljic učencem omogoča, da se vsaka med poučevanjem 

individualno posveti otroku ter mu s tem nudi dodatno pomoč, razlago in navsezadnje 

pozornost. Posledično se tudi učenci raje in lažje učijo ter so pripravljeni medsebojno 

sodelovati. 

Timsko delo pa ima v primerjavi z individualnim pedagoškim delom prednosti tudi za 

pedagoške delavce. Kot prednost štejemo predvsem možnost različnega snovnega in 

didaktičnega pristopa, več možnosti za individualizirano in diferencirano šolsko delo, 

objektivnejše vrednotenje napredka učencev, hitrejše povratne informacije, zanimivejši, 

vsebinsko in didaktično razgiban ter pester pouk, takojšnjo individualno pomoč ob težavah in 

zgled sodelovalnega učenja, medsebojnega sprejemanja in različnih vidikov medsebojne 

komunikacije, ki so jih učenci deležni. Nekatere prednosti timskega dela pa se navezujejo 

neposredno na pedagoške delavce same. Mednje sodi predvsem možnost bolj sistematičnega 

načrtovanja in izvajanja bolj pestrih oblik in metod dela, možnost delitve nalog in 

pedagoškega dela glede na njihove interese, kar posledično vodi v razbremenitev učitelja in 

delitev odgovornosti ter boljše poznavanje otrok. Vse prednosti, ki se navezujejo na učence in 

pedagoške delavce, so posledično prednosti tudi za celotno šolo kot institucijo. Timski pristop 

šoli omogoča, da izpelje tudi organizacijsko in vsebinsko zahtevnejše projekte, prispeva k 

večji povezanosti delavcev šole, izboljšuje komunikacijo in preko nje klimo v kolektivu, 

razvija sodelovalno kulturo in spodbuja inoviranje pedagoškega dela. Vse prednosti timskega 

dela pozitivno vplivajo na celoten šolski kolektiv ter učence, ki dosegajo boljše rezultate, s 

čimer je dosežen namen njihovega šolanja (Polak, 2008).  

2.1.6. Težave pri timskem delu 

Med člani tima se lahko zaradi razlik v interesih, stališčih, smeri ali stopnji izobrazbe ipd. 

pojavijo določeni konflikti. Če ostanejo neizraženi ali celo potlačeni, je velika verjetnost, da 



18 
 

se bodo pokazali v motiviranosti članov tima za skupno delo, komunikaciji in vzdušju v timu. 

Edina pot k njihovemu konstruktivnemu reševanju je odkrit pogovor, zrelo soočanje in 

tolerantnost. Problemi se pojavijo predvsem takrat, če vloge v timu niso jasno opredeljene ali 

pa v timu pride do pomanjkanja komunikacije. To lahko povzroči občutek bojazni, strahu in 

osebne ogroženosti, s čimer se razdalja med člani tima še povečuje (Polak, 1999b). 

Najpogostejše ovire in problemi pri timskem delu, ki jih pedagoški delavci identificirajo so 

pomanjkanje prostora ter neugodni časovni in kadrovski pogoji za timsko delo. Velikokrat 

pride v timu do nesoglasij zaradi nejasno zastavljenih ciljev, kar lahko privede do neizraženih 

oziroma neusklajenih medosebnih pričakovanj in prešibkih občutkov pripadnosti timu. Zaradi 

možnih konfliktov pri timskem delu se lahko pri članih tima pojavi nestvarno doživljanje 

lastnega statusa in strokovne kompetentnosti sebe ali ostalih članov v timu. Do konfliktov 

najpogosteje pride, ker je verbalna ali neverbalna komunikacija med člani tima napačno 

razumljena in v trenutni situaciji neprilagojeno usmerjena (na primer v vsebino, v potek, v 

osebno doživljanje, v odnose, v čustva ...). Različne ovire medosebne narave, kot so 

nezaupanje med člani tima, osebnostna zaprtost posameznikov v timu, pomanjkanje empatije, 

zaznavanje bojazni, strahu in ogroženosti posameznih članov tima, lahko resno porušijo 

komunikacijo in vzdušje v timu. Kako člani tima zaznavajo te ovire in rešujejo težave ter tudi 

konflikte, je odvisno od vzdušja v timu in strategij reševanja. Osnovne strategije reševanja 

težav je najbolje vključiti v pravila timskega dela. Kljub vsem težavam so problemi 

pomembni za razvoj tima in dogajanje v njem, saj so gibalo dogajanja in odnosov, vendar jih 

je treba reševati na primeren način (prav tam). 

2.2. TIMSKO DELO V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE 

 

Timsko delo v šoli lahko poteka v več oblikah. Delovanje razrednih in predmetnih aktivov 

učiteljev ene ali več različnih šol ima pri nas že dolgo tradicijo, brez timskega načrtovanja 

letnega delovnega načrta šole, naravoslovnih, kulturnih in športnih dnevov, dnevov odprtih 

vrat in družabnih prireditev na šoli si dobre izpeljave teh dejavnosti ne predstavljamo. Timsko 

delo je bilo v slovenski pedagoški prostor že vpeljano, premalo pa je bilo sistematično 

spodbujano, podprto in pozitivno vrednoteno s strani vodstev šol in šolskih svetovalnih služb. 

Timsko delo učiteljic ali vzgojiteljic se je v preteklosti navadno začelo pri zbiranju idej, 

načrtovanju pedagoškega dela, zbiranju in izdelavi učnih pripomočkov, ni pa se odzrcalilo v 

timskem poučevanju kot naslednji fazi pedagoškega dela (Polak, 1998) 

Psihološki vidiki timskega dela in timskega poučevanja se prekrivajo, z didaktičnega 

vidika pa odpira timsko poučevanje več možnosti za skupno strokovno rast članov tima. Od 

tega, kako posamezni člani zaznavajo, ocenjujejo in vrednotijo same sebe in druge, kakšen 

status ali položaj pripisujejo sebi in drugim, je odvisno delovno, socialno in emocionalno 

vzdušje v timu (prav tam). 

D. Benigar-Kaluža in sod. (2000) menijo, da dobro vzdušje razvijamo predvsem z 

razvijanjem vzajemne podpore pri učiteljih, kar se lahko kaže pri dejavnostih in odnosih. Po 

njihovem mnenju je oblikovanje učinkovitega, uspešnega in neškodljivega tima proces, ki 

zahteva čas in prehodnost določenih faz, da se lahko oblikuje. 

 

A. Polak (1998, str. 153) navaja več prednosti, ki jih pridobimo s timskim delom, in sicer: 
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 spodbujamo zavedanje, da je možno znanje, odgovornost, skrb, spretnosti in 

razumevanje vsakega posameznika tima uporabiti za doseganje skupnih ciljev, za 

premostitev težav ali ovir ter za razvijanje novih metod dela; 

 razvijamo nove spretnosti, stališča, izkušnje in ideje, ki izboljšujejo delovne odnose; 

 omogočamo zavedanje o različnosti posameznikov – članov tima ter o stopnji 

njihovega osebnega in strokovnega razvoja; 

 spodbujamo zaznavanje dosežkov in uspehov posameznikov ter celotnega tima; 

 spodbujamo delitev odgovornosti v timu in navajamo na izražanje podpore; 

 posameznikom zagotavljamo priložnosti za spoznavanje drugih in preizkušanje ob 

izzivih, zahtevah ali konfliktih v določeni situaciji. 

Oblikovanje in razvoj pedagoškega tima mora biti kontinuiran proces, spodbujamo pa ga z 

organiziranjem takih aktivnosti, kjer je za dosego skupnih ciljev sodelovanje posameznikov 

nujno potrebno. Pri tem je zelo pomembna podpora vodstva šole, šolske svetovalne službe in 

članov drugih pedagoških timov. V šolah, v katerih vodstvo šole spodbuja in podpira 

sodelovanje med učitelji, se ti pogosteje združujejo v različne time in med seboj sodelujejo. 

Tako usklajen tim daje vzgled ostalim učiteljem na šoli kot tudi otrokom v razredu, ki se na 

tak način posredno naučijo medosebno sodelovati. 

Uspešno delovanje tima je odvisno tudi od splošnega vzdušja na šoli in od odnosov med 

učitelji. Dobro vzdušje razvijamo predvsem z razvijanjem vzajemne podpore pri učiteljih, kar 

se med drugim lahko kaže pri dejavnostih in odnosih, npr.: 

 da spodbujajo in podpirajo drug drugega; 

 da si delijo ali izmenjujejo učna sredstva in učne pripomočke; 

 da si pomagajo pri organizaciji dela v razredu in med razredi, da bi pri učencih 

spodbujali učinkovitejše učenje; 

 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 (prav 

tam). 

 

V Beli knjigi (Zasnova osnovne šole – Predlagane rešitve, 1997, str. 98) je zapisano, da » 

bov prvem razredu poučuvala učiteljica oz. učitelj razrednega pouka, druga učiteljica oz. 

učitelj pa je učiteljica oz. učitelj razrednega pouka ali vzgojiteljica oz. vzgojitelj predšolskih 

otrok. Učiteljica oz. učitelj razrednega pouka bo spremljl otroke iz prvega razreda v drugi in 

tretji razred (je torej učiteljica oz. učitelj, ki poučuje učence in učenke v celotnem prvem 

razredu), druga učiteljica oz. učitelj pa ves čas ostane v prvem razredu. 

 

Pri vprašanju, kako izvajati timsko delo v šoli, se poraja veliko odgovorov, saj pred 

pričetkom poučevanja noben član tima ni celostno prepričan v svojo pripravljenost in 

zmožnost vstopanja pred skupino otrok. Zelo pomembno je, da je vzdušje v timu pred samim 

pričetkom poučevanja pozitivno, kajti le na tak način se bo tudi posamezni član v timu počutil 

sprejetega in varnega ter bo samozavestno stopil pred otroke. Če je v timu veliko sporov, 

zavisti in tekmovalnost ter nerazumevanja med člani tima, lahko to kmalu ovira uspešno delo 
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tima in preprečuje zadovoljstvo članov. Tim je uspešnejši, če njegovo delo podpirajo vodstvo 

šole in kolektiv učiteljev, saj to vpliva na zaupanje v sposobnosti posameznih članov tima, to 

pa se odraža v medosebnih odnosih med člani tima.  

 

Timsko delo ima v primerjavi z individualnim več posebnosti v izvajanju, ki jih je za 

naravnanost k večji učinkovitosti timskega dela primerno upoštevati. Nekaj jih izpostavljam 

po A. Polak (1998, str. 155), in sicer: 

Z didaktičnega vidika najdemo pri timskem delu neskončno idej, kako načrtovati in 

organizirati pouk ali druge dejavnosti, zaradi česar bodo v korist učencev kar najbolje 

izkoriščeni potenciali vseh članov tima. Učitelji(-ce) in vzgojitelji(-ce) imajo veliko v praksi 

že preizkušenih načinov dela, ki bi se jih dalo s timskim pristopom obogatiti ali še bolje 

izpeljati. Pomembno je tudi, da se uspešni pedagoški timi predstavljajo navzven, svojim 

kolegom in širši strokovni javnosti. Njihove izkušnje (tako pozitivne kot negativne) so lahko 

drugim spodbuda k timskemu delu in izhodiščna točka za lastno refleksijo. 

Z vidika splošnega izobraževanja učiteljev je dobro vedeti, da so učitelji neposreden zgled 

(pozitiven ali negativen) bodočim učiteljem, zato lahko timsko delo izkoristijo kot model za 

širjenje sodelovalnega vzdušja. Uvajanje v timsko delo mora biti postopno, sistematično, 

strokovno argumentirano, spremljano in sproti vrednoteno, kar se bo nenazadnje poznalo tudi 

pri organizaciji pouka in posledično pri uspehu učencev. Da bi bil pouk uspešen, je treba 

bodoče učitelje in vzgojitelje strokovno pripravljati in usposabljati ter navsezadnje primerno 

motivirati, da bi le-ti čim bolj nazorno predstavljali primere dobrega timskega dela v praksi. 

Z vidika oblikovanja poklicne vloge posameznega učitelja je dobro uvajati procese, ki 

temeljijo na ozaveščanju in refleksiji. Ti procesi morajo biti strokovno vodeni, sistematično 

načrtovani in postopni. Potekajo simultano na dveh ravneh, ki se nenehno medsebojno 

prepletata in vplivata druga na drugo. 

Procesi, ki so osnova za učinkovito timsko delo, temeljijo na osebnih in timskih/skupinskih 

analizah. Analiza vsakega od navedenih področij doživljanja posega v občutljivo in intimno 

sfero osebnega in medosebnega dogajanja, zato je treba predhodno zagotoviti primerno 

vzdušje in medsebojno zaupanje (prav tam). Izkušnje, ki jih otrok dobiva v prvem razredu 

osnovne šole, so zelo pomembne, ne le za njegov šolski uspeh, temveč tudi za oblikovanje 

pozitivne samopodobe in pri socialnih stikih z ostalimi otroki. Zato je vloga obeh, tako 

učiteljice kot vzgojiteljice, v razredu pomembna. Vzgojiteljica ima več znanja in izkušenj z 

mlajšimi otroki, medtem ko je učiteljica usmerjena predvsem v didaktično izvedbo, uporabo 

različnih metod dela in poučevanja ipd. 

 Ravno zato je priporočljivo, da obe članici tima prvega razreda analizirata svoje delo v 

tandemu, da bo le-to čim uspešnejše. Priporočljivo je: 

 analizirati bojazni, subjektivne teorije in predsodke, ki so povezani s timskim delom, 

da bi se tako soočili z lastnimi in tujimi stališči, jih primerjali med seboj, delili 

bojazni, na osnovi podobnosti večali identifikacijo s timom ipd.; 

 analizirati dobre in slabe izkušnje s timskim delom v šoli, da bi priklicali pretekle 

izkušnje, jih primerjali med seboj, jih osvetlili z vidika posameznika in celotnega tima; 

 analizirati pričakovanja do drugih članov tima, da bi jih uredili na miselni ravni, jih 

izrazili z besedami, seznanili z njimi druge člane tima; 
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 ozaveščati in/ali predvidevati konfliktna področja timskega dela, da bi se tako 

pripravljali na potencialne probleme ali konflikte; 

 vpeljevati timske refleksije z načrtovanjem in poskusi reševanja konfliktov, da bi 

odkrivali in preverjali strategije konstruktivnega reševanja konfliktov idr. (prav tam). 

