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POVZETEK 

Vloga praktičnega usposabljanja pri oblikovanju kompetenc vzgojiteljev predšolskih otrok 

Praktično usposabljanje na Pedagoški fakulteti je študijska dejavnost, kjer študenti spoznavajo 

praktično delo, delovno okolje in organizacijo dela ter se aktivno vključujejo v posamezne 

delovne procese. Ob tem usvajajo znanja, razvijajo spretnosti, ki prinašajo dodano vrednost 

njihovem izobraževanju ter občutku kompetentnosti za opravljanje določenega poklica. V 

obstoječi praksi in analizah pa se vseeno kažejo potrebne vsebinske prenove. Osrednji cilj 

diplomskega dela je preveriti, kako študenti 3. letnika Pedagoške fakultete ocenjujejo svoje 

praktično usposabljanje v času študija, katere so po njihovem mnenju tiste kompetence 

(znanja, spretnosti, zmožnosti), ki jih obvladajo ob koncu študija in za katere menijo, da jih še 

nimajo dovolj razvitih. Na podlagi spoznanj iz strokovne teorije sem oblikovala anketni 

vprašalnik. Zanimalo me je, kako so bila izpolnjena predštudijska pričakovanja študentov 

predšolske vzgoje glede praktičnega usposabljanja in kaj bi na tem področju kritično 

izpostavili oz. predlagali, da se spremeni. Ugotavljala sem tudi, ali se študenti razlikujejo v 

zaznavanju napredka na področju lastnih kompetenc pod vplivom formalnega (študijskega) in 

neformalnega (izven-študijskega) praktičnega usposabljanja. V raziskavi je sodelovalo 59 

študentov, od tega 33 rednih in 26 izrednih študentov. Ugotovila pa sem, da študenti v 

procesu oblikovanja kompetenc praktičnem usposabljanju pripisujejo zelo pomembno vlogo. 

Usposobljenost oz. kompetentnost za opravljanje poklica pa ocenjujejo različno. Izredni 

študenti se v povprečju čutijo bolj kompetentne kot redni študenti, ki imajo nekoliko manj 

izkušenj. Večina anketiranih študentov pa je mnenja, da so za opravljanje poklica le delno 

usposobljeni. Sodelujoči v anketi zato predlagajo spremembe v okviru študijske prakse. Želijo 

si več lastne inciativnosti, učenje iz lastnih izkušenj ter v celoti bolj obširno študijsko prakso. 

Menijo, da jim primanjkuje kompetenc za pisanje priprav, zapisnikov in dokumentov, za 

sodelovanje s starši, izvajanje programa za vse starostne skupine, uporabo različnih metod 

dela, itd. Da bi študijski program predšolske vzgoje še nadalje razvijali in izpopolnjevali, je 

pomembno zavedanje in upoštevanje teh predlogov ter reševanje težav. 

 

Ključne besede: praktično usposabljanje, kompetence, profesionalni razvoj, vzgojitelj 

predšolskih otrok. 

  



 

 

SUMMARY 

The role of practical education in creating competences of teachers of pre-school children 

Practical education is a study activity at the Faculty of Education, which enables students to 

get to know a practical work, working environment and organization of work, and engage 

actively in particular working processes. It brings them knowledge and helps to evolve skills, 

which give additional value to their education as well as feeling of competence to carry out a 

certain vocation. However, in the existing practice and analyses is still present a need to 

redesign curricular contents. The central part of the diploma thesis is checking, how students 

of the third grade of the Faculty of Education estimate their practical education during the 

study period, which competences (knowledge, skills, abilities) they master in their opinion, 

and which of them are not enough evolved. On a basis of findings of professional theory was 

designed a questionnaire. The author was interested, how were fulfilled pre-study 

expectations of students of pre-school education with regard to practical education and what 

they would critically expose and propose to change. The author also tried to find out, whether 

students differ in perceiving progress in a field of their own competences due to impact of a 

formal (study) or informal (out-of-study) practical education. In a survey participated 59 

students, among them 33 full-time students and 26 part-time students. It was discovered, that 

students in a process of creating competences placed great importance on practical education, 

but they differently assessed their capacity or competence to carry out a vocation. On average, 

part-time students felt more competent than full-time students, who have a little less 

experiences. However, a majority of students shared opinion, that they were only partly 

qualified for performing vocation. Consequently, participants in a survey proposed changes 

regarding study practice. They wished more personal initiative, learning from their own 

experiences and globally more comprehensive study practice. They meant, that they were 

short of competences for lesson planning, writing records and documents, co-operation with 

parents, performing curriculum for all age groups, use of various working methods, etc. For 

further development and improvement of a study program of pre-school education it is 

important to be aware of these proposals and take them into account, what should contribute 

to solving problems. 

 

Keywords: practical education, competences, professional development, teacher of pre-

school children.  
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1.  UVOD 

 

Za prvo ali novo zaposlitev moramo imeti oblikovane oz. razvite določe kompetence. V 

kolikor nimamo potrebnih kompetenc in jih želimo pridobiti, je nenehno izobraževanje in 

usposabljanje edina prava odločitev. Pri izbiri študija se pozanimamo o samem programu in 

obveznostih. V procesu načrtovanja svoje poklicne kariere moramo poznati sebe, svoje  

vrednote in interese. 

Na izobraževanje gledamo kot na vseživljenjski proces, ki mora vsem ljudem omogočiti 

maksimalno izpopolnitev, tako pri delu kot v osebnem življenju. Zelo pomembno je, da 

izobraževalni sistem daje vsakemu mlademu človeku možnost za pridobivanje tistega znanja 

in zmožnosti, ki jih bo potreboval za nenehen lasten razvoj (Pušnik in Zorman, 2004, str. 9). 

Stari principi in model izobraževanja, usposabljanja na šolah oz. fakultetah se tako umikajo 

novemu reflektivnemu modelu, v katerem so v ospredju kompetence, ki jih je mogoče v celoti 

pridobiti le s konkretno izkušnjo (Cvetek, 2004, str. 8). To so zmožnosti, ki so neposredno 

povezane s strokovnostjo in poklicnim delovanjem, ter kompleksni akcijski sistemi, ki 

vključujejo čustveno in motivacijsko področje (Peklaj, idr., 2009, str. 11). 

Za razvoj kompetenc je pomembno, da je izobraževanje in usposabljanje zasnovano tako, da 

omogoča učencem pridobiti in nadgraditi njihove zmožnosti. Tako bodo lahko zadostiti 

zahtevam specifične poklicne vloge in zahtevam v procesu dela (Glossary, 1997, po Muršak, 

2001).  

V okviru diplomskega dela me je zanimalo predvsem, kako študenti predšolske vzgoje 

zaznavajo vlogo praktičnega usposabljanja v procesu oblikovanja njihovih poklicnih 

kompetenc. Preverila bom, ali so bila izpolnjena njihova predštudijska pričakovanja glede 

praktičnega usposabljanja oz. kaj bi na tem področju kritično izpostavili ter predlagali, da se 

spremeni. V teoretičnem delu opredeljujem kompetence ter izpostavljam praktično 

usposabljanje vzgojiteljev v smeri razvijanja teh kompetenc. V praktičnem delu predstavljam 

mnenje študentov tretjega letnika, rednega in izrednega študija o tem, katere so po njihovem 

mnenju tiste kompetence (znanja, spretnosti, zmožnosti), ki jih imajo ob koncu študija, in tiste 

za katere menijo, da jih še nimajo dovolj razvitih. Zanimalo me je tudi to, kako gledajo na 

priložnosti za aktivno preizkušanje v učnih situacijah, pridobivanje oz. razvijanje kompetenc 
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in kreiranje novega znanja. Preverjala sem tudi statistično pomembnost razlik med 

doseženimi kompetencami rednih in izrednih študentov. 

2.  KOMPETENCE 
 

S samo opredelitvijo kompetenc se ukvarjajo različne stroke: filozofija, psihologija, 

antropologija in ekonomija. Po jezikovnem priročniku SSKJ (1945-1991) je kompetenca 

obseg, mera odločanja, določena navadno z zakonom; pristojnost, pooblastilo. Kompetenten 

je (1.) nanašajoč se na kompetenco; pristojen, pooblaščen. (2.) ki temeljito pozna, obvlada 

določeno področje, usposobljen, poklican. 

»Kompetence so sposobnosti za uporabo znanja in drugih zmožnosti, ki so potrebne za 

uspešno in učinkovito izvedbo dela v skladu s standardi delovne uspešnosti, za izvršitev 

določene naloge, opravljanje dela ali odigravanja vloge v delovnem oz. poslovnem procesu. 

Obsegajo znanje in izkušnje, različne sposobnosti in veščine ter druge osebnostne lastnosti 

(karakterne lastnosti, motiviranost, vrednote idr.), ki skupaj zagotavljajo delovni uspeh« 

(Wikipedija, 2015).  

 

2.1.  OPREDELITEV POJMA KOMPETENCE 
 

Leta 1973, je David McClelland z delom Testing for Competence Rather than Intelligence v 

reviji American Psychologist, utemeljil pojem kompetenc. Ugotovil je, da je od njih odvisna 

uspešnost posameznikovega delovanja in ne od njegove inteligence (Željeznov Seničar M., 

2014, str. 14). 

Peklaj, C. idr. (2009) menijo, da je pojem kompetenca kompleksen in vključuje spoznavno, 

vedenjsko in čustveno-motivacijsko raven. K spoznavni uvrščamo sposobnosti kompleksnega 

razmišljanja in reševanja problemov ter znanje na določenem področju, k vedenjski ravni pa 

sposobnost ustrezno aktivirati, uskladiti in uporabiti svoje potenciale v kompleksnih 

situacijah. Čustveno-motivacijska raven vključuje stališča, vrednote in pripravljenost za 

aktivnost (Peklaj, C. in Puklek Levpušček, M., 2006).  
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Posameznikove kompetence nam v resnici povedo, kaj posameznik obvlada v teoriji in kaj je 

sposoben narediti v praksi (Razdevšek Pučko, 2004, str. 56).  

S. Tancig (2006, str. 19) pojmuje kompetence kot sestavljene zmožnosti, ki vključujejo 

praktično znanje ter predstavljajo dinamično kombinacijo znanja, razumevanja, spretnosti in 

vrednot. Kompetence opredeli kot sposobnosti oz. zmožnosti, ki se nanašajo na: vedeti in 

razumeti; vedeti, kako delovati in vedeti, kako biti.  

Perrenouda (Key Competencies 2002, str. 13) kompetentnost razume kot sposobnost 

učinkovitega delovanja v številnih situacijah. Pridobivanje kompetenc poimenuje kot 

usposabljanje posameznikov za mobilizacijo, uporabo in integracijo pridobljenega znanja v 

različnih, nepredvidljivih in kompleksnih situacijah. 

Coolahan (1996; povz. po Kohont, 2005, str. 33) poudarja, da naj bi kompetence obravnavali 

kot splošno sposobnost, ki sloni na znanju, izkušnjah in vrednotah, ki jih je oseba razvila z 

aktivnim vključevanjem v izobraževalni proces.  

Lucia in Lepsinger (1999; povz. po Kohont, 2005, str. 32) sta kompetence opredelila kot 

prednostne značilnosti osebe, ki se kažejo v uspešnem in učinkovitem delovanju, kot 

povezovanje vrst znanja, sposobnosti, stališč, veščin, ki pretežno vplivajo na delo 

posameznika. Povezane so z njegovim delovanjem, lahko jih merimo glede na sprejete 

standarde ter izboljšujemo z usposabljanjem in razvojem (Kohont, 2005, str. 32). 

Opredelitev kompetenc je mnogo, strokovnjaki pa so si enotni v tem, da je posedovanje in 

stalna nadgradnja posameznikovih kompetenc izjemnega pomena za njegov osebni in 

profesionalni razvoj.  

 

2.2. DELITEV  KOMPETENC 
 

Poleg različnih opredelitev pojma kompetence najdemo v literaturi tudi veliko načinov 

razvrščanja oz. delitev kompetenc. Temeljna pa je vsekakor delitev na ključne in poklicne 

kompetence. Shematično je najbolj nazorna predstava razmerij med ključnimi, poklicnimi in 

organizacijskimi kompetencami v obliki piramidne strukture, kjer so na najnižji ravni ključne 

kompetence, nekoliko više poklicne, na vrhu piramide pa organizacijske. Ključne kompetence  
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predstavljajo trdno in stabilno podlago za razvoj poklicnih in organizacijskih kompetenc 

(Klemenčič, Možina in Žalec, 2009).  

 

2. 2. 1. KLJUČNE KOMPETENCE 

 

Ključne kompetence (Key Competencies, 2002) so nujno potrebne za svobodno, smiselno 

odgovorno in uspešno življenje posameznika. Gre za kompetence, ki morajo biti skladne z 

etičnimi, gospodarskimi in kulturnimi vrednotami. Relevantne so za vse ljudi, ne glede na 

spol, razred, raso, kulturo, materni jezik in družinske okoliščine. V evropski skupnosti so 

predstavljene v referenčnem okviru, ki vsebuje osem ključnih kompetenc (Ivšek, 2004, str. 

22-26): 

 sporazumevanje v maternem jeziku, 

 sporazumevanje v tujih jezikih, 

 matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, 

 digitalna pismenost,  

 učenje učenja, 

 socialne in državljanske kompetence, 

 samoinciativnost in podjetnost, 

 kulturna zavest in izražanje.  

Štefanc (2009; povz. po Klemenčič, S. idr. 2009) opredeljuje ključne kompetence kot 

neodvisne od okoliščin delovanja, ki posamezniku omogočajo funkcionalno odzivanje in 

delovanje v različnih dejavnosti. Med različnimi poklici so prenosljive, predvsem pa 

posamezniku omogočajo dejavno udeležbo v družbi in osebnostni razvoj. To pomeni, da so 

ključne kompetence na različnih ravneh zahtevnosti jedro vsake, tudi poklicne izobrazbe. 

Svetlik (2006, str. 9) jih zato imenuje kar »multifunkcionalne« oz. »transdisciplinarne« 

kompetence.  

Weinert (prav tam) razume ključne kompetence kot kompleksne sisteme znanja, prepričanj in 

akcijskih tandenc, osnovnih veščin in spoznavnih stilov. Trdi da dokončnega sporazuma o 

tem, kaj je vsebina ključnih kompetenc, ni. Strokovnjaki se strinjajo, da so ključne 

kompetence ključne zato, ker predstavljajo jedro vsake poklicne kompetence. 
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2. 2. 2. POKLICNE KOMPETENCE 

 

Na trgu dela je vedno bolj pomembno, katero znanje ima posameznik poleg pridobljene 

izobrazbe in ali ga zna izkazati oz. uporabiti tako, da bo delo potekalo kakovostno. Pri 

zaposlovanju se poleg klasičnih metod, kot sta razgovor in  intervju uporablja tudi različna 

testiranja. Kandidat za določeno delovno mesto tako lahko predstavi oz. uporabi svoje 

kompetence v t. i. umetnih situacijah. S tem izkaže strokovno, socialno in osebnostno 

kompetenco.   

Strokovno kompetenco je moč pridobiti in izboljšati z izobraževanjem, ki vključuje razvoj 

poklicnih spretnosti in znanj.  

