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IZVLEČEK 

Profesionalni razvoj strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju je vseživljenjski proces, ki 

se prične z začetnim izobraževanjem strokovnih delavcev in se zaključi z njihovo upokojitvijo. 

V tej skupini imajo zelo pomembno vlogo tudi vzgojitelji predšolskih otrok. Kakovost 

profesionalnega razvoja strokovnih delavcev je odvisna od kakovosti njim namenjenih 

izobraževalnih programov in usposobljenosti njihovih izvajalcev. V te izobraževalne programe 

spada tudi nadaljnje izobraževanje in usposabljanje vzgojiteljev za uspešno vzgojno delo. 

 

V svoji diplomski nalogi bom analizirala potrebe po dodatnem nadaljnjem izobraževanju 

vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev. Najprej bom predstavila pomen izobraževanja in 

usposabljanja vzgojiteljev ter načela za delo vzgojiteljev. Predstavila bom nadaljnje 

izobraževanje in usposabljanje vzgojiteljev, elemente akcijskega raziskovanja v 

vseživljenjskem  učenju ter spreminjanje pedagoške prakse kot rezultat vseživljenjskega učenja. 

V nalogi bodo predstavljene metode oz. vrste dodatnega izobraževanja vzgojiteljev.  

 

V empiričnem delu pa se bom osredotočila na razlike med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev 

glede potreb po izobraževanju ter na razlike med stališči obravnavanih skupin v zvezi s to 

tematiko. Zanimalo me bo ali strokovni delavci v vrtcih menijo, da za uspešno delo potrebujejo 

dodatno strokovno izobraževanje in v kolikšni meri dosedanje izobraževanje zadovoljuje 

njihove dejanske potrebe. 

 

Ključne besede: Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, vzgojiteljica, pomočnica 

vzgojiteljice, vseživljenjsko učenje, profesionalni razvoj, predšolski otroci 
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ABSTRACT 

The professional development of professional educators in education is a lifelong process 

which begins with the initial training of professionals and ends up with their retirement. 

Educators of preschool children have a very important role in this group. Quality professional 

development of professional educators depends on the quality of educational programs 

designed for them and skill providers. These training programs also include further education 

and training of educators for successful educational work. 

In this thesis I analyzed the need for additional permanent education of preschool educators 

and assistant educators. First, I presented the importance of education and training of 

educators and principles for their work. I also presented further education and training of 

educators and elements of action research in lifelong learning and changing teaching practice 

as a result of lifelong environment. The paper presents the methods and types of further 

education of educators. 

In the empirical part I focused on the differences between educators and assistant educators, 

their need for education and the differences between the positions of the groups discussed in 

relation to the topic. I was interested whether professional educators in preschool believe that 

they need additional professional training for successful work and how far the training meets 

their actual needs. 

Keywords: Continuing education and training, preschool teacher, assistant to preschool 

teacher, lifelong learning, the professional development, preschool children 
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1. UVOD 

Svet, v katerem živimo, se zelo razlikuje od sveta naših prednikov. Življenje današnjega 

človeka teče v hitrem ritmu, ki ga pospešuje znanstveno-tehnični, tehnološki in splošni družbeni 

razvoj. Čedalje bolj se zavedamo, da brez nenehnega učenja, načrtnega izobraževanja, 

samoizobraževanja ter nenehnega izpopolnjevanja svojih sposobnosti in celotne osebnosti ne 

moremo biti v koraku s splošnim razvojem, z zahtevami časa in sodobnega življenja. To velja 

tudi za vzgojitelje predšolskih otrok. Filozofija vseživljenjskega učenja postaja vedno 

pomembnejša, saj znanje v sodobni družbi hitro zastara, zato ga je potrebno sproti obnavljati in 

nadgrajevati. Izobraževanje postaja človekova stalna pravica in obveznost. Ljudje se nenehno 

vračamo h knjigi in drugim virom znanja, se udeležujemo raznih tečajev in seminarjev ter 

drugih oblik izobraževanja. Izobraževanje je tako vedno bolj nepogrešljivi del 

posameznikovega življenja in dela. Znanje je v današnjem času vrednota, od katere sta odvisna 

razvoj in položaj posameznika, kar pa bistveno vpliva tudi na razvoj in položaj družbe, v kateri 

ta živi. Pomembno pa ni le to, da neko znanje imamo, temveč je bistvena kakovost našega 

znanja; torej njegova uporabnost, trajnost in prenosljivost v različne življenjske okoliščine 

(Đekovski, 2007). 

 

Zato je vsebina moje diplomske naloge namenjena predvsem temu področju. V njej bom 

predstavila pomen nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev, katerih 

osnovna in najpomembnejša naloga je vzgoja in razvoj predšolskih otrok.  
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TEORETIČNI DEL 

2. NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 

VZGOJITELJEV 

 

Vseživljenjsko učenje že precej časa ni več samo en vidik izobraževanja in usposabljanja, 

ampak je postalo vodilno načelo za ponudbo  in udeležbo v celotnem kontekstu učnih vsebin. 

V naslednjih letih bodo vizija in cilji, ki so z njo povezani še bolj prisotni in udejanjeni. Vsi 

tisti, ki živijo v Evropi bi morali imeti enke možnosti, da se prilagodijo zahtevam družbenega 

in gospodarskega življenja in da aktivno sodelujejo pri oblikovanju evropske bodočnosti 

(A Memorandum on Lifelong Learning, 2000). 

 

Vseživljenjsko učenje vzgojiteljev je eden od temeljev njihovega profesionalnega razvoja. To 

je strateškega pomena za opravljanje vseh nalog vzgojiteljev s katerimi se srečujejo na svoji 

profesionalni poti. Ker vzgojitelji še zdaleč ne morejo pridobiti vsega znanja tekom študija in 

pripravništva, se morajo izpopolnjevati v celotni profesionalni karieri. Vendar pa profesionalni 

razvoj ne bo pravilen in učinkovit, če ne bo prisotna stalna refleksija dela, pri čemer je potrebno 

upoštevati vse spremembe na strokovnem področju in v celotni družbi ter stalno uvajati nova 

znanja. Samo tako se bodo vzgojitelji lahko prilagajali spremembam in izpolnili vsa visoka 

pričakovanja, ki jih pred njih postavlja družba. Iz tega področja sta vidni predvsem dve glavni 

nalogi vzgojitelja. Vzgojitelj mora biti iniciator kakovostnega razvoja in znanja predšolskih 

otrok. V otrocih mora najti njihov ustvarjalni potencial, s tem pa mora biti promotor družbenega 

napredka. Prav tako naj bi bil tudi blažilec socialnih razlik in naj bi otrokom omogočal razvoj 

njihovih ustvarjalnih potencialov. Da bi dosegli čim večji profesionalni razvoj, morajo imeti 

vzgojitelji za to dovolj časa. Prav tako morajo spoznati pomembnost pridobivanja novega 

znanja, delodajalci pa jim morajo to omogočiti. V času izobraževanja mora biti s strani 

delodajalca zagotovljeno ustrezno nadomeščanje vzgojitelja, ki je na izobraževanju. Dodatno 

znanje, ki ga pridobi vzgojitelj, mora biti ustrezno vrednoteno. Vzgojiteljem mora biti 

omogočeno, da so vključeni v različne raziskovalne projekte in da lahko sodelujejo z različnimi 

raziskovalnimi institucijami. Z mobilnostjo vzgojiteljev mora biti omogočen pomemben stalen 

vir strokovnega izpopolnjevanja le-teh (Bela knjiga, 2011). 

 

Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju je pravi razvoj v Slovenji doživelo po letu 1991 (sprejetje nove zakonodaje). 
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Takrat je stalno strokovno spopolnjevanje in izpopolnjevanje postalo sestavni del sistema 

napredovanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v nazive. To pomeni obliko 

vseživljenjskega izobraževanja vzgojiteljev, ki poleg študijskih programov za pridobitev 

izobrazbe  oziroma za izpopolnjevanje zagotavlja vzgojiteljem tudi možnost za obnavljanje, 

razširjanje in poglabljanje znanja. S tem so vzgojitelji seznanjeni tudi z novostmi stroke. Vse 

to pa služi za pridobitev temeljne licence – tako imenovano pedagoško-andragoško 

izobraževanje. Osnovni cilj nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja je profesionalni razvoj 

vzgojiteljev. S tem je zagotovljena strokovna in osebnostna rast vzgojiteljev in na ta način  se 

povečuje tudi kakovost in učinkovitost njihovega dela. Cilj nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja vzgojiteljev je zagotavljanje strokovne usposobljenosti ter razvoja celotnega 

sistema vzgoje in izobraževanja in s tem povečanja njegove kvalitete in učinkovitosti (drugi 

člen Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju, izobraževanju in usposabljanju strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju 2004) ( Devjak, 2007). 

 

Delo s predšolskimi otroci zahteva razvito osebnost in edinstveno kreativnost ter visoko 

izobraženega in strokovno usposobljenega vzgojitelja (Lučić, 2007). Zato je stalno strokovno 

izpopolnjevanje regulirano oz. predpisano, in sicer v Sloveniji v »Pravilniku o nadaljnjem 

izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (2004)«. 

Poglavitni cilj tega pravilnika je zagotavljanje strokovne usposobljenosti za opravljanje 

določenega strokovnega dela, podpiranje profesionalnega in strokovnega razvoja vsakega 

strokovnega delavca, razvoja javnega vrtca in šole ter razvoja celotnega sistema vzgoje in 

izobraževanja ter s tem povečanje njegove kakovosti in učinkovitosti. Pravilnik med drugim 

določa tudi pogoje, načine in postopke nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih 

delavcev in ravnateljev v javnih vrtcih in šolah, točkovanje programov in namen napredovanja 

strokovnih delavcev v nazive ter pravila za financiranje programov.  