 

2.2.1. Oblike dela, ki jih omogoča timsko delo strokovnih delavk v prvem razredu 

Kokalj (po Razdevšek - Pučko, 1994, str. 71) je opisala več različnih oblik, ki jih omogoča 

prisotnost dveh učiteljic oziroma učiteljice in vzgojiteljice v učilnici: 

 Ko sta obe učiteljici hkrati v učilnici: lahko ena vodi pouk, medtem ko druga deluje 

kot prava asistentka (pregleda delo otrok, daje takojšnje povratne informacije ipd.). 

Kadar ena vodi pouk, lahko druga posreduje z vprašanji in mislimi, na tak način se 

učiteljici dopolnjujeta in sodelujeta. Kadar ena vodi pogovor, lahko druga piše na tablo 

ideje in razmišljanja otrok. Na tak način spodbujata otroke pri lastnem zaključevanju 

zgodb, izmišljanju svojih naslovov, obnavljanju zgodb ipd. Lahko pa se dogovorita in 

obe vodita dejavnost hkrati, vendar vsaka s svojo skupino otrok. Otroci naj se sami 

odločijo, h kateri skupini se bodo priključili. 

 Vsaka učiteljica s svojo skupino v drugem prostoru: v tem primeru se učiteljici 

odločita, da bo vsaka vodila en predmet, vendar oba potekata hkrati (npr. športna 

vzgoja in matematika). Učenci se sami odločijo, h kateri skupini bodo pristopili, 

seznaniti jih je treba le s tem, da se skupine zamenjajo. Ker so skupine manjše, so 

otroci pri delu bolj zbrani in pri reševanju nalog bolj uspešni. 

Pedagoška praksa daje poudarek istočasnem uvajanju dejavnosti, kajti pokazalo se je, da je 

istočasno uvajanje dejavnosti v manjših skupinah učencev najbolj učinkovita oblika 

pedagoškega dela. Za usklajeno in dobro delo morata tako učiteljica kot vzgojiteljica veliko 

sodelovati in se prilagajati druga drugi. Če se želita dopolnjevati in delati usklajeno, se morata 

dobro razumeti, veliko sodelovati in se spoštovati. K. Srakar (2000) meni, da bi delo potekalo 

najbolje, če bi članici tima poučevali skupaj ves čas, saj bi le tako najbolje dopolnjevali druga 

drugo. Ker pa je v učnem procesu predvidena le polovična prisotnost vzgojiteljice, morajo biti 

sodelovanje, dogovarjanje in vsa priprava na učno delo popolni. 

3. PREDNOSTI TIMSKEGA DELA V PRIMERJAVI Z 

INDIVIDUALNIM PEDAGOŠKIM DELOM 

 

Timsko delo učiteljice in vzgojiteljice ima veliko prednosti, ki prispevajo k pozitivnemu 

vzdušju v celotnem razredu in k boljšim odnosom v tandemu ter v celotnem šolskem 

kolektivu. Prednosti timskega dela ne vplivajo le na tim učiteljice in vzgojiteljice, marveč na 

vse pedagoške delavce, učence ter celoten šolski kolektiv.  

Posamezni člani pedagoškega tima se med seboj dopolnjujejo v znanju in sposobnostih ter 

spretnostih. Zaradi različnih izkušenj člani tima prispevajo več idej, s čimer je timsko 

načrtovanje pouka lažje, hitrejše in časovno bolj racionalno. V timu učitelj hitreje in 

učinkoviteje dosega zastavljene cilje, zaradi česar je pouk kvalitetnejši. Tudi sprotno 

vrednotenje učencev je lažje in bolj objektivno, saj ocenjuje več učiteljic in tako težje pride do 

napak. Lažje je tudi zadovoljevanje individualnih potreb članice v timu, saj se medsebojno 
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spodbujajo, podpirajo in pomagajo. Vsaka posameznica dela na področjih, ki jih najbolje 

obvlada, kar prispeva h kakovostnejšemu pouku, hkrati pa s pomočjo drugih razvija tudi svoja 

šibka področja, s čimer se veča njena samozavest ter motivacija za nadaljnje timsko delo 

(Razdevšek – Pučko, 1994). 

Voden in timsko načrtovan pouk je za učence zanimiv, saj je bolj dinamičen. Učenci lahko 

izvajajo več dejavnosti hkrati, delajo po skupinah, raziskujejo, eksperimentirajo ipd., saj jih 

več učiteljic lažje spremlja in nadzoruje. Učiteljice učencem nudijo hitrejše povratne 

informacije, se dlje časa in bolj kakovostno posvečajo posameznemu otroku ter mu lažje 

podajo učno snov. 

Uspešno timsko delo ima tudi prednost za celoten šolski kolektiv. V šolah se učitelji 

pogosteje združujejo v različne time, kjer sodelujejo, si izmenjujejo različna mnenja in ideje. 

Na tak način pripomorejo tudi k večjemu medsebojnemu spoštovanju in zaupanju ter 

ustvarjajo sproščeno vzdušje. Posledično se poveča samozavest učiteljev, veča se njihova 

prepričanost v lastne zmožnosti, bolj so zadovoljni in prepričani vase, kar se navsezadnje kaže 

pri pouku. Ker je pouk kakovostnejši, učenci dosegajo boljše rezultate, s čimer je dosežen 

namen njihovega šolanja (prav tam). 

 

A. Polak (1998, str. 153-154) je navedla še nekaj prednosti, ki jih ima timsko delo pred 

individualnim: 

 člani tima se zavedajo medsebojne odvisnosti. Razumejo, da je mogoče osebne in 

timske cilje učinkoviteje doseči le z vzajemno podporo in sodelovanjem; 

 člani tima čutijo močnejšo poklicno in stanovsko pripadnost, saj so zavezani ciljem, ki 

so jih sami pomagali oblikovati; 

 s svojimi sposobnostmi in znanjem člani tima prispevajo k skupnemu uspehu; 

 v timu se razvijajo občutki zaupanja, spodbujeno je sproščeno izražanje idej, mnenj, 

nestrinjanj in občutij, vprašanj in dilem; 

 člani tima razvijajo odprto in iskreno komunikacijo, trudijo se razumeti poglede in 

argumente drugih članov; 

 pri razvijanju raznih spretnosti in pristopov spodbujajo drug drugega in so deležni 

medsebojne podpore; 

 članom tima predstavljajo konflikti le enega od vidikov človeške interakcije, 

konfliktne situacije zaznavajo kot priložnosti za preverjanje novih idej, lastne 

fleksibilnosti in tolerantnosti. Probleme rešujejo hitro in konstruktivno; 

 člani tima sodelujejo pri odločanju v zvezi s timskim delom, pri tem pa razumejo, da 

mora vodja tima ob prevelikem nestrinjanju članov voditi diskusijo v smeri razrešitve 

problemov; 

 timsko delo osebnostno in strokovno oblikuje člane tima, predvsem skozi vzdušje, 

pogoje dela in zahteve, ki jih prednje postavlja skupna naloga. 

4. PARTNERSTVO MED ŠOLO IN DOMOM 

 

Dobro sodelovanje med šolo in domom – med učitelji in starši sodi med pomembne 

kazalce kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela. Načrtno, ciljno in problemsko 

naravnano pedagoško-andragoško delo šole s starši se uresničuje v formalnem in 
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neformalnem delu in sodelovanju. Konstruktivno reševanje raznovrstne učne in vzgojne 

problematike, ki temelji na teoretičnih in praktičnih izsledkih pedagogike, psihologije, 

sociologije, andragogike in drugih sorodnih ved, je odsev kakovostnih učno-vzgojnih 

prizadevanj staršev in učiteljev ter vodstvenih in svetovalnih delavcev. Ustvarjalno 

sodelovanje šole (učiteljev) in doma (staršev) nudi velike možnosti in priložnosti za bolj 

kakovostno življenje v šoli, v družini in v lokalni skupnosti (Intihar, 2002b). Na sodelovanje 

med šolo in domom vplivajo različni dejavniki, kot so koncept vzgoje in izobraževanja, vloga 

družine in šole v razvoju otroka, pričakovane vloge staršev in šole, nacionalna tradicija, 

socialno-ekonomski status šolskega okolja in družine, vrsta vzgojno-izobraževalne institucije, 

stopnja in cilji šole, strokovna usposobljenost učiteljev ... Pomemben je tudi odnos med starši 

in učitelji, kajti ta temelji na medsebojnem poznavanju in zaupanju, dobrem komuniciranju, 

medsebojnem sprejemanju in konstruktivnem reševanju konfliktov. Pozitiven odnos med 

starši in učitelji se izraža v boljšem učnem uspehu učenca, saj je okolje, v katerem se učenec 

izobražuje, pozitivno, prijetno in sproščeno. 

D. Intihar (2002c, str. 47) navaja, da se tematika sodelovanja med šolo (učitelji) in domom 

(starši) ponavlja skozi vso zgodovino šolstva. »Šola in dom sta dve družbeni instituciji, ki se z 

vzgojno-izobraževalnim delom otrok in mladine najbolj kompleksno ukvarjata. To je osnovni 

razlog njunega medsebojnega sodelovanja, ki temelji na skupni skrbi za celovit, kakovosten 

razvoj in napredek otroka in mladostnika.« V tekstih pedagoških klasikov, učiteljev praktikov 

in sodobnih strokovnjakov najdemo mnogo napotkov, kako naj bi učitelji in starši sodelovali, 

da bi bili uspešni vzgojitelji in učitelji. Dejstvo je, da lahko samo s skupnimi prizadevanji 

učitelji in starši sooblikujejo otrokov celovit razvoj in napredek. To je moralna in čustvena 

zaveza staršev in učiteljev do otrok, to je profesionalna zaveza učiteljev do staršev. Pogled v 

zgodovino šole pove, da se je sodelovanje med šolo in domom skozi zgodovino pojavljalo v 

različnih oblikah in da je resnično zaživelo šele v zadnjih nekaj desetletjih. V današnji 

sodobni družbi temelji sodelovanje med šolo in domom na razvoju demokratične, humane in 

kakovostne šole. Na takšen način se ustvarja šolsko in učno ozračje, ki je prilagojeno in 

usmerjeno v razvoj otroka in mladostnika, skladno z njegovimi možnostmi in sposobnostmi. 

Starši sodelujejo v kakovostni šoli na različnih področjih in ravneh – od aktivnosti v 

pedagoškem procesu do urejanja šolskih prostorov in pridobivanja materialnih sredstev za 

pouk. Čeprav je prispevek staršev v kakovostni šoli izredno pomemben in obsežen, pa je 

življenje in delo v kvalitetni šoli zelo odvisno od učiteljev – profesionalcev. Učitelji se 

nenehno izobražujejo, posodabljajo pouk – organizacijo, oblike in metode dela in stil 

poučevanja. Kakovostno šolo razvijajo s humanimi odnosi, ki jih vzpostavljajo z učenci, starši 

in kolegi. Kakovost učiteljevega pedagoškega dela v razredu se kaže v sodelovalnem odnosu 

z učenci, vodenju razreda, temeljitem poznavanju učencev, možnosti ustvarjanja zdravega 

vzpodbudnega ozračja, ki ugodno vpliva na motivacijo za ustvarjalno učenje. D. Intihar 

(2002c) je po Glasserju povzela, da je kakovostna šola šola sprememb. Njena naloga je, da 

»učenci, učitelji, starši in okolica zaupajo, da to, kar se v šolah dogaja, povečuje kvaliteto 

njihovega življenja«. V takem ozračju je šola usmerjena »na razvoj učenca kot individuuma.« 
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4.1. DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA SODELOVANJE MED ŠOLO IN DOMOM  

 

D. Intihar (2002c) povzema Resmana in navaja tri kompleksne dejavnike, ki vplivajo na 

sodelovanje med šolo in domom. Pravi, da je formalno in neformalno sodelovanje, vsebinsko 

področje sodelovanja in usmerjanje sodelovanja odvisno od: 

 ideološkega koncepta šolske vzgoje in izobraževanja ter konkretne šolsko-politične 

izpeljave, ki lahko postavlja bolj v ospredje učni uspeh ali pa širšo socializacijsko 

funkcijo; 

 deklariranega in splošnega razumevanja vloge družine in šole v razvoju otroka; 

 pričakovanih vlog staršev in šole ter od njihove pristojnosti in odgovornosti. 

Po analizi pristojnosti in odgovornosti šole (učiteljev) in načinov sodelovanja z domom 

(starši) je možno ugotavljati, ali je vloga šole v socializaciji otroka glede na družino bolj 

kompenzacijska ali pa komplementarna in kooperativna. Od tega pa je odvisno, ali so starši 

vključeni v šolo kot klienti, pomočniki ali kot partnerji.  Pri tem gre za dve strateški usmeritvi 

sodelovanja med šolo in domom, in sicer za odnos šole do doma v smislu partnerstva in pa za 

odnos šole do doma kot odnos do stranke. Tudi starši so odgovorni učitelju za svojo 

pedagoško vlogo, ki jo imajo do svojega otroka doma in je pomembno povezana s šolo 

(Intihar, 2002c). Prvi stik s šolo je pomemben tako za učenca kot za starše. Sprejem v novo 

okolje namreč trajno oblikuje odnos staršev do ustanove, ki jo bodo učenci oziroma njihovi 

otroci, obiskovali vrsto let. Vključevanje staršev in njihovo sodelovanje s šolo (učitelji) je 

vedno intenzivnejše, pomembnejše, zato sta obe strani soodgovorni za otrokov napredek in 

razvoj. Učitelji se pogosto sprašujejo, kako starše pridobiti za plodnejše sodelovanje, kako jih 

motivirati za bolj intenzivno vključevanje v življenje in delo šole. Starši bodo zadovoljni, ko 

bodo spoznali, v čem je smisel sodelovanja, če bodo dobili občutek in osebno izkušnjo, da so 

prispevali pomemben in učinkovit delež k ciljem, ki vodijo k zdravemu, uspešnemu razvoju v 

napredku otroka in mladostnika. Pomembno je, da se učitelj zaveda, da komunicira s starši na 

dveh ravneh: na osebni ravni, kot učitelj z imenom in priimkom, in na institucionalni ravni, 

kot predstavnik šole. Vzpostavljanje odnosa s starši se začne že s prvim obiskom staršev v 

šoli ali prvim telefonskim stikom.  