Razvoj socialnih kompetenc, kot sposobnost sodelovanja v skupini, sposobnosti vodenja, 

komuniciranja v različnih jezikih itd., pa poteka s spodbujanjem komunikacije in sodelovanja.  

Osebnostna kompetenca se nanaša na sposobnost odkritega in pozitivnega pristopa do 

sodelavcev, strank ter sodelovanje z njimi (Željeznov Seničar M., 2014, str. 15). 

Velkov Rozman (2011), Muršak (2001) in M. Majcen (2009; povz. po Velkov Rozman, 2011) 

poklicne kompetence združujejo v:  

 poklicno generične kompetence in 

 poklicno specifične kompetence. 

 

Poklicno generične kompetence so skupne različnim poklicnim skupinam kot tudi različnim 

življenjskim situacijam. V primerjavi s poklicno specifičnimi kompetencami so bolj splošne. 

Po mnenju C. Razdevšek Pučko (2004, str. 59) so predmetno neodvisne in kroskurikularne. 

Zajemajo osebnostno in interpersonalno področje, nanašajo pa se na: 

 komunikacijo, 

 timsko delo, 

 spretnosti pridobivanja znanja,  

 vseživljenjsko učenje,...  

Center za poklicno izobraževanje (2006) je poklicno generične kompetence opredelil kot 

zmožnosti, ki posameznikom omogočajo, da si pridobijo celosten in sistematski pregled nad 

ključnimi značilnostmi in problemi določenega poklicnega področja. Tako se posameznik 
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usposobi za delo na različnih delovnih mestih. Podobno jih opredeljuje tudi Svetlik (2005, 

povz. po Velkov Rozman, 2011), ki meni, da so poklicno generične kompetence skupne za 

podobna opravila in se nanašajo na posameznike na določenem področju dela. V to skupino 

področij kompetenc uvršča komunikacijo, reševanje problemov, logično sklepanje, 

ustvarjalnost, motivacijo, delo v timih ipd. 

Med izobraževanjem in opravljanjem določenega poklica oz. dela pridobivamo poklicno 

specifične kompetence. Ustrezen razvoj teh kompetenc zahteva tudi določeno dolžino 

praktičnega dela, ki je pomembno za njihov nadaljnji razvoj. Zgolj izobrazba nas ne pripravi 

na celo vrsto različnih delovnih mest znotraj določenega poklica. Poklicno specifične 

kompetence so povezane s strokovnim znanjem in veščinami, ki so potrebne pri določenemu 

poklicu. Skupne so posameznikom, ki opravljajo enak ali soroden poklic (Kohont, 2005, str. 

39). Nanašajo se torej na ozko področje delovanja, zanje so potrebna vsebinska posebna 

poglobljena znanja o predmetu ter avtomatizirane spretnosti in veščine (Ivšek, 2009, str. 24). 

Jarvis (1983; povz. po Cvetek, 2004, str. 148) je prepričan, da lahko o kompetentnosti pri 

opravljanju nekega poklica, govorimo le, če ta obsega naslednje vidike učinkovitosti: 

 znanje in razumevanje akademskih disciplin, 

 spretnosti, ki so potrebne za opravljanje psihomotornih postopkov in interakcijo z 

drugimi, 

 poznavanje profesionalizma, čustvena privrženost profesionalizmu in profesionalno 

ravnanje. 

Na razvite kompetence gledamo v okviru socialnega in fizičnega okolja posameznika, skozi 

prizmo njegovih vlog in opravljanja določenih funkcij. Ustreznost opredeljujejo postavljeni 

standardi in opredeljene zahteve dane situacije. Osebne in delovne specifične kompetence 

posameznikov pa se razvijajo skupaj s kompetencami organizacij (Mihelič, IBS). 

Jarvis (1983; povz. po Cvetek, 2004, str. 148)  meni, da od nekoga, ki šele vstopa v poklic, ne 

moremo pričakovati kompetentnega delovanja različnih področij, ki jih obsega poklic. Imeti 

mora osnovo, na kateri bo lahko kasneje gradil kompetentno prakso. 

Vsak poklic zahteva svoje specifične kompetence in od vsakega je odvisno, ali so zahtevane 

kompetence na višji ali nižji stopnji razvitosti. Nekatere je tako lažje pridobiti, druge težje. V 

nadaljevanju se bom posvetila kompetencam vzgojiteljev predšolskih otrok, ter jih s primeri 

uvrstila v obe omenjeni skupini (poklicno generične in poklicno specifične kompetence). 
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2.3. KOMPETENCE VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK 
 

Vrtec je običajno prva institucija, kjer se otrok sreča z drugimi otroki, vrstniki in odraslimi. 

Predšolsko obdobje, kot izjemoma pomembno obdobje, vpliva na otrokov celostni razvoj. 

Marjanovič Umek in Kroflič (2009, str. 6) navajata, da je predšolska vzgoja prepoznana kot 

pomembna »naložba« v otrokov trenutni in poznejši razvoj ter učenje, izobraževanje in 

socializacijo.  

Izsledki številnih raziskav kažejo, da je za otrokovo dobro počutje in vpletenost v dejavnosti 

pomembnejši dejavnik osebnost vzgojiteljice oz. njen »stil« (spodbujanje otrok, omogočanje 

in spodbujanje avtonomije otrok in občutljivost), kot nekateri drugi dejavniki kakovosti 

(prostor in  sredstva). Vzgojitelj s svojo osebnostjo izraža vlogo, ki jo ima, hkrati pa 

predstavlja celotno institucijo v kateri deluje (Domicelj, 2010; povz. po Željeznov Seničar, 

2014, str. 10). 

Žnidaršič (2012; povz. po Vonta, 2009) se strinja, da noben faktor v vzgojno-izobraževalnem 

procesu ne vpliva na otroke bolj kot vzgojitelj. To pomeni, da si morajo vzgojitelji za uspešno 

izvajanje svojega poklica pridobiti čim več kompetenc. 

Profesionalni vzgojitelj mora imeti kompetence predvsem na treh področjih: na področju 

odnosa, postavljanja smernic oz. prevzemanja vodstva ter refleksije. (Jensen in Jensen, 2011). 

Na področju odnosa se mora jasno zavedati, kako pomembno vlogo imajo odnosi,  predvsem 

kadar se ustvarjajo razmere za lastno in vzajemno učenje otrok, medsebojno analiziranje, 

načrtovanje in pripravlja okolja, v katerem se lahko razvijajo otroci in starši. Pri postavljanju 

smernic oz. prevzemanje vodstva so vzgojitelji vodje skupnosti, sestavljene iz skupine otrok, 

ki skupaj bivajo in se ob tem praviloma tudi nekaj naučijo. Biti mora jasen in odločen, 

zagotavljati mora etiko in kakovost. Kvalificirano mora presojati dogajanje tukaj in zdaj. 

Njegova sposobnost presojanja temelji na teoretičnem uvidu in izkušnjah ter se razvija na 

refleksiji lastnega dela. 

Če smo pri delitvi poklicni kompetenc navedli delitev po Velkov Rozman (2011), Muršak 

(2001) in M. Majcen (2009; povz. po Velkov Rozman, 2011) in se kompetence delijo na 

poklicno genetične ter poklicno specifične kompetence, potem kot primere vzgojiteljevih 

kompetenc določene skupine kompetenc uvrščamo naslednje: 
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Med poklicno generične kompetence sodijo uspešno reševanje problemov, prilagajanje novim 

situacijam, dobro komuniciranje z drugimi, medsebojno sodelovanje pri delu (timsko delo), 

učinkovito spopadanje s stresom, itd. 

Med poklicno specifične kompetence pa sodijo priprava ustreznih vrst in oblik igrač glede na 

starost otrok, pomoč otrokom pri vključevanju v igro z vrstniki, priprava dejavnosti, ki 

spodbujajo razvoj fine motorike, prepoznavanje stopnje v razvoju govora otroka, itd. 

(Poklicno specifične kompetence: 

http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/Samoocena/Kompetence/Default.aspx) 

V študiji Kompetentnost vzgojiteljev, Evropske komisije in njenega Generalnega direktorata 

za izobraževanje in kulturo (»Competence Requirements in Early Childhood Education and 

Care«, 2011) navajajo, da v samem jedru strokovnih kompetenc leži sposobnost povezovanja 

treh dimenzij: znanja, izkušenj in vrednot. Zaradi nepredvidljivosti dnevne prakse bo  

strokovna usposobljenost vzgojiteljev predšolskih otrok postala odločilna. Zato mora biti 

kompetentnost vzgojitelja rezultat nenehnega učenja. Ustreznost njihovega znanja, izkušenj in 

prepričanj se neprestano primerja in vrednoti s spremembami v okolju. Kot ključne 

kompetence vzgojiteljev avtorji študije navajajo: 

 poznavanje različnih  vidikov razvoja otrok s holistične perspektive (kognitivno, 

emocionalno, socialno in kreativno področje), 

 poznavanje različnih strategij učenja otrok (na igri temelječe učenje, socialno učenje, 

otroška literatura in štetje, usvajanje jezika in večjezičnosti), 

 spretnosti komuniciranja in sodelovanja z otrokom, 

 spretnosti sodelovanja s starši in lokalnimi skupnostmi (poznavanje družin in 

raznolikosti,...), 

 poznavanje timskega dela (medosebna komunikacija in dinamika skupinskega dela), 

 poznavanje dela v kontekstih raznolikosti (nepristranski pristopi, medkulturni dialog, 

osebna identiteta,...), 

 poznavanje razmer v predšolski vzgoji in varstvu v širšem lokalnem, nacionalnem in 

mednarodnem kontekstu, 

 skrb za zdravje predšolskih otrok in osnovno znanje socialnega varstva. 

 

 

http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/Samoocena/Kompetence/Default.aspx
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Glede na vzgojno-izobraževalno delo vzgojiteljev, delimo kompetence vzgojiteljev na 

(Pšunder in Dečman Dobrnjič, 2010): 

 kompetence, ki so vezane na vzgojno izobraževalni proces: vzgojitelj pozna vzgojne 

metode, izkazuje strokovno znanje, uporablja učinkovita vzgojna sredstva, načrtuje in 

izvaja vzgojne vzgojno dejavnost; 

 kompetence, ki so vezane na vzgojno skupino in posameznega otroka: vzgojitelj 

uporablja ustrezno pedagoško komunikacijo, se jasno izraža, spodbuja otroke, 

evidentira napredek in razvoj posameznega otroka in celotne skupine, sodeluje s starši 

in sodelavci; 

 kompetence, ki so vezane na ustanovo: vzgojitelj pozna sistem vzgoje in 

izobraževanja, pozna razvojne načrte in vire strokovne pomoči, sprejema novosti in 

sledi zastavljenim vzgojnim ciljem;  

 kompetence, ki so vezane na profesionalni razvoj: vzgojitelj je odgovoren za lastno 

vzgojno-izobraževalno delo in lasten profesionalni razvoj, evalvira svoje delo.  

Delo vzgojiteljev je  porazdeljeno na naslednja področja (prav tam): 

- pedagoško področje, kjer mora vzgojitelj spoznavati otroka, njegovo družinsko in 

socialno okolje;  

- organizacijsko področje, kjer mora skrbeti za nemoten vzgojno-izobraževalni proces 

in spodbujati individualni razvoj posameznega otroka glede na njegovo razvojno 

stopnjo;  

- administrativno področje, kjer mora voditi dokumentacijo za skupino, izvajati 

individualne in skupinske dejavnosti in posredovati informacije staršem;  

- disciplinsko področje, kjer mora skrbeti za red in nemoteno izvajanje vzgojno-

izobraževalnega procesa, obravnavati in reševati odstopanja in morebitne odklone 

vedenja;   

- nadzorno področje, kjer opazuje in spoznava posameznega otroka in skupino kot 

celoto ter spremlja njihov telesni, kognitivni, socialni in čustveni razvoj. 
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Posebna učiteljeva kompetenca pa je profesionalni razvoj, ki pomeni sposobnost 

premišljenega analiziranja pedagoškega dela. Uspešno in profesionalno se pedagoški delavec 

lahko spreminja le, ko je pripravljen nova spoznanja kritično vrednotiti in jih premišljeno 

vključevati v pedagoško delo  (Bell, po Valenčič Zuljan, 1999). 

Profesionalni razvoj obsega tri dimenzije: socialni, poklicni in osebnostni razvoj 

(spreminjanje misli, občutkov, izboljšanje poklicne situacije ...). Pomembno je tudi 

sodelovanje z ostalimi strokovnimi delavci, ki imajo različne izkušnje, znanja, ideje in 

pobude, s katerimi se izboljšuje vzgojno-izobraževalno delo (prav tam).  

Posebno vrednost profesionalnemu razvoju oz. učenju daje učenje na delovnem mestu. 

Vzgojiteljev pester vsakdanjik je odlična iztočnica, v katerem kar mrgoli količina izkušenj. 

Študenti oz. bodoči vzgojitelji so zato v času študija vključeni v praktično usposabljanje, ki je 

osnova za nadaljnje učenje, interpretacijo preteklih izkušenj in oblikovanje novih spoznanj. 

Usposabljajo se za profesionalno vzgojno delo s predšolskimi in šolskimi otroki v prvem 

razredu devetletne osnovne šole. Seznanijo se z različnimi pojmovanji otroštva in vzgoje ter 

pridobijo osnovna teoretična in praktična znanja s področja dela z otroki, ter sodelovanja s 

starši, sodelavci in drugimi strokovnjaki (Predstavitveni zbornik – prvostopenjski 

visokošolski strokovni študijski program predšolska vzgoja, 2014, str. 1). 

Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani so v izhodišče prenove študijskih programov 

postavili študijske dosežke, izražene s kompetencami. Skupina za prenovo je sestavila tri 

sezname kompetenc: splošne kompetence visokošolskih diplomantov (ne glede na smer 

študija), splošne kompetence strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju ter predmetno 

specifične kompetence vezane na posamezne študijske programe PeF. 

 

Med predmetno specifične kompetence študijskega programa Predšolska vzgoja so uvrstili 

(Predstavitveni zbornik – prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program predšolska 

vzgoja, 2014, str. 1): 

- poznavanje, kritično vrednotenje in uporaba teorij o otroštvu, razvoju in učenju pri 

načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vzgojnega dela; 

- poznavanje in avtonomno izvajanje kurikula za predšolsko področje in kurikula 

prvega razreda devetletne osnovne šole; 

- poznavanje vsebin, oblik in metod dela ter avtonomno izvajanje kurikula za vrtce in 

kurikula prvega razreda devetletne osnovne šole; 
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- učinkovita ter fleksibilna organizacija prostora in časa: ureditev igralnice za različne 

dejavnosti in igro, kotički za igro in umik, izbira didaktičnih in igralnih pripomočkov, 

fleksibilno časovno razporejanje dejavnosti in prehodov med njimi; 

- opazovanje in spremljanje dosežkov, napredka in razvoja otrok; 

- prepoznavanje in upoštevanje individualnih potreb in drugih razlik med otroki (v 

osebnostnih lastnostih, sposobnostih, zmožnostih, kognitivnih stikih, družinskem oz. 

socialno-kulturnem okolju ...) pri vzgojnem delu; 

- nudenje čustvene varnosti otrokom in spodbujanje samostojnosti v skladu z njihovo 

zrelostjo; 

- negovanje radovednosti otrok, upoštevanje notranje motivacije in interesov, širjenje 

interesov ter spodbujanje raziskovalnega in aktivnega učenja; 

- poznavanje timskega dela in sodelovanje v paru s pomočnico vzgojiteljice ali 

učiteljico, v kolektivu oz. strokovnem timu; 

- učinkovita komunikacija s starši ter poznavanje in uporaba različnih oblik sodelovanja 

z njimi.  