 

Fekonja idr. (2002) pravijo, da se kazalec o napredovanju v nazive nanaša na stanje in možnost 

napredovanja v nazive in napredovanja v plačilne razrede. Podobno kot stalno strokovno 

izpopolnjevanje ima tudi napredovanje v nazive pravno podlago. V Sloveniji ga ureja 

»Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (2002)«. Po 1. členu 

tega pravilnika lahko zaposleni v vzgoji in izobraževanju napredujejo v nazive mentor, 

svetovalec in svetnik. Pri napredovanju v nazive se upošteva delovna doba, uspešnost pri delu, 

udeležba v programih strokovnega izpopolnjevanja in opravljanje različnih dodatnih strokovnih 

del.  
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Nas zanimajo le posebni pogoji napredovanja vzgojiteljev. Oceno delovne uspešnosti 

posameznega vzgojitelja oblikuje ravnatelj, in sicer na osnovi uspešnosti dela z otroki, 

sodelovanja s starši,  sodelovanja in timskega dela z ostalimi delavci vrtca ter drugimi 

strokovnjaki, uporabe strokovnega znanja, pridobljenega z izobraževanjem in drugega dela, ki 

je posebnost delovnega mesta oz. stroke (Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih v nazive, 

1994).  

 

2.1 Pomen izobraževanja in usposabljanja vzgojiteljev 

Vizija vseživljenjskega učenja in stalnega profesionalnega razvoja zahteva vzgojitelja, ki je 

sposoben kritično razmišljati, je usposobljen za evalvacijo in zna spodbujati ter podpirati 

otrokov razvoj (Razdevšek Pučko, Rugelj, 2006, str. 46). Vsak vzgojitelj v svojem poklicnem 

življenju preide določena obdobja, vsako od njih ima specifično vlogo, značilnosti in posledice. 

Vzgojiteljev razvoj je nekaj, kar se dogaja v človeku. Res je, da lahko razvoj spodbujamo in 

podpiramo »od zunaj« – ne moremo pa ga dosegati tehnološko. To je notranji proces, ki se ga 

ne zavedajo vsi vzgojitelji (Muršak, Javrh, Kalin, 2011). 

Izobraževanje strokovnih delavcev in s tem tudi vzgojiteljev je vedno odraz političnih, 

družbenoekonomskih in socialnih razmer države. V zadnjih letih pa je bilo na tem področju 

veliko sprememb, ki imajo velik vpliv tudi na sistem vzgoje in izobraževanja. Posledice 

sprememb so vidne tudi v konkretnem pedagoškem delu in nalogah, ki jih morajo izvajati 

strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju. Vloga strokovnega delavca v vrtcu oziroma 

vzgojitelja se precej razlikuje od vloge, ki jo je imel v preteklosti. Predvsem je ta vloga vedno 

bolj kompleksna, kar predstavlja za izobraževalce strokovnih delavcev vedno nove izzive in 

naloge. Strokovne delavce je potrebno usposobiti za izvajanje diferenciacije in individualizacije 

in s tem za čim boljše prilagajanje poučevanja individualnim značilnostim otrok. Bistvo 

profesionalnega delovanja vzgojiteljev ni več samo posredovanje znanja, ampak tudi nudenje 

pomoči otrokom pri njihovem delu, osamosvajanju in prevzemanju odgovornosti za njihova 

ravnanja. Pri tem je potrebno upoštevati njihovo starost. Vzgojitelji odločilno vplivajo na razvoj 

otroka. Sistem nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja vzgojiteljev predšolskih otrok je 

dokaj dobro razvit, vendar pa bi bilo smiselno, da bi ta sistem oziroma ponudbo nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja razširili z nekaterimi aktualnimi temami, ki se porajajo glede na 

trenutno situacijo oziroma vsakdanje življenjske potrebe (Bela knjiga, 2011).  
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Nenehno poklicno učenje vzgojiteljev danes ni več izbira posameznih entuziastov, temveč 

nujnost in poklicna dolžnost slehernega vzgojitelja. Profesionalni razvoj vzgojiteljev v širšem 

smislu pomeni proces, ki poteka od odločitve posameznika za ta poklic oziroma od začetka 

izobraževanja zanj do upokojitve. Kako vzgojitelji pristopijo k profesionalnemu učenju, kako 

izkoristijo ponujene formalne priložnosti učenja oziroma koliko se učijo iz vsakodnevnih 

izkušenj, je pomembno odvisno tudi od njihovega razumevanja profesionalnega razvoja 

(Valenčič–Zuljan, Blanuša–Trošelj, 2014).  

 

2.2  Vseživljenjsko učenje za boljše znanje in nove kompetence 

Vseživljenjsko učenje je skupni imenovalec v okviru katerega se lahko združijo vse vrste učenja 

in izobraževanja. Kakovostno učenje temelji na načelu vseživljenjskega učenja in presega 

tradicionalno ločevanje med začetnim in nadaljnjim izobraževanjem. S tem se veže na načelo 

učeče se družbe, v kateri lahko vse omogoča učenje in celostni razvoj posameznikovih darov. 

Socialne spretnosti dobivajo v družbi znanja vedno večji pomen. Od ljudi se pričakuje, da bodo 

sposobni bolj avtonomnega, strpnega in sodelujočega obnašanja, kot je bilo to značilno v 

preteklosti. Med generično spretnost, ki bi naj jo imel vsak spadata sposobnost in pripravljenost 

na učenje – kako se učiti, prilagoditi, kako osmisliti množico informacij ter hkrati imeti 

sposobnost in pripravljenost za hitro pridobivanje novih spretnosti. Na ta način se je možno 

prilagajati novim izzivom in situacijam (Devjak, 2007). 

 

Pri vsakem programu nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja vzgojiteljev z namenom 

vseživljenjskega učenja je prisoten tudi cilj  čim večje osebnostne in strokovne rasti 

udeležencev. Timsko delo na vzgojno-izobraževalnem področju je aktivnost, ko se dve ali več 

oseb s pedagoškimi nameni hkrati osredotoča na iste subjekte (otroke) v okviru posameznih 

aktivnostih. Timsko delo individualnega pedagoškega dela ne nadomesti, vendar pa ga nadgradi 

z bogato timsko dinamiko in kompleksnimi psihološkimi procesi na področju zaupanja in 

komunikacij. Osebnostna in strokovna rast vzgojiteljev je  kot rezultat vseživljenjskega učenja 

na tem področju usmerjena v glavnem k spoznavanju in ozaveščanju pedagoških procesov (prav 

tam).  
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2.3  Sodelovalno učenje kot kontekst vseživljenjskega učenja 

Vzgojitelji so lahko drug drugemu najboljši učitelji. To pa zaradi tega, ker najbolje poznajo vse 

razsežnosti svojega dela, psihofizično zahtevnost svojega poklica in potrebe, ki jih imajo. 

Učenje je temeljni psihološki pojav, s katerim je omogočen razvoj posameznika. Prav tako je s 

tem omogočen razvoj tima in socialnega okolja. Timsko učenje je bolj učinkovito kot pa 

individualno. Pri timskem delu vzgojiteljev je sodelovalno učenje zagotovljeno tako, da je 

omogočen širok obseg strokovnosti različnih stilov poučevanja in osebnostih lastnosti, ki jih 

imajo posamezni člani skupine oz. tima. Pri tem načinu učenja je priložnosti za učenje drug od 

drugega veliko. V veliki meri je prisotno učenje spretnosti, navad, novih pedagoških pristopov, 

znanja, načinov reševanja problemov, obvladovanja pedagoških situacij in podobno. Pri 

oblikovanju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja vzgojiteljev je pomembno, 

da so v čim večji meri upoštevana načela in spretnosti sodelovalnega učenja. To predstavlja za 

vzgojitelje pomembno podlago za možnost razvoja timskega dela. Sodelovalno učenje 

vzgojiteljev ima velik pomen tudi za raziskovanje lastne pedagoške prakse. Pri tem vzgojitelji 

ob sodelovanju s sodelavci preverjajo in primerjajo pedagoška načela ter uspešnost svojega 

pedagoškega dela. Razvijejo tudi nove spretnosti poučevanja in vzgajanja in pri tem upoštevajo 

načela sodelovalnega učenja. Raziskave so pokazale, da so vzgojitelji, ki so se skupaj učili oz. 

izobraževali bolj napredno usmerjeni v primerjavi z ostalimi. Dokazano je namreč, da so 

spremembe oz. novosti hitreje in bolj podrobno uvajali v delovni proces kot ostali (prav tam).   

 

2.4  Elementi akcijskega raziskovanja v vseživljenjskem učenju 

Akcijsko raziskovanje je opredeljeno kot proučevanje socialne situacije, da bi izboljšali 

kvaliteto dejavnosti v njej, hkrati pa pomeni intenzivno učenje za vse udeležence tega 

raziskovanja. Sodelovanje v akcijskem raziskovanju pomembno prispeva k strokovni rasti 

vzgojiteljev, saj je v središču medosebni odnos, odprtost, enakopraven dialog, izmenjava 

izkušenj in tudi pomislekov ter dilem. Vse to je v procesu pedagoške prakse nujno, saj le 

raziskovanje lastne obstoječe pedagoške prakse vodi do načrtovanja spremenjenega 

pedagoškega ravnanja. Aktivnosti seminarja so izoblikovane na temelju osmih značilnosti 

akcijskega raziskovanja v vseživljenjskem okolju. Ob vsaki značilnosti so navedeni predlogi in 

sugestije, kako lahko navedene značilnosti akcijskega raziskovanja vključimo v program 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja  (Devjak, 2007, str. 49,50). 
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1. Preučevanje preteklih vzgojiteljevih izkušenj, ki so v nekaterih vidikih nesprejemljive in 

problematične ter dovzetne za spremembe (spodbujanje k priklicu izkušenj, k vodenemu in 

sistematičnemu ozaveščanju problematičnih situacij). 

2. Poglobitev razumevanja (diagnoze) problemov: Izhajanje iz osebnih pojmovanj, 

identifikacija lastnih spretnosti in kompetenc, poglabljanje kritičnosti in samostojnosti, 

načrtovanje sprememb pri delu. 

3. Akcija, ki naj bi spremenila situacijo sledi šele, ko je doseženo globlje razumevanje 

praktičnega problema (analiza osebne pripravljenosti za neko pedagoško spremembo, 

pripravljenost za spreminjanje, zaupanje v uspeh). 

4. Razlaga dogajanja z upoštevanjem soodvisnosti od konteksta (osebna refleksija, 

dokumentacija glede pogojev dela, socialnih in materialnih okoliščin). 

5. Interpretacija dogajanja z vidika neposredno vključenih v situacijo (vključevanje 

vzgojiteljev različnih vrtcev, prenos osebnih izkušenj in dogajanja v vrtcih, prevzem in 

analiza različnih vlog). 