Šola se staršem odpira s ponudbo različnih vsebin, formalnih in neformalnih oblik 

sodelovanja (na primer roditeljski sestanki, govorilne ure, dnevi odprtih vrat, kulturne 

prireditve, dnevi dejavnosti, športna srečanja, ekskurzije in izleti, šola za starše ...). Z dobro 

predstavitvijo jim omogoči vpogled v življenje in delo šole. Z zanimivimi vsebinami jih vabi 

k sodelovanju in vključevanju v različne dejavnosti. Vse osebje v šoli (pedagoški, 

administrativni in tehnični delavci) navezuje spoštljiv in prijazen stik s starši in z učenci. V 

šolskih prostorih dobijo mesto za druženje in učenje družine in krajani. Šola postaja kulturno 

izobraževalno središče okolja in kraja (Intihar, 2002b). Pri nas starši sodelujejo s šolo na 

formalne in neformalne načine. Z ravnateljem in razrednikom se prvič srečajo že pred 

vstopom otroka v šolo. Na šolah so organizirani različni neformalni dogodki, kot so dnevi 

odprtih vrat ipd., kjer starši spoznajo več pedagoških delavcev, se z njimi pogovarjajo, 

izmenjujejo vprašanja, mnenja. Na takšnih dogodkih se tudi starši spoznavajo med seboj, kar 

jim pomaga, da se otresejo začetnih strahov, med seboj komunicirajo oziroma izmenjujejo 

mnenja in ideje. Šola starše spodbuja, da se udeležujejo različnih srečanj, kjer lahko povedo, 

kako doživljajo probleme v šolskem okolju in predlagajo možne rešitve. Prav je, da pedagoški 
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delavci v razvojnih načrtih in v letnih pripravah na pouk razmišljajo, kje in kako bodo starše 

vključili v vzgojno-izobraževalno delo ter jih povabijo k sodelovanju. 

Na zanimanje za bolj kakovostno sodelovanje staršev s šolo vplivajo tudi subjektivna mnenja 

in zakoreninjena stališča ter prepričanja staršev in učiteljev, ki jih je težko preseči, dokler jih 

ne ozavestijo in se ne odločijo za spremembe. Mnogi starši živijo v prepričanju, da učiteljev 

njihovi otroci in oni kot starši ne zanimajo. Podobno razmišljajo tudi učitelji, češ da starši ne 

poznajo njihovega dela in truda, ki ga »vlagajo« v njihovega otroka. Učitelji in starši se vrtijo 

v začaranih krogih dvojih subjektivnih prepričanj, ki onemogočajo plodno sodelovanje. D. 

Intihar (2002b) meni, da takšno pojmovanje in »sodelovanje« slabo vpliva na uspeh vzgojno-

izobraževalnih prizadevanj z otroki, na osebnostni in profesionalni razvoj učiteljev, na počutje 

in zaupanje staršev. Mills (1996) poudarja, da je sodelovanje učiteljev in staršev izjemnega 

pomena za šolanje otrok. Partnerstvo med starši in šolo ponuja veliko možnosti in le 

izjemoma se dogaja, da otrok v celoti razvije svoje zmožnosti, ne da bi mu pri tem pomagali 

starši in učitelji. Vključevanje in sodelovanje staršev je vedno intenzivnejše, zato sta obe 

strani soodgovorni za otrokov napredek in razvoj. 

Pogosto so starši v stikih s šolo že vnaprej prepričani, da bodo morali predvsem poslušati 

navodila učiteljev, kako naj z otrokom delajo doma. Dober občutek pa dobijo in zadovoljni 

so, če učitelji tudi njih poslušajo, jih sprašujejo o otrocih, prosijo za nasvete in pomoč. To je 

recipročen odnos – sprejemanja in dajanja medsebojne pomoči in nasvetov, kar spodbuja 

partnersko sodelovanje. Starši naj sodelujejo z učitelji kot pomočniki ali kot partnerji. 

Sodobna šola daje večji poudarek partnerskemu in sodelovalnemu odnosu. Z aktivnim 

sodelovanjem imajo starši več pravic, vendar se s tem poveča tudi njihova odgovornost. Starši 

lahko na primer sodelujejo pri pripravljanju razstav in prireditev, lahko so vključeni v različne 

projekte, vodijo lahko interesne dejavnosti, pomagajo šoli pri pridobivanju materiala za pouk 

ipd. (Valentinčič, 1981). 

Naslednji vzrok za neuspešno sodelovanje med učitelji in starši je, da so starši obremenjeni 

s službo, z dodatnim zaslužkom, z brezposelnostjo, zato imajo malo časa za otroke oziroma za 

sodelovanje s šolo. Še zlasti ne morejo in ne želijo sodelovati na širših področjih življenja in 

šole. Prav je, da jih v njihovih stiskah in težavah učitelji razumejo, se jim časovno prilagodijo, 

če gre za individualen pogovor o otroku. Hkrati pa je treba starše ozavestiti, da je kljub 

stiskam in težavam, ki jih doživljajo, otrok na prvem mestu. Otrokove stiske in težave so 

pogosto povezane tudi s problemi staršev. Vse to pa vpliva na njihovo učno-vzgojno 

uspešnost. Zato je prav, da učitelji starše prepričajo, naj si vzamejo čas za otroka, in jih 

vzpodbudijo, da mu prisluhnejo, ga poslušajo in slišijo (Intihar, 2002a).  

Pomembna vez med starši in učitelji je redno obveščanje staršev s strani učiteljev o 

otrokovem vedenju in napredku. B. Brooks (2001) je poudarila, da je šola dolžna komunicirati 

s starši in jih obveščati o otrokovem napredku in vedenju, vključno s trenutnim stanjem in s 

težavami, s katerimi se otrok srečuje. 

Motivacija za dobro sodelovanje med šolo in domom narašča tudi z izobraževanjem 

učiteljev in »izobraževanjem šolskih zbornic« – v šolo usmerjeno izobraževanje učiteljev. 

Učitelji in šolski kolektivi, ki se vključujejo v izobraževalne programe strokovnega 

spopolnjevanja za delo s starši, postanejo bolj sproščeni in odprti. Vzpostavljanje bolj odprtih 

odnosov predstavljajo v seminarskih nalogah in v strokovnih člankih. Nova znanja in veščine, 
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ki jih pridobijo na takšnih spopolnjevanjih, in potrditve za vse tisto, kar že dobro delajo, jih 

spodbujajo, da vzpostavljajo s starši – ob upoštevanju njihovih prizadevanj in pobud – bolj 

odprt dialog. Strokovne diskusije o tej tematiki, ki potekajo v šolskih timih in na pedagoških 

konferencah, skupne priprave na roditeljske sestanke in različne neformalne oblike 

sodelovanja, temeljite analize in vrednotenje izvedenih oblik sodelovanja prispevajo, da 

učitelji (šola) s starši bolj plodno in ustvarjalno sodelujejo (Intihar, 2002a). 

Starši so motivirani za sodelovanje s šolo, če jim le-ta ponudi kakovostne izobraževalne 

programe, v katerih se upoštevajo njihovi interesi in potrebe. Obiskovanje takšnih 

izobraževalnih programov jim omogoča učenje različnih spretnosti vzgajanja, 

komunikacijskih veščin in vzpostavljanja kakovostnih odnosov z otroki in mladostniki. Ko 

dobijo starši izkušnjo, da želi učitelj (šola) z njimi sodelovati tudi pri njihovem učenju in 

napredovanju z namenom, da bi bili uspešnejši vzgojitelji, da bi njihov otrok in skupnost 

otrok ali dijakov, v kateri živijo, bolje napredovali, so bolj pripravljeni sodelovati. Dobro 

pripravljeni, organizirani in izvajani programi izobraževanja staršev, kjer se upoštevajo 

njihovi interesi in potrebe, jih motivirajo, da se vanje z zanimanjem vključujejo. (Intihar, 

2002a). Učinkovito izobraževanje za partnersko sodelovanje prisega na skupno izobraževanje 

učiteljev in staršev. V takšnih programih se starši in učitelji skupaj učijo, kako sodelovati, 

kako obravnavati razlike v mnenjih, kako se pogajati, kako razumeti vlogo drugega, ne da bi 

izgubili zaupanje v svojo vlogo (prav tam). 

4.2. KOMUNIKACIJA MED UČITELJI IN STARŠI 

 

D. Intihar (2002b) meni, da strokovna literatura deli komunikacijo v dva prepletajoča se 

procesa, in sicer v znotrajosebno in medosebno. Namen komunikacije je na nek način vplivati 

na drugo osebo. Avtorica pravi tudi, da kakovosten odnos med učitelji in starši temelji na 

zaupanju. Zaupanje pomeni, da so učitelji do staršev odprti, da sprejemajo njihove misli, 

čustva, reakcije, jim nudijo podporo in sodelovanje. Sodelovanje s starši, individualno 

svetovanje, priprava in vodenje roditeljskih sestankov, usmerjanje staršev pri mentorskem 

delu z učenci – vse te in druge oblike dela s starši predstavljajo v učiteljevem in 

vzgojiteljevem poklicnem delu zahtevne dejavnosti, za katere se večinoma usposablja šele v 

neposredni pedagoški praksi. Tudi v današnjem času in v naših razmerah je učiteljeva in 

vzgojiteljeva strokovna pomoč staršem pri vzgoji potrebna. 

A. Velkavrh (2008) je ugotovila, da imata šola in dom lahko z medsebojnim 

sodelovanjem zelo velik vpliv na kakovostno vzgojno-izobraževalno delo in vsestranski 

razvoj otroka. Na sodelovanje med šolo in domom vplivajo različni dejavniki: koncept vzgoje 

in izobraževanja – šolska politika, vloga družine in šole v razvoju otroka, nacionalna tradicija, 

socialno-ekonomski status šolskega okolja, cilji šole, strokovna usposobljenost učiteljev ipd. 

Starši sodelujejo s šolo na različne načine: prisotni so na roditeljskih sestankih in pogovornih 

urah, na katerih tudi aktivno sodelujejo; šoli pomagajo tudi pri pridobivanju različnih 

materialnih sredstev za pouk. Starši lahko vplivajo na delo šole prek sveta staršev in svojih 

predstavnikov v svetu šole. Starši lahko sodelujejo s šolo kot pomočniki ali kot partnerji. V 

sodobni, odprti šoli so starši dobrodošli partnerji, ki soustvarjajo odličnost šole. 
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II. EMPIRIČNI DEL 

5. OPREDELITEV PROBLEMA 

V prvem razredu osnovne šole se je z uvedbo devetletke in z vključitvijo vzgojiteljice v 

poučevanje način poučevanja bistveno spremenil in timsko delo je postalo z zakonom določen 

pristop. Individualno poučevanje je zamenjalo delo v tandemu, ki vključuje timsko 

načrtovanje, timsko poučevanje in timsko evalvacijo (analizo dela). Le kadar imata obe 

strokovni delavki pozitiven odnos do timskega dela, zlasti timskega izvajanja/poučevanja, bo 

delo v timu uspešno.  

Z raziskavo sem želela preveriti, kakšen pogled ter izkušnje s timskim delom učiteljice in 

vzgojiteljice v prvem razredu imajo starši otrok, ki prvi razred obiskujejo. Zanimalo me je, ali 

pri njunem timskem delu opažajo morebitne težave, ter kakšne spremembe bi predlagali, da bi 

bilo njuno timsko oziroma pedagoško delo še boljše. 

V diplomskem delu sem želela odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

 kakšen pomen starši prvošolcev pripisujejo timskemu delu v prvem razredu, 

 kaj starši prvošolcev menijo o timskem odnosu med učiteljico in vzgojiteljico v prvem 

razredu, 

 v čem vidijo starši prvošolcev prednosti timskega dela v prvem razredu za njihovega 

otroka v primerjavi z individualnim poučevanjem ene same učiteljice, 

 kakšne so izkušnje staršev prvošolcev s timskim delom vzgojiteljice in učiteljice v 

prvem razredu osnovne šole, 

 kako zaznavajo starši prvošolcev odnos z učiteljico in vzgojiteljico svojega otroka. 

 

V empiričnem delu sem torej želela ugotoviti, kaj na podlagi lastnih izkušenj o timskem 

delu menijo starši. Izkušnje in mnenja sem ugotavljala z anketnim vprašalnikom. 
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6. HIPOTEZE IN PREDVIDEVANJA 

 

Zaradi empirične neraziskanosti raziskovalnega problema hipotez o tem, kakšen pogled 

imajo starši na timsko delo učiteljice in vzgojiteljice v prvem razredu osnovne šole, vnaprej 

nisem oblikovala. Za vprašanja o pogledih in izkušnjah o timskem delu sem na podlagi teorije 

predvidela naslednja pričakovanja: 

 da so anketirani že imeli izkušnje s timskim delom učiteljice in vzgojiteljice v prvem 

razredu; 

 da so izkušnje anketiranih s timskim delom v prvem razredu pozitivne; 

 da anketirani menijo, da je dodatna strokovno usposobljena oseba v prvem razredu v 

veliko pomoč, tako otrokom kot staršem; 

 da anketirani pri timskem delu v prvem razredu ne zasledijo težav; 

 da anketirani predlagajo spremembe, predvsem na področju komuniciranja in 

sodelovanja članic tima z njimi samimi. 

7. METODA 

Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabila opisno oz. deskriptivno metodo s študijo 

različne domače in tuje literature. Za raziskovalno orodje sem uporabila anketni vprašalnik. 

Podatke, ki sem jih dobila, sem tabelarno in grafično prikazala ter jih interpretirala. Vprašanja 

v anketnem vprašalniku so zaprtega in odprtega tipa, vključene pa so tudi lestvice stališč. 

7.1. VZOREC 

V vzorec sem vključila starše otrok prvega razreda v različnih osnovnih šolah po Soveniji. 

Naslova sodelujočih šol hranim v svojem arhivu. Obe osnovni šoli sta mestni. Osnovna šola A 

se nahaja v glavnem slovenskem mestu, osnovna šola B pa v manjšem slovenskem mestu. 

Šoli se razlikujeta tudi po številu zaposlenih pedagoških delavk v prvem razredu. V osnovi 

šoli A jih je več kot v osnovni šoli B. Obe šoli imata tri oddelke po 14 otrok. 

 

Tabela 1: Zastopanost anketirancev glede na spol. 

                SPOL f f % 

Ženski 28 32,6 

Moški  58 67,4 

  Σ 86 100 

 

Tabela 2: Zastopanost anketirancev glede na osnovno šolo katero obiskuje njihov otrok. 

       OSNOVNA ŠOLA f f % 

OŠ A 39 45,4 

OŠ B 47 54,6 

Σ 86 100 
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Tabela 3: Zastopanost anketirancev glede na stopnjo izobrazbe.  

 

Želela sem dobiti širši in bolj raznolik krog anketirancev, zato sem ankete razdelila na dveh 

osnovnih šolah v različnih krajih. Vsaki šoli sem razdelila 50 anket, ki jih je ravnatelj šole 

razdelil trem oddelkom prvega razreda. Skupaj je bilo razdeljenih 100 anket, od katerih sem 

dobila 86 vrnjenih. Iz Osnovne šole A je odgovorilo 39 staršev, iz Osnovne šole B 47 staršev. 