 

Študij razvija tudi splošne visokošolske kompetence in temeljne kompetence za delo v vzgoji 

in izobraževanju. Študentje naj bi tako pridobili vse potrebne kompetence, ki so potrebne za 

opravljanje pedagoškega poklica (Zgaga, 2005, str. 8): 

- splošno znanje, veščine in razumevanje, ki jih dosegamo z visokošolskim študijem; 

- poznavanje in obvladovanje procesov v vzgoji in izobraževanju v razmerju do 

posameznika in držbe; 

- poznavanje in obvladovanje predmetnega področja in discipline, na katerem bodo 

strokovno delovali. 

 

V okviru študijske prakse prvega letnika študenti razvijajo naslednje kompetence: 

Spoznavajo posebnosti vzgojiteljevega dela v oddelkih z najmlajšimi otroki z opazovanjem in 

sodelovanjem z vzgojiteljico pri njenem delu, institucionalnih okvire dela (vrtec kot 

institucija) ter značilnosti malčkov. Opazujejo in spremljajo dosežke, napredek in razvoj 

otrok. Prepoznavajo in upoštevajo individualne potrebe in druge razlike med otroki pri 

vzgojnem delu. Glavni cilj pa je usposobljenost za nego in skrb za varnost otrok. 

 

V drugem letniku študenti spoznavajo (prav tam) posebnosti vzgojiteljevega dela v 1. 

razredu osnovne šole z opazovanjem in sodelovanjem z vzgojiteljico pri njenem delu, 
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institucionalne okvire življenja in dela v prvem triletju osnovne šole, faze izvajanja kurikula, 

značilnosti otrok ob vstopu v šolo in posebnosti sodelovanja (timskega dela) vzgojiteljice in 

učiteljice. 

 

V tretjem letniku samostojno (pod mentorstvom) izvajajo kurikulum, s čemer preverijo 

svojo usposobljenost za delo. Fleksibilno organizirajo oz. uredijo prostor (igralnico 

prilagodijo različnim dejavnostim, igram) in prehode med dejavnostmi. Sodelujejo s 

pomočnico vzgojiteljice, drugimi strokovnimi delavci in starši. Spremljajo in vrednotijo 

dosežke, napredek in razvoj otrok. 

 

Zgaga (2005, str. 9) meni, da je treba v začetni pedagoški študij vključiti čim več 

fleksibilnosti. Namesto (pre)zgodnje specializacije na (pre)velikem številu področij je nujno 

osvajanje temeljnih in vseh tistih drugih kompetenc, ki bodo omogočale in podpirale 

posameznikovo vseživljenjsko učenje.  

 

Cel proces priprave študentov na njihovo bodočo vlogo v smislu zaposljivosti, je odvisen od 

pridobljene praktične izkušnje in poklicnega dela. Dobro kompetenco gradijo osebnostne 

lastnosti posameznika, znanje in spretnosti, delovne naloge (usposabljanja in razvoj spretnosti 

za delo), rezultat in kompetence potrebne za doseganje ciljev, ter kakovostna študijska praksa 

kot možnost uporabe (Muršak, 2001, str. 72). 
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3.  PRAKTIČNO USPOSABLJANJE KOT 

IZKUSTVENO UČENJE 
 

»Ljudje se največ v življenju naučimo z izkušnjami. Določene razlage, interpretacije in teorije 

lahko sprejmemo kot pravilne, vendar vanje verjamemo šele, ko mišljenje potrdimo z 

izkušnjo« (Mijoč, 2001). 

 

Izkušnja oz. povezava med teoretičnim in praktičnim delom, nam omogoča učinkovitejše 

dojemanje in spoznanje. Težko pa se učimo iz izkušnje, če o njej ne razmišljamo, je ne 

ocenimo, reflektiramo, ji ne pripišemo pomena, cilja in pričakovanj (Selinšek, 2012). 

 

Jarvis meni, da je izkustveno učenje kombinacija procesov, ki potekajo celo življenje. Učenje 

tako zajema vse oblike priložnostnega učenja, neformalnega izobraževanja in učenja z 

izkušnjami. Celotna osebnost, tako telo kot um, doživlja socialne situacije, ki jih kognitivno, 

čustveno in praktično predela in vgradi v svoje življenjske izkušnje, zaradi česar se spreminja 

in postaja vse bolj izkušen (Trunk Širca, N. in Sulčič, V., 2009, str. 3).  

 

Po Kolbu (povz. po Marentič Požarnik B., 1987) je izkustveno učenje proces, v katerem se 

prepletajo: 

- konkretna izkušnja, 

- razmišljujoče opazovanje, 

- abstraktna konceptualizacija in 

- aktivno eksperimentiranje. 

Kot poudarja B. Marentič - Požarnik (prav tam), ni nujno, da se vedno proces začne pri isti 

fazi. Potrebno je upoštevati razlike učnih stilov posameznikov. Kakšen bo posameznikov 

razvoj, je odvisno od tega, kako se bo posameznik odzval in kako bo izkušnjo povezal s 

svojimi prejšnjimi izkušnjami.  

Vsak posameznik vstopa v nove izkušnje z določenim predznanjem, predznanje pa je 

povezano z njegovimi teorijami in osebnostjo, zato je za vsakega posameznika določena 

situacija lahko drugačna (Garvas, 2010). 

V 32. členu Zakona o visokem šolstvu vseh stopenj visokošolskega študija je praktično 

usposabljanje oz. praktično raziskovalno delo kot izkustveno učenje (v delovnem okolju) 
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obvezen del študija. Gre za kompleksno znanje, kjer se študenti aktivno učijo in iščejo 

pravilne rešitve in ravnanja (Devjak, Zgaga, 2007). 

Izkustveno učenje oz. usposabljanje v času študija nekateri obravnavajo kot aktivno (npr. 

skupinsko učenje z uporabo vaj), za druge je to akcijsko učenje, za tretje pa učenje prek 

vsakdanjih izkušenj. Študenti – bodoči vzgojitelji – naj bi bili v vse to vključeni v času študija 

(Cvetek, 2006; povz. po Resnik Planinc in Ilc, 2007, str. 59). Postopno naj bi se uvajali v 

pedagoško delo in se usposabljali za vzgojno-izobraževalno delo, kjer naj bi se prilagajali 

različnim poklicnim okoljem in postajali vse bolj izkušeni ter kompetentni. 

 

3. 1. ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA VZGOJITELJE PREDŠOLSKIH 

OTROK KOT PODLAGA PRAKTIČNEMU USPOSABLJANJU  
 

Izobraževanje študentov oz. bodočih vzgojiteljev v Sloveniji poteka na treh univerzah; na 

Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem. 

Kandidati lahko licenco vzgojitelja pridobijo tudi prek različnih poklicnih tečajev. 

Zakon o vrtcih (ZVrt-UPB2, 2005, čl. 40) natančneje opredeljuje potrebno izobrazbeno 

strukturo, tako za vzgojitelja predšolskih otrok, kot tudi za pomočnika vzgojitelja. Vzgojitelj 

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

prve stopnje oz. raven izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, ki v skladu z zakonom 

ustreza izobrazbi najmanj prve stopnje, ustrezne smeri.  

V visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja se lahko vpiše: 

- kdor je opravil maturo, 

- kdor je opravil zaključni izpit ali poklicno maturo v srednješolskem programu 

vzgojitelj predšolskih otrok ali v srednješolskem programu zdravstveni tehnik, 

- kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. 

(Predstavitveni zbornik – prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program 

predšolska vzgoja, 2014, str. 1). 

Najpogostejša oblika študija je redni študij, ki je organizirana tako, da vsak povprečen študent 

za študij porabi 8 ur dnevno organizirane oblike dela (na fakulteti) ali pa samostojno. Na redni 
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študij se lahko vpiše vsak, ki izpopolnjuje pogoje za vpis, ne glede na zaposlitveni status ali 

starost. Na javnih zavodih je to brezplačna oblika študija. 

Izredni študij je praviloma namenjen tistim, ki študirajo ob delu. Obveznosti so prilagojene in 

po večini potekajo ob popoldnevih  in med vikendi. Za izredni študij se študentom zaračuna 

šolnina, višina šolnine pa je določena s cenikom zavoda. 

Med študijem potekajo obvezni splošni predmeti (Slovenski jezik, razvojna in pedagoška 

psihologija, teorija vzgoje, predšolska in šolska pedagogika z didaktiko, pedagoška 

metodologija, motorika, inkluzivna vzgoja in izobraževanje, sociologija vzgoje in izbrana 

poglavja iz filozofije), obvezni strokovni predmeti (jezik in književnost, gibanje, otrok v 

družbi, začetno naravoslovje: kemija, biologija in fizika, zgodnje učenje matematike, glasba, 

glasba v zgodnjem otroštvu, likovna vzgoja, lutke, drama, mediji, plesno izražanje, tehnična 

vzgoja, družboslovne študije in medpredmetne povezave) ter strokovni in splošni izbirni 

predmeti (prav tam, str. 16-22). Temeljni cilj programa pa je, usposobiti študentke in študente 

za kakovostno vzgojo delo s predšolskimi in šolskimi otroki v prvem razredu devetletne 

osnovne šole. Seznanijo se z različnimi pojmovanji otroštva in vzgoje ter pridobijo osnovna 

teoretična in praktična znanja s področja dela z otroki, ter sodelovanja s starši, sodelavci in 

drugimi strokovnjaki (prav tam, str. 2). 

Študentom – bodočim vzgojiteljem – številne priložnosti za aktivno preizkušanje v učnih 

situacijah ponuja proces praktičnega usposabljanja. Omogoča jim pridobivanje oz. razvijanje 

kompetenc in kreiranje novega znanja (Juriševič, 2000, str. 4-7). 

 

3. 2. OBVEZNA ŠTUDIJSKA PRAKSA KOT IZKUŠENJSKO UČENJE 
 

Walter in Marks (po Marentič Požarnik, 1987) menita, da se najbolj naučimo stvari, če jih 

sami delamo, in če smo dejansko aktivni. Izkustveno učenje opredeljujeta kot zaporedje 

dogodkov z bolj ali manj točno opredeljenimi učnimi cilji, ki spodbujajo aktivno sodelovanje. 

 

Aktivno sodelovanje oz. študijska praksa, v času študija, bodoče vzgojitelje pripravi oz. 

usposobi za kakovostno delo s predšolskimi otroki in otroki v prvem razredu devetletne 

osnovne šole ter za sodelovanje z njihovimi starši, sodelavci in drugimi strokovnjaki. 
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Študijska praksa rednega in izrednega študija v študijskem letu 2014/2015 se izvaja v obsegu: 

(Letni program študijske prakse, 2014/2015, str. 1) 

1. letnik: 2. semester: 2 tedna, 60 ur. 

2. letnik: 4. semester: 1 teden, 30 ur. 

3. letnik: 6. semester: 4 tedne, 120 ur. 

*Izredni študentje (samo tisti, ki niso zaposleni v vrtcu) delajo prakso čez vse leto.  

 

Študenti se v prvem letu študija seznanjajo z vrtcem kot vzgojno institucijo, hkrati pa z 

aktivnim sodelovanjem in opazovanjem dela strokovnih delavk, v oddelku vrtca, dobijo 

vpogled v delo z otroki starih do treh let. Praksa prvega letnika, ki je opazovalnega značaja 

ima naslednje predvidene študijske rezultate (Učni načrt predmeta; https://www.pef.uni-

lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Ucni_nacrti/Pred%C5%A1olska_vzgoja/E1-

Praksa_v_Oddelku_do_3_leta.pdf, 2015, str. 2) :  

- Znanje in razumevanje: Študenti spoznajo različne vzgojne pristope, načine spremljanja 

otrokovega razvoja, načine sodelovanja s starši, oblike timskega dela, druge oblike dela in 

dejavnosti v oddelku. 

- Uporaba: Spoznanja s pedagoške prakse uporabijo pri nadaljnjem študiju. 

- Refleksija: Ocenjujejo ustreznost vsebin študijskega programa s potrebami prakse. 

- Prenosljive spretnosti: Ugotavljajo pravilnosti svojih odločitev za vzgojiteljski poklic (vidik 

motivacije in sposobnosti). 

 

V drugem letu se študenti seznanijo s šolo kot vzgojno izobraževalno institucijo. Opazujejo 

delo vzgojiteljev in z njimi aktivno sodelujejo (Učni načrt predmeta; https://www.pef.uni-

lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Ucni_nacrti/Pred%C5%A1olska_vzgoja/E2-

Praksa_v_1_razredu_OS.pdf, 2015, str.2). 

 

Predvideni študijski rezultati drugega letnika študijske prakse so (prav tam, str. 3): 

- Znanje in razumevanje: Študenti spoznavajo različne vzgojne pristope, spoznavajo 

osebnostne in druge posebnosti otrok, načine sodelovanja s starši in dejavnosti, ki potekajo v 

1. razredu OŠ. 

- Uporaba: Spoznanja s pedagoške prakse uporabljajo pri nadaljnjem študiju. 

- Refleksija: Kritično analizirajo in vrednotijo pridobljeno znanje v praksi. 

- Prenosljive spretnosti: Izboljšujejo sposobnost za opazovanje in presojanje vzgojnih situacij. 

 

https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Ucni_nacrti/Pred%C5%A1olska_vzgoja/E1-Praksa_v_Oddelku_do_3_leta.pdf
https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Ucni_nacrti/Pred%C5%A1olska_vzgoja/E1-Praksa_v_Oddelku_do_3_leta.pdf
https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Ucni_nacrti/Pred%C5%A1olska_vzgoja/E1-Praksa_v_Oddelku_do_3_leta.pdf
https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Ucni_nacrti/Pred%C5%A1olska_vzgoja/E2-Praksa_v_1_razredu_OS.pdf
https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Ucni_nacrti/Pred%C5%A1olska_vzgoja/E2-Praksa_v_1_razredu_OS.pdf
https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Ucni_nacrti/Pred%C5%A1olska_vzgoja/E2-Praksa_v_1_razredu_OS.pdf
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V tretjem letu študenti sodelujejo v praksi oddelka druge starostne skupine. Samostojno 

pripravljajo, izvedejo in skupaj z mentorji evalvirajo izvedbeni kurikulum. Praksa vsebuje 

načrtovanje, izvajanje in evalvacijo kurikula ter drugih dejavnosti v vrtcu, organizacijo 

prostora, timsko delo, strokovne sestanke, sodelovanje s starši itd. (Učni načrt predmeta; 

https://www.pef.uni-

lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Ucni_nacrti/Pred%C5%A1olska_vzgoja/E3-

praksa_v_oddelku_od_3_do-6_leta.pdf, 2015, str. 2) 

 

Predvideni študijski rezultati tretjega letnika študijske prakse so (prav tam, str. 3): 

- Znanje in razumevanje: Študenti samostojno pripravijo, izvedejo in evalvirajo izvedbeni 

kurikulum za vrtce, spremljajo otrokov razvoj in spoznavajo načine sodelovanja s starši. 