6. Uporaba »vsakdanjega« jezika udeleženih vzgojiteljev pri analizi ugotovitev (svobodno 

mišljenje in izražanje). 

7. Vrednotenje uspeha pedagoškega dela le v neposrednem dialogu z udeleženci (evalvacija 

procesa, dialog z udeleženci s poudarkom na prenosu znanja v prakso). 

8. Odkriti dialog med »raziskovalcem« oziroma vodjo programa ter udeleženci, prost pretok 

informacij (sproščena diskusija, izražanje vprašanj v zvezi s tem) (prav tam). 

 

Poleg navedenega je med izvajanjem programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

vzgojiteljev možno uresničevati še druge značilnosti akcijskega raziskovanja:  

1. Odnos med vodji programov in vzgojitelji ter njihova komunikacija. 

2. Refleksija lastne pedagoške prakse (upoštevanje potreb in želja udeležencev izobraževanja, 

uporaba raziskovalnih namenov, načrtovanje bolj učinkovitega dela). 

3. Pragmatična in dinamična delitev dela med izvajalci in slušatelji (prepletanje dela, aktivna 

vloga vzgojiteljev pri delu). 

4. Navezovanje novih vidikov in rešitev za pedagoške probleme (aktivna diskusija, izmenjava 

izkušenj, pogledov). 

5. Spreminjanje raziskovalnega polja med raziskovalno inovacijskim procesom, učenje na 

osnovi sprememb in sprotno modificiranje začetnih raziskovalnih vprašanj in hipotez (med 

samim programom nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja se lahko pojavijo številna 

raziskovalna vprašanja). 
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6. Celostni pristop k pojavom v vzgoji in izobraževanju, iskanje medsebojne povezanosti, 

odvisnosti, protislovnosti in razvojnosti (posamezni psihološki pojavi – bojazni, 

pričakovanja, zaupanje, spretnosti prispevajo k spoznavanju psiholoških razsežnosti 

pedagoškega dela). 

7. Vključevanje akcijskega raziskovanja neposredno v proces nadgrajevanja programa 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja (ugotovitve raziskav, učnih potreb in povratnih 

informacij tega izobraževanja je smiselno upoštevati pri nadaljnjem razvoju in 

nadgrajevanju vsebine programa). 

8. Poudarek na diskurzu (s tem lahko vzgojitelji neposredno sodelujejo pri strokovnih in 

znanstvenih spoznanjih glede pedagoške problematike) (Devjak, 2007, str.52). 

 

2.5  Spreminjanje pedagoške prakse kot rezultat vseživljenjskega 

učenja 

Raziskovalci pedagoške prakse in izvajalci programov v zvezi s tem ugotavljajo, da vzgojitelji 

pod vplivom novega znanja ne spreminjajo svojega pedagoškega ravnanja in izvajanja v tolikšni 

meri, kot bi to pri njih pričakovali. Spreminjanje tega je v nekem delovnem okolju vedno zelo 

zapleten in dolgotrajen proces. To bi lahko poimenovali kot organizacijska sprememba, 

pedagoška sprememba, preoblikovanje ali reformiranje vzgojnega procesa, za uspešno 

spreminjanje pedagoškega ravnanja vzgojiteljev je velikega pomena tudi primerjava z drugimi 

ter izmenjava pozitivnih in negativnih izkušenj. Ob različnih srečanjih oziroma priložnostih 

lahko vzgojitelji primerjajo svoje ravnanje in svoje izkušnje z drugimi. Pri tem lahko nastanejo 

različni rezultati teh srečanj, od podpore idej do dilem in pomislekov glede uvajanja sprememb 

oziroma novosti (Devjak, 2007, str. 55). 

 

Pedagoške spremembe je smiselno uvajati postopoma in sistematično. Prav od načina oziroma 

od procesa uvajanja sprememb je odvisno, ali bo uvajanje sprememb doseglo svoj namen. 

Spremembe je mogoče uvesti takrat, ko nekaj vzgojiteljev čuti in izrazi potrebe po spremembah 

obstoječega stanja in je v sistemu prisotna neka nova sila. Ko je obstoječe stanje pripravljeno 

na spremembe, se lahko pojavi želja po izboljšavi v zasnovi dela. To lahko pomeni nov pristop, 

način ali metodo dela. Nato sledi utrditev spremembe in novega stanja sistema. Vendar pa je za 

to potreben primeren čas in ugodna situacija. Utrditev sprememb ob pravem času in na pravem 

mestu pomeni za delovno okolje izvajanje uvedenih sprememb in potrditev teh sprememb. 

Spreminjanje pedagoške prakse zajema več korakov:  
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1. Razvijanje potreb po spremembi obstoječe pedagoške prakse. To je osnovni korak na 

področju vzgoje in izobraževanja. 

2. Pojasnjevanja in diagnosticiranje spremembe (uvajanje spremembe mora spremljati širša 

predstavitev okoliščin, pogojev in značilnosti te spremembe). 

3. Oblikovanje idej in predlogov za spreminjanje pedagoške prakse (to je potrebno vrednotiti 

z vidika možnosti za izpeljavo – kadrovskih, materialnih, prostorskih, časovnih in z vidika 

relevantnosti v danem delovnem okolju). 

4. Načrtovanje in uvajanje spremenjene pedagoške prakse. V zvezi s tem nastanejo konkretni 

načrti kdaj, kaj in kako se bo spremenilo. To naj bi se začelo izvajati z ustreznimi seminarji, 

ki podrobneje predstavijo namen, cilje, metode in potek sprememb. Da bi uvajanje 

pedagoških sprememb potekalo brez zapletov, morajo imeti vzgojitelji možnost sprotnega 

strokovnega svetovanja, pa tudi usklajevanja z vodstvom vrtca glede potrebne podpore in 

pogojev dela. 

5. Posploševanje in širjenje sprememb pedagoške prakse. To področje zagotavlja prenos 

izkušenj. Bolj izkušeni vzgojitelji lahko s svojimi izkušnjami usmerjajo in opogumljajo 

manj izkušene. Po uvedbi sprememb je potrebno izvesti evalvacijo procesa. To pomeni 

pregled celotnega procesa uvajanja in razvijanja spremembe v vrtcu. (Devjak, 2007, str. 

59,60) 

 

Vzgojiteljev poklicni razvoj je torej proces vseživljenjskega usposabljanja, v katerem ima 

izkustveno usposabljanje pomembno vlogo. Vzgojitelj se usposablja ob prepoznavanju izzivov 

(ki so lahko širši ali ožji, povezani z določeno pedagoško vsebino), hkrati pa ob tem zavestno 

razmišlja in išče ustrezne odgovore na te izzive (Valenčič–Zuljan, 2001). 

 

2.6  Značilnosti in faze strokovnega razvoja vzgojiteljev 

Vzgojitelji so nenehno del zelo dinamičnega in spremenljivega delovnega okolja. Pestrost 

vzgojnih in drugih potreb predšolskih otrok, kompleksnost sodobnih socialnih in 

komunikacijskih okoliščin, snovna in didaktična zahtevnost ter interdisciplinarna narava 

vzgojne smeri ali novi strokovni in osebnostni izzivi so dejavniki, ki v vzgojiteljih vzbujajo 

nove potrebe po dodatnem znanju, ki ga lahko pridobijo v programih za izpopolnjevanje 

izobrazbe ali v programih profesionalnega usposabljanja. Z novim znanjem in pedagoškimi 

izkušnjami vzgojitelji ves čas izpopolnjujejo svoj odnos do predšolskih otrok. Prav tako se 
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razvija in nadgrajuje njihovo strokovno delo. Več pedagoških izkušenj je razvidnih iz 

vzgojiteljevega prehajanja skozi različna obdobja poklicnega razvoja (Devjak, 2007, str. 75). 

 

2.7  Nov model nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja vzgojiteljev 

Vzgojitelji se udeležujejo različnih programov stalnega strokovnega usposabljanja in 

izpopolnjevanja, uporabljajo pa tudi druge oblike ali strategije poklicnega učenja. Pri 

vključevanju v posamezne oblike dopolnilnega izobraževanja in usposabljanja imajo vzgojitelji 

večkrat težave z usklajevanjem želja in izobraževalnih potreb z delovnimi obveznostmi in 

pričakovanji vodstva vrtcev, v katerih izvajajo vzgojni proces.  Včasih je zaznati, da udeleženci 

različnih izobraževanj novo pridobljena znanja in spretnosti v premajhni meri vključujejo v 

svoje vsakodnevno pedagoško delo.  Z različnimi raziskavami se skuša pridobiti podlago za 

oblikovanje modela nadaljnjega izobraževanja vzgojiteljev. Namen tega modela bi bil 

zagotovitev kar največje lastne aktivnosti udeležencev ter učinkovit prenos novih spoznanj v 

pedagoško prakso (Devjak, 2007, str. 86). 

 

Po mnenju strokovnih delavcev ima nadaljnje izobraževanje in usposabljanje tudi šibke točke 

oz. pomanjkljivosti. Te pomanjkljivosti so:  

- prevelika razpršenost ponudbe; 

- sistem postaja nepregleden in težko obvladljiv; 

- premajhen delež programov, ki bi bili usmerjeni v profesionalne komponente 

vzgojiteljskega poklica; 

- premalo je možnosti za širitev dobre prakse iz vrtca v vrtec; 

- izvedbe so prostorsko večini vrtcev preveč oddaljene, čas pa premalo prilagojen ritmu dela 

v vrtcih; 

- sistem ni dovolj občutljiv za pobude in dejanske potrebe vrtcev in vzgojiteljev; 

- vloge in odgovornosti posameznih nosilcev izobraževanja niso dovolj jasno definirane in 

razmejene (Devjak, 2007, str. 90). 
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3. NAČELA ZA DELO VZGOJITELJEV 

Načela za delo vzgojiteljev so bila doslej predstavljena in obdelana že s strani številnih 

avtorjev, zato sem se odločila, da jih bom tudi sama predstavila v svoji diplomski nalogi. 

Vsebino bom povzela iz Bele knjige, 2011.  

3.1  Načelo strokovnosti 

Pedagoški poklic je visokokvalificiran poklic, ki zahteva ustrezno izobrazbo. Utemeljen je v 

spoznanjih različnih znanosti oziroma znanstvenih disciplinah. Nadaljnje izobraževanje in 

dodatno usposabljanje mora vzgojiteljem omogočiti široko razgledanost  ter pridobitev 

teoretičnih znanj, ki so potrebna za opravljanje tega poklica in dodatne praktične izkušnje. 