7.2. MERSKI PRIPOMOČKI 

V raziskavi sem uporabila anketni vprašalnik, ki sem ga oblikovala s pomočjo mentorice 

A. Polak. Starši otrok, ki obiskujejo prvi razred osnovne šole, so vprašalnik izpolnjevali 

anonimno, anketiranci so navedli le nekaj osnovnih podatkov, kot so spol in stopnja 

izobrazbe. Vprašanja v anketnem vprašalniku so bila odprtega in zaprtega tipa. Pri prvem 

vprašanju so starši izražali svoja stališča glede odnosov v timu med učiteljico in vzgojiteljico 

ter odnosov med njunim timom in starši na štiristopenjski ocenjevalni lestvici. Prvo vprašanje 

je zajemalo tudi odnos med timom učiteljice in vzgojiteljice in otrok ter mnenja, kako ta 

odnos vpliva na uspeh otrok v razredu. Naslednja vprašanja so spraševala po mnenju staršev 

glede pojavljanja morebitnih težav pri timskem delu med učiteljico in vzgojiteljico v razredu, 

ki ga obiskuje njihov otrok. Vprašanja odprtega tipa so spraševala po mnenju anketirancev, 

kakšne morebitne težave v timu so zasledili, in o možnih načinih reševanja teh težav. 

7.3.  POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Ankete sem izvedla na dveh različnih osnovnih šolah. Anketne vprašalnike so učiteljice in 

vzgojiteljice razdelile staršem in ti so jih reševali doma, tako da so imeli dovolj časa za 

izpolnjevanje. Izpolnjene vprašalnike so vrnili nazaj v šolo, kjer sem jih prevzela nazaj. 

Anketne vprašalnike sem pregledala, odgovore sem preštela po posameznih vprašanjih in 

označila, koliko staršev je odgovorilo z določenim odgovorom. Na podlagi preštetih 

rezultatov sem za vsako vprašanje posebej naredila preglednico in grafični prikaz ter rezultate 

STOPNJA IZOBRAZBE f f % 

Osnovna šola 4 4,6 

Poklicna šola 10 11,6 

Srednja šola 33 38,4 

Višja šola 7 8,2 

Visoka šola  18 20,9 

Bolonjski magisterij 7 8,2 

Znanstveni magisterij 5 5,8 

Doktorat 2 2,3 

Σ 86 100 
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analizirala. Pri analizi odprtih vprašanj sem si pomagala z načinom, ki ga predlagajo Sagadin 

(1993a, 1993b) ter Krek in Vogrinc (2007). Uporabila sem metodo kvalitativne analize 

vsebinskih podatkov, kjer sem odgovore razdelila v kategorije. Pri analizi odprtih vprašanj 

sem prav tako prikazala število in delež anketiranih, ki so podali odgovor ter število 

odgovorov, ki so bili navedeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



31 
 

8. REZULTATI ANKETNEGA VPRAŠALNIKA Z INTERPRETACIJO 

8.1. SODELOVANJE IN KOMUNIKACIJA STARŠEV Z UČITELJICO IN 

VZGOJITELJICO 

Anketiranci so opredeljevali svoje mnenje glede tega, kako dobro sodelujejo in 

komunicirajo z učiteljico in z vzgojiteljico v prvem razredu osnovne šole.  

Z vprašanjem sem želela preveriti, ali starši enako dobro sodelujejo in komunicirajo tako z 

učiteljico kot z vzgojiteljico. Rezultati anketirancev me niso presenetili, ker sem pričakovala, 

da imajo starši enako dober odnos do obeh. Rezultati ankete so prikazani so v tabelah v 

prilogi. V sliki št. 2 ter v slikah, ki sledijo v nadaljevanju, sem odgovore »se pretežno 

strinjam« in »se popolnoma strinjam« združila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Večina staršev, kar 94,2 % vseh anketirancev, je odgovorila, da z učiteljico in vzgojiteljico 

dobro sodelujejo in komunicirajo. Tako visok odstotek si lahko razlagamo s tem, da imata 

šola in dom lahko s kakovostnim medsebojnim sodelovanjem zelo velik vpliv na kakovostno 

vzgojno-izobraževalno delo in vsestranski razvoj otroka. Ravno zato je ključnega pomena, da 

so starši in pedagoški delavci v čim boljšem medsebojnem odnosu (Velkavrh, 2008). Delna 

komunikacija je potekala pri 3,5 % staršev, medtem ko 2,3 % anketiranih staršev ni dobro 

sodelovalo in komuniciralo z vzgojiteljico in učiteljico. Vidna je tudi razlika med osnovnima 

šolama. Menim, da šola s starši sodeluje na profesionalni ravni in da staršem ponuja dovolj 

oblik sodelovanja in srečanj, s čimer se vzpostavi boljši odnos med starši in učitelji ter med 

starši samimi. Timsko delo predstavlja za učitelje, učence in starše izziv, saj je njegova 

uvedba prinesla številne prednosti in novosti. Delo v timu in novosti v njem ter izven njega 

(sodelovanje s starši) temeljijo na sodelovanju in komuniciranju. Učenci in njihovi starši s 

pomočjo timskega dela navežejo stike z novimi učitelji in si tako zagotavljajo trajnejši in 

boljši odnos s člani tima v razredu. Pri timskem delu pridobijo vsi: učenci, učitelji in starši 

(Mužar, 2000). 

2,3% 3,5% 

94,2% 

Z učiteljico in vzgojiteljico enako dobro sodelujem 

in komuniciram. 

Se nikakor ne strinjam

Se delno strinjam

Se strinjam

Slika 2: Mnenja staršev o sodelovanju in komuniciranju z učiteljico in vzgojiteljico, 

prikazano v odstotnih deležih celotnega vzorca. 
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8.2. STARŠI O SVETOVANJU STROKOVNIH DELAVK OB TEŽAVAH 

Učiteljica in vzgojiteljica v prvem razredu devetletne osnovne šole delujeta v timu, zato se 

od njiju pričakuje, da obe svetujeta staršem otrok ob morebitnih težavah, s katerimi se 

srečujejo med letom. Tudi pri svetovanju je pomembno, v kakšnem odnosu z vzgojiteljico in 

učiteljico so starši, ali dobro sodelujejo in komunicirajo. Kakovosten odnos med učitelji in 

starši temelji predvsem na zaupanju. Zaupanje pomeni, da so učitelji do staršev odprti, da 

sprejemajo njihove misli, čustva, reakcije, jim nudijo podporo in sodelovanje (Velkavrh, 

2008). Z omenjenim vprašanjem sem želela preveriti, ali staršem pri morebitnih težavah 

svetujeta obe, tako učiteljica kot vzgojiteljica, ali ima le ena dominantno vlogo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi odgovorov, prikazanih v tabeli št. 5 in sliki št. 3, vidimo, da se večina staršev 

(91,9 %) strinja, da jim pri morebitnih težavah, ki se pojavljajo skozi šolsko leto, svetujeta 

obe strokovni delavki v prvem razredu, tako učiteljica, kot vzgojiteljica. 6,9 % staršev se 

strinja le delno, medtem ko se 1,2 % anketirancev nikakor ne strinja, da jim pri težavah 

svetujeta obe članici tima. Tak rezultat lahko pripisujemo dobrim odnosom med timom 

učiteljice in vzgojiteljice in starši. Glasser (1994) meni, da je naloga šole, da učenci, starši, 

učitelji in okolica zaupajo, da spremembe, ki se v šolah dogajajo, povečujejo kvaliteto 

njihovega življenja. K temu prispeva tudi partnerski in sodelovalni odnos staršev in učiteljev, 

ki se začne že s tem, da učitelji staršem svetujejo ob morebitnih težavah. Ker v prvem razredu 

učence poučujeta obe članici tima, se mi zdi pravilno, da obe staršem tudi svetujeta in jih po 

potrebi usmerjata. 

8.3. STARŠI O PRISOTNOSTI IN AKTIVNOSTI STROKOVNIH DELAVK NA 

GOVORILNIH URAH 

Govorilne ure in roditeljski sestanki so sestavni del letnega delovnega načrta in so 

namenjeni staršem, ki se na tak način seznanijo z otrokovim uspehom in dogajanjem v šoli. V 

večini primerov govorilne ure in roditeljske sestanke vodi učiteljica, ker pa sta v prvem 

razredu devetletne osnovne šole prisotni tako učiteljica kot vzgojiteljica, si to nalogo razdelita 

obe članici tima. Obe bi naj bili prisotni in aktivni na omenjenih sestankih. Pomembno je, da 

obe sodelujeta v razgovoru, odgovarjata vprašanja, se skupaj predhodno pripravita ipd., ne da 

bi imela pri tem katera od njiju dominantno vlogo.  

1,2% 6,9% 

91,9% 

Pri težavah mi svetujeta obe - tako učiteljica kot 

vzgojiteljica 

Se nikakor ne strinjam

Se delno strinjam

Se strinjam

Slika 3: Mnenja staršev o svetovanju učiteljic in vzgojiteljic pri morebitnih 

težavah, prikazano v odstotnih deležih celotnega vzorca. 
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Kar 84,9 % anketiranih staršev je odgovorilo, da sta na govorilni urah in roditeljskih 

sestankih prisotni in aktivni tako učiteljica kot vzgojiteljica, kar me ni presenetilo. Obe sta 

članici tima in naloga obeh je, da omenjene sestanke skupaj načrtujeta in izvajata. Delno se jih 

strinja le 5,8 %, medtem ko je delež staršev, ki se s tem nikakor ne strinjajo, kar 9,3 %. 

Dobljeni rezultat si lahko razlagamo s tem, da je na govorilnih urah in roditeljskih sestankih 

prisotna le ena izmed članic tima in posledično le ena aktivna v sodelovanju in razgovoru s 

starši. Menim, da bi se morali učiteljica in vzgojiteljica pri delu dopolnjevati in posamezne 

aktivnosti skupaj načrtovati. A. Polak (1999a) meni, da morajo imeti vsi člani v timu 

enakovreden položaj, pri čemer so vsi soodgovorni za organizacijo, raven in rezultate pouka. 

Velik odstotek staršev, ki potrjuje, da sta na govorilnih urah in roditeljskih sestankih prisotni 

obe, kaže na to, da sta v praksi obe članici tima prisotni in aktivni pri sodelovanju s starši. 

 

8.4. STARŠI O KOMPETENTNOSTI VZGOJITELJICE ZA VODENJE 

GOVORILNIH UR 

Sodelovanje s starši, individualno svetovanje, priprava in vodenje roditeljskih sestankov, 

usmerjanje staršev pri delu z učenci – vse te in druge oblike dela s starši predstavljajo v 

učiteljevem in vzgojiteljevem poklicnem delu zahtevne dejavnosti, za katere se večina 

usposablja v neposredni pedagoški praksi (Intihar, 2002b). Po mnenju nekaterih staršev to ni 

zadosten razlog, da bi bila vzgojiteljica dovolj kompetentna za samostojno vodenje govorilnih 

ur ali roditeljskih sestankov brez prisotnosti učiteljice, ki se za te dejavnosti usposablja že v 

času študija. Rezultati ankete so prikazani v tabeli št. 7 v prilogi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,3% 
5,8% 

84,9% 

Na govorilnih urah in roditeljskih sestankih sta 

prisotni obe 

Se nikakor ne strinjam

Se delno strinjam

Se strinjam

Slika 4: Mnenja staršev o prisotnosti in aktivnosti članic tima na govorilnih urah 

in roditeljskih sestankih, prikazano v odstotnih deležih celotnega vzorca. 
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Delež staršev, ki se niso strinjali s trditvijo, da vzgojiteljica ni dovolj kompetentna oseba 

za vodenje govorilnih ur, je dokaj velik, in sicer kar 67,4 % vseh vprašanih. Precej manjši 

odstotek, le 19,8 %, je bilo tistih, ki so se s tem strinjali le delno, medtem ko je 12,8 % 

anketiranih staršev izrazilo strinjanje s trditvijo. Mislim, da se starši zavedajo, da je 

vzgojiteljica dovolj kompetentna oseba za vodenje govorilnih ur, kar potrjujejo rezultati v 

anketi. Kljub temu da nekateri starši niso mnenja, da je vzgojiteljica dovolj kompetentna za 

vodenje govorilnih ur, se sama z njimi ne strinjam. Posamezni člani pedagoškega tima se med 

seboj dopolnjujejo v znanju, sposobnostih in spretnostih ter poučevanju in različnih oblikah 

dela in tako je tudi med strokovnima delavkama v prvem razredu osnovne šole. Zaradi 

različnih izkušenj prispevajo več idej, s čimer je timsko načrtovanje pouka in govorilnih ur 

lažje in hitrejše. A. Polak (1998) meni, da je zaradi timskega dela prav tako lažje tudi 

zadovoljevanje individualnih potreb članic v timu, saj se medsebojno spodbujajo, podpirajo in 

pomagajo. 

 

8.5. STARŠI O KOMPETENTNOSTI UČITELJICE ZA VODENJE GOVORILNIH 

UR 

 Na vrsto sodelovanja med starši in učitelji imata velik vpliv tradicija in lastne izkušnje 

staršev. Glede na to, da je bila šola po mnenju Intihar (2002b) še do nedavnega dokaj zaprt 

sistem, uradna institucija, ki se je obnašala do staršev kot do strank, in je imela določene 

vzorce pristopov h govorilnim uram, je starše kljub današnji »odprti šoli« težko prepričati, da 

so jim dane drugačne možnosti sodelovanja, kjer ni prisotna le učiteljica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

67,4% 

19,8% 

12,8% 

Vzgojiteljica ni dovolj kompetentna oseba za 

vodenje govorilnih ur 

Se nikakor ne strinjam

Se delno strinjam

Se strinjam

Slika 5: Mnenja staršev glede kompetentnosti vzgojiteljice za vodenje govorilnih 

ur, prikazano v odstotnih deležih celotnega vzorca. 
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55,9% staršev meni, da je učiteljica najbolj kompetentna oseba v prvem razredu, da vodi 

govorilne ure. Nato mu sledi delež staršev, ki so izrazili nestrinjanje, in sicer 26,7 %. 17,4 % 

anketiranih staršev se je s trditvijo strinjalo le delno. Pred prenovo šolskega sistema je bila 

učiteljica edina pedagoška delavka, ki je poučevala v razredu in posledično vodila govorilne 

ure ter roditeljske sestanke. Po mojem mnenju so starši prav zato mnenja, da je učiteljica 

najbolj kompetentna oseba za vodenje govorilnih ur, ker je vzgojiteljica šele z uvedbo 

devetletke postala članica pedagoškega tima v prvem razredu osnovne šole in njena vloga v 

šoli še ni povsem izoblikovana. Za uspešno delo v razredu je pomembno, da imata obe 

strokovni delavki sposobnost opazovanja, organizacije pouka, govorilnih ur in roditeljskih 

sestankov, da znata pravilno pristopiti k otroku in staršem otrok, da sta zmožni sodelovanja v 

timu ter spoštovanja otrok in jim dati enake možnosti za uspeh (Smyth, 1999). 