- Uporaba: Ugotavljajo svojo usposobljenost za praktično vzgojno delo v vrtcu ob zaključku 

študija in doseganje poklicnih standardov za začetek dela v vrtcu. 

- Refleksija: Kritično analizirajo in reflektirajo svoje delovanje. 

- Prenosljive spretnosti: S pridobljenimi izkušnjami širijo svoje zmožnosti za boljše delovanje 

v vseh situacijah. 

 

Za dokončanje študija morajo kandidati zbrati vse predvidene kreditne točke (180) iz vseh 

delov programa (obvezni, izbirni). Pri tem se lahko upoštevajo tudi kreditne točke pridobljene 

na drugih visokošolskih zavodih doma in v tujini. Študij kandidati zaključijo s predstavitvijo 

oz. zagovorom diplomskega dela (prav tam, str. 4). 

Teoretično drži, da naj bi bili študenti s pridobitvijo diplome usposobljeni za samostojno delo 

z otroki. Praksa pa prinaša nove izzive in spoznanja, ki zahtevajo prilagajanje dela nastali 

situaciji. Izkušnje in analize kažejo na to, da je v praktičnem usposabljanju vseeno potrebna 

organizacijska in vsebinska prenova. Iz del sodobnih avtorjev sledi, da bodoči pedagoški 

delavci poleg akademskega znanja potrebujejo še bogatejše praktično usposabljanje v 

konkretnih delovnih okoljih (Devjak, Zgaga, 2007). 

Negotovost pri zaposlitvi se izjemno poveča, kadar se od študentov zahteva nekaj, česar še ne 

znajo ali menijo, da za to niso usposobljeni oz. kompetentni. Velikokrat se sprašujejo, katere 

vsebine, glede na delo, so v procesu učenja že pridobili in katere bi bilo dobro še pridobiti. V 

nadaljevanju (v empiričnem delu) sem analizirala poglede rednih in izrednih študentov na to 

področje študija. 

https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Ucni_nacrti/Pred%C5%A1olska_vzgoja/E3-praksa_v_oddelku_od_3_do-6_leta.pdf
https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Ucni_nacrti/Pred%C5%A1olska_vzgoja/E3-praksa_v_oddelku_od_3_do-6_leta.pdf
https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Ucni_nacrti/Pred%C5%A1olska_vzgoja/E3-praksa_v_oddelku_od_3_do-6_leta.pdf
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4. OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJEV 
 

Z usposabljanjem, ki vključuje razvoj poklicnih spretnosti in znanj, je moč pridobiti in 

izboljšati kompetence posameznika. Vzgojitelji predšolskih otrok se v času študija 

usposabljajo za profesionalno vzgojno delo s predšolskimi in šolskimi otroki v prvem razredu 

devetletne osnovne šole. Seznanijo se z različnimi pojmovanji otroštva in vzgoje ter pridobijo 

osnovna teoretična in praktična znanja s področja dela z otroki ter sodelovanja s starši, 

sodelavci in drugimi strokovnjaki.  

V diplomskem delu sem zato želela raziskati, kako študenti predšolske vzgoje zaznavajo 

vlogo praktičnega usposabljanja v procesu oblikovanja poklicnih kompetenc, kako ocenjujejo 

svoje praktično usposabljanje v času študija, katere so po njihovem mnenju tiste kompetence 

(znanja, spretnosti, zmožnosti), ki jih obvladajo ob koncu študija in za katere menijo, da jih še 

nimajo dovolj razvitih. Zanimale so me tudi razlike med doseženimi kompetencami rednih in 

izrednih študentov. 

Skladno s temo in problemom raziskave sem želela ugotoviti, kako študenti predšolske vzgoje 

zaznavajo vlogo praktičnega usposabljanja v procesu oblikovanja lastnih kompetenc in 

profesionalnega razvoja. Preverjala sem, ali so bila izpolnjena njihova predštudijska 

pričakovanja glede praktičnega usposabljanja in kaj bi na tem področju kritično izpostavili oz. 

predlagali, da se spremeni. Ugotavljala sem tudi, ali se študenti razlikujejo v zaznavanju 

napredka lastnih kompetenc pod vplivom formalnega (študijskega) in neformalnega (izven-

študijskega) praktičnega usposabljanja. 
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5. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 
 

V diplomskem delu sem iskala odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Na katerih področjih praktičnega usposabljanja so se študentom predšolske vzgoje 

pričakovanja, ki so jih imeli pred začetkom svojega dodiplomskega izobraževanja 

uresničila in na katerih ne? 

Med področja praktičnega usposabljanja sem zajela lastno iniciativnost, učenje iz lastnih 

izkušenj oz. napak, možnost sodelovalnega učenja s kolegi, učinkovito timsko delo, učenje iz 

izkušenj sodelavcev, komunikacija s sodelavci, timsko načrtovanje in izvajanje dela, timska 

evalvacija, vzpostavljanje in zagotavljanje avtoritete, strokovno delo z otroki, sodelovanje pri 

delu s starši, reflektiranje lastnega dela, samoizobraževanje s prebiranjem literature, nadaljnje 

strokovno izobraževanje in usposabljanje (seminarji, aktivi) ter obiske različnih institucij. 

2. Kako študentje vrednotijo vlogo formalnega in neformalnega praktičnega 

usposabljanja? V kolikšni meri menijo, da so ob študiju pridobili določena znanja oz. 

razvili določene spretnosti?  

Med dejavnosti sem zajela študijske vaje, hospitacije, obvezno študijsko prakso, priprave 

nastopov, izvajanje in analize nastopov, povratne informacije mentorjev (učiteljev), kolegov, 

izvajalcev programa in profesorjev, redna zaposlitev v vrtcu, delo v vrtcu prek študentskega 

servisa in prostovoljne dejavnosti v vrtcu. 

 

3. Kako se študenti rednega in izrednega študija ob koncu študija razlikujejo v 

zaznavanju lastne kompetentnosti za opravljanje poklica vzgojitelja predšolskih otrok? 

 

4. Kako se samo-zaznavanje doseženih oz. razvitih kompetenc povezuje z njihovimi 

formalnimi in neformalnimi praktičnimi izkušnjami? 

 

Oblikovala sem tudi eno hipotezo. H1: Študenti izrednega študija se čutijo bolj kompetentne 

oz. usposobljene za opravljanje poklica kot študenti rednega študija.  
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6.  RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 
 

Uporabila sem deskriptivno metodo empiričnega raziskovanja. Podatke sem zbrala z 

anketnim vprašalnikom, ki sem ga oblikovala na osnovi analize domače in tuje strokovne 

literature s tega področja. Vseboval je natančna navodila za izpolnjevanje in ocenjevalne 

lestvice. Postopek zbiranja podatkov je potekal anonimno. Pridobljene podatke sem obdelala s 

SPSS programom in programom Mikrosoft Excel. 

  

6.1 RAZISKOVALNI VZOREC 
 

V raziskavo je bilo povabljenih 82 rednih in izrednih študentov 3. letnika Pedagoške fakultete 

v Ljubljani, smer Predšolska vzgoja, vpisanih v leto 2014/2015. V anketi je sodelovalo 59 

študentov,  velika večina (58) je bila ženskega spola.  

Zaradi vzorca manjšega od sto je izračunavanje odstotnih deležev zgolj informativno. 

 

SLIKA 1: Predstavitev vzorca glede na vrsto študija. 

 

Iz slike 1 je razvidno, da je v anketi sodelovalo 33 rednih (56%) in 26 izrednih študentov 

(44%).  
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SLIKA 2: Predstavitev vzorca glede na status. 

Iz slike 2 je razvidno, da je bilo v raziskavi 33,9% sodelujočih rednih študentov, ki ne delajo v 

vrtcu, 22,03% pa rednih, ki delajo zgolj prek študentskega servisa. 23,73% je izrednih 

študentov, ki so redno zaposlenih, 17%  izrednih študentov, ki delajo v vrtcu prek 

študentskega servisa in 3,4% nezaposlenih. 

 

SLIKA 3: Predstavitev vzorca glede na pedagoške izkušnje. 

Iz slike 3 je razvidno, da je med anketiranimi 39% študentov, ki delajo v vrtcu prek 

študentskega servisa, zgolj obvezno študijsko prakso ima 37,3%. 22% je takšnih, ki imajo od 

0-5 let in 1 (1,7%), ki ima 6-10 let delovne dobe.  

33,90%

23,73% 22,03%

17%

0,034

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Redni študent, ki ne
dela v vrtcu

Zaposlen, ki izredno
študira

Redni študent, ki
prek študentskega

servisa dela
občasno v vrtcu

Izredni študent, ki
prek študentskega

servisa dela
občasno v vrtcu

Izredni študent, ki
ne dela v vrtcu.

Status:

39,00%
37,30%

22,00%

2,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Obvezna študijska
praksa in delo v vrtcu
prek študenstskega

servisa v obsegu ___

Le obvezna študijska
praksa

0-5 let delovne dobe v
vrtcu

6-10 let delovne dobe v
vrtcu

Pedagoške izkušnje:



22 

 

Študentom, ki delajo v vrtcu prek študentskega servisa sem omogočila, da dopišejo, v 

kolikšnem obsegu je potekalo njihovo delo v vrtcu. Odgovori so bili različni. Če povzamem, 

so se njihove izkušnje gibale od 3 mesecev do 5 let. 20% jih je bilo takšnih, ki delajo zgolj 

med počitnicami in prostimi dnevi, 28% takšnih, ki imajo manj kot leto dni izkušenj, vsi ostali 

(52%) imajo izkušenj za več kot eno leto. 

 

6.2 RAZISKOVALNI PRIPOMOČEK 
 

Vprašalnik je bil sestavljen iz vprašanj zaprtega in odprtega tipa ter štirih ocenjevalnih lestvic. 

Tri so bile tristopenjske in ena štiristopenjska. Z ocenjevalnimi lestvicami so študenti 

ocenjevali predštudijska pričakovanja in uresničitve glede praktičnega usposabljanja, vpliv 

usposabljanja na razvoj kompetenc in dejavnosti v okviru študijskega programa. Zadnji sklop 

vprašanj se je nanašal na vrednotenje formalnega in neformalnega usposabljanja ter na 

samozaznavanje doseženih kompetenc, kjer so me zanimale razlike v zaznavanju teh, med 

rednimi in izrednimi študenti.  

 

6.3 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV  
 

Podatke sem zbirala s spletno anketo, ki je bila izvedena maja 2015. Postopek zbiranja 

podatkov je potekal anonimno, anketni vprašalnik pa je vseboval natančna navodila za 

izpolnjevanje in ocenjevalne lestvice. Rezultate sem predstavila v tabelah in grafih, ki sem jih 

oblikovala s pomočjo programov Microsoft Word in Microsoft Excel. Glede na značaj 

spremenljivk sem uporabila statistične metode za tovrstne podatke, in sicer opisno statistiko – 

frekvenčne porazdelitve (v frekvencah in odstotkih) ter povprečja. Za ugotavljanje razlik med 

zaznavo lastnih kompetenc rednih in izrednim študentov sem uporabila t-preizkus za 

neodvisne vzorce.  
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7. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

7.1 PREDŠTUDIJSKA PRIČAKOVANJA ŠTUDENTOV GLEDE 

PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 
 

Zanimalo me je, kakšna so bila predštudijska pričakovanja študentov glede praktičnega 

usposabljanja. Anketiranci so pri vsaki trditvi ocenjevali z odgovori: nisem pričakoval(-a), 

sem delno pričakoval(-a), sem popolnoma pričakoval(-a). V diplomskem delu slikovno  

predstavljam le deleže odgovorov, ki označujejo, da so opisano vedenje popolnoma 

pričakovali, ostale ugotovitve pa zaradi preobsežnosti predstavljam le v tekstu. 

 

SLIKA 4: Trditve, ki so bile po mnenju študentov ocenjene kot 'popolnoma pričakovane' v 

času praktičnega usposabljanja. 

Večina, kar 91,5% vseh anketiranih študentov je odgovorila, da so v sklopu praktičnega 

usposabljanja popolnoma pričakovali strokovno delo z otroki in komunikacijo s sodelavci 

(83,1%). Tudi odstotki tistih, ki so pričakovali učenje iz lastnih izkušenj, napak (79,7%), 

učenje iz izkušenj sodelavcev (72,9%), reflektiranje lastnega dela (64,4%), možnost 

učinkovitega timskega dela (62,7%), timsko načrtovanje dela (61%) in timsko izvajanje dela 

(61%) kažejo na to, kakšen pomen, še pred študijem, pripisujejo študenti izkustvenem učenju, 

konkretni lastni izkušnji ter opazovanju. 59,3% je tistih, ki so si želeli biti ustvarjalni 

(samoiniciativni) in 55,9% tistih, ki so pričakovali, da bodo lahko vzpostavljali ter 

zagotovljali avtoriteto. 
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48,3% študentov je delno pričakovalo obiske različnih institucij. Velik delež je tudi takšnih, ki 

so le delno pričakovali timsko načrtovanje (37,9%), timsko evalvacijo (37,9%) in timsko 

izvajanje dela (36,2%).  

Med najpogostejše odgovore 'nisem pričakoval(-a)' so študenti uvrstili sodelovanje pri delu s 

starši (11,9%),  možnost sodelovalnega učenja s kolegi (8,5%), timsko evalvacijo dela (8,5%) 

in samoizobraževanje s prebiranjem literature (8,5%).  

Dobljeni rezultati so spodbudni. Zelo pomembno in pohvalno je, da študentje že pred 

študijem pričakujejo oz. so pripravljeni na sodelovalno učenje, komuniciranje z drugimi pa 

tudi na učenje iz lastnih izkušenj. Tako bodo najbolje pridobivali in razvijali svoje 

kompetence ter postali vse bolj izkušeni. 

 

7.2 URESNIČITEV ŠTUDENTSKIH PRIČAKOVANJ GLEDE 

PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 
 

Uresničitve pričakovanj v okviru praktičnega usposabljanja sem preverjala z istimi trditvami 

v vprašalniku. Anketiranci so pri vsaki trditvi ocenjevali z odgovori: pričakovanja se niso 

uresničila, pričakovanja so se delno uresničila, pričakovanja so se popolnoma uresničila. V 

diplomskem delu slikovno predstavljam najbolj pogosto uresničena in najbolj pogosto 

neuresničena pričakovanja študentov v okviru praktičnega usposabljanja. 
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SLIKA 5:  Trditve oz. pričakovanja, ki so bila po mnenju študentov ocenjena kot 'popolnoma 

uresničena' v času praktičnega usposabljanja. 

Večina, 79,7% anketiranih študentov, je odgovorila, da se je pričakovanje o učenju iz lastnih 

izkušenj in napak v sklopu praktičnega usposabljanja popolnoma uresničilo, prav tako tudi 

pričakovanje o strokovnem delu z otroki (76,3%). Obe trditvi sta bili po mnenju študentov 

ocenjeni tudi kot 'popolnoma pričakovani' v času praktičnega usposabljanja (glej sliko 4). Več 

kot 20% študentov, se s tem ne strinja - niso uresničili svojih pričakovanj o dobrem 

strokovnem delu in učenju iz lastnih izkušenj, kar je zaskrbljujoče. 