Vzgojitelji morajo svoje delo upravljati kar najbolj strokovno, v skladu z najnovejšimi 

strokovnimi oziroma znanstvenimi spoznanji ter etičnimi načeli. Usposobljeni morajo biti za 

razvijanje pedagoškega poklica in stalno prevzemanje novih nalog. Pri svojem delu pa morajo 

imeti stalno sposobnost odzivanja na spremembe v družbi. Prav tako morajo svoje delo nenehno 

prilagajati značilnostim in sposobnostim ter karakterjem otrok. Vzgojitelj mora imeti 

kakovostne pogoje za svoje delo (prav tam).  

 

3.2  Načelo avtonomnosti  

Načelo avtonomnosti je povezano z avtonomijo vzgojno-izobraževalnih institucij in z 

avtonomijo posameznika. Vzgojitelju je potrebno omogočiti strokovno, avtonomno presojanje 

in ravnanje. Najbolj pomembno izhodišče strokovnega presojanja in ravnanja je poznavanje 

učnega področja oziroma lastne stroke ter pedagoških spoznanj in odgovorno ravnanje na tej 

osnovi. Vzgojitelji morajo biti pripravljeni na sodelovanje. V primeru potrebe morajo znati 

poiskati tudi pomoč strokovnjaka zunaj vrtca (prav tam). 

 

3.3  Načelo vseživljenjskega učenja in profesionalnega razvoja 

K izbiri vzgojiteljev je potrebno spodbujati najbolj kakovostne in poklicno motivirane 

posameznike. Osebe, ki se odločijo za to delo, morajo imeti razvite sposobnosti za 

vseživljenjsko učenje. Za doseganje kakovostnega pedagoškega dela in profesionalnega razvoja 

vzgojiteljev mora biti zagotovljena povezava med začetnim izobraževanjem, uvajanjem v 

vzgojiteljski poklic ter kvalitetnim sistemom nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

vzgojiteljev. Vzgojiteljem je potrebno omogočiti optimalne in kakovostne pogoje za 

izobraževanje in stalni profesionalni razvoj (prav tam). 
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3.4  Načelo partnerskega sodelovanja znotraj vrtca ter med vrtci in med 

širšim okoljem 

Zaradi pretoka informacij in spoznanj oziroma zaradi še bolj kakovostnega dela, se morajo vrtci 

stalno povezovati z zunanjimi ustanovami (fakultetami), ki izobražujejo vzgojitelje za njihovo 

profesionalno delo. Prav tako mora sodelovanje potekati z institucijami, ki vzgojiteljem nudijo 

strokovno podporo (Zavod RS za šolstvo, Center za poklicno izobraževanje, Andragoški center 

RS) ter z različnimi društvi. V ta društva se združujejo vzgojitelji. Vzgojitelji morajo biti prav 

tako povezani z raziskovalnimi institucijami (npr. Pedagoški inštitut). Vrtci se morajo odpirati 

širšem okolju in sodelovati s starši, gospodarstvom, kulturnimi in socialnimi institucijami (prav 

tam).   

 

3.5  Načelo iskanja družbenega konsenza pri doseganju ciljev vzgojno-

izobraževalnega dela 

V družbi je treba doseči soglasje o temeljnih ciljih vzgojno-izobraževalnega dela. Prav tako je 

potrebno zagotoviti dogovor, da si bodo za doseganje teh ciljev prizadevali vsi, ki so povezani 

z vzgojno-izobraževalnim procesom. Vzgojitelji morajo imeti pogoje za kakovostno izvajanje 

vzgojno-izobraževalnega procesa. Hkrati morajo imeti pri svojem delu široko družbeno 

podporo, zlasti s strani staršev otrok. Pomembno je tudi, da je vsak posameznik ustrezno 

usposobljen na področju poznavanja lastne kulture, prav tako pa je pomembno poznavanje 

kulture drugih narodov (prav tam).   

 

3.6  Načelo evalvacije lastnega dela 

Pri zagotavljanju kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcih je evalvacija oziroma 

samoevalvacija lastnega dela eden od ključnih dejavnikov. Evalvacija omogoča sistematično 

zbiranje podatkov, ki jih potrebujemo pri delu v vrtcu. Na ta način je mogoče na kritičen in 

objektiviziran način presoditi, ali so bili načrtovani cilji doseženi. Z evalvacijo je možno doseči 

izboljšave, ki so pomembne za razvoj posameznika, institucije in celotne družbe. Na osnovi 

evalvacije lahko pride do uvedbe izboljšav, ki omogočajo boljše rezultate (prav tam). 
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3.7  Načelo interdisciplinarnosti in enakovrednosti vseh znanstvenih 

disciplin mora biti zagotovljeno na ravni izobraževanja vseh 

vzgojiteljev 

Vzgojitelje je potrebno seznaniti z naborom različnih znanstvenih disciplin in teoretičnih 

usmeritev na področju predšolske vzgoje. Zelo pomembno je, da vzgojitelji znajo posamezna 

znanja med seboj povezati in jih vgraditi v svoje področje dela.  Ta znanja nato čim bolj 

strokovno in v čim večji meri uporabljajo pri svojem izobraževalnem, vzgojnem in svetovalnem 

delu. Vzgojitelji morajo biti usposobljeni za čim boljše strokovno sodelovanje (prav tam). 

 

3.8  Načelo mobilnosti 

Da bi bili vzgojitelji čim bolj poklicno izpopolnjeni in da bi dosegali čim višje standarde 

pedagoškega dela je zelo pomembno, da so mobilni. Izvedba mobilnosti je možna med 

različnimi institucijami. Temeljni cilj mobilnosti mora biti dvig kakovosti dela vzgojiteljev, 

vzpodbujanje in prenos inovacij. Prav tako mora biti s tem zagotovljena transparentnost 

oziroma preglednost izobraževanja, krepitev znanja na širšem nivoju ter pridobivanje znanja in 

kompetenc v drugih okoljih (prav tam). 
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4. VRSTE IZOBRAŽEVANJA VZGOJITELJEV  

4.1  Samoizobraževanje  

Samoizobraževanje je proces pridobivanja znanja, spretnosti in navad, v katerem učenec, v 

našem primeru odrasla oseba, sam v celoti obvlada učni proces. Postavlja si cilje izobraževanja, 

planira, programira ter opravi vso organizacijo. Učenje uresničuje in preverja, naučeno pa 

vrednoti (Krajnc, 1979a, str. 70). 

 

4.2  Usmerjeno ali vodeno samoizobraževanje  

Pri usmerjenem ali vodenem izobraževanju oseba sama ne prevzema več celotne organizacije 

svojega učenja, tako kot to počne pri samoizobraževanju. Tukaj glavno odgovornost za 

načrtovanje, izpeljavo in evalvacijo svojih učnih projektov prevzame posameznik ali skupina. 

Učenje poteka ob pomoči drugih oseb ali institucije (Jelenc, 1991, str. 70). 

 

4.3  Neformalno izobraževanje  

Neformalno izobraževanje je tisto, pri katerem ne gre za pridobitev javno veljavne stopnje 

izobrazbe ali kvalifikacije in se zato ne zahteva verifikacija izobraževanja z uradnim potrdilom 

o javni veljavnosti izobraževanja (Jelenc, 1994, str. 47). Neformalno izobraževanje vzgojiteljev 

je namenjeno zadovoljitvi neposrednih interesov in potreb le-tega.  

 

Takšno izobraževanje poteka v najrazličnejših in včasih za izobraževanje nenavadnih 

okoliščinah. Vzgojitelji se tako lahko izobražujejo doma, na obisku pri prijatelju, v odmorih 

med delom, med potjo na delo ali z dela, v naravi in podobno. Samo manjši del neformalnega 

izobraževanja poteka v neposrednem stiku z udeleženci izobraževanja. To so predvsem krajše 

oblike dela z njimi: konzultacije, mentorstvo, razgovori, diskusijska srečanja in krajši seminarji. 

Vzgojitelji si lahko sami razporejajo čas, ritem in obseg učenja, ustanova pa jim pri tem daje 

možnost izbiranja (Krajnc, 1979a, str. 77).  

 

Neformalno izobraževanje vzgojiteljev tako poteka v različnih ustanovah. To so lahko 

specializirane vzgojno-izobraževalne ustanove, kot so dopisne šole, šole za izobraževanje na 

daljavo ter specializirane višje in visoke šole. Med ustanove lahko štejemo tudi televizijske hiše 

in izobraževalne radijske redakcije (prav tam).  
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Neformalno izobraževanje vzgojiteljev se deli na neformalno splošno izobraževanje in 

neformalno izobraževanje za poklic ali poklicno delo ( Jelenc, 1994, str. 46).  

 

K prvemu, neformalno splošnemu izobraževanju štejemo izobraževanje za lastni osebni ali 

osebnostni razvoj, izobraževanje za družbene vloge in za družbeno blaginjo. Pri prvem gre za 

izobraževanje ali učenje posameznika, ne glede na njegovo poklicno ali družbeno vlogo 

(splošno izobraževanje o umetnosti, zgodovini ipd.). Izobraževanje za družbene vloge je 

pomembno za opravljanje ali izboljševanje uspešnosti pri različnih vlogah v družbi, družini, 

raznih prostovoljnih in drugih organizacijah. Izobraževanje za družbeno blaginjo pa je 

naravnano na delovanje širše družbe ali sveta in ne na posameznika (prav tam, str. 48). 

 

K neformalnemu izobraževanju za poklic ali poklicno delo pa spada uvajanje in privajanje na 

delo ali drugo usposabljanje za opravljanje delovnih ali poklicnih nalog ter izpopolnjevanje. S 

pojmom usposabljanje označujemo procese postopnega razvijanja ravnanja, znanja in 

spretnosti, s katerimi se pridobiva praktično znanje ter spretnosti za opravljanje poklicnega dela, 

poklica ali delovnega procesa. Pojem izpopolnjevanje pa pomeni razširjanje, poglabljanje, 

posodabljanje, dopolnjevanje prejšnje formalne izobrazbe ali drugače pridobljenega znanja, 

spretnosti, stališč, ki jih vzgojitelj potrebuje za poklic ali poklicno delo (Jelenc, 1994, str. 49). 