 

8.6. STARŠI O USPOSOBLJENOSTI VZGOJITELJICE ZA POUČEVANJE 

Da bo delo v timu steklo tako, kot je navedeno v etapah timskega dela, so potrebne 

določene spretnosti. Delitev dela, prevzemanje bolj ali manj dejavne vloge v okviru 

posameznih pedagoških aktivnosti in prevzemanje odgovornosti za doseganje ciljev timskega 

dela temeljijo na prepoznavanju, prakticiranju in razvijanju spretnosti timskega dela (Polak, 

1999a). Vse te spretnosti vzgojiteljica pridobi na pedagoški praksi tako, da poučuje v prvem 

razredu osnovne šole ali v vrtcu. Pomembno je pridobiti nova spoznanja o spretnostih 

timskega dela, saj se jih na tak način razvija in utrjuje.  

 

 

 

 

26,7% 

17,4% 

55,9% 

Učiteljica v 1. razredu je najbolj kompetentna, da 

vodi govorilne ure 

Se nikakor ne strinjam

Se delno strinjam

Se strinjam

Slika 6: Mnenja staršev glede kompetentnosti učiteljice za vodenje govorilnih ur, 

prikazano v odstotnih deležih celotnega vzorca. 
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Na podlagi odgovorov – prikazanih v tabeli št. 9 in sliki št. 7. vidimo, da se večina (77,9 % 

anketirancev) – ni strinjala z trditvijo, da vzgojiteljica ni dovolj usposobljena, da bi poučevala 

otroke v prvem razredu osnovne šole. 12,8 % anketiranih staršev se je s to trditvijo strinjalo, 

kar pomeni, da po njihovem mnenju vzgojiteljica ni dovolj usposobljena za poučevanje otrok 

v prvem razredu. 9,3-odstotni delež staršev se s tem strinja le delno. Po mojem mnenju je 

vzgojiteljica dovolj usposobljena, da poučuje otroke v prvem razredu, ker z delom v tandemu 

pridobiva nove spretnosti in spoznanja o timu in poučevanju samem. Po timskem poučevanju 

sledi evalvacija pedagoškega dela, v kateri lahko obe članici tima reflektirata in ugotovita, kaj 

bi bilo treba spremeniti oziroma izboljšati, da bi bilo njuno timsko izvajanje/poučevanje še 

boljše. A. Tomić (1995) meni, da so uspešne učiteljice in vzgojiteljice neprisiljene in 

fleksibilne. Imajo osebni stil poučevanja, pri tem pa so strokovne, zavzete, odgovorne in jasne 

pri razlagi.  

 

8.7. STARŠI O DOMINANTNOSTI VLOG V TIMU 

Prisotnost dveh strokovnih delavk v prvem razredu osnovne šole omogoča različne oblike 

vodenja pouka, kjer obe članici tima sodelujeta v enakih projektih. Njune naloge so 

porazdeljene, vendar imata skupno pripravo in cilje, ki jih morata doseči pri pouku. Napačna, 

vendar pogosta praksa je, da ena izmed članic tima prevzame dominantno vlogo in je venomer 

v ospredju v primerjavi s sočlanico v timu. Kljub temu, da lahko občasna dominantnost 

posameznega člana tima pri pedagoškem delu temelji na spretnostih, sem z naslednjim 

vprašanjem želela preveriti, ali so starši v razredu svojega otroka opazili, ali ima ena od članic 

tima dominantno vlogo.  

 

 

 

77,9% 

9,3% 

12,8% 

Vzgojiteljica ni dovolj usposobljena, da poučuje 

otroke v 1. razredu 

Se nikakor ne strinjam

Se delno strinjam

Se strinjam

Slika 7: Mnenja staršev glede usposobljenosti vzgojiteljice za poučevanje 

učencev v 1. razredu, prikazano v odstotnih deležih celotnega vzorca. 
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Na podlagi odgovorov je razvidno, da se kar nekaj anketirancev (34,9 %) ne strinja s 

trditvijo, da ima ena izmed članic tima v razredu njihovega otroka dominantno vlogo. 19,8 % 

anketirancev se je s tem strinjalo delno, medtem ko je kar 45,3 % staršev izrazilo strinjanje. 

Po mojem mnenju imajo starši v šoli več stikov le z eno članico tima. Pogosta praksa je tudi 

ta, da sta na govorilnih urah in roditeljskih sestankih prisotni tako učiteljica kot vzgojiteljica, 

vendar je po navadi ravno učiteljica tista, ki prevzame vlogo govorca in na tak način dominira 

v timu. Mislim, da do tega ne bi smelo prihajati, saj se vloge v timu oblikujejo na ravni nalog 

(vsebina, bistvo naloge) in na ravni podpornih dejavnosti, posamezen član pa lahko hkrati 

prevzema več različnih vlog (Thacker po Polak, 1994). J. T. Shaplin (po Mandić 1983) pravi, 

da je »dvema učiteljema dana naloga, da ob skupnem delu izvajata pouk v celoti ali v večji 

meri za isto skupino učencev«. Podobno meni tudi R. Hyman (po Mandić, 1983), ki je 

mnenja, »da imamo timski pouk tedaj, ko dva ali več učiteljev načrtuje pouk; ko si deli 

odgovornost za poučevaje iste skupine učencev«. 

  

8.8. STARŠI O TEŽAVAH V TIMU 

Med člani tima se lahko zaradi prevelikih razlik v interesih, stališčih, smeri študija, 

strokovnih pogledih ali stopnji izobrazbe ipd. pojavijo določeni konflikti. Problemi se 

pojavijo predvsem takrat, ko vloge v timu niso jasno opredeljene ali pa v timu pride do 

pomanjkanja komunikacije. To lahko povzroči občutek bojazni, strahu in osebne ogroženosti, 

s čimer se pogled na določene stvari med člani tima še bolj razlikuje (Polak, 1999b). Če tim 

ne funkcionira tako, kot bi moral, se to odraža na kakovosti pouka in v odnosih s starši. Z 

vprašanjem sem želela ugotoviti, ali v razredu njihovega otroka tim ne funkcionira tako, kot 

bi moral.  

 

 

 

34,9% 

19,8% 

45,3% 

Pri njunem timskem delu ima ena dominantno 

vlogo 

Se nikakor ne strinjam

Se delno strinjam

Se strinjam

Slika 8: Mnenja staršev o dominantnosti v timu, prikazano v odstotnih deležih 

celotnega vzorca. 
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Kar 74,5 % vseh anketiranih se ni strinjalo s trditvijo, da v razredu njihovega otroka tim 

ne funkcionira tako, kot bi moral. Ta rezultat je zelo dober, kajti pove nam, da starši menijo, 

da tim funkcionira tako, kot mora. Da se v timu pojavljajo težave, se je delno strinjalo 17,4 % 

anketirancev, popolnoma pa se je strinjalo 8,1 % vseh vprašanih staršev. Problemi se pojavijo, 

če vloge v timu niso jasno opredeljene in člani tima ne vedo, »kdo je kdo« v timu, in kaj je 

njihova naloga (Polak, 1999a). Mislim, da morajo člani tima probleme reševati sproti, jih 

vzeti kot izziv in se jim ne poskušati izogniti ali celo zanikati. Možina (1995, str. 157) 

poudarja tudi, da je »nesmiselno zmeraj kazati smehljajoč obraz ali zavzeti podrejeno držo, 

saj to ne rešuje konfliktov«. Potrebna je ustvarjalna in odprta komunikacija, v kateri ni 

prikrivanja, zamer in obtoževanj. 

 

8.9.  ZADOVOLJSTVO STARŠEV S TIMSKIM DELOM UČITELJICE IN 

VZGOJITELJICE 

Uspešno delovanje tima je odvisno od splošnega vzdušja na šoli in od odnosov med 

učitelji. Dobro vzdušje razvijamo predvsem z razvijanjem vzajemne podpore pri učiteljih, kar 

se med drugim lahko kaže pri dejavnostih in odnosih med učitelji ter med učitelji in starši 

(Benigar-Kaluža in sod., 2000). Z vprašanjem sem želela preveriti, ali so starši zadovoljni s 

timskim delom učiteljice in vzgojiteljice v prvem razredu osnovne šole. 
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17,4% 
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V razredu mojega otroka tim ne funkcionira tako, 

kot bi moral 

Se nikakor ne strinjam

Se delno strinjam

Se strinjam

Slika 9: Mnenja staršev o težavah v timu prikazano v odstotnih deležih celotnega 

vzorca. 



39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kar 91,8 % anketiranih staršev izraža zadovoljstvo s timskim delom učiteljice in 

vzgojiteljice. Po mojem mnenju bi lahko rezultat pripisali temu, da imajo člani tima pozitiven 

pristop in odnos do otrok in do staršev, npr. z veliko komunikacije, sodelovanja, zaupanja ipd. 

Manjši je delež staršev, ki so delno zadovoljni s timom učiteljice in vzgojiteljice. Takih je 

5,9 % vprašanih, medtem ko je 2,3 % staršev izrazilo nezadovoljstvo z njunim timskim 

delom. Razlika med osnovnima šolama ni tako velika, kajti starši obeh šol so jasno izrazili 

več zadovoljstva s timskim delom kot nezadovoljstva. A. Velkavrh (2008) pravi, da starši 

običajno menijo, da je dober učitelj/vzgojitelj tisti, ki uspešno sodeluje s starši. Starševska 

vpletenost je bistvenega pomena za uspešnost otrok in kakovost šole. Učiteljeva 

pripravljenost na sodelovanje s starši je pomembna tako za učitelja samega kot tudi za 

kakovost šole. 

 

8.10. VLOGA VZGOJITELJICE V PRVEM RAZREDU 

Za tim sta potrebni najmanj dve osebi, ki skupaj sodelujeta, načrtujeta in izvajata 

dejavnosti. Timsko sodelovanje poveča pristnost učne situacije, izkušnje postanejo trajnejše in 

bolj življenjske. Vendar moramo biti tukaj pozorni, saj pri timskem delu ne gre le za seštevek 

posameznih članov, ampak pri njem sodeluje več ljudi, ki so medsebojno odvisni in vedo, da 

bodo skupno zastavljene cilje najlažje dosegli z vzajemno pomočjo. Pri delu se ne poskušajo 

osebno okoristiti na račun drugih, temveč k uspešnosti prispevajo z izvirnostjo, talentom in 

znanjem (Polak, 1998). Z vprašanjem o vlogi vzgojiteljice sem želela preveriti, kako starši 

zaznavajo potrebnost vzgojiteljice v prvem razredu osnovne šole.  

2,3% 5,9% 

91,8% 

S timskim delom učiteljice in vzgojiteljice sem zelo 

zadovoljen/a 

Se nikakor ne strinjam

Se delno strinjam

Se strinjam

Slika 10: Mnenja staršev o zadovoljstvu s timskim delom, prikazano v odstotnih 

deležih celotnega vzorca. 
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Večina anketirancev se ni strinjala s trditvijo, da je vzgojiteljica v prvem razredu osnovne 

šole nepotrebna. Teh je bilo kar 86,1 %. Delno se je strinjalo 11,6 % vprašanih, medtem ko se 

je s trditvijo strinjalo 2,3 % anketiranih in so menili, da je vzgojiteljica v prvem razredu 

nepotrebna. Nobeden od anketirancev se ni pretežno strinjal. Starši imajo pozitivne izkušnje s 

timskim delom in le-to podpirajo. Menim, da je ob uvedbi devetletke in s pristopom 

vzgojiteljice v prvi razred ta postala nepogrešljiv del v tandemu. Prav tako tudi M. Kepec 

(2001) na podlagi svojih izkušenj ugotavlja, da je prednost vzgojiteljice v tem, da pozna 

šestletnike in pomen igre za otroke ter obvlada nekatere drugačne didaktične poti, ki niso 

tipične za šolo. 

8.11. STARŠI O OBVEŠČANJU S STRANI TIMA 

Pomembna vez med starši in učitelji je redno obveščanje učiteljev o otrokovem vedenju 

in napredku. Šola je dolžna komunicirati s starši in jih obveščati o otrokovem napredku in 

vedenju, vključno s trenutnim stanjem in težavami, s katerimi se otrok srečuje, npr. o tem, kaj 

se v razredu dogaja, kako se otrok vede, napreduje ipd. (Intihar, 2002a). Z vprašanjem o 

dogajanju v razredu sem želela izvedeti, ali starše redno obveščata obe članici tima 

 

           

 

 

 

 

 

 

86,1% 

11,6% 
2,3% 

Vzgojiteljica je v 1. razredu osnovne šole nepotrebna 

Se nikakor ne strinjam

Se delno strinjam

Se strinjam

1,2% 
18,6% 

80,2% 

O dogajanju v razredu me redno obveščata obe 

članici tima 

Se nikakor ne strinjam

Se delno strinjam

Se strinjam

Slika 11: Mnenja staršev glede vloge vzgojiteljice v prvem razredu osnovne šole, 

prikazano v odstotnih deležih celotnega vzorca. 

Slika 12: Mnenja staršev o obveščanju s strani tima, prikazano v odstotnih deležih 

celotnega vzorca. 
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Kar 80,2 % anketirancev se je strinjalo, da so redno obveščani s strani tima učiteljice in 

vzgojiteljice. Takšen rezultat sem pričakovala, kajti naloga tima je, da starše redno obvešča o 

otrokovem vedenju. Manjši je bil odstotek tistih, ki so se s tem strinjali pretežno in delno, le 

18,6 %. Zelo slabo obveščenih je bilo 1,2 % staršev, ki so jasno izrazili nezadovoljstvo s 

timom. Po mojem mnenju je timsko delo manj obremenjujoče, če si timski delavki delo 

porazdelita, kar vključuje tudi pogovor s starši o njihovem otroku. Pozitivno je to, da starši 

dobijo možnost spoznati obe pedagoški delavki, ki sta vključeni v poučevanje njihovih otrok, 

in možnost hitrejših povratnih informacij, ki jim jih izročita (ustno, pisno) osebno. A. 