Študenti so mnenja, da so v času praktičnega usposabljanja dobro komunicirali s sodelavci 

(74,6%), reflektirali lastno delo (71,2%) in se učili iz izkušenj sodelavcev (64,4%). 

Pomembne razlike se kažejo pri možnosti učinkovitega timskega dela (50,8%) in možnosti 

biti iniciativni (50,8%). Vprašamo se lahko, kaj je z drugo polovico anketiranih, ki so mnenja, 

da ti trditvi nista popolnoma uresničeni. Glede na pomembnost področja, sem glede  

učinkovitega timskega dela in iniciativnosti pričakovala večji odstotek uresničenih 

pričakovanj. Menim, da sta kompetenci izrednega pomena, saj se bodoči vzgojitelji oz. 

študenti  na tem področju najbolj izoblikujejo. Medsebojno sodelovanje v tandemu se kaže 

kot  razbremenjenost in sproščeno ter kakovostno pedagoško delo, kar študentom omogoča 

večje možnosti za ustvarjalnost.  
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SLIKA 6: Najpogostejše trditve oz. pričakovanja, ki so bila po mnenju študentov ocenjena kot 

'neuresničena' v času praktičnega usposabljanja. 

Med najpogosteje neuresničena pričakovanja so študenti uvrstili obiske različnih institucij 

(30,5%). Želeli so si več obiskov, več znanja z različnih področij vzgoje ter izkušenj. 

Zaskrbljujoče je, da po mnenju študentov (28,8%) ni bilo uresničeno sodelovanje s starši, ki je 

eden izmed temeljnih ciljev programa za vzgojitelje predšolskih otrok. Nekaj je bilo tudi 

takšnih študentov, ki so v to skupino uvrstili timsko načrtovanje (16,9%), timsko izvajanje 

(11,9%) ter timsko evalvacijo dela (11,9%). Zanimivo je, da slednje najdemo med 

predštudijskimi pričakovanji (glej sliko 4), ki so bile po mnenju študentov 'popolnoma' 

pričakovane, kar je glede na sistemizacijo delovnih mest (timsko delo vzgojitelja in 

pomočnika vzgojitelja) v oddelku vrtca logično. 

Glede na pomembnost timskega dela, bi zadnje tri navedene oblike dela pričakovala kot 

popolnoma uresničene. Študenti so pričakovanja  glede komuniciranja in učenja s sodelavci 

ocenili kot popolnoma uresničena (glej sliko 5), zelo pa je presenetljivo, da kljub 

uzakonjenemu timskemu delu v oddelkih vrtca, študenti v praksi timskega načrtovanja, 

timskega izvajanja in timske evalvacije ne opažajo v vsakem delovnem okolju.  
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7.3 MNENJE ŠTUDENTOV O VPLIVU PRAKTIČNEGA 

USPOSABLJANJA NA RAZVOJ KOMPETENC 
 

Zanimalo me je tudi mnenje študentov o tem, kako je po njihovem mnenju praktično 

usposabljanje vplivalo na razvoj njihovih kompetenc. Anketiranci pa so pri vsaki kompetenci 

podali svoje mnenje o vplivu praktičnega usposabljanja na njihove kompetence z odgovori: ni 

vpliva, delni vpliv in velik vpliv na navedeno kompetenco.  

 

SLIKA 7: Kompetence, na katere je po mnenju študentov imelo praktično usposabljanje 

največji vpliv (v odstotnih deležih študentov). 

Kar 76% anketiranih študentov je mnenja, da je praktično usposabljanje zelo vplivalo na 

izvajanje vzgojnega dela in prepoznavanje ter upoštevanje individualnih potreb otrok 

(67,8%). Veliko so pridobili tudi na področju načrtovanja vzgojnega dela (66,1%), nudenju 

čustvene varnosti otrokom (66,1%) in spodbujanju radovednosti otrok (66,1%). Enako velik 

vpliv praktičnega usposabljanja so pripisali še pri kompetencah, povezanih z izbiro 

didaktičnih in igralnih pripomočkov (59,3%), z evalvacijo vzgojnega dela (59,3%) ter 

kompetenci timskega dela in sodelovanju v tandemu (59,3%). Praktično usposabljanje 

(57,6%) je imelo po mnenju študentov velik vpliv tudi na časovno razporejanje dejavnosti s 

prehodi. 

Glede na odgovore lahko zaključim, da so rezultati dobri. Vse omenjene kompetence oz. 

dosežena pričakovanja lahko primerjamo s tistimi, ki jih je Kolb (povz. po Marentič Požarnik 
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B., 1987) opredelil kot sestavine izkustvenega učenja: konkretna izkušnja, razmišljujoče 

opazovanje, abstraktna konceptualizacija ter aktivno eksperimentiranje. Izhodišče praktičnega 

usposabljanja bodočih vzgojiteljev je izvajanje vzgojnega dela, učnih priprav, prepoznavanje 

in upoštevanje individualnih potreb otrok ter izbira didaktičnih in igralnih pripomočkov. V 

fazi evalvacije vzgojnega dela pa študenti ocenijo, reflektirajo in pripišejo pomen določenim 

izkušnjam.  

 

SLIKA 8: Kompetence, na katere je po mnenju študentov imelo praktično usposabljanje le 

delni vpliv (v odstotnih deležih študentov). 

Po mnenju anketiranih študentov je praktično usposabljanje le delno vplivalo na poznavanje 

in uporabo teorij o otroštvu (52,5%) ter na poznavanje oblik in metod dela (50,8%). Sem so 

uvrstili še kompetenco komuniciranja in sodelovanja s starši (45,8%), ki jo najdemo tudi med 

'neuresničenimi' pričakovanji v času praktičnega usposabljanja (gl. sliko 6). Sledita trditvi o 

poznavanju vsebin dela (45,8%) in poznavanju ter izvajanjanju kurikula (42,4%). Lahko 

rečemo, da so opazovanju in spremljanju otrok anketirani študenti pripisali velik vpliv 

(42,4%). Sledita trditvi, na kateri ima po mnenju študentov praktično usposabljanje  enako 

velik vpliv, in sicer na evalvacijo vzgojnega dela (37,3%) in ureditev igralnice (37,3%).  

Za bodoče vzgojitelje je izrednega pomena uporaba teorij o otroštvu, poznavanje oblik dela z 

otroki, komuniciranje, sodelovanje s starši, izvajanje kurikula in opazovanje ter spremljanje 

otrok. Zato sem pričakovala, da bodo odstotni deleži študentov, ki ocenjujejo velik vpliv 

praktičnega usposabljanja na kompetence vzgojitelja predšolskih otrok pri navedenih 
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kompetencah višji. Gre namreč za ključne kompetence vzgojitelja (Pšunder in Dečman 

Dobrnjič, 2010): poznavanje vzgojnih metod dela, strokovno znanje, uporaba vzgojnih 

sredstev, opazovanje in evidentiranje napredka in razvoja otrok, sodelovanje s starši, itd.  

 

SLIKA 9: Kompetence, na katere po mnenju študentov praktično usposabljanje ni imelo 

vpliva. 

Iz slike 9 je razvidno, da po mnenju anketiranih študentov praktično usposabljanje ni imelo 

vpliva na komuniciranje in sodelovanje s starši (25,4%), ureditev igralnice (11,9%), 

opazovanje in spremljanje otrok (8,5%) ter poznavanje in uporabo teorij o otroštvu (8,5%). 

Skozi analizo podatkov lahko vidimo, da sodelovanje s starši študentom predstavlja problem, 

ker ne znajo vzpostaviti stika s starši oz. kot sami ocenjujejo, se tega v sklopu praktičnega 

usposabljanja tudi niso naučili.  

 

7.4 MNENJE ŠTUDENTOV O VPLIVU RAZLIČNIH ŠTUDIJSKIH IN 

DRUGIH DEJAVNOSTI NA RAZVOJ KOMPETENC 
 

V diplomski raziskavi me je zanimalo tudi mnenje študentov o tem, kako je določena 

študijska dejavnost vplivala na razvoj njihovih kompetenc. Med dejavnosti sem uvrstila 

primere formalnega in neformalnega usposabljanja: vaje, hospitacije, obvezno študijsko 
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prakso, izvajanje nastopov, analizo nastopov, povratne informacije mentorjev in kolegov, 

diskusije s kolegi, profesorji in izvajalci programa, zaposlitev v vrtcu, delo v vrtcu prek 

študentskega servisa ter prostovoljne dejavnosti v vrtcu. Anketiranci pa so pri vsaki 

dejavnosti podali svoje mnenje o vplivu na razvoj kompetenc z odgovori: velik vpliv, srednji 

vpliv, majhen vpliv in ničeln vpliv.  
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SLIKA 10: Mnenje študentov o moči vpliva določenih študijskih in obštudijskih dejavnosti na 

razvoj njihovih kompetenc. 
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Rezultati raziskave kažejo, da je večina anketiranih študentov (83,1%) mnenja, da ima 

izvajanje nastopov največji vpliv na razvoj njihovih kompetenc. Velik vpliv pripisujejo tudi 

analizam nastopov (71,2%) in obvezni študijski praksi (69%), kjer se poklicno izoblikujejo. 

Pri tem imajo velik pomen povratne informacije mentorjev (67,8%). Pomembne pa so tudi 

priprave nastopov (67,8%), kjer opazujejo in sodelujejo z vzgojiteljicami pri njihovem delu. 

Močan vpliv na razvoj kompetenc imajo po mnenju študentov tudi prostovoljne dejavnosti v 

vrtcu (54,2%) in delo v vrtcu prek študentskega servisa 47,5%. Redni zaposlitvi je vseh 

23,7% izrednih študentov, ki so že zaposleni v vrtcu, pripisalo velik pomen. Nekoliko manj 

študijskim vajam (20,7%) in konzultacijam z izvajalci programa (15,3%). 

Srednji vpliv anketiranci pripisujejo konzultacijam z izvajalci programa (60,3%), študijskim 

vajam (51,7%), hospitacijam (44,1%), diskusiji s profesorji (39,7%), povratnim informacijam 

kolegov (39,7%), diskusiji s kolegi (37,9%), pripravam nastopov (29,3%), povratnim 

informacijam mentorjev (24,1%), obvezni študijski praksi (22,4%), analizam nastopov 

(20,7%), prostovoljnim dejavnostim (15,5%) in delu v vrtcu prek študentskega servisa (3,4%). 

Po mnenju študentov imajo majhen vpliv na razvoj kompetenc vaje (27,1%), diskusije s 

profesorji (19%), konzultacije z izvajalci programa (17,2%), povratne informacije kolegov 

(17%), hospitacije (13,8%), diskusije s kolegi (12,1%), analize nastopov (8,6%) in izvajanje 

nastopov (6,9%). Še manjši vpliv pripisujejo obvezni študijski praksi (6,8%), pripravi 

nastopov (5,2%) in povratnim informacijam mentorjev (5,2%). Da imajo prostovoljnje 

dejavnosti majhen vpliv na razvoj kompetenc pa je bilo mnenje 3 anketiranih študentov. 

Dejavnosti, ki po mnenju študentov niso imele vpliva na razvoj njihovih kompetenc, si sledijo 

v naslednjem vrstnem redu: s 76,3% zaposlitev v vrtcu (kot ničeln vpliv so jo ocenili tisti 

študenti, ki niso oz. še nikoli niso bili redno zaposleni), 37% delo v vrtcu prek študentskega 

servisa (kot ničeln vpliv so ga ocenili tisti, ki ne delajo oz. še nikoli niso delali v vrtcu), 

prostovoljne dejavnosti v vrtcu (25,9%), konzultacije z izvajalci programa (8,6%) in 

hospitacije (5,2%) itd. (vseh ostalih nisem navajala, ker je njihov delež pod 5%). 

Zaključimo lahko, da se večina študentov pri pripisovanju vpliva na razvoj njihovih lastnih 

kompetenc sklicuje predvsem  na izvajanje in analizo nastopov ter obvezno študijsko prakso. 

Pri vseh treh dejavnostih naj bi bodoče vzgojitelje pripravili oz. usposobili za kakovostno delo 

s predšolskimi otroki in otroki v prvem razredu devetletne osnovne šole ter za sodelovanje z 

njihovimi starši, sodelavci in drugimi strokovnjaki. Večini je bila zelo pomembna tudi 

mentorjeva povratna informacija kot spodbuda oz. podpora.  
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Srednji vpliv na razvoj kompetenc pripisujejo konzultacijam z izvajalci programa, študijskim 

vajam in hospitacijam. Zanimivo je, da so slednje, po mnenju nekaterih anketiranih študentov, 

imele hkrati majhen vpliv na razvoj kompetenc. Kot ničeln vpliv na razvoj kompetenc so 

pripisali zaposlitvi v vrtcu, delu prek študentskega servisa ter prostovoljnim dejavnostim. 

Podatek je relevanten, saj gre za študente, ki niso bili še nikoli zaposleni oz. še nikoli niso 

delali v vrtcu in zato lahko ta dejavnik vpliva minimalizirajo oz. celo podcenjujejo.  

 

7.5 VREDNOTENJE PRISPEVKA FORMALNEGA IN 

NEFORMALNEGA USPOSABLJANJA PRI OBLIKOVANJU 

POKLICNE VLOGE VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK 
 

V raziskavi sem anketirance zaprosila, naj ovrednotijo vlogo formalnega in neformalnega 

usposabljanja pri oblikovanju poklicne vloge. Odgovore sem razdelila v tri kategorije: enako 

vrednotenje oblik usposabljanja ter pripisovanje večje moči eni izmed oblik. Pri predstavitvi 

rezultatov ločujem redne in izredne študente. 