 

Pomembno pri neformalnem izobraževanju vzgojiteljev je, da je prilagojeno principom učenja. 

Veliko bolj ustreza izobraževanju ob delu kot formalno izobraževanje, ki zahteva šolske oblike 

dela. Odrasli in s tem tudi vzgojitelji so pri tem samostojnejši in lažje prilagajajo izobraževanje 

svojim prejšnjim izkušnjam, izobrazbi, osebnim navadam in tehnikam učenja (Krajnc, 1979a, 

str. 78).  

 

4.4  Formalno izobraževanje odraslih 

 V terminologiji izobraževanja odraslih  in s tem tudi vzgojiteljev (Jelenc, 1991, str. 30) sta 

podani dve definiciji formalnega izobraževanja odraslih. Prva opredeljuje formalno 

izobraževanje odraslih kot formalno strukturirano in sekvenčno organizirano izobraževanje 

odraslih, v katerem udeleženci sledijo izobraževalnemu programu, ki ga načrtuje in vodi učitelj. 

Druga pa pravi, da je to tisto izobraževanje odraslih, ki privede do neke vrste formalno potrjenih 

izobraževalnih rezultatov, kot so dosežena stopnja izobrazbe, diploma ali poklicna 

kvalifikacija. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Barbara Makovšek; diplomsko delo 

 

- 23 - 

 

Velikega pomena pri formalnem izobraževanju vzgojiteljev predstavlja vnaprej določeno 

število učnih ur, učiteljevo podajanje snovi in razlaga. Pouk za odrasle je lahko organiziran v 

okviru oddelkov za odrasle pri rednih šolah ali pa v okviru posebnih šol za odrasle, ko se ti 

vključijo v nadaljnje izobraževanje. Formalno izobraževanje zahteva prilagajanje 

posameznikovega rednega izobraževanja s svojimi drugimi dolžnostmi in aktivnostmi. Vse se 

mora namreč prilagoditi urniku pouka, ki je lahko v večernih urah, v dnevnem času, lahko traja 

nekaj dni v tednu ali pa celo vsak dan. Posledično se lahko zgodi, da odrasli občasno izostajajo 

od pouka ali pa so preveč utrujeni, da bi temu sledili. Lahko pride do osipa, upadanja motivacije 

za izobraževanje ter nizke učinkovitosti. Po drugi strani pa formalno izobraževanje v določenih 

primerih pospešuje samoizobraževanje vzgojiteljev. Za to je zaslužna predvsem učna skupina. 

V medsebojnih odnosih znotraj nastaja namreč tekmovanje, prizadevanje za ugled in prestiž, 

občutek sramu, da česa ne bi znali, ter razne druge oblike samopotrjevanja, ki pri drugih vrstah 

izobraževanja odraslih ne pridejo v poštev (Krajnc, 1979a, str. 79). 

Podobno kot neformalno tudi formalno izobraževanje odraslih vsebuje dve razsežnosti. Prva je 

formalno izobraževanje za pridobitev splošne izobrazbe, druga pa formalno izobraževanje za 

pridobitev strokovne ali poklicne izobrazbe (Jelenc, 1994, str. 48). 

 

V formalno izobraževanje za pridobitev splošne izobrazbe spada osnovno izobraževanje, ki 

omogoča vzgojiteljem, da si pridobijo željeno stopnjo izobrazbe (prav tam).  

 

Formalno izobraževanje za pridobitev strokovne ali poklicne izobrazbe pa zajema 

izobraževanje za pridobitev poklicne in strokovne izobrazbe na srednji, višji ali visoki stopnji 

ter se konča z javno priznanim spričevalom. Zajema tudi specializacije z javno veljavno 

potrditvijo posebne usposobljenosti ter drugo izobraževanje in usposabljanje za poklicno delo 

ali poklic, ki se potrjuje s certifikatom o usposobljenosti za opravljanje poklica ali dela (prav 

tam).  

 

4.5  Posredno izobraževanje vzgojiteljev  

Posredno izobraževanje odraslih tvorita dopisno izobraževanje in izobraževanje na daljavo. 

Komunikacija med učiteljem in učencem je posredna s pomočjo učnega sredstva in učnega 

gradiva, tako da med seboj nimata osebnih kontaktov. Dopisno izobraževanje je tisto, pri 

katerem v vzgojni komunikaciji med učiteljem in učencem uporabljamo razne pisne oblike, kot 
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so učna pisma, protokoli z domačimi nalogami, skripte, učbeniki, priročniki ter navodila. Kot 

dodatek pa se lahko uporabljajo tudi zvočne kasete, telefonske konzultacije, občasni sestanki 

učne skupine ter dopolnilni dnevni seminarji. Izobraževanje na daljavo pa je izobraževanje 

vzgojiteljev, ki je organizirano s pomočjo raznih medijev in je prav tako brez osebnega stika 

med učiteljem in učencem (Krajnc, 1979a, str. 81). 

 

4.6  Neposredno izobraževanje vzgojiteljev  

Neposredno izobraževanje odraslih je tisto, pri katerem je vzgojni kontakt med učiteljem in 

učencem odvisen od fizične prisotnosti. Pomembno je, da se dobivata osebno (v večerni šoli, 

na tečaju, v knjižnici ipd.) in da se sporazumevata na ravni osebnega odnosa, pri čemer lahko 

uporabljata različne metode in tehnike vzgojno-izobraževalnega dela (Krajnc, 1979a, str. 81).  

 

4.7  Kompenzacijsko izobraževanje vzgojiteljev  

Kompenzacijsko izobraževanje vzgojiteljev je vsako izobraževanje, v katerem posamezniki 

pridobivajo znanje, ki je bilo objektivno dosegljivo že v času, ko so se še redno šolali, pa si ga 

iz določenih vzrokov niso pridobili. Vzroki za to so lahko objektivni, kot so oddaljenost od 

šole, pomanjkanje materialnih sredstev, slab uspeh na nižji stopnji, ali pa subjektivni, kot so 

nezainteresiranost, bolezen ipd. Pomembno je, da je prilagojeno učni skupini, posameznim 

učencem in razmeram, v katerih se bodo učili tistih vsebin, ki se jih prej niso (prav tam, str. 84- 

85). 

 

4.8  Inovacijsko izobraževanje vzgojiteljev 

Inovacijsko izobraževanje vzgojiteljev je tisto izobraževanje, v katerem si vzgojitelji 

pridobivajo znanje, za katerega v času rednega šolanja ni bilo možnosti. Biti mora zavestno 

planirano in povezano z dolgoročnimi cilji splošnega družbenega in političnega razvoja. Tako 

se v prakso vnašajo nova znanstvena in tehnična odkritja, ki posledično pospešujejo celoten 

razvoj. Pri inovacijskem izobraževanju je pomembno, da je prilagojeno stanju prakse in nivoju 

obstoječega razvoja, da ne bi novo znanje posamezniku predstavljalo težave pri zapomnitvi 

(prav tam).  
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4.9  Formativno izobraževanje vzgojiteljev 

Formativno izobraževanje vzgojiteljev je vsako izobraževanje, pri katerem se spreminja 

izobrazbeni status. To pomeni, da je predstavljalo pomemben oblikovalni faktor osebnosti in je 

zato pustilo na posamezniku vidne sledi. Sem spadajo krajši ali daljši programi, ki so med seboj 

povezani in delujejo vzgojno po vnaprej predvidenih poteh in oblikah dela. Vključeno je v 

celoto vzgojno-izobraževalnega sistema, saj je vsaka stopnja, ki jo posameznik konča, povezana 

s prejšnjo, torej nižjo stopnjo (Krajnc, 1979a, str. 91).  

 

4.10 Informativno izobraževanje vzgojiteljev 

Informativno izobraževanje odraslih posreduje le delna znanja s posameznih področij, tako da 

dopolnjuje prejšnje znanje, poglobi del prejšnje izobrazbe ali pa posameznika o določenih 

stvareh na novo informira. Oblike tega izobraževanja odraslih so največkrat izvajane s pomočjo 

množičnih medijev, tiska in drugih oblik neformalnega učenja ter s pomočjo dopolnilnega 

izobraževanja. Zadnje pospešuje splošno informiranost vzgojiteljev in omogoča, da se začnejo 

zavedati novih spoznanj, sprememb ter odkritij. Informativno izobraževanje torej pomembno 

pripomore k splošni razgledanosti vzgojitelja (prav tam, str. 91).  

 

4.11 Dopolnilno izobraževanje 

Dopolnilno izobraževanje je pogoj in posledica razvoja. V ožjem smislu pomeni nadaljevanje 

prejšnje izobrazbe, pri čemer si vzgojitelji pridobivajo spoznanja iz iste stroke z namenom, da 

svoje znanje razširijo ali pa ga obnovijo. Znanje pa si lahko pridobivajo tudi iz različnih drugih 

strok. Ko se vzgojitelji vključijo v dopolnilno izobraževanje iz lastne stroke, govorimo o 

premočrtnem dopolnilnem izobraževanju. Ko pa si vzgojitelj pridobiva znanje iz sosednjih ali 

različnih strok, pa govorimo o navzkrižnem pridobivanju dopolnilnega znanja (Krajnc, 1979a, 

str. 91).  

 

Spoznali smo vrste izobraževanja vzgojiteljev skozi različne opredelitve. Pri nekaterih vrstah 

je pomemben subjekt, ki opravlja vodilno vlogo, pri drugih stik med učiteljem in učencem, pri 

tretjih je pomembna vsebina, pri nekaterih pa tudi izobrazbena pot ter izobrazbeni status. 

Najpomembnejšo pot do pridobitve znanja v sodobnem času še vedno predstavlja formalno 

izobraževanje. V nadaljevanju pa se bomo posvetili oblikam izobraževanja vzgojiteljev.  
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5. OBLIKE IZOBRAŽEVANJA VZGOJITELJEV  

Vzgojno-izobraževalno obliko sestavljajo učne metode, učna sredstva, določene organizacije 

vzgojnega procesa in tudi okoliščine, v katerih potekata odkrivanje in osvajanje novega znanja 

(Krajnc, 1979b, str. 197). 

 

V sami obliki  izobraževanja se zrcalijo tudi odnosi med učencem in virom znanja (Mijoč, 1994, 

str. 2). 