Velkavrh (2008) meni, da je tako pri pisni kot pri osebni komunikaciji potrebno, da starši 

dobijo občutek, da so v šoli vedno dobrodošli, da so partnerji pri izobraževanju otroka in da je 

njihovo mnenje za šolo pomembno. 

8.12. STARŠI O HITREJŠEM OTROKOVEM DOJEMANJU UČNE SNOVI 

ZARADI TIMSKEGA DELA 

Starši učno in vzgojno neuspešnih otrok so manj motivirani za sodelovanje s šolo. Neuspeh 

otroka vpliva na njihovo (ne)zaupanje v šolo in učitelje. Mnogi starši otroku ne znajo in ne 

morejo pomagati, ker niso dovolj izobraženi, dostikrat tega ne zmorejo niti starši, ki imajo 

višjo izobrazbo. Negativne izkušnje nemoči in razočaranja starše potiskajo v podrejen položaj. 

Izogibajo se sodelovanju z učiteljem, ker je le-ta strokovnjak, ki ima moč nad otrokovo 

»usodo«, zato jim prepuščajo nekatere naloge, čeprav bi jih s skupnimi prizadevanji uspešneje 

in bolje rešili (Intihar, 2002a). Z zastavljenim vprašanjem sem želela preveriti, ali starši 

menijo, da timsko delo učiteljice in vzgojiteljice prispeva k hitrejšem dojemanju oziroma 

razumevanju učne snovi pri njihovem otroku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi odgovorov, prikazanih v preglednici in sliki, vidimo, da se je kar 95,3 % 

anketirancev strinjalo glede tega, da timsko delo učiteljice in vzgojiteljice pomaga njihovemu 

otroku pri hitrejšem dojemanju in razumevanju učne snovi. Delno se je s to trditvijo strinjalo 

4,7 % anketiranih staršev, medtem ko ni bilo nikogar, ki bi trditvi nasprotoval. Vloga 

4,7 

95,3 

Timsko delo vzgojiteljice in učiteljice mojemu 

otroku pomaga pri hitrejšem 

dojemanju/razumevanju učne snovi 

Se delno strinjam

Se strinjam

Slika 13: Mnenja staršev o hitrejšem dojemanju učne snovi zaradi timskega dela 

učiteljice in vzgojiteljice, prikazano v odstotnih deležih celotnega vzorca. 
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učiteljice, ki poučuje mlajše otroke, je zelo pomembna. S svojim vedenjem vpliva na 

razpoloženje v razredu in na učence. Tolerantnost, domiselnost, ustvarjalnost in čustvena 

trdnost učiteljice in vzgojiteljice so lastnosti, ki vplivajo na medsebojne odnose otrok v 

razredu in na njihovo ustvarjalnost, dojemljivost ter uspešnost (Pergar - Kuščer, 1998, 1999). 

8.13. STARŠI O PREDNOSTIH STROKOVNE POMOČI TIMSKEGA DELA 

Tim učiteljic in vzgojiteljic učencem omogoča, da se vsaka med poučevanjem 

individualno posveti otroku ter mu s tem nudi dodatno pomoč, razlago in nenazadnje 

pozornost. Posledično se tudi učenci raje in lažje učijo ter so pripravljeni medsebojno 

sodelovati (Polak, 1999a). Z vprašanjem sem želela preveriti, ali se starši strinjajo, da zaradi 

timskega dela njihov otrok dobi več strokovne pomoči.  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Največji delež anketirancev je odgovoril, da se strinja s tem, da njihov otrok v šoli zaradi 

timskega dela dobi več strokovne pomoči. Ta delež je znašal kar 94,2 %. Manjši delež so 

predstavljali tisti, ki so se s tem strinjali delno, in sicer 5,8 % anketiranih. Nestrinjanja ni 

izrazil nihče. Takšen rezultat sem pričakovala, saj večje število pedagoških delavk v razredu 

pripomore k boljši in natančnejši razlagi učne snovi, več pa je tudi možnosti za individualno 

pomoč. A. Polak (1998) meni, da je timsko voden in timsko načrtovan pouk za učence 

zanimiv, saj je bolj dinamičen. Učenci lahko izvajajo več dejavnosti hkrati, delajo po 

skupinah, raziskujejo in eksperimentirajo. Več učiteljev jih lažje spremlja in nadzoruje. 

Učiteljice učencem nudijo hitrejše povratne informacije, se dlje časa in bolj kakovostno 

posvetijo posameznemu otroku ter mu lažje podajo učno snov. 

8.14. STARŠI O PRISPEVKU  TIMSKEGA DELA NA USPEŠNOST OTROK          

Z vprašanjem o prispevku timskega dela učiteljice in vzgojiteljice k uspešnosti otrok sem 

želela izvedeti, ali njun tim prispeva k temu, da so otroci v šoli uspešnejši. 

 

 

 

5,8% 

94,2% 

Zaradi timskega dela pri pouku dobi moj otrok 

več strokovne pomoči 

Se delno strinjam

Se strinjam

Slika 14: Mnenja staršev o večji strokovni pomoči timskega dela za otroke, 

prikazano v odstotnih deležih celotnega vzorca. 
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Večina, kar 90,6 % anketirancev, se je popolnoma strinjala, da timsko delo učiteljice in 

vzgojiteljice prispeva k temu, da je njihov otrok v šoli uspešnejši, 4,7 % anketirancev se je 

strinjalo le delno in 4,7 % anketirancev je izrazilo nestrinjanje s trditvijo. Rezultat me ni 

presenetil, saj večje število strokovnih delavcev v razredu otrokom nudi hitrejše povratne 

informacije in pomoč ter bolj kakovosten pouk.  

Timski pristop dela dviguje kakovost znanja učencev, spodbuja njihov kognitivni in 

socialni razvoj ter pozitivno vpliva na medosebne odnose znotraj učilnice (Polak, 2008). Isto 

raziskovalno vprašanje sem preverjala z dvema vprašanjema v vprašalniku. Želela sem 

izvedeti, v kolikšni meri se starši strinjajo, da timsko delo učiteljice in vzgojiteljice pripomore 

k temu, da njihov otrok pridobi več znanja in spretnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi odgovorov, prikazanih v tabeli št. 18 (v prilogi) in sliki št. 16, vidimo, da se je 

večina anketirancev strinjala, da timsko delo učiteljice in vzgojiteljice pripomore, da njihov 

otrok pridobi več znanja in spretnosti. Za ta odgovor se je namreč odločilo kar 94,2 % vseh 

4,7% 
4,7% 

90,6% 

Timsko delo vzgojiteljice in učiteljice prispeva k 

temu, da je moj otrok v šoli uspešnejši 

Se nikakor ne strinjam

Se delno strinjam

Se strinjam

5,8% 
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Timsko delo učiteljice in vzgojiteljice pripomore, 

da moj otrok pridobi več znanja in spretnosti 

Se delno strinjam

Se strinjam

Slika 15: Mnenja staršev o prispevku timskega dela k uspešnosti otrok, prikazano v 

odstotnih deležih celotnega vzorca. 

Slika 16: Mnenja staršev o vplivu timskega dela na otroke, prikazano v odstotnih 

deležih celotnega vzorca. 
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anketirancev. 5,8 % staršev se je strinjalo delno. Nihče od vprašanih ni izrazil nestrinjanja, kar 

sem pričakovala. Večje število učiteljev v razredu le pripomore k bolj kakovostnemu pouku in 

hitrejšim povratnim informacijam. Z dinamičnim načinom poučevanja, ki ga omogočajo 

raznolike metode dela, pri katerih so učenci aktivni, preprečujemo preobremenjenost in 

utrujenost učencev (Vodopivec, 2003). Učiteljeva vloga je v spreminjajočem vzgojno-

izobraževalnem procesu postala bolj raznolika, težja. Mora se znati prilagoditi vsaki situaciji, 

odgovorom in vprašanjem učencev, ne da bi izgubil izpred oči glavne cilje pouka (Marentič 

Požarnik, 2004). S tem se v celoti strinjam in menim, da ima timsko delo učiteljice in 

vzgojiteljice velik vpliv na otrokovo učno uspešnost ter pripomore k temu, da učenec hitreje 

dojame učno snov. 

8.15. STARŠI O NUDENJU POMOČI OTROKOM S STRANI VZGOJITELJICE 

Prisotnost vzgojiteljice v prvem razredu poveča kakovost pouka, omogoča lažje 

podajanje učne snovi in prispeva k hitrejšemu nudenju pomoči otrokom. Z naslednjim 

vprašanjem sem želela preveriti, v kolikšni meri starši menijo, da pomoč vzgojiteljice 

prispeva pri hitrejšem dojemanju učne snovi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delež anketirancev, ki so se strinjali s tem, da vzgojiteljica njihovemu otroku nudi redno 

pomoč pri hitrejšem dojemanju učne snovi, je znašal kar 91,8 %. Najmanjši del celotnega 

vzorca so predstavljali tisti starši, ki so se s trditvijo strinjali le delno, in sicer 8,2 %. Nihče od 

anketirancev ni izrazil nestrinjanja s trditvijo, medtem ko je le en anketiranec podal odgovor, 

da se ne more odločiti oziroma, da odgovora ne ve. Menim, da prisotnost vzgojiteljice v 

razredu prispeva k bolj kakovostnemu pouku. Učenci hitreje dobijo povratne informacije, 

ponujena jim je večja pomoč v razredu, zato snov hitreje in lažje razumejo. Veliko je odvisno 

tudi od domačega dela učencev, vendar dodatna razlaga snovi pri pouku vsekakor pripomore, 

da si učenec določen podatek lažje zapomni. A. Polak (2008) meni, da učenci ob timskem 

delu dobijo predvsem več možnosti za individualizirano in diferencirano šolsko delo, 

zanimivejši, vsebinsko in didaktično razgiban ter pester pouk. Pedagoški delavci so zaznali 

tudi večjo motivacijo učencev za šolsko delo in učenje, lažje napredovanje učencev glede na 

8,2% 

91,8% 

Pomoč vzgojiteljice prispeva k hitrejšemu 

dojemanju učne snovi 

Se delno strinjam

Se  strinjam

Slika 17: Mnenja staršev o nudenju pomoči otrokom s strani vzgojiteljice, 

prikazano v odstotnih deležih celotnega vzorca. 
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njihove zmožnosti in boljše znanje učencev v primerjavi z individualnim poučevanjem pred 

prenovo. 

8.16. STARŠI O ODNOSU OTROK DO ČLANOV TIMA V PRVEM RAZREDU 

Tim učiteljice in vzgojiteljice učencem omogoča, da se vsaka od njiju med poučevanjem 

individualno posveti otroku ter mu s tem nudi dodatno pomoč, razlago in pozornost. Če se ena 

izmed pedagoških delavk v timu bolj posveča določenemu otroku kot druga, lahko privede do 

tega, da ima otrok do slednje boljši odnos. Zanimalo me je, v kolikšni meri se starši strinjajo, 

da ima njihov otrok enak odnos tako do učiteljice kot do vzgojiteljice.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kar 93 % vseh anketirancev se je strinjalo s trditvijo, da ima njihov otrok enakovreden 

odnos tako do učiteljice kot do vzgojiteljice. Takšen rezultat sem pričakovala. Obe članici 

tima naj bi se vsem otrokom posvečali enako. S trditvijo se je delno strinjalo 3,5 % 

anketirancev. Prav tako se 3,5 % staršev nikakor ni strinjalo s trditvijo, kar pomeni, da ima 

njihov otrok do ene izmed članic tima boljši odnos.  

Če imajo člani tima in otroci med seboj enakovreden in spoštljiv odnos, se pričakuje, da 

ta temelji na zaupanju in da je dober. Isto raziskovalno vprašanje sem preverjala z dvema 

vprašanjema v vprašalniku. Z vprašanjem o odnosu otrok do članov tima, sem želela izvedeti, 

kaj starši menijo o odnosu njihovega otroka do učiteljice in do vzgojiteljice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5% 3,5% 

93% 

Moj otrok ima enak odnos tako do učiteljice kot do 

vzgojiteljice 

Se nikakor ne strinjam

Se delno strinjam

Se strinjam

Slika 18: Mnenja staršev o odnosu otrok do članov tima, prikazano v odstotnih 

deležih celotnega vzorca. 
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Večina, kar 98,8 % anketirancev, se je strinjala, da ima njihov otrok dober odnos tako do 

vzgojiteljice kot do učiteljice. Delež tistih, ki so se delno strinjali, je znašal le 1,2 %. Takšne 

odgovore sem pričakovala. Dober odnos med otroki in pedagoškimi delavci je temelj dobrega 

sodelovanja in kakovostnega pouka. Učiteljica in vzgojiteljica naj bi se pri delu dopolnjevali. 

Otrokove potrebe morata imeti pred očmi vedno in ob vsakem trenutku. Delo v razredu bi 

moralo biti dovolj odprto in fleksibilno, temeljiti pa bi moralo na načelu celostnega razvoja 

otrok (Srakar in sod., 2000). Če se obe članici tima enako posvečata vsem učencem, mislim, 

da ti ne bi smeli imeti občutka manjvrednosti v odnosu do posamezne članice tima. V 

nasprotnem primeru ima učenec boljši odnos do samo ene pedagoške delavke v razredu, kar 

bi se lahko poznalo tudi na odnosu do ostalih vrstnikov v razredu. 

 

8.17. ODNOS ČLANOV TIMA PRVEGA RAZREDA DO OTROK 

Tako kot imajo otroci enakovreden odnos do učiteljice in vzgojiteljice, morata imeti tudi 

onidve enakovreden odnos do njih. Obe članici tima se morata do vseh otrok vesti enako, 

spoštljivo in brez predsodkov, ki bi lahko vplivali na njuno profesionalnost pri delu. Z 

vprašanjem o enakovrednem odnosu sem želela izvedeti, v kolikšni meri se starši strinjajo, da 

imata tako učiteljica kot vzgojiteljica dober odnos z njihovim otrokom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2% 

98,8% 

Moj otrok ima dober odnos tako z učiteljico kot 

z vzgojiteljico 

Se delno strinjam

Se  strinjam

Slika 19: Mnenja staršev o odnosu otrok do članov tima, prikazano v odstotnih 

deležih celotnega vzorca. 
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Kar 94,2 % vseh anketirancev se je strinjalo, da imata obe članici tima, tako učiteljica kot 

vzgojiteljica, enakovreden odnos do njihovih otrok. Rezultat me ni presenetil, saj menim, da 

je naloga tima, da se trudi poskrbeti za vse otroke enako in da vsem otrokom nudi enako mero 

pozornosti. S trditvijo se je delno strinjalo 5,8 % anketirancev, medtem ko ni bilo starša, ki bi 

trditvi nasprotoval. Da bi imeli učenci enakovreden odnos do obeh članic tima, se pričakuje, 

da imata tudi onidve enak odnos do vseh otrok v razredu. Da bi do tega prišlo, se morata 

najprej uskladiti v timu. Imeti morata timsko načrtovan in voden pouk, ki bo ustrezal 

potrebam vseh učencev. G. Smyth (1996) pravi, da je dobra učiteljica tista, ki je zmožna 

sodelovanja v timu, in ki spoštuje otroke ter daje vsem enake možnosti za uspeh. 