 

 

SLIKA 11: Mnenja študentov o prevladujoči vlogi različne vrste usposabljanja pri 

oblikovanju njihove lastne poklicne vloge. 
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Za večjo nazornost rezultatov v nadaljevanju navajam nekaj izmed mnenj študentov o tej temi 

v obliki dobesednih navedb: 

(1) PRIPISOVANJE VEČJEGA VPLIVA NEFORMALNEMU USPOSABLJANJU: 

 

- »Neformalno usposabljanje ima veliko večji vpliv in večjo moč. Zaposlitev v vrtcu je 

celotno večji obseg dela, več znanja lahko pridobiš. Več sem se tako naučila, kot v 

študijski praksi, kjer so situacije pogosto nerealne oz. ostaneš v ozadju.« 

- »Sama menim, da imajo na poklicno delo vzgojiteljice večji vpliv neformalna 

usposabljanja, saj te takrat nihče ne ocenjuje in je na delovnem mestu prisotnega 

manj stresa. Poleg tega pa v sproščenem okolju tudi lažje uveljavljaš svoje ideje in si 

ustvarjalen.« 

- »Študijska praksa, nastopi in vaje niti malo niso enakovredne zaposlitvi. Ko si 

dejansko v oddelku ti teorija malo pomaga, vendar je v praksi velikokrat drugače.« 

- »V sklopu študijske prakse smo bili veliko usmerjeni in imeli določene naloge, kako se 

moramo lotiti dela, tako da smo iz tega veliko odnesli in dobili bolj poglobljen pogled 

v kurikulum ter metode dela. Pri sami zaposlitvi v vrtcu pa je zelo oblikovala mojo 

poklicno vlogo, saj si v tej vlogi vsak dan in ni to samo en nastop, ki ga moraš pod 

vodstvom opraviti. Si bolj sam oblikuješ, kako in kaj na podlagi otrok boš načrtoval.« 

- »Med študijsko prakso in nastopi, ki jih izvajamo, se mi vse skupaj nekako zdi 

nerealno. Šele ko si enkrat zaposlen ali pa delaš preko študentskega servisa, vidiš 

pravo sliko svojega dela.« 

- »Želim si, da bi se vpisala na izredni študij in tako ob študiju delala. Se mi zdi bolje 

kot redni študij brez konkretnih izkušenj.« 

- »Je velikega pomena, čeprav pri izrednem študiju sem čutila, da kdor je zaposlen v 

vrtcu, je program super, kdor pa ni, pa ima odločno premalo prakse. Človek se lahko 

določenih stvari zares nauči samo, če jih vidi, preizkusi, izkusi, ne gre samo iz knjig.« 

- »Neformalno usposabljanje ocenjujem kot pridobitev izkušenj, formalno pa kot 

opazovanje z malo izkušnjami.« 

- »Neformalno izobraževanje se mi zdi bolj pomembno, mi pa žal primanjkuje.« 

- »Delo se mi zdi morda boljše, ker si takrat pozoren in vključen v sto stvari. Na igralne 

pripomočke, otroke in njihovo osebnost (bolje jih spoznaš itd).« 

- »Študijska praksa ti da veliko. Neformalno usposabljanje pa vseeno več. Z otroki 

popoldne ostaneš sam! V praksi pa se pogosto oslanjaš na pomočnico in vzgojiteljico. 
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Tako polovico dela prevzameta, in ti olajšata stvari. Podobno je tudi na uvajanju. V 

okviru prakse pri uvajanju nismo bile.« 

- »Pri oblikovanju poklicne vloge mi je zaposlitev v vrtcu vsekakor v večjo pomoč.« 

- »Menim, da praksa delno pripomore k razvijanju moje strokovnosti in načina dela v 

vrtcu. Vendar pa bodo velik vpliv na moje delo v vrtcu imele izkušnje, ki si jih bom 

pridobila v času dela/zaposlitve v vrtcu. Ko bom sama v vlogi vzgojiteljice in si bom 

sama pridobivala izkušnje z delom v vrtcu, bom veliko več pridobila s tem kot s 

prakso.« 

- »Veliko pomembnejše se mi zdi neformalno usposabljanje, saj pri njem vidiš, kako 

dejansko poteka delo v vrtcu. Formalno usposabljanje - predvsem nastopi in vaje se 

mi zdi preveč 'umetno' kjer si ne izoblikuješ prave - dejanske slike, o tem kako poteka 

delo v vrtcu.« 

- »Ker že delam v vrtcu, mi je bil študij lažji. Lažji v tem smislu, ker sem z vzporednim 

delom pridobila vpogled v dejansko stanje v vrtcu. Zaradi formalnega usposabljanja, 

torej nastopov, ter vaj sem začela o veliko stvareh razmišljati. V vrtcu sem stvari 

delala na način kot ga znam, a sem spoznala preko predavanj ter navodil pri nastopih, 

da se da veliko stvari izvesti in narediti drugače, bolje za otroke. V vrtcu sem sedaj 

bolj strokovna, avtonomna ter samozavestna pri izvajanju.« 

- »Mislim, da kakršno koli delo v vrtcu prispeva veliko k naši strokovnosti, saj se iz 

lastnih izkušenj človek največ nauči, žal pa večina nima možnosti pridobivati dodatne 

izkušnje v vrtcu, le kolikor je obvezne prakse in vaje/hospitacije, ki so na fakulteti 

organizirane.« 

- »Na moje kompetence je najbolj vplivalo dejansko delo v vrtcu, bodisi preko 

študentskega servisa ali redne zaposlitve.« 

- »Menim, da ima veliko večjo vrednost neformalno usposabljanje, saj delaš sam nimaš 

nekih "navodil", kaj moraš početi. Formalno usposabljanje je odlično, vendar imam 

občutek, da smo še vedno kot v mehurčku, kjer vsi pazijo in gledajo, kaj delamo. 

Seveda se učimo in je prav da imamo možnost pomoči.« 

- »Več mi je pripomoglo delo preko študentskega dela, kajti ko si dejansko v skupini, si 

postavljen v realno vlogo, in šele takrat lahko vidiš, kako vse dejansko funkcionira. 

Kot študent delaš v raznoraznih skupinah in z otroki v različnih starostnih obdobjih, se 

lahko veliko naučiš, kajti vsak vzgojitelj ima svoj način dela in v in vsaka skupina ima 

svojo specifiko. Sama praksa in nastopi so dejansko premalo, so pa dobra izkušnja.« 
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- »Pri oblikovanju poklicne vloge se prispevek, ki ga dobimo izredni študenti brez 

zaposlitve v vrtcu nikakor ne more primerjati z zaposlitvijo v vrtcu ali z delom v vrtcu 

prek študentskega servisa. Gre za povsem drugo sliko, ki pa ni realna in skladna z 

dejanskim stanjem v vrtcu.« 

- »Sama še nisem zaposlena v vrtcu. Moram pa reči, da mi je največ izkušenj in novega 

znanja dalo enoletno delo v vrtcu prek študentskega servisa. Pol leta sem bila prisotna 

cel dan v skupini kot pomočnica. Moje ideje so bile upoštevane, klima je bila v 

celotnem vrtcu super, tudi delo vzgojiteljice je bilo zelo kvalitetno in sem od nje veliko 

odnesla. Tudi študijska praksa je prispevala k mojemu napredku, vendar pa jo je bilo 

čisto premalo.« 

- »Pedagoška praksa je bila vedno prekratka, zato iz nje nisem pridobila toliko, kot bi 

lahko, ponavadi so trajale po kakšen teden ali dva. Bila sem zelo nesamozavestna pri 

pedagoškem delu. Študentsko delo pa traja dlje, opazuješ, memoriraš, pridobivaš 

konkretne informacije iz opazovanja in od vzgojiteljice.« 

- »Večjo vlogo ima neformalno usposabljanje – ogromno izkušenj. In ravno izkušnje so 

tiste, preko katerih se bomo največ naučile in s tem oblikovale našo poklicno vlogo.« 

 

(2) PRIPISOVANJE VEČJEGA VPLIVA  FORMALNEMU USPOSABLJANJU: 

 

- »Več izkušenj imaš, bolj je izoblikovana poklicna vloga. S študijsko prakso v 3. letniku 

sem dobila potrditev, da sem rojena za ta poklic. Želim si, da bi bilo tudi v predhodnih 

letnikih več prakse, kjer bi imeli možnost čimveč načrtovati, izvajati in evalvirati 

dejavnosti.« 

- »Veliko je prispevala študijska praksa. Praksa, nastopi, vaje in vsa načrtovanja so 

prinesla veliko izkušenj. Škoda, da je prekratka.« 

- »Menim, da sem s prakso veliko pridobila.« 

- »Študijska praksa je veliko prispevala pri oblikovanju moje poklicne vloge. Posebej, 

ker sem imela dobro mentorico.« 

- »Vse študijske izkušnje: prakse, vaje so pripomogle pri moji profesionalni poti.« 

- »Neformalnega se ne poslužujem, ker nikoli nisem imela niti možnosti. Pri formalnem 

sem zelo zadovoljna. Do sedaj sem v treh letih imela zelo dobre izkušnje, veliko sem 

pridobila praktičnega znanja, tudi tiste stvari, ki mi v teoriji niso bile jasne, so v 

praksi postale vsakdanje in enostavne.« 



37 

 

- »Študijska praksa mi je bila zelo v veliko pomoč, saj se lažje naučiš ob otroku kot pa z 

"gledanjem v nezanimivo" študijsko literaturo.« 

 

 

(3) PRIPISOVANJE ENAKEGA VPLIVA: 

 

- »Obe obliki sta pomembni. Največ izkušenj, ki jih potrebujem pri delu v vrtcu, mi 

je prineslo delo preko študentskega servisa, to me je tudi najbolj oblikovalo, saj 

moraš biti tam popolnoma samostojen. Kar se tiče kompetenc in prakse v zvezi s 

pisanjem priprav, same priprave, delo kot vzgojitelj, pa mi je prinesla praksa, 

nekaj malega tudi nastopi v okviru vaj. Predvsem pa sem sedaj na praksi videla, 

kako se formalno pridobljena znanja in informacije prepletajo s samim delom v 

vrtcu.« 

- »Menim, da ti obe vrsti usposabljanja prineseta veliko izkušenj, ki jih lahko 

vkomponiraš v oblikovanje lastne poklicne vloge.« 

- »Formalno usposabljanje in neformalno usposabljanje ocenjujem enako, z 8.« 

- »Mislim, da je oboje zelo pomembno, saj preko študijske prakse dobimo veliko 

izkušenj, med prakso nam lahko pomagajo veliko bolj izkušeni, hkrati pa tako 

izvemo ali si sploh želimo delati v vrtcu. Delo preko študentskega servisa pa 

pokaže drugo plat, saj si tam "zaposlen" nisi le praktikant in je spet malo drugače. 

- »Tako prvo kot drugo usposabljanje sta ključnega pomena za pridobivanje 

izkušenj. Preko izkušenj si študenti oblikujemo svojo poklicno samopodobo in 

znanje o nas, kot vzgojitelju. Menim, da je formalno usposabljanje nujno, toliko 

bolje pa je, če je tudi neformalnega čim več.« 

- »Dopolnjevanje. Menim, da je zelo pomembno vse, kar izveš na vajah, 

predavanjih, dejansko izkusiti v praksi.« 

- »Vsako usposabljanje je enako pomembno za osebni in profesionalni razvoj 

vzgojitelja.« 

- »Formalno in neformalno usposabljanje sta nepogrešljiva dejavnika pri 

oblikovanju poklicne vloge. Obema pripisujem enak pomen.« 

- »Potrebno je oboje. Teoretično znanje je potrebno preizkusiti in izvajati v praksi. 

Samo teoretično znanje nam ne koristi, če ga ne znamo prenesti v konkretno delo. 

Praktično delo in nasveti, zgled že izkušenih vzgojiteljev imajo lahko velik vpliv na 

oblikovanje poklicne vloge.« 
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 Na osnovi analize njihovih prostih zapisov glede pomena formalnega in neformalnega 

izobraževanja, nam rezultati kažejo, da je večina, kar 40 anketirancev (67,8%) pripisala 

večji vpliv neformalnemu usposabljanju. Tako je od 40-tih odločilo 40% rednih in 60% 

izrednih študentov. Redni študenti so izpostavili izkušnje in samostojnost, ki jih niso pridobili 

pri formalnem usposabljanju, bi si jih pa želeli pridobiti pri neformalnem. V njihovih zapisih 

sta pogosto kritično ovrednoteni »umetna vloga« in »nerealna slika poklica«, ki naj bi bili del 

formalnega usposabljanja. Želijo si »prosto pot«, učenje iz lastnih izkušenj ter v celoti širšo 

študijsko prakso. Izredni študenti formalno izobraževanje ocenjujejo kot podrejeno 

neformalnemu izobraževanju, pa kljub temu dobrodošlo. Menijo, da študijsko znanje, teorija 

in praksa dodajo k njihovem oblikovanju poklicne vloge nove in sveže ideje. So pa mnenja, 

da bi brez neformalnega usposabljanja bilo njihovo znanje precej manjše.  

11,9% študentov je pripisalo večji pomen formalnemu usposabljanju. Zanimivo je, da so se 

za to obliko odločili zgolj študenti rednega študija, ki nimajo izkušenj z neformalnim 

usposabljanjem. Njihova mnenja so osredotočena na študijsko prakso: na učenje ob otrocih, 

izvajanje nastopov in konkretne dejavnosti. Izpostavili so isti problem kot študenti, ki so 

pripisali večji pomen neformalnemu usposabljanju, in sicer ta, da bi si želeli več študijske 

prakse.  

12 anketiranih študentov ali 20,3%, od tega 10 (83,3%) študentov rednega in 2 (16,7%) 

študenta izrednega študija, meni, da imata obe obliki izobraževanja enako pomemben vpliv na 

njihove poklicne kompetence. 

Na osnovi predstavljenih rezultatov lahko torej povzamem, da večina pripisuje večji pomen 

neformalnemu usposabljanju. Ocenjujejo ga kot učenje v sproščenem vzdušju, z realnimi 

situacijami na delovnem mestu in kot učenje bogato z izkušnjami.  
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7.6 RAZLIKE V ZAZNAVANJU KOMPETENTNOSTI OZ. 

USPOSOBLJENOSTI ŠTUDENTOV ZA OPRAVLJANJE POKLICA 

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK 
 

V diplomski raziskavi me je zanimalo, kako redni in izredni študenti zaznavajo svojo 

kompetentnost oz. usposobljenost ob koncu študija in kako se razlikujejo v zaznavanju le-te 

za opravljanje poklica vzgojitelj predšolskih otrok. 

59 študentov je svoja stališča glede kompetentnosti izražalo na tristopenjski lestvici, pri čemer 

je 1 pomenila zaznavanje nekompetentnosti, 2 delne kompetentnosti in 3 popolne 

kompetentnosti. Za preverjanje statistične pomembnosti razlik v zaznavanju kompetentnosti 

sem uporabila t-preizkus za neodvisne vzorce. 

Vprašanje se je glasilo: Ali se po končanem študiju čutite kompetentne oz. usposobljene za 

opravljanje poklica vzgojitelja predšolskih otrok?  

 

SLIKA 12: Samozaznavanje kompetentnosti za opravljanje poklica vzgojitelj predšolskih 

otrok. 
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Za vsak podani odgovor sem od anketirancev zahtevala utemeljitev. Nekaj od teh jih v 

nadaljevanju dobesedno navajam: 

(1) Odgovori, ki izražajo POPOLNO KOMPETENTNOST za opravljanje poklica: 

 »Usposobljeno za opravljanje poklica se počutim le zaradi svojih izkušenj v vrtcu, ne pa 

zaradi znanja, ki mi ga je podala fakulteta.« 

 »Študij je le začetek, šele nato dobiš izkušnje.« 

 »Ker imam že skoraj 3 leta izkušenj na delovnem mestu pomočnice vzgojiteljice, ki mi je 

prineslo zelo veliko spoznanj ter vpogleda v delo dipl. vzgojiteljice.« 

 »Po končani enomesečni praksi sem spoznala, da veliko stvari vem in znam. Učimo pa se celo 

življenje, iz vsake napake se nekaj novega naučimo.« 

 »V vseh teh letih sem svojo kompetenco utrdila v delu pomočnice, izobrazba pa mi omogoča 

delo vzgojiteljice in mislim, da sem kompetentna.« 

 »Če bi sedaj imela svojo skupino bi se hitro znašla, medtem pa, če bi se po zaključenem 

študiju direktno zaposlila brez vsega tega znanja, ki sem ga pridobila pri trenutni zaposlitvi, 

bi bila verjetno kar zmedena!« 

(2) Odgovori , ki izražajo DELNO KOMPETENTNOST za opravljanje poklica: 

 »Počutim se sposobna obvladovanja skupine in načrtovanja dela, ne počutim pa se sposobna 

vodenja celotne "papirologije", ki jo ima vzgojitelj.« 

 »Nisem pridobila dovolj znanja za sodelovanje s starši.« 

 »Kljub delu v vrtcu ne vem, če sem 'nabrala' dovolj izkušenj za samostojno in samozavestno 

delo.« 

 »Potrebujem še veliko praktičnega znanja, to pa bom pridobila z delom.« 

 »Kljub pridobljeni teoriji potrebujem nekaj prakse na tem delovnem mestu, da se bom 

počutila sigurno in kompetentno.« 

 »Žal ne popolnoma, zaradi vseh opravil, ki jih je pri praksi premalo. In tako nisem dovolj 

kompetentna za sodelovanje s starši.« 

 »V času študija je bilo premalo poudarka na delo v prvem starostnem obdobju, premalo 

različnih pristopov metod, tudi različnih oblik rutinskega dela.« 

 »Počutim se kompetentno, vendar se zavedam, da mi manjkajo življenjske izkušnje.« 

 »Želela bi pred poklicom vzgojitelja eno leto delati kot pomočnica, opazovati vzg. in nabirati 

izkušnje, ideje...« 



41 

 

(3) Odgovori, ki izražajo NEKOMPETENTNOST za opravljanje poklica. 