Najbolj tipične oblike, na katere naletimo v andragoški praksi, so (Krajnc, 1979b, str. 197) 

seminar, tečaj, konzultacije, mentorstvo, inštrukcije, učni ali študijski krožki.  Za razjasnitev 

posameznih oblik si bomo podrobneje ogledali njihove opredelitve in najpomembnejše 

značilnosti.  

 

5.1 Seminar 

Seminar je krajša in časovno strnjena (ponavadi do tri dni) oblika izobraževanja, ki je 

namenjena obravnavi določene ožje teme ali vprašanja. Namenjena je pridobivanju novega 

znanja, poglabljanju in aktiviranju prejšnjega znanja in izkušenj ter oblikovanju stališč in 

vrednot. Pri seminarju prevladujejo aktivne metode dela, kot so delo v skupinah, analiza 

primerov, pogovor, razprave in vaje. Uporabljajo se kombinirano in gibljivo (Mijoč, 1994, str. 

3). 

5.2 Tečaj 

Tečaj je oblika izobraževanja, pri kateri se učna snov udeležencem podaja sistematično, izčrpno 

in po zahtevanem zaporedju. Prevladujejo frontalne metode dela (na primer predavanje, metoda 

demonstracije) (Jelenc, 1994, str. 75). 

Prevladujočo vlogo ima učitelj in, za razliko od seminarja, se pri tečaju ugotavlja končno 

znanje. Tečaj lahko traja od nekaj ur do enega leta ali več. Lahko je enopredmetni, 

večpredmetni, začetni ali nadaljevalni (Mijoč, 1994, str. 3).  

 

5.3 Konzultacija  

Konzultacija je oblika andragoškega dela, ki poteka kot medsebojno posvetovanje, pogovor, 

svetovanje, pojasnjevanje določenega problema ali odgovarjanje na postavljeno vprašanje. 

Uporablja se ob reševanju nepojasnjenega problema, ki se pojavi pri učenju ali izobraževanju 

(Jelenc, 1991, str. 42).  
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Pri konzultaciji sta lahko v odnosu dve osebi, konzultant, ki ima ustrezno znanje, s katerim 

pomaga drugi osebi, udeležencu. Lahko pa je tudi v obliki skupinskega dela. Pobuda je na strani 

udeleženca, ki mora znati postavljati vprašanja. Cilj konzultacije je uspešno in samostojno 

učenje udeleženca (Mijoč, 1994, str. 6).  

 

5.4 Mentorstvo  

Mentorstvo je zelo podobno konzultaciji, vendar med njima obstajajo bistvene razlike, zato ju 

ni moč enačiti. Pri konzultaciji gre za posamično obliko, epizodo, ki poglobljeno izčrpa potrebe 

učenja. Mentorstvo pa je dalj časa trajajoč proces, ki je sestavljen iz več med seboj povezanih 

epizod, s katerimi vodja izobraževalnega programa (mentor) vodi udeleženca do posameznega 

vzgojnega smotra (Krajnc, 1979b, str. 213). 

 

5.5 Inštrukcija  

Inštrukcija je izobraževalna oblika, pri kateri ena oseba (inštruktor) daje organizirano strokovno 

pomoč (razlago, navodila, podatke) tako posamezniku kot skupini posameznikov, ki si želijo 

pridobiti določeno znanje in spretnosti. Običajno se inštrukcije uporabljajo ob razvijanju 

praktičnih spretnosti (Jelenc, 1991, str. 32).  

 

Inštrukcija za razliko od konzultacije in mentorstva vsebuje enosmerno komunikacijo. 

Inštruktor ima namreč pobudo, daje naloge, praktično pokaže kako se dejavnost opravlja in 

nadzoruje kako udeleženec opravlja naročeno. Z inštrukcijo posamezniki pridobivajo novo 

znanje, spretnosti in navade (Mijoč, 1994, str. 5).  

 

5.6 Učni ali študijski krožki  

So »posebna oblika neformalnega izobraževanja vzgojiteljev, kjer se združujejo osebe, ki si 

pridobivajo isto znanje, da bi laže osvojili določeno snov.« (Krajnc, 1979b, str. 219). Manjša 

skupina vzgojiteljev, običajno od šest do dvanajst članov, se tedensko ali mesečno kontinuirano 

sestaja z izobraževalnim oziroma študijskim namenom. Praviloma se sestajajo iste osebe, da 

lahko nastane krožek ali aktiv. Poudarek je na aktivnem učenju, kjer se učijo drug od drugega, 

sami načrtujejo izobraževanje in način dela, si delijo študijske obveznosti in si pri študiju 

pomagajo, da bi uresničili postavljeni izobraževalni cilj. Delo v študijskem krožku temelji na 

individualnem študiju ter izmenjavi spoznanj in izkušenj v skupini (Mijoč, 1994, str. 4). 
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EMPIRIČNI DEL 

6. METODOLOGIJA  

6.1 Namen, cilji raziskave 

V empiričnem delu se bom osredotočila na razlike med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev 

glede potreb po izobraževanju ter na razlike med stališči obravnavanih skupin v zvezi s 

tematiko. Zanimalo me bo ali strokovni delavci v vrtcih menijo, da za uspešno delo potrebujejo 

več dodatnega strokovnega izobraževanja in v kolikšni meri dosedanje izobraževanje 

zadovoljuje njihove dejanske potrebe. V svoji diplomski nalogi sem si zastavila nekaj 

raziskovalnih vprašanj in hipotez. 

 

6.2 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

Postavila sem si naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Ali se vzgojitelji bolj kakor pomočniki vzgojiteljev strinjajo, da za uspešnejše delo 

potrebujejo več dodatnega strokovnega izobraževanja? 

2. Ali so vzgojitelji bolj kot pomočniki vzgojiteljev motivirani za programe nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja? 

3. Ali dodatna izobraževanja vzgojiteljev večinoma izpolnijo pričakovanja udeležencev 

izobraževanj? 

Glede na zastavljena raziskovalna vprašanja, sem oblikovala naslednje hipoteze: 

 

H1: Vzgojitelji se bolj kakor pomočniki vzgojiteljev strinjajo, da za uspešnejše delo potrebujejo 

več dodatnega strokovnega izobraževanja. 

H2: Vzgojitelji so bolj kot pomočniki vzgojiteljev motivirani za programe nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja. 

H3: Dodatna izobraževanja vzgojiteljev večinoma izpolnijo pričakovanja udeležencev 

izobraževanj.  

 

6.3 Raziskovalna metoda 

V diplomski nalogi bom uporabila deskriptivno in kavzalno-eksperimentalno metodo 

pedagoškega raziskovanja. Empirični del sem izvedla s pomočjo kvantitativne raziskave.  
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6.4 Raziskovalni vzorec  

Uporabila sem neslučajnostni (priložnostni) vzorec pri strokovnih delavkah vrtcev v Šoštanju 

in v Velenju. V raziskavi je sodelovalo 20 vzgojiteljic iz vrtcev v  Šoštanju in  10 vzgojiteljic 

iz vrtcev v Velenju. Prav tako je v raziskavi zavzetih 10 pomočnic vzgojiteljic iz vrtcev v  

Šoštanju ter  20 pomočnic vzgojiteljic iz vrtcev v Velenju. 

 

6.5 Merski instrumenti 

Za zbiranje podatkov sem uporabila vprašalnik kombiniranega tipa. V vprašalniku sem 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic spraševala o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju. 

Vprašalnik je vseboval dva zaprta vprašanja, kjer sem spraševala po izobrazbi ter nazivu vrtca, 

v katerem so zaposlene, šest polodprtih vprašanj, eno odprto vprašanje, kjer me je zanimala 

udeležba na seminarjih oz. na drugih oblikah nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v 

zadnjih dveh šolskih letih, eno vprašanje zaprtega tipa z več možnimi odgovori ter 

petstopenjsko lestvico stališč. 

 

6.6 Postopki obdelave podatkov 

Odgovore rešenih vprašalnikov bom analizirala in ovrednotila s pomočjo programa Microsoft 

Office Excel. Anketna vprašanja sem tabelarično in grafično prikazala z navedbo absolutnih (f) 

in odstotnih (f %) vrednosti ter izračunala aritmetično sredino.   

 

7. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

7.1 Za uspešnejše delo potrebujemo več dodatnega strokovnega 

izobraževanja 

V vprašalniku sem vzgojiteljice in  pomočnice vzgojiteljic spraševala o ustreznosti  njihove 

izobrazbe. Zanimalo me je katerih oblik nadaljnjega izobraževanje se najpogosteje udeležujejo 

in vpliv oblik izobraževanja na poklicni razvoj.  Zato sem jim v sklopu anketnega vprašalnika 

zastavila tri vprašanja, eno polodprto raziskovalno vprašanje, eno zaprto vprašanje z več 

možnimi odgovori ter petstopenjsko lestvico stališč.  

Najprej sem jim zastavila naslednje vprašanje: Ali menite, da je vaša izobrazba oz. dosežen nivo 

znanja ustrezen in odgovarja zahtevam vašega delovnega mesta? Anketiranke so izbirale med 

naslednjimi odgovori: 
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a) Da,  dodatnega izobraževanja in usposabljanja ne potrebujem, potreboval/a sem le 

veliko praktičnih izkušenj. 

b) Da, vendar sem v začetku potreboval/a veliko dodatnega izobraževanja in 

usposabljanja.  

c) Na začetku je bila ustrezna, kasneje pa so se pojavile potrebe, zaradi katerih sem se 

moral/a dodatno izobraževati in usposabljati. 

d) Da, vendar stalno čutim potrebo po dodatnem izobraževanju in usposabljanju. 

e) Ne, menim, da moja izobrazba ni ustrezna. 

f) Drugo. 

 

 

 Ustreznost znanja zahtevam delovnega mesta 

 

V veliki večini (24 oz. 80,0 %) so vzgojiteljice mnenja, da njihova izobrazba ustreza zahtevam 

delovnega mesta, vendar stalno čutijo potrebo po dodatnem izobraževanju in usposabljanju. 2 

vzgojiteljici oz. 6,6 % vzgojiteljic pa je mnenja, da dodatnega izobraževanja in usposabljanja 

ne potrebujejo, potrebujejo le veliko praktičnih izkušenj. Podobne rezultate lahko opazimo pri 

pomočnicah vzgojiteljic, kjer je več kot polovica anketiranih pomočnic (17 oz. 56,7 %) mnenja, 

da njihova izobrazba ustreza zahtevam delovnega mesta, vendar stalno čutijo potrebo po 

dodatnem izobraževanju in usposabljanju. 7 oz. 23,3 % pomočnic vzgojiteljic pa je mnenja, da 
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je njihova izobrazba na začetku bila ustrezna, kasneje pa so se pojavile potrebe, zaradi katerih 

so se morale dodatno izobraževati in usposabljati.  