 

8.18. MOTIVIRANOST ČLANOV TIMA ZA PEDAGOŠKO DELO 

Timsko delo je smiselno uvajati le, ko le-to vodi k večji učinkovitosti pedagoškega dela. 

Cilji, ki si jih tim oblikuje, naj bodo skladni z vzgojno-izobraževalnimi cilji, vsebovanimi v 

učnih načrtih, in s potrebami otrok. Da bi bili vsi cilji, ki si jih je tim oblikoval oziroma 

zastavil, doseženi, morata v to vložiti svoj trud tako učiteljica kot vzgojiteljica. Želela sem 

izvedeti, kaj starši menijo o tem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,8% 

94,2% 

Obe, tako učiteljica kot vzgojiteljica, imata 

dober odnos z mojim otrokom 

Se delno strinjam

Se strinjam

Slika 20: Mnenja staršev o odnosu članov tima do otrok, prikazano v 

odstotnih deležih celotnega vzorca. 
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Največji delež anketirancev (95,3 %) je izrazil strinjanje s tem, da sta tako učiteljica kot 

vzgojiteljica zelo motivirani za pedagoško delo z učenci. Sledi mu manjši odstotek staršev, ki 

so se s trditvijo strinjali le delno (4,7 %). Nihče od vprašanih ni izrazil nestrinjanja, kar 

pomeni, da so starši zaznali, da sta učiteljica in vzgojiteljica motivirani za pedagoško delo z 

učenci in na tak način kakovostno vodita pouk. Delo članic v timu je, da skupaj načrtujeta, 

poučujeta in vrednotita svoje delo. K. Krivec (2001) je zapisal, da »mora biti organizacija in 

izvedba pouka skupen projekt, t.j. učiteljice in vzgojiteljice, ki zahteva skupno usklajevanje 

dela do najmanjših podrobnosti. V nasprotnem primeru prihaja pri pouku do poenostavljenja 

in improvizacije, kar ima močan negativen učinek na njegovo kakovost.« Da bo pouk za 

učence kakovosten, morata biti timski delavki motivirani za delo in pripravljeni na pouk 

(timska priprava), saj se tako izogneta neuspehom timskega poučevanja. 

8.19. STARŠI O VPLIVU TIMSKEGA DELA NA VZDUŠJE V RAZREDU 

V timu se poraja več različnih idej in načinov za obravnavo učne snovi, zaradi česar je 

načrtovanje pouka lažje, le-ta pa je tudi bolj kakovosten in zanimiv. Tim učiteljic in 

vzgojiteljic učencem omogoča, da se med poučevanjem vsaka tudi individualno posveti 

otroku ter mu s tem nudi dodatno pomoč, razlago in pozornost. Posledično se tudi učenci raje 

in lažje učijo ter so pripravljeni medsebojno sodelovati, kar pozitivno vpliva na dobro vzdušje 

v razredu (Polak, 1999a). Zanimalo me je, v kolikšni meri se starši strinjajo, da timsko delo 

pozitivno vpliva na dobro vzdušje v celotnem razredu.  

 

 

 

 

 

 

 

4,7% 

95,3% 

Tako učiteljica kot vzgojiteljica sta zelo 

motivirani za pedagoško delo z učenci 

Se delno strinjam

Se strinjam

Slika 21: Mnenja staršev o motiviranosti članov tima za pedagoško delo, 

prikazano v odstotnih deležih celotnega vzorca. 
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Kar 96,5 % anketirancev se je strinjalo, da timsko delo pozitivno vpliva na dobro vzdušje 

v celotnem razredu. Delno se strinja 3,5 % anketirancev. Odgovori me niso presenetili. 

Timsko speljan pouk je bolj zanimiv od običajnega, kar pozitivno vpliva na pozornost 

učencev in posledično na dobro vzdušje v celotnem razredu. Tim učiteljic in vzgojiteljic 

učencem omogoča, da se vsaka med poučevanjem individualno posveti otroku ter mu s tem 

nudi dodatno pomoč, razlago in nenazadnje pozornost. Posledično se tudi učenci raje in lažje 

učijo ter so pripravljeni medsebojno sodelovati (Polak, 1999a). Povratne informacije učencem 

o njihovem delu so hitrejše in večsmerne, saj prihajajo od več učiteljic. Na tak način je pouk 

lahko bolj življenjski, saj tim lažje zagotovi varnost učencev tudi zunaj razreda. 

8.20. SREČANJE S TIMSKIM DELOM  

Odnos med starši in učitelji je pomemben, kajti ta temelji na medsebojnem poznavanju in 

zaupanju, dobrem komuniciranju, medsebojnem sprejemanju in konstruktivnem reševanju 

konfliktov (Intihar, 2002b). Z vprašanjem o srečanju s timskim delom sem želela izvedeti, ali 

se starši s timskim delom v prvem razredu srečujejo prvič.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5% 

96,5% 

Timsko delo pozitivno vpliva na dobro vzdušje v 

celotnem razredu 

Se delno strinjam

Se pretežno strinjam

32,8% 

67,4% 

Ali se s timskim delom v 1. razredu srečujete 

prvič? 

DA

NE

Slika 22: Mnenja staršev o vplivu timskega dela na vzdušje v razredu, prikazano 

v odstotnih deležih celotnega vzorca. 

Slika 23: Mnenja staršev o srečanju s timskim delom v 1. razredu, 

prikazano v odstotnih deležih celotnega vzorca. 
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Večina anketirancev (67,4 %) je odgovorila, da se s timskim delom ne srečujejo prvič, 

medtem ko se je s timskim delom v 1. razredu prvič srečalo 32,8 % staršev. D. Intihar (2002c) 

navaja, da v današnji sodobni družbi sodelovanje med šolo in domom temelji na razvoju 

demokratične, humane in kakovostne šole. Starši sodelujejo s šolo na različnih področjih in 

ravneh – od aktivnosti v pedagoškem procesu do urejanja šolskih prostorov in pridobivanja 

materialnih sredstev za pouk. Zato me delež staršev, ki so odgovorili, da se s timskim delom 

ne srečujejo prvič, ne preseneča. Starši s timom v razredu sodelujejo na različnih ravneh in 

ustvarjajo ozračje, ki je prilagojeno in usmerjeno v razvoj otroka. 

8.21. TEŽAVE PRI TIMSKEM DELU 

Med člani tima se lahko zaradi razlik v interesih, stališčih, smeri ali stopnji izobrazbe ipd. 

pojavijo določeni konflikti. Problemi se pojavijo predvsem takrat, ko vloge v timu niso jasno 

opredeljene ali pa v timu pride do pomanjkanja komunikacije. To lahko povzroči občutek 

bojazni, strahu in osebne ogroženosti, s čimer se razdalja med člani tima še povečuje (Polak, 

1999b). Želela sem izvedeti, ali starši opazijo kakršne koli težave v timu učiteljice in 

vzgojiteljice, in če da, kakšne težave to so. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Večina, kar 83 % anketiranih, je odgovorila, da pri timskem delu učiteljice in 

vzgojiteljice v prvem razredu njihovega otroka ne opažajo težav, medtem ko se 16,3 % 

anketiranih s tem ni strinjalo in menijo, da v njunem timu do težav prihaja.  

Navajam odgovore tistih anketiranih, ki so opazili težave v timu, glede tega, 

kakšne/katere težave se po njihovem mnenju pojavljajo pri timskem delu učiteljice in 

vzgojiteljice v razredu njihovega otroka: 

 ena izmed članic tima ima venomer dominantno vlogo (po navadi je to učiteljica), 

(f=3). 

 v timu je preveč vzgojiteljic (tim predstavlja ena učiteljica in kar dve vzgojiteljici), 

(f=2); 

 njuno delo je preveč razdeljeno, članici tima med seboj ne sodelujeta, npr. podajata 

različne informacije), (f=2); 

16,3% 

83% 

Ali menite da se pri timskem delu 

vzgojiteljice in učiteljice v razredu vašega 

otroka pojavljajo kakšne težave? 

DA

NE

Slika 24: Mnenja staršev o prisotnosti težav pri timskem delu v razredu, 

prikazano v odstotnih deležih celotnega vzorca. 
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 šibka medsebojna komunikacija v timu, (f=2); 

 slab prenos informacij znotraj tima, med timom in otroki ter med timom in starši, 

(f=1); 

 članici tima imata slab pristop do dela, ne kažeta veselja do dela, (f=1); 

 slaba komunikacija med vodstvom šole in timom učiteljice in vzgojiteljice, (f=1); 

 njuno timsko delo ne pripomore pri uspešnosti otrok, (f=1); 

 premalo timskega dela oziroma premalo povratnih informacij z njune strani, (f=1); 

 

A. Polak (1999b) navaja, da se med člani tima lahko zaradi razlik v interesih, stališčih, 

smeri ali stopnji izobrazbe ipd. pojavijo določeni konflikti. Če ostanejo neizraženi ali celo 

potlačeni, je velika verjetnost, da se bodo pokazali v motiviranosti članov za skupno delo, 

komunikaciji in vzdušju v timu. Edina pot k njihovem konstruktivnem reševanju je odkrit 

pogovor, zrelo soočanje in tolerantnost. Kako člani tima zaznavajo te ovire in rešujejo težave 

ter tudi konflikte, je odvisno od vzdušja v timu in strategij reševanja. Osnovne strategije 

reševanja težav je najbolje vključiti v pravila timskega dela. Kljub vsem težavam so problemi 

pomembni za razvoj tima in dogajanje v njem, saj so gibalo dogajanja in odnosov, vendar jih 

je potrebno reševati na primeren način. 

8.22. PREDLOGI STARŠEV ZA IZBOLJŠANJE TIMSKEGA DELA V PRVEM 

RAZREDU OSNOVNE ŠOLE 

Pri timskem delu lahko pride do težav, ki pa niso nerešljive. Če obe članici tima dajeta 

pobudo, komunicirata, se posvetujeta, sodelujeta ipd., bo delo v timu steklo in bo do težav 

prihajalo redkeje oziroma sploh ne. Z zadnjim vprašanjem v vprašalniku sem želela izvedeti, 

katere spremembe bi predlagali starši, da bi bilo timsko delo učiteljice in vzgojiteljice 

oziroma pedagoško delo v razredu boljše. Odgovor je podalo 21 anketirancev (24,4 %), od 

tega je bilo zapisanih 29 sprememb. Na vprašanje ni odgovorilo 65 anketirancev (75,6 %). 

Predlogi anketiranih za boljše timsko delo v razredu: 

 VEČ MEDSEBOJNEGA KOMUNICIRANJA. Tako je odgovorilo kar 31 % staršev. 

Premalo komunikacije v timu vodi do pomanjkanja povratnih informacij za starše. 

 VEČ ENAKOVREDNOSTI V TIMU. To je priporočilo 17,2 % staršev. Vsi so 

mnenja, da nobena izmed članic v timu ne sme imeti dominantne vloge. 

 VEČ UPOŠTEVANJA MNENJ IN PREDLOGOV STARŠEV. To predlaga 6,9 % 

staršev. 

 VEČ KOMUNIKACIJE MED STARŠI IN TIMOM. To spremembo je predlagalo 

6,9 % anketirancev. Zaradi pomanjkljivih informacij, so starši marsikdaj v kočljivem 

položaju. 

 VEČ STIKOV S STARŠI S STRANI OBEH ČLANIC TIMA. To je odgovorilo 6,9 % 

staršev. Menijo, da imajo več stika le z eno članico tima (vzgojiteljico), medtem ko z 

učiteljico le na govorilnih urah in roditeljskih sestankih. 

 VEČ SODELOVANJA MED NJUNIM TIMOM IN VODSTVOM ŠOLE. To je 

navedlo 17,2 % anketirancev. Premalo sodelovanja privede do pomanjkanja 

informacij. 

 ENA VZGOJITELJICA NAMESTO DVEH. S tem se je strinjalo 10,3 % 

anketirancev. Menijo, da sta dve vzgojiteljici in učiteljica v razredu preveč. 
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 VEČ VESELJA DO DELA. To je odgovorilo 3,4 % staršev. Več veselja do dela bi 

spremenilo sam pristop do dela, ki po mnenju staršev ni najboljši. 

Med člani tima se lahko zaradi v interesih, stališčih, smeri ali stopnji izobrazbe ipd. 

pojavijo določeni konflikti. Problemi se pojavijo predvsem takrat, če vloge v timu niso jasno 

opredeljene ali pa v timu pride do pomanjkanja komunikacije. Različne ovire medosebne 

narave, kot so nezaupanje med člani tima, osebna zaprtost posameznikov v timu, pomanjkanje 

empatije, zaznavanje bojazni, strahu in ogroženosti posameznih članov tima, lahko resno 

porušijo komunikacijo in vzdušje v timu (Polak, 1999a). Tudi kasneje, ko se je tim že 

oblikoval in so medsebojno odnosi že trdni, se lahko pojavljajo različni problemi medosebne 

narave. Po mnenju avtorice H. Jovan (1987) je pojav konfliktnih situacij v timu normalen in 

celo koristen, saj se z uspešnim reševanjem le-teh povečuje samozaupanje in samozavest 

članov. Sprotno reševanje konfliktov je izredno pomembno, saj lahko nerešene konfliktne 

situacije pustijo negativne ter za tim, timsko delo, učence in starše uničujoče posledice. 

Pomembno je, da jih člani tima poskušajo rešiti ustvarjalno in sproti, preden preidejo v 

nepremostljive težave. 
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9. ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu sem raziskovala, kaj timsko delo v vzgoji in izobraževanju je, katere 

so njegove psihološke in druge razsežnosti in kaj je pomembno, da razvijemo učinkovite time. 

Zanimalo me je, kaj starši menijo o timskem delu učiteljice in vzgojiteljice v prvem razredu 

osnovne šole, kje vidijo prednosti takega pristopa dela za njihovega otroka in kaj jih pri 

njunem timskem delu moti.  