 »V času študija se mi zdi, da sem imela premalo prakse in poudarka na npr. sodelovanju s 

starši (govorilne, sestanki), usmerjanja kako pisati (dnevne, tedenske, mesečne priprave in 

LDN ipd.) kako pisati evalvacije in analize...« 

 »Do pedagoške prakse ki je trajala en mesec, sem se počutila popolnoma nesamozavestno pri 

delu v vrtcu. Vedno smo na fakulteti načrtovali v skupinah, tako nisem bila sigurna, ko sem to 

morala opraviti sama.« 

 »Nisem dovolj samozavestna, ker nimam dovolj znanja in izkušenj. Imam tudi strah pred 

vodenjem sestankov za starše.« 

 »Delo z otroki je odgovoren poklic. Na večih področjih se čutim nekompetentna. Ne poznam 

vseh metod dela, nisem zelo ustvarjalna, inovativna (primanjkujejo mi ideje, znanje o 

različnih specifikah določene starosti ter posledično prilagajanje dela. Starši so vedno bolj 

zahtevni (izkušenj za delo z njimi mi tudi primanjkuje).« 

 »Strah me je tega poklica.« 

Kar 50,8% anketiranih študentov je mnenja, da so le delno usposobljeni za opravljanje 

poklica. Če pogledamo rezultate vidimo, da pri tem odgovoru prevladujejo redni študenti 

(66,6%). Izrednih študentov takšnega mnenja je skoraj pol manj (30,8%). Oboji v 

utemeljitvah izpostavljajo pomanjkanje izkušenj. Ocenjujejo, da jih imajo premalo, 

posledično pa niso samostojni za opravljanje poklica in vodenje skupine otrok. Po njihovem 

mnenju, jim primanjkuje kompetenc za pisanje priprav, zapisnikov in dokumentov, za 

sodelovanje s starši, izvajanje programa za vse starostne skupine, uporabo različnih metod 

dela, itd. Presenetil me je odgovor redne študentke, ki je zapisala, da bi ob končanem študiju 

raje najprej opravljala delo pomočnice, saj bi tako pridobila več izkušenj za opravljanje 

vzgojiteljskega dela. Če povzamemo ugotovitve, vsi anketirani poročajo, da jim 

primanjkujejo izkušnje, kar pripisujejo prekratki študijski praksi. 

35,6% vseh študentov ocenjuje, da so popolnoma pripravljeni za opravljanje poklica. Če 

so pri predhodnem odgovoru prevladovali redni študenti, je tu obratno. Izredni študenti 

(57,7%) so mnenja, da so zaradi bogatih izkušenj, ki so jih dobili pri redni zaposlitvi na mestu 

pomočnika vzgojitelja, pridobili popoln vpogled v delo vzgojitelja, vodenje skupine, metod 

dela itd. Opazovanje in sodelovanje s strokovnimi delavci in učenje iz lastnih izkušenj jih je 

naredilo samozavestne in kompetentne. Rednim študentom je samozavest vlilo delo prek 
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študentskega servisa. Ocenjujejo ga kot »redno zaposlitev«, pri čemer se ne počutijo kot 

»praktikanti« ampak kot del kolektiva.  

Tistih anketirancev, ki se ne čutijo kompetentne za opravljanje poklica je 13,6%. Med 

njimi je 15,2%, izrednih pa 11,5%. Nepripravljenost oz. neusposobljenost pripisujejo 

premajhnem obsegu študijske prakse in delu v velikih skupinah. Najpogosteje omenjene 

kompetence, ki bi si jih želeli dodatno razviti so: sodelovanje s starši, načrtovanje in samo 

pisanje priprav, evalvacij in analiz, obvladovanje metod dela, inovativnost, opazovanje in 

spoznavanje otrok, itd. Prav te so navedli in izpostavili v okviru vprašanja o slabem vplivu 

praktičnega usposabljanja. Zaskrbljujoče je dejstvo, da se je pri tem odgovoru pogosto 

pojavila omemba »strahu«. Študenti niso samozavestni, bojijo pa se predvsem staršev. 

Ocenjujejo jih kot vedno bolj stroge in zahtevne. Posledično si ne želijo oz. ne znajo voditi 

sestankov za starše.  

V nadaljevanju s pomočjo preglednice predstavljam izračune t-preizkusa za neodvisne 

vzorce,, s katerim sem preverjala razlike med rednimi in izrednimi študenti na področju 

zaznavanja lastne kompetentnosti. Povprečna samoocena kompetenc za opravljanje poklica 

znaša pri rednih študentih 2,03 pri izrednih pa 2,46. 

PREGLEDNICA 1: T-preizkus za oceno kompetentnosti rednih in izrednih študentov za 

opravljanje poklica vzgojitelja predšolskih otrok 
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Levenov test enakosti varianc je pokazal, da varianci nista enaki (p=,014), zato pri t-testu 

gledamo rezultat v drugi vrstici. T-test za neodvisne vzorce kaže, da med rednimi in izrednimi 

študenti v kompetencah obstajajo statistično značilne razlike (p=0,016). Študentje izrednega 

študija se v povprečju počutijo bolj kompetentne za opravljanje poklica vzgojitelja 

predšolskih otrok, kot študentje rednega študija.  

Hipotezo H1, s katero sem predvidevala, da se študenti izrednega študija čutijo bolj 

kompetentne oz. usposobljene za opravljanje poklica, torej potrdim. 

Zaradi redne zaposlitve in bogatejših izkušenj, lahko večjo kompetentnost pripišemo izrednim 

študentom. Redni študenti pa si želijo več študijske prakse, kjer bi v času hospitacij delali oz. 

se učili v manjših skupinah ter tako imeli podobne pogoje kot izredni študenti, ki so (v večini) 

vključeni v delo v vrtcu. Če se spomnimo (glej sliko 10) so anketirani študenti ravno študijski 

praksi pripisali največji vpliv na razvoj njihovih kompetenc. Torej je potrebno v praktično 

usposabljanje vključiti čimveč pogojev za osvajanje temeljnih in drugih kompetenc, ki bodo 

podpirale posameznikovo učenje. 

 

 

  



44 

 

7.7 KOMPETENTNOST OZ. USPOSOBLJENOST ŠTUDENTOV ZA 

OPRAVLJANJE POKLICA VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK V 

POVEZAVI S FORMALNIMI IN NEFORMALNIMI IZKUŠNJAMI 
 

 

SLIKA 13: Zaznavanje doseženih kompetenc za opravljanje poklica vzgojitelj predšolskih 

otrok glede na praktične izkušnje. 

Slika 13 nam kaže, da se vsi izredni študenti, ki so redno zaposleni (53,8% vzorca) čutijo 

popolnoma pripravljene oz. usposobljene za opravljanje poklica. Nekoliko manj oz. delno 

(30,8%) pa tisti, ki občasno delajo v vrtcu prek študentskega servisa. Sledijo tisti, ki se ne 

čutijo dovolj kompetentne (4%) in eden (4%), ki se čuti popolnoma kompetentnega. 

Redni študenti, ki imajo nekaj neformalnih izkušenj v vrtcu prek študentskega servisa so se v 

večini ocenili kot delno usposobljene (24,2%) ter kot popolnoma usposobljene (15,2%). 

Ostali redni študenti, brez neformalnih izkušenj zaznavajo dosežene kompetence kot bolj 

razvite od rednih študentov z izkušnjami (42,2%). Popolno usposobljenost si je pripisal 1 

študent (3%), nekompetentnost pa kar 5 študentov rednega študija (15,2%). 
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0,00 0%
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Da, popolnoma. Da, vendar le delno. Ne.

Zaposlen, ki izredno študira.

Izredni študent, ki občasno dela v
vrtcu prek študentskega servisa.

Redni študent, ki občasno dela v
vrtcu prek študentskega servisa.

Redni študent, ki ne dela v vrtcu.

Izredni študent, ki ne dela v vrtcu.
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Iz rezultatov je razvidno, da vsi tisti, ki so vključeni v neformalno usposabljanje menijo, da so 

popolnoma kompetentni za opravljanje poklica vzgojitelja predšolskih otrok ali pa vsaj delno. 

Po praktičnem usposabljanju in neformalnem usposabljanju čutijo, da so pridobili vse 

kompetence, kar pa ne drži za študente brez izkušenj. Slednji se v večini čutijo kot delno 

usposobljeni za opravljanje poklica.  

Vidimo, da so izkušnje tiste, ki pomembno vplivajo na kompetentnost anketiranih študentov, 

kar pa seveda ne pomeni, da so prispevki ostalih oblik pridobivanja znanja ničelni. 

 

7.8 MNENJE ŠTUDENTOV O PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU V 

ČASU ŠTUDIJA 
 

V teoretičnem delu diplomskega dela sem citirala, da se »ljudje največ v življenju naučimo z 

izkušnjami. Določene razlage, interpretacije in teorije lahko sprejmemo kot pravilne, vendar 

vanje verjamemo šele, ko mišljenje potrdimo z izkušnjo« (Mijoč, 2000, str. 68). 

Tudi praktično usposabljanje v času študija je kot izkustveno učenje izrednega pomena za 

študente 3. letnika. V tem času naj bi se pripravili in usposobili za opravljanje izbranega 

poklica. Raziskovala sem, če je temu res tako. Kakšna so bila njihova predštudijska 

pričakovanja glede praktičnega usposabljanja in kako so se uresničila. Ugotavljala sem, kaj bi 

na tem področju kritično izpostavili oz. predlagali, da se spremeni. 

Vprašanje v vprašalniku se je glasilo: Ali bi katero izmed vsebin študijskega programa 

spremenili, dodali oz. nadgradili? 

 

SLIKA 14: Predlogi študentov po spremembi študijskega programa. 

Večina, kar 89,3% študentov si želi sprememb. Nekaj jih v nadaljevanju dobesedno navajam: 

89,30%

10,20%

0,00%
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Da. Ne.
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- »Več praktičnega usposabljanja, več učenja o tem, kakšne so naloge vzgojitelja 

glede dokumentacije.« 

- »Dodala bi več sodelovanja s starši (pr. izkušnje z govorilnimi urami, sestanki). 

Tega je v študijski praksi premalo oz. sploh ni.« 

- »Študentje bi potrebovali več načrtnega stika s starši v vrtcu (govorilne ure, 

sestanki za izlete, sestanki pred uvajanjem otrok v vrtec ...).« 

- »Več praktičnih nasvetov iz prakse. Lahko bi organizirali predmet, ki bi ga vodile 

vzgojiteljice.« 

- »Študijski program se mi zdi dober, mogoče bi spremenila to, da bi imeli vsebine, 

ki so značilne za druge študijske programe, npr. logopede, saj je naš poklic 

specifičen v smislu, da sega prav na vsa področja.« 

- »Dodala bi zdravstveno vzgojo, saj se mi zdi zelo pomembno, da poznamo 

simptome bolezni, kako reagirati in pomagati v določenih bolezenskih situacijah.« 

- »Več tem/vsebin ki so konkretno povezane z delom v vrtcu (organizacija sestanka, 

pogovornih ur ....« 

- »Več pedagoške prakse v vrtcu, več samostojnega dela, več izobraževanja o 

zdravju otrok in sami prehrani.« 

- »Dodala bi: zdravstvo/bolezni otrok in sodelovanje s starši.« 

- »Več študijske prakse, več praktičnih vaj (tako kot pri tehniki in lutkah).« 

- »Več poudarka na delu z otroci prvega starostnega obdobja, ker se običajno vse 

pripravlja za obdobje 3-6 let, ter doda: »za mlajše pa prilagodimo.« 

- »Veliko tem je bilo nedotaknjenih »spodbujanje otrok pri samostojnosti«. 

- »Vzgojiteljice bi lahko izvajale oz. sodelovale pri predmetih kot so pedagoška 

praksa, povezovalni kurikul, rutina v vrtcu (če bi tak predmet obstajal).« 

- »Več bi dodala praktičnih primerov iz prakse.« 

- »Nadgradila bi prakso, v treh let študija bi je bilo veliko več. Dodala bi učenje 

praktičnih spretnosti (pr. šivanje) ter kako nuditi otroku prvo pomoč v primeru 

poškodbe.« 

- »Lahko bi imeli predmet, kjer bi si z sošolkami delile izkušnje, ter nasvete kako v 

različnih situacijah odreagirati.« 

- »Razširila bi prakso.« 

- »Študenti bi morali biti vključeni v vsaj en izlet z otroci, sestanke s starši, aktive, ... 

- Nadgradila bi praktične predmete.« 
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- »Težko je v vrtcu oz. v skupini izvesti toliko nastopov, ki jih od nas pričakujejo. Da 

ne govorimo o enomesečnem projektu, ki naj bi ga izvajali. Imam veliko srečo, da 

sem v vrtcu zaposlena in mi je tako uspelo opraviti vse obveznosti.« 

- »Več izkušenj z mlajšimi otroci.« 

Kot vidimo veliko predlogov navaja več študentov. Med njimi so želje po bolj pogostem 

sodelovanju s starši (ki so ga študenti omenili že pri svoji oceni nekompetentnosti in 

neuresničenih predštudijskih pričakovanjih), večji obseg študijske prakse, praktičnih 

predmetov, zdravstvene vzgoje in dela z mlajšimi otroci. Pri sodelovanju s starši je večina 

pripisala, da misli na vse oblike sodelovanja. Navajajo (sestanke pred izleti, uvajanjem 

novega otroka v vrtec, govorilne ure, pogovorne urice, obiske staršev v vrtcu pri predstavitvi 

poklica in skupna oz. zaključna srečanja) za katere menijo, da so v času študija prikrajšani.  

10,2% študentov vsebine študijskega programa ne bi spreminjalo. Menijo, da študij zajema 

vse ključne kompetence izbranega poklica. Zelo so jim všeč nastopi v vrtcu in diskusije s 

profesorji, kjer dobijo nove ideje ter dobre in kritične povratne informacije. Zadovoljni so tudi 

s predmeti lutke, tehnika in ples. 