 

V nadaljevanju sem zastavila vprašanje katera oblika nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja najbolj vpliva na poklicni razvoj vzgojiteljic ter pomočnic vzgojiteljic. 

Anketiranke so ocenile posamezne oblike nadaljnjega izobraževanja z oceno od 0 do 5, pri 

čemer pomeni število 0, da udeleženke te oblike ne poznajo, številka 5 pa pomeni, da ima oblika 

izobraževanja in usposabljanja velik vpliv na njihov poklicni razvoj.  

 

Oblika nadaljnjega izobraževanja Ocena 

vzgojiteljic 

 

Ocena 

pomočnic 

vzgojiteljic 

1. Stalno strokovno spopolnjevanje (po katalogu) 3,93 4,46 

2. Programi izpopolnjevanja (npr. moduli) 3,36 3,51 

3. Usposabljanje znotraj institucije, kjer ste zaposleni 4,46 4,19 

4. Udeležba na konferencah ali strokovnih srečanj 4,23 4,14 

5. Študijske skupine (oz. mreže šol) 3,19 3,43 

6. Timsko delo 4,42 4,41 

7. Supervizija 3,78 3,27 

8. Branje strokovne literature 4,1 4,29 

9. Znanstveno raziskovanje 3,38 3,78 

10. Visokošolski ali magistrski študij na Pedagoški ali 

kakšni drugi fakulteti        

4,19 4,02 

11. Drugo: 0 4 

Tabela 1: Oblika nadaljnjega izobraževanja 

 

Čeprav so vse oblike nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja visoko ocenjene, bi izpostavila 

samo tiste, ki so dobile najvišjo oceno tako pri vzgojiteljicah kot pri pomočnicah vzgojiteljic. 

Po rezultatih sodeč je zelo pomembno branje strokovne literature, saj so to obliko vzgojiteljice 

ocenile z 4,1, pomočnice pa s 4,29. Usposabljanje znotraj inštitucije, v kateri so zaposlene je 

bilo ocenjeno pri vzgojiteljicah z oceno 4,46, pri pomočnicah pa z oceno 4,19. Študij je zelo 

pomemben za vzgojiteljice, ki so mu namenile oceno 4,19, prav tako pa tudi za pomočnice, ki 

so to obliko izobraževanja ocenile z oceno 4,02, iz česar sklepam, da so tudi pomočnice 
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vzgojiteljic mnenja, da bi jim študij veliko pripomogel pri  njihovem poklicnem razvoju. 

Najnižje ocenjena oblika nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja pri vzgojiteljicah so z 

oceno 3,19 študijske skupine. Menim, da bi ta oblika morala biti višje ocenjena, saj so prav 

študijske skupine najprimernejša oblika za deljenje lastnih izkušenj ter znanj ter za možnost 

medsebojne komunikacije. Pri pomočnicah vzgojiteljic pa je najnižje ocenjena supervizija, z 

oceno 3,27, morda zato, ker te oblike ne poznajo najbolje.  

V sklopu prve hipoteze me je zanimalo tudi katere oblike nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic najpogosteje izberejo, ko se odločajo za 

nadaljnje izobraževanje in usposabljanje. Anketiranke so lahko izbirale med 11 možnimi 

odgovori (glej legendo pod grafom).   

 

 Izbor oblik nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

Legenda:  

ODG. 1: stalno strokovno spopolnjevanje (po katalogu) 

ODG. 2: programi izpopolnjevanja (npr. moduli)  

ODG. 3: usposabljanje znotraj institucije, kjer ste zaposleni 

ODG. 4: udeležba na konferencah ali strokovnih srečanj 

ODG. 5: študijske skupine (oz. mreže šol) 

ODG. 6: timsko delo 

ODG. 7: supervizija 
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ODG. 8: branje strokovne literature 

ODG. 9: znanstveno raziskovanje 

ODG. 10: visokošolski ali magistrski študij na Pedagoški ali kakšni drugi fakulteti   

ODG. 11: drugo 

Ko se vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic odločajo za udeležbo na nadaljnjem izobraževanju 

in usposabljanju, izberejo naslednje oblike nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja (rezultati 

ankete): stalno strokovno spopolnjevanje (po katalogu) je zelo pomembno za 8 vzgojiteljic 

(26,7 %) in 13 pomočnic (43,4 %) od vseh, ki so sodelovale v anketi. Za večino vzgojiteljic (25 

oz. 83,3 %) in pomočnic vzgojiteljic (30 oz. 100 %) je izrednega pomena usposabljanje znotraj 

inštitucije, kjer so zaposlene. Udeležba na konferencah ali strokovnih srečanjih je pomembna 

za 15 vzgojiteljic (50 %) in 10 pomočnic vzgojiteljic (33,3 %). Študijske skupine pomembno 

vplivajo na poklicni razvoj 14-ih vzgojiteljic (46,7 %) in 3-h pomočnic vzgojiteljic (10 %). 

Timsko delo je po anketi zelo pomembno za 18 vzgojiteljic (60%) in 15 pomočnic vzgojiteljic 

(50 %), branje strokovne literature pa je zelo pomembno za 10 vzgojiteljic (33,3 %)  in 11 

pomočnic vzgojiteljic (36,7 %).  

Prvo hipotezo (H1), da se vzgojiteljice bolj kakor pomočnice vzgojiteljic strinjajo, da za 

uspešnejše delo potrebujejo več dodatnega strokovnega izobraževanja, potrdimo, ko govorimo 

o potrebi po nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju, saj kar 24 oz. 80 % vzgojiteljic pravi, 

da stalno čutijo potrebo po nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju.  Zavržemo pa jo, ko 

govorimo o pomenu nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za njihov profesionalni 

razvoj, kajti 16 vzgojiteljic (53,4 %) in 23 pomočnic vzgojiteljic (76,6 %) meni, da je 

nadaljnje  izobraževanje in usposabljanje pomembno za njihovo nadgradnjo profesionalnega 

znanja.   

 

7.2 Motiviranost za programe nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja 

  

Najprej so me zanimali vzroki vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic za udeležbo na 

izobraževanjih in vzroki za neudeležbo na le-teh. Prav tako me je zanimala povprečna udeležba 

vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic na seminarjih v zadnjih dveh šolskih letih ter na čigavo 

pobudo so se seminarjev udeležile. V anketnem vprašalniku sem postavila naslednje vprašanje: 
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V čem je glavni razlog, da ste se v preteklosti udeležili kakšnega nadaljnjega izobraževanja 

in/ali usposabljanja? Anketiranke so izbirale med naslednjimi odgovori:   

a) Zdi se mi zelo pomembno za moj profesionalni razvoj. 

b) Zato, ker mi to daje možnost, da nadgradim in/ali izpopolnjujem svoje profesionalno 

znanje.  

c) Zelo je pomembno za moje napredovanje v šolstvu in za ohranjanje ustreznega nivoja 

izobrazbe. 

d) Nekatera izobraževanja so obvezna in se jim ne morem izogniti. 

e) Dajejo mi možnost, da sem odsoten/a z dela.  

f) Dajejo mi možnost, da srečam druge učitelje in z njimi izmenjujem izkušnje in stališča. 

g) Drugo. 

 

 

 Motivi in dejavniki, ki vplivajo na odločitev za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje 

 

Legenda: 

ODG. A: Zdi se mi zelo pomembno za moj profesionalni razvoj. 

ODG. B: Zato, ker mi to daje možnost, da nadgradim in/ali izpopolnjujem svoje profesionalno      

znanje.  

ODG. C: Nekatera izobraževanje so obvezna in se jim ne morem izogniti. 

 

Iz rezultatov je razvidno, da je kar 16 oz. 53,4 %  vzgojiteljic mnenja, da  jim nadaljnje 

izobraževanje in usposabljanje daje možnost, da nadgradijo in/ali izpopolnijo svoje 

profesionalno znanje, 10 oz. 33,3 % vzgojiteljic meni, da je nadaljnjo izobraževanje in/ali 
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usposabljanje pomembno za njihov profesionalni razvoj,  4 oz. 13,3 % vzgojiteljic pa se 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja udeleži zaradi tega, ker so nekatera izobraževanja 

obvezna in se jim ne morejo izogniti. 

Pri pomočnicah vzgojiteljic pa rezultati ankete kažejo, da je 7 pomočnic oz. 23,4 % mnenja, da 

je nadaljnje izobraževanje in usposabljanje pomembno za njihov profesionalni razvoj, kar 23 

oz. 76,6 % pomočnic pa se strinja s trditvijo, da  jim nadaljnje izobraževanje in usposabljanje 

daje možnost, da nadgradijo in/ali izpopolnijo svoje profesionalno znanje. 

V nadaljevanju me je zanimalo, kateri je glavni razlog, da se nadaljnjih izobraževanj in 

usposabljanj ne udeležujejo pogosteje (glej prilogo 1, vprašanje št. 4). 

 

 

 Vzroki za neudeležbo na nadaljnjih izobraževanjih in usposabljanjih 

Legenda: 

ODG. A: Rad/a bi se jih udeležil/a pogosteje, toda za to mi nihče ne zagotovi sredstev. 

ODG. B: Vodstvo šole mi ne omogoča udeležbe (npr. težave z nadomeščanji, 

nezainteresiranost vodstva šole za izbrano področje …). 

ODG. C: Prevelika oddaljenost kraja izobraževanja. 

ODG. D: Zaradi slabih izkušenj iz preteklosti (neaktualne vsebine, slaba organizacija …). 

ODG. E: Zaradi pomanjkanja časa in preobremenjenosti z drugimi dejavnostmi. 

ODG. F: Udeležil/a sem se toliko seminarjev, kot sem se jih želel/a. 

 

Z grafa je razvidno, da so vzgojiteljice v veliki meri, kar 16 oz. 53,4 %  mnenja, da so se 

udeležile toliko seminarjev kot so si same želele. 6 oz. 20 % vzgojiteljic pa je mnenja, da jim 
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zaradi preobremenjenosti z drugimi dejavnosti zmanjkuje časa za udeležbo na dodatnih 

izobraževanjih in usposabljanjih. Prav tako so pomočnice vzgojiteljic v veliki meri (14 oz.  