S študijem literature o timskem delu, zlasti o timskem delu v šoli, sem si oblikovala 

določena mnenja glede pogleda staršev na timsko delo učiteljice in vzgojiteljice v prvem 

razredu osnovne šole. Z raziskavo, ki sem jo izvajala z anketnimi vprašalniki za starše 

prvošolcev, sem želela ugotoviti, kaj starši menijo o timskem delu učiteljice in vzgojiteljice, 

kakšne izkušnje imajo s timskim delom učiteljice in vzgojiteljice, kakšen se jim zdi odnos 

učiteljice in vzgojiteljice v timu ter kakšne spremembe bi predlagali, da bi bilo njuno timsko 

delo boljše. 

Ugotovila sem, da se starši zavedajo prednosti, ki jih prinaša timsko delo, tako za njihove 

otroke kot za njih same. Glavne prednosti vidijo predvsem v kakovostnejšem delu in 

posledično boljšem učnem uspehu otrok, dobrem odnosu med učiteljico in vzgojiteljico ter 

otrokom in pozitivnem vplivu timskega dela na vzdušje v celotnem razredu. Starši so 

zadovoljni s timskim delom učiteljice in vzgojiteljice ter se ne strinjajo s trditvijo, da bi bila 

vzgojiteljica v prvem razredu nepotrebna. Posledično lahko sklepam, da so starši vzgojiteljico 

v prvem razredu sprejeli kot enakovredno članico pedagoškega tima prvega razreda. 

Zasledila sem, da so starši opazili določene težave, ki se pojavljajo v timu učiteljice in 

vzgojiteljice. Kot največji problem so poudarili dejstvo na podlagi domnev prenesenih po 

izjavah svojih otrok, da učiteljica in vzgojiteljica premalo medsebojno komunicirata in 

sodelujeta, kar posledično lahko privede do slabega oziroma pomanjkljivega odnosa s starši. 

Starši ne dobijo zadostnega števila povratnih informacij in to lahko privede do zmede staršev 

in otrok. Poleg tega so starši opazili, da nekatere članice tima niso v enakovredni vlogi in da 

ima ena (največkrat so ob tem navedli učiteljico) dominantno vlogo. Prepričani so, da to 

privede do medosebnih težav in neujemanja, s čimer timsko delo ni več uspešno in 

kakovostno. Starši so v prvem razredu skupaj z otrokom dobili vrsto izkušenj s timskim 

delom učiteljice in vzgojiteljice v prvem razredu osnovne šole. Za uspešno sodelovanje je 

izredno pomembno, da se zavedajo tako prednosti kot problemov, ki jih prinaša timsko delo. 

Pridobljene izkušnje uporabijo za prepoznavanje znakov, ki nakazujejo na morebitne težave v 

timu. Pomembno je tudi, da starši pri srečevanju s timskim delom strokovnih delavk v prvem 

razredu upoštevajo dobre izkušnje z njim, saj je glavni namen timskega dela čim boljša skrb 

za otroke in njihov napredek. 

V anketi je bila z največ odgovori izražena potreba po medsebojnem komuniciranju v 

timu. Starši menijo, da zaradi pomanjkanja komunikacije med članicama tima sami ne dobijo 

dovolj povratnih informacij, ki bi jih potrebovali. Učiteljica in vzgojiteljica bi morali 

morebitne težave reševati sproti, da bi tako vzdrževali dobre odnose. O problemih se morata 

pogovarjati in strategije reševanja težav vključevati v pravila timskega dela. Boljša 

komunikacija med članicama tima prispeva k večji enakovrednosti v timu, upoštevanju mnenj 

in predlogov staršev, boljši komunikaciji s starši in tudi k večjemu zadovoljstvu pri delu. Tim 

je uspešnejši tudi, če njegovo delo podpira vodstvo šole in kolektiv učiteljev. Zaznave staršev 

o timskem delu pedagoških delavcev v šoli vplivajo na njihovo sodelovanje s šolo, to pa na 

učenje učenca.  
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IV. PRILOGA 

 

Rezultati anketnega vprašalnika prikazani v tabelah. 

 Tabela 4: Sodelovanje in komuniciranje staršev z učiteljico in vzgojiteljico. 

 f f % 

Se nikakor ne strinjam 2 2,3 

Se delno strinjam 3 3,5 

Se pretežno strinjam 17 19,8 

Se popolnoma strinjam 64 74,4 

Σ 86 100 

  

Tabela 5: Starši o svetovanju pri težavah. 

 

f f % 

Se nikakor ne strinjam 1 1,2 

Se delno strinjam 6 6,9 

Se pretežno strinjam 16 18,6 

Se popolnoma strinjam 63 73,3 

Σ 86 100 

 

Tabela 6: Starši o prisotnosti in aktivnosti na govorilnih urah. 

 

f f % 

Se nikakor ne strinjam 8 9,3 

Se delno strinjam 5 5,8 

Se pretežno strinjam 23 26,7 

Se popolnoma strinjam 50 58,2 

Σ 86 100 

 

Tabela 7:Starši o kompetentnosti vzgojiteljice za vodenje govorilnih ur. 

 

f f % 

Se nikakor ne strinjam 58 67,4 

Se delno strinjam 17 19,8 

Se pretežno strinjam 7 8,1 

Se popolnoma strinjam 4 4,7 

Σ 86 100 
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Tabela 8: Starši o kompetentnosti učiteljice za vodenje govorilnih ur. 

 

f f % 

Se nikakor ne strinjam 23 26,7 

Se delno strinjam 15 17,4 

Se pretežno strinjam 21 24,5 

Se popolnoma strinjam 27 31,4 

Σ 86 100 

 

Tabela 9: Starši o usposobljenosti vzgojiteljice za poučevanje. 

 

 

 

 

 

Tabela 10: Starši o dominantnosti vlog v timu. 

 

f f  % 

Se nikakor ne strinjam 30 34,9 

Se delno strinjam 17 19,8 

Se pretežno strinjam 21 24,4 

Se popolnoma strinjam 18 20,9 

Σ 86 100 

 

Tabela 11: Starši o težavah v timu. 

 

 

 

 

 

 

 f f % 

 

Se nikakor ne strinjam 67 77,9 

Se delno strinjam 8 9,3 

Se pretežno strinjam 9 10,5 

Se popolnoma strinjam 2 2,3 

Σ 86 100 

 f f % 

 

Se nikakor ne strinjam 64 74,5 

Se delno strinjam 15 17,4 

Se pretežno strinjam 5 5,8 

 Se popolnoma strinjam 2 2,3 

Σ 86 100 
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Tabela 12: Zadovoljstvo staršev s timskim delom učiteljice in vzgojiteljice. 

 

f f % 

Se nikakor ne strinjam 2 2,3 

Se delno strinjam 5 5,9 

Se pretežno strinjam 18 20,9 

Se popolnoma strinjam 61 70,9 

Σ 86 100 

 

Tabela 13: Vloga vzgojiteljice v prvem razredu. 

 

 

 

 

 

Tabela 14: Starši o obveščanju s strani tima. 

 

f f % 

Se nikakor ne strinjam 1 1,2 

Se delno strinjam 16 18,6 

Se pretežno strinjam 16 18,6 

Se popolnoma strinjam  53 61,6 

Σ 86 100 

 

Tabela 15: Starši o hitrejšem dojemanju učne snovi zaradi timskega dela. 

 

f f % 

Se nikakor ne strinjam 0 0 

Se delno strinjam 4 4,7 

Se pretežno strinjam 24 27,9 

 Se popolnoma strinjam 58 67,4 

Σ 86 100 

 

 

 

 f f % 

 

Se nikakor ne strinjam 74 86,1 

Se delno strinjam 10 11,6 

Se pretežno strinjam 0 0 

Se popolnoma strinjam 2 2,3 

Σ 86 100 
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Tabela 16: Starši o prednostih strokovne pomoči zaradi timskega dela. 

 

f f % 

Se nikakor ne strinjam 0 0 

Se delno strinjam 5 5,8 

Se pretežno strinjam 16 18,6 

Se popolnoma strinjam 65 75,6 

Σ 86 100 

 

Tabela 17: Starši o prispevku timskega dela k uspešnosti otrok. 

 

f f % 

Se nikakor ne strinjam 4 4,7 

Se delno strinjam 4 4,7 

Se pretežno strinjam 22 25,5 

Se popolnoma strinjam 56 65,1 

Σ 86 100 

 

Tabela 18: Starši o vplivu timskega dela k uspešnosti otrok. 

 

f f % 

Se nikakor ne strinjam 0 0 

Se delno strinjam 5 5,8 

Se pretežno strinjam 20 23,3 

Se popolnoma strinjam 61 70,9 

Σ 86 100 

 

Tabela 19: Starši o nudenju pomoči otrokom s strani vzgojiteljice. 

 

f  f % 

Se nikakor ne strinjam 0 0 

Se delno strinjam 7 8,2 

Se pretežno strinjam 21 24,7 

Se popolnoma strinjam 57 67,1 

Σ 85 100 
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Tabela 20: Starši o odnosu otrok do članov tima. 

 

f f % 

Se nikakor ne strinjam 3 3,5 

Se delno strinjam 3 3,5 

Se pretežno strinjam 15 17,4 

Se popolnoma strinjam 65 75,6 

Σ 86 100 

 

 

Tabela 21: Starši o odnosu otrok do članov tima. 

 

f f % 

Se nikakor ne strinjam 0 0 

Se delno strinjam 1 1,2 

Se pretežno strinjam 12 14,0 

Se popolnoma strinjam 73 84,8 

Σ 86 100 

 

Tabela 22: Odnos članov tima do otrok. 

 

f f % 

Se nikakor ne strinjam 0 0 

Se delno strinjam 5 5,8 

Se pretežno strinjam 9 10,5 

Se popolnoma strinjam 72 83,7 

Σ 86 100 

 

Tabela 23: Motiviranost članov tima za pedagoško delo. 

 

f f % 

Se nikakor ne strinjam 0 0 

Se delno strinjam 4 4,7 

Se pretežno strinjam 19 22,1 

Se popolnoma strinjam 63 73,2 

Σ 86 100 
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Tabela 24: Starši o vplivu timskega dela na vzdušje v razredu. 

 

f f % 

Se nikakor ne strinjam 0 0 

Se delno strinjam 3 3,5 

Se pretežno strinjam 17 19,8 

Se popolnoma strinjam 66 76,7 

Σ 86 100 

 

Tabela 25: Srečanje s timskim delom. 

 

f f % 

DA 28 32,6 

NE 58 67,4 

Σ 86 100 

 

Tabela 26: Težave pri timskem delu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 f f % 

 

DA 14 16,3 

NE 72 83 

Σ 86 100 
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Anketni vprašalnik za starše 

 

Sem študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. V okviru 

diplomskega dela nameravam raziskati, kakšne izkušnje in poglede imate na timsko delo 

vzgojiteljice in učiteljice v prvem razredu osnovne šole. Vaši odgovori mi bodo v pomoč pri 

pripravi empiričnega dela diplome. Reševanje vprašalnika je anonimno in vaši odgovori bodo 

uporabljeni izključno za namene mojega diplomskega dela. Prosim vas, da jasno izrazite svoje 

lastno mnenje. Za sodelovanje se vam lepo zahvaljujem. 

                                                                                                  

                                                                                                 Ivana Jakša 

 

Spol:      M      Ž          

 

Stopnja izobrazbe:       a) osnovna šola 

                     b) poklicna šola 

                     c) srednja šola 

                     d) višja šola 

                     e) visoka šola 

                    f) bolonjski magisterij 

                     g) znanstveni magisterij 

                     h) doktorat 

 

 

1. Pri spodaj navedenih trditvah opredelite, v kolikšni meri se z njimi strinjate, pri čemer 1 

pomeni SE NIKAKOR NE STRINJAM, 4 SE POPOLNOMA STRINJAM. 

 

 1 

se nikakor 

ne 

strinjam 

2 

se delno 

strinjam 

3 

se 

pretežno 

strinjam 

4 

se 

popolnoma 

strinjam 

1. Z učiteljico in z vzgojiteljico enako 

dobro sodelujem in komuniciram. 

    

2. Pri težavah mi svetujeta obe – tako 

učiteljica kot vzgojiteljica. 

    

3. Na govorilnih urah in roditeljskih 

sestankih sta prisotni in aktivni 

obe; obe sodelujeta v razgovoru, 

odgovarjata na vprašanja ipd. 

    

4. Vzgojiteljica ni dovolj 

kompetentna oseba za vodenje 

govorilnih ur. 

    

5. Učiteljica v 1. razredu je najbolj 

kompetentna, da vodi govorilne 

ure. 

    

6. Vzgojiteljica ni dovolj     
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usposobljena, da poučuje otroke v 

1. razredu. 

7. Pri njunem timskem delu ima ena 

dominantno (prevladujočo) vlogo. 

    

8. V razredu mojega otroka tim ne 

funkcionira tako, kot bi  

moral. 

    

9. S timskim delom vzgojiteljice in 

učiteljice sem zelo zadovoljen/a. 

    

10. Vzgojiteljica je v 1. razredu osnovne 

šole nepotrebna. 

    

11. O dogajanju v razredu me redno 

obveščata obe članici tima. 

    

12. Timsko delo vzgojiteljice in 

učiteljice mojemu otroku pomaga 

pri hitrejšem 

dojemanju/razumevanju učne snovi. 

    

13. Zaradi timskega dela pri pouku dobi 

moj otrok več strokovne pomoči. 

    

14. Timsko delo vzgojiteljice in 

učiteljice prispeva k temu, da je moj 

otrok v šoli uspešnejši. 

    

15. Pomoč vzgojiteljice prispeva k 

hitrejšemu dojemanju učne snovi. 

    

16. Moj otrok ima enak odnos tako do 

učiteljice kot do vzgojiteljice. 

    

17. Obe, tako učiteljica kot 

vzgojiteljica, imata dober odnos z 

mojim otrokom. 

    

18. Tako učiteljica kot vzgojiteljica sta 

zelo motivirani za pedagoško delo z 

učenci. 

    

19. Moj otrok ima dober odnos tako do 

učiteljice kot do vzgojiteljice. 

    

20. Timsko delo učiteljice in 

vzgojiteljice pripomore, da moj 

otrok pridobi več znanja in 

spretnosti. 

    

21. Timsko delo pozitivno vpliva na 

dobro vzdušje v celotnem razredu. 
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2. Ali se s timskim delom v prvem razredu srečujete prvič? 

 

          

           DA         NE 

 

3. Ali menite, da se pri timskem delu vzgojiteljice in učiteljice v razredu vašega otroka 

pojavljajo kakšne težave? 

 

                             DA          NE 

 

Kakšne/katere? 

.......................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

 

4. Katere spremembe bi predlagali, da bi bilo njuno timsko delo oziroma pedagoško delo v 

razredu še boljše? 

 

................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

 

 

 