Če povzamem, si anketirani študenti želijo več praktičnih dejavnosti, celo vključenost pri 

načrtovanju in izvajanju izletov. Zanimiva se mi zdita predloga, kjer sta študentki zapisali, da 

si želita predmet, ki bi ga vodile vzgojiteljice s svojimi izkušnjami, praktičnimi predlogi, 

nasveti itd.  

Dobljeni rezultati odražajo tudi odgovore na predhodna vprašanja o sodelovanju s starši. 

Slednjega ne prepoznajo kot enega izmed svojih močnih področij. Pred starši imajo veliko 

tremo, morda zaradi slabih izkušenj. Zato se mi zdi pomembno, da bi bilo treba študente v 

času praktičnega usposabljanja bolj vključiti v vse oblike nastopanja pred starši ter 

sodelovanja z njimi. Predvsem bi bilo potrebno uskladiti predmete z ustreznimi 

kompetencami in študentom omogočiti kvalitetno usposabljanje na vseh področjih.  

V času (po spletni anketi) sem se na predlog mentorice, udeležila tudi srečanja Evalvacija 

študentov 3. letnika. Srečanje je potekalo, dne 12. 5. 2015 na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

Vesela sem, da sem se srečanja udeležila, kajti na anketni vprašalnik nisem dobila vseh (82) 

odgovorov. Na srečanju so se vsi študenti lepo razgovorili in oblikovali »skupno mnenje«.  

Pri načrtovanju so izpostavili problem premajhnega obsega nastopov v 1. starostnem obdobju 

in občutek omejenosti pri predmetu medpredmetne povezave. Želijo si biti bolj samoinciativni 
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in predmete za povezovanje izbirati sami. Podali so mnenje, da samoiniciativnost na splošno 

pri predmetih ni možna, ker naj bi dajali predavatelji preveč napotkov – cilj je v tem smislu 

določen, odstopanja pa niso dovoljena.  

Usposobljenost za delo in kompetence so ocenili različno. Večina si želi več znanja na 

področju dela z dokumentacijo (ena izmed študentk je izpostavila odločbe otrok), uvajalnega 

obdobja (prakso bi prestavili in izvedli septembra), zdravstvene vzgoje (študenti ocenjujejo, 

da otrokom pri poškodbah in boleznih ne znajo pravilno pomagati) ter sodelovanja s starši.  

8. ZAKLJUČEK 
 

V diplomskem delu sem želela ugotoviti, kako študenti predšolske vzgoje zaznavajo vlogo 

praktičnega usposabljanja v procesu oblikovanja poklicnih kompetenc, kako ocenjujejo svoje 

praktično usposabljanje v času študija, katere so po njihovem mnenju tiste kompetence 

(znanja, spretnosti, zmožnosti), ki jih obvladajo ob koncu študija in za katere menijo, da jih še 

nimajo dovolj razvitih. Želela sem ugotoviti, ali se študenti razlikujejo v zaznavanju napredka 

lastnih kompetenc pod vplivom formalnega (študijskega) in neformalnega (izven-študijskega) 

praktičnega usposabljanja in v empirični del raziskave vključila redne in izredne študente 

predšolske vzgoje. 

Osredotočila sem se na kompetence študentov 3. letnika. S pomočjo študijske literature sem 

kompetence opredelila, razdelila in naštela. Izpostavila sem tiste, ki so potrebne za poklic 

vzgojitelja predšolskih otrok. Velik del diplomskega dela sem posvetila tudi predstavitvi 

praktičnega usposabljanja kot izkustvenem učenju, ki naj bi študentom predstavljalo aktivno 

sodelovanje ter usposabljanje za bodoče poklicno okolje. V sklopu študijskega programa sem 

navedla študijske kompetence in predstavila vsebino študijske prakse.  

Z raziskavo sem ugotovila, da študenti v procesu oblikovanja kompetenc praktičnem 

usposabljanju pripisujejo pomembno vlogo. Najbolj pogosto so pričakovali, da jim bo 

praktično usposabljanje omogočilo vključitev v strokovno delo z otroki, komunikacijo s 

sodelavci, učenje iz lastnih izkušenj in izkušenj sodelavcev. Rezultati kažejo, da se je večina 

njihovih pričakovanj uresničila. Žal, tega ne moremo reči za obiske različnih institucij, 

sodelovanje pri delu s starši in za vse oblike timskega dela (načrtovanje, izvajanje in 
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evalvacija). Študenti namreč v velikem deležu ocenjujejo, da se ta njihova pričakovanja niso 

uresničila. 

Praktično usposabljanje je imelo veliko vlogo tudi pri razvijanju kompetenc. Med najbolj 

razvite kompetence uvrščajo izvajanje in načrtovanje vzgojnega dela ter prepoznavanje 

individualnih potreb otrok. Ocenjujejo tudi, da praktično usposabljanje ni imelo vpliva na 

razvoj kompetenc na področju komunikacije in sodelovanju s starši ter opazovanja napredka 

in razvoja otrok.  

Anketiranci so različno ocenili vlogo formalnega in neformalnega usposabljanja. Večina jih je 

pripisala večji pomen neformalnemu usposabljanju, kar nekaj pa jih je tudi takih, ki so obema 

pripisali enak pomen. Zanimivo je, da so bili med takimi le redni študenti. Dejavnosti, ki so 

po njihovem mnenju najbolj pripomogle k razvijanju kompetenc, so: obvezna študijska 

praksa, priprava, izvajanje in analiza nastopov, povratne informacije mentorjev ter delo prek 

študentskega servisa. Izredni študenti so se pri dejavnostih osredotočili bolj na neformalno 

usposabljanje, ter med najpogostejšo uvrstili zaposlitev v vrtcu. 

Kompetentnost študentov za opravljanje poklica vzgojitelja predšolskih otrok je po njihovi 

oceni ob koncu študija različna. Izredni študenti se v povprečju čutijo bolj kompetentne kot 

redni študenti, ki imajo nekoliko manj izkušenj. Večina obojih meni, da so delno usposobljeni 

za opravljanje poklica. V tej skupini prevladujejo redni študenti brez neformalnih izkušenj, 

sledijo izredni študenti in redni študenti z neformalnimi izkušnjami. Kot popolnoma 

kompetentne se zaznava več izrednih študentov. Vsi so že redno zaposleni. V to skupino se je 

uvrstilo tudi nekaj rednih študentov, ki delajo v vrtcu prek študentskega servisa. Nekaj jih je 

takih, ki se ne čutijo dovolj kompetentne za opravljanje poklica vzgojitelja predšolskih otrok. 

Med njimi je več rednih študentov, ki ne delajo v vrtcu ter nekaj izrednih študentov, ki so 

nezaposleni.  

Sodelujoči v anketi predlagajo spremembe, ki bi bile dobrodošle v okviru študijske prakse. 

Pripisujejo ji velik pomen, zato so mnenja, da bi se kompetentnost povečala, če bi bilo npr. 

več sodelovanja s starši. Z analizo podatkov sem ugotovila, da se večina študentov staršev na 

nek način »boji«. Želijo si sodelovanja z njimi v vseh oblikah (sestanki, govorilne in 

pogovorne ure). Zanimivo je, da sodelovanje s starši sploh ni bilo uvrščeno med najpogostejša 

predštudijska pričakovanja (glej sliko 5). Predvidevam, da so se ob prihodu v vrtec (prek 

formalnega ali neformalnega usposabljanja) povsem nepripravljeni srečali z različnimi 

situacijami, tudi slabimi izkušnjami, zato si želijo več praktičnih znanj. 
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Ker imajo po mnenju študentov praktična znanja velik vpliv na njihovo kompetentnost, bi bilo 

smiselno upoštevati predloge študentov iz letnih evalvacij. Na primer ideja o predmetu, kjer 

bi ga predavale vzgojiteljice iz prakse, se mi zdi odlična. Tako bi izmenjali veliko izkušenj in 

pridobili praktično znanje, ki jim primanjkuje. Smiselno bi bilo povečati obseg praktičnega 

usposabljanja, delo z mlajšimi otroki in dodati zdravstveno vzgojo. Bogate izkušnje bi tako 

bodočim vzgojiteljem omogočale učinkovitejše dojemanje in spoznanje ter razvijanje 

kompetenc.  

Ob zaključku diplomskega dela naj povzamem, da ima praktično usposabljanje velik vpliv na 

razvoj poklicnih kompetenc, ki so po mnenju anketiranih študentov predšolske vzgoje dobro 

razvite. Menim, da se stanje na fakulteti v smislu praktičnega usposabljanja vedno bolj 

izboljšuje. Pomembno je, da tako študij kot študentje vidijo prednosti in slabosti usposabljanja 

in se o tem odkrito pogovorijo. Če bo študij vsako leto organiziral srečanje v smislu 

evalvacije prakse, kjer lahko študenti izrazijo svoje mnenje, bodo vsi udeleženi v tem procesu 

skupaj lažje nadgradili vsebino in organizacijo tovrstnega usposabljanja.  
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10. PRILOGA 
 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Spoštovani! 

Sem Melita Zukić, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. Za 

diplomsko delo, z naslovom Vloga praktičnega usposabljanja pri oblikovanju kompetenc 

vzgojiteljev predšolskih otrok, opravljam raziskavo, s katero želim ugotoviti, kako študenti 

tretjega letnika predšolske vzgoje ocenjujete svoje praktično usposabljanje v času študija in 

kakšno je vaše zaznavanje napredka lastnih kompetenc. Vprašalnik je anonimen, zato vas 

prosim, da nanj odgovarjate iskreno. Podatki bodo uporabljeni izključno v raziskovalne 

namene. 

 

1. Spol: 

a) Moški             

b) Ženski  

 

2. Vrsta študija: 

a) Redni študij   

b) Izredni študij  

 

3. Status: 

a) Redni študent, ki prek študentskega dela občasno dela v vrtcu. 

b) Redni študent, ki ne dela v vrtcu. 

c) Zaposlen, ki izredno študira. 

d) Nezaposlen, ki izredno študira. 

 

4. Koliko (let) pedagoških izkušenj imate? 

a) obvezna študijska praksa 

b) obvezna študijska praksa in delo v vrtcu prek študentskega servisa v obsegu ____ 

c) 0-5 let delovne dobe v vrtcu 

d) 6-10 let delovne dobe v vrtcu 

e) 11-15 let delovne dobe v vrtcu 

f) 16-20 let delovne dobe v vrtcu 

g) nad 20 let delovne dobe v vrtcu 
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5. Kakšna so bila vaša predštudijska pričakovanja glede praktičnega 

usposabljanja? (izbrani odgovor označite z X) 

 

Trditve nisem  

pričakoval(-a) 

sem delno 

pričakoval(-a) 

sem popolnoma 

pričakoval(-a) 

Možnost biti inciativen(-na)    

Učenje iz lastnih izkušenj, napak    

Možnost sodelovalnega učenja s 

kolegi 

   

Možnost učinkovitega timskega dela    

Učenje iz izkušenj sodelavcev    

Komunikacija s sodelavci    

Timsko načrtovanje dela    

Timsko izvajanje dela    

Timska evalvacija dela    

Vzpostavljanje in zagotavljanje 

avtoritete 

   

Strokovno delo z otroki    

Sodelovanje pri delu s starši    

Reflektiranje lastnega dela    

Samoizobraževanje s prebiranjem 

literature 

   

Nadaljnje strokovno izobraževanje in 

usposabljanje (seminarji, aktivi) 

   

Obiski različnih institucij    

 

6. Kako so se pričakovanja uresničevala v času praktičnega usposabljanja? 

(izbrani odgovor označite z X) 

 

Trditve se niso 

uresničila 

so se delno 

uresničila  

so se popolnoma 

uresničila 

Možnost biti inciativen(-na)    

Učenje iz lastnih izkušenj, napak    

Možnost sodelovalnega učenja s 

kolegi 

   

Možnost učinkovitega timskega dela    

Učenje iz izkušenj sodelavcev    

Komunikacija s sodelavci    

Timsko načrtovanje dela    

Timsko izvajanje dela    

Timska evalvacija dela    

Vzpostavljanje in zagotavljanje 

avtoritete 

   

Strokovno delo z otroki    

Sodelovanje pri delu s starši    

Reflektiranje lastnega dela    

Samoizobraževanje s prebiranjem    
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literature 

Nadaljnje strokovno izobraževanje in 

usposabljanje (seminarji, aktivi) 

   

Obiski različnih institucij    

 

7. V kolikšni meri je po vašem mnenju praktično usposabljanje vplivalo na 

razvoj vaših kompetenc? (izbrani odgovor označite z X) 

 

Kompetence vzgojitelja 

predšolskih otrok 

Praktično 

usposabljanje 

ni vplivalo na 

razvoj 

kompetence 

Praktično 

usposabljanje je 

delno vplivalo na 

razvoj kompetence 

Praktično 

usposabljanje je zelo 

vplivalo na razvoj 

kompetence 

Poznavanje in uporaba teorij o 

otroštvu 

   

Načrtovanje vzgojnega dela    

Izvajanje vzgojnega dela    

Evalvacija vzgojnega dela    

Poznavanje in izvajanje 

kurikula 

   

Poznavanje vsebin dela    

Poznavanje oblik in metod dela    

Ureditev igralnice (različne 

dejavnosti, kotički) 

   

Izbira didaktičnih in igralnih 

pripomočkov 

   

Časovno razporejanje 

dejavnosti s prehodi  

   

Opazovanje in spremljanje 

otroka (dosežkov, napredka, 

razvoja) 

   

Prepoznavanje in upoštevanje 

individualnih potreb otrok 

   

Nudenje čustvene varnosti 

otrokom 

   

Spodbujanje radovednosti 

otrok 

   

Poznavanje timskega dela in 

sodelovanje v tandemu 

   

Komuniciranje in sodelovanje 

s starši 
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8. Ocenite, kako so določene dejavnosti v okviru študijskega programa vplivale 

na razvijanje vaših kompetenc. (izbrani odgovor označite z X) 

 

Dejavnosti  Velik vpliv Srednji vpliv Majhen vpliv Ni vpliva 

Vaje     

Hospitacije     

Obvezna študijska praksa     

Priprava nastopov     

Izvajanje nastopov     

Analiza nastopov     

Povratne informacije 

mentorjev (učiteljev) 

    

Povratne informacije kolegov     

Diskusije s kolegi     

Diskusije s profesorji     

Konzultacije z izvajalci 

programa 

    

Zaposlitev v vrtcu      

Delo v vrtcu prek študentskega 

servisa 

    

Prostovoljne dejavnosti v vrtcu     

 

9. Kako vrednotite prispevek formalnega (študijska praksa, nastopi, vaje) in 

neformalnega usposabljanja (zaposlitev v vrtcu, delo prek študentskega 

servisa) pri oblikovanju poklicne vloge? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. Ali se po končanem študiju čutite kompetentne oz. usposobljene za 

opravljanje poklica vzgojitelj predšolskih otrok?  

 

a) Da, popolnoma. 

b) Da, vendar le delno. 

c) Ne. 

Utemeljite svoj odgovor: 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

11. Ali bi katero izmed vsebin študijskega programa spremenili, dodali oz. 

nadgradili? 

 

a) Da 

b) Ne 

 

Utemeljite svoj odgovor: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 