46,7 %) mnenja, da so se lahko udeležile toliko izobraževanj kot so same želele, 11 oz. 36,6 % 

pomočnic vzgojiteljic pa pravi, da jim zaradi preobremenjenosti z drugimi dejavnosti 

zmanjkuje časa za udeležbo na dodatnih izobraževanjih in usposabljanjih.  

 

V sklopu motiviranosti za programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja me je zanimalo 

tudi, na čigavo pobudo so se seminarja/-ev udeležili? Anketiranke so prav tako izbirale med 

možnimi odgovori: 

a)  Na osebno željo. 

b) Na pobudo vodstva šole. 

c) K udeležbi so me pritegnili kolegi. 

d) Drugo. 

 

 Pobudniki za udeležbo na nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju 

 

Z rezultatov je razvidno, da se kar 18 oz. 60,0 % vzgojiteljic nadaljnjih izobraževanj in 

usposabljanj udeležijo na pobudo vodstva, 10 oz. 33,3 % vzgojiteljic pa na osebno željo. Kot je 

razvidno z grafa, se pomočnice vzgojiteljic za udeležbo na nadaljnjih izobraževanjih in 

usposabljanjih odločajo v enaki meri zaradi pobude vrtca in pa zaradi osebne želje, in sicer 14 

oz. 46,7 % pomočnic. 

   

Ker me je zanimalo, ali obstajajo razlike med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic glede 

udeležbe na nadaljnjih izobraževanjih in usposabljanjih, sem v anketnem vprašalniku zastavila 
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naslednje vprašanje: Koliko seminarjev oz. drugih oblik iz ponudbe nadaljnjega izobraževanja 

in usposabljanja ste se udeležili v zadnjih dveh šolskih letih? 

 

Ko sem analizirala podatke sem ugotovila, da med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic 

ni razlik glede udeležbe na nadaljnjih izobraževanjih in usposabljanjih, saj je povprečno število 

nadaljnjih izobraževanj in usposabljanj pri vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljic enako, in 

sicer 6 izobraževanj v zadnjih dveh letih.  

Druge hipoteze (H2), da so vzgojiteljice bolj kot pomočnice vzgojiteljic motivirane za 

programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ne morem potrditi. Rezultati ankete 

namreč kažejo na to, da motivacija vzgojiteljic ni večja od motivacije pomočnic vzgojiteljic. 

Anketa je namreč pokazala, da se na osebno željo udeležuje izobraževanj in usposabljanj več 

pomočnic vzgojiteljic kot pa vzgojiteljic. To je še dodatni pokazatelj, da so morda pomočnice 

v določeni meri bolj motivirane za programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, saj so 

morda motivirane za napredovanje na delovnem mestu. 

7.3 Izpolnitev pričakovanj na dodatnih izobraževanjih in 

usposabljanjih   

Zanimalo me je, kako pogosto vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic na straneh Ministrstva 

za izobraževanje, znanost in šport  ter drugih zavodov in institucij najdejo za njih zaželene 

teme nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, prav tako me je zanimalo ali nadaljnja 

izobraževanja in usposabljanja izpolnijo njihova pričakovanja in potrebe.  

V anketnem vprašalniku sem postavila vprašanje, kako pogosto najdejo za njih 

zaželene/relevantne teme v ponudbi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja na straneh 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter drugih zavodov in inštitucij.  Anketiranke 

so izbirale med naslednjimi odgovori:  

a) vedno 

b) večinoma 

c) včasih 

d) nikoli 

e) drugo 
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 Uspešnost vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic pri iskanju želenih tem na spletnih mestih 

 

Kot je z grafa razvidno je večina vzgojiteljic (17 oz. 56,7 %) mnenja, da na straneh Ministrstva 

za izobraževanje, znanost in šport ter drugih zavodov in institucij le včasih najdejo za njih 

zaželene teme nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Pri pomočnicah vzgojiteljic pa slaba 

polovica anketiranih (14 oz. 47 %) meni, da na straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost 

in šport ter drugih zavodov in institucij večinoma najdejo za njih zaželene teme nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja. 

 

V nadaljevanju sem jim postavila vprašanje, ali nadaljnja izobraževanja in usposabljanja za 

strokovne delavce v vrtcih izpolnijo njihova pričakovanja in potrebe v zvezi z nadaljnjim 

izobraževanjem in usposabljanjem. Želela sem, da svoj odgovor utemeljijo. 

 

Ugotovila sem, da dodatna izobraževanja za strokovne delavce v vrtcih v celoti izpolnijo 

pričakovanja in potrebe, ki jih imajo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v zvezi z 

nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem, saj je anketa pokazala, da se s tem strinjajo vse 

anketiranke oz. je rezultat 100 %. To utemeljujejo z naslednjimi trditvami: 

-  na dodatnih izobraževanjih obstaja možnost velike izbire vsebin;  

- izbira izobraževanj je vedno kvalitetna; 

- novitete, ki so na teh izobraževanjih predstavljene, so vedno zelo zanimive in uporabne pri 

vsakodnevnem delu v skupini in možnost uporabe le-teh v praktičnih primerih; 

- z udeležbo na izobraževanjih je možno usvojeno znanje primerjati z delom v ostalih 

skupinah; 
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- z izobraževanji večina udeležencev pridobi nove ideje in izkušnje.   

Hipotezo (H3), da  dodatna izobraževanja vzgojiteljev večinoma izpolnijo pričakovanja 

udeležencev izobraževanj potrdim, saj se vse vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic strinjajo s 

trditvijo, da nadaljnja izobraževanja in usposabljanja za strokovne delavce v vrtcih izpolnijo 

njihova pričakovanja in potrebe v zvezi z nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem.  
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8. SKLEP 

V svoji diplomski nalogi sem predstavila pomen izobraževanja in usposabljanja vzgojiteljic. Za 

njihovo delo so zelo pomembna načela, po katerih delujejo, zelo pomembno pa je tudi nadaljnje 

izobraževanje in usposabljanje te strukture zaposlenih. Prav tako so v diplomski nalogi 

predstavljene oblike oziroma vrste izobraževanja odraslih, še bolj podrobno pa vzgojiteljev. 

 

Empirični del naloge temelji na analizi anketnega vprašalnika o dodatnem izobraževanju in 

usposabljanju vzgojiteljic oz. pomočnic vzgojiteljic. Prvo hipotezo (H1), da se vzgojiteljice bolj 

kakor pomočnice vzgojiteljic strinjajo, da za uspešnejše delo potrebujejo več dodatnega 

strokovnega izobraževanja, potrdimo, ko govorimo o potrebi po nadaljnjem izobraževanju in 

usposabljanju. Zavržemo pa jo, ko govorimo o pomenu nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja za njihov profesionalni razvoj. Druge hipoteze (H2), da so vzgojiteljice bolj kot 

pomočnice vzgojiteljic motivirane za programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ne 

morem potrditi. Rezultati ankete namreč kažejo na to, da motivacija vzgojiteljic ni večja od 

motivacije pomočnic vzgojiteljic. V celoti pa drži dejstvo, da vsa dodatna izobraževanja 

vzgojiteljic oz. pomočnic vzgojiteljic vedno izpolnijo njihova pričakovanja glede udeležbe na 

dodatnih izobraževanjih in usposabljanjih, zato hipotezo (H3), da  dodatna izobraževanja 

vzgojiteljev večinoma izpolnijo pričakovanja udeležencev izobraževanj, potrdim. 

 

Na osnovi vsega navedenega lahko zaključim, da dodatno izobraževanje in usposabljanje 

vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic pomembno prispeva k njihovemu nadgrajevanju znanja in 

rasti profesionalnega razvoja, zato sem mnenja, da je potrebno vse te aktivnosti obdržati na 

enakem nivoju ali pa jih v okviru danih možnosti še nadgrajevati.  
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Spoštovani! 

Sem študentka diplomskega študija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani - smer Predšolska vzgoja. Za 

svojo diplomsko nalogo z naslovom Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje vzgojiteljev za uspešno 

vzgojno delo potrebujem mnenja o ter tematiki od vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, zato Vas 

naprošam, da izpolnite anonimni vprašalnik. Rezultate bom uporabila izključno v raziskovalne 

namene.  

Prosim Vas, da vprašalnik pozorno preberete in se pri vsakem vprašanju odločite za en odgovor, s 

katerim se najbolj strinjate. To storite tako, da obkrožite črko oz. številko pred ustreznim odgovorom. 

Odgovarjajte čim bolj iskreno. 

Za Vaše sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem. 

Barbara Makovšek 

1. Kakšna je Vaša izobrazba? 

a) Vzgojiteljica 

b) Pomočnica vzgojiteljice 

 

2. V katerem vrtcu ste zaposleni? 

a) Vrtec Šoštanj 

b) Vrtec Velenje 

 

3. V čem je glavni razlog, da ste se v preteklosti udeležili kakšnega nadaljnjega izobraževanja in/ali 

usposabljanja? 

a) Zdi se mi zelo pomembno za moj profesionalni razvoj. 

b) Zato, ker mi to daje možnost, da nadgradim in/ali izpopolnjujem svoje profesionalno znanje.  

c) Zelo je pomembno za moje napredovanje v šolstvu in za ohranjanje ustreznega nivoja 

izobrazbe. 

d) Nekatera izobraževanje so obvezna in se jim ne morem izogniti. 

e) Dajejo mi možnost, da sem odsoten/a z dela.  

f) Dajejo mi možnost, da srečam druge učitelje in z njimi izmenjujem izkušnje in stališča. 

g) Drugo: _______________________________________________________________.  

 

4. Kateri je glavni razlog, da se nadaljnjih izobraževanj in usposabljanj ne udeležujete pogosteje? 

a) Rad/a bi se jih udeležil/a pogosteje, toda za to mi nihče ne zagotovi sredstev. 

b) Vodstvo šole mi ne omogoča udeležbe (npr. težave z nadomeščanji, nezainteresiranost vodstva 

šole za izbrano področje …). 

c) Prevelika oddaljenost kraja izobraževanja. 

d) Zaradi slabih izkušenj iz preteklosti (neaktualne vsebine, slaba organizacija …). 

e) Zaradi pomanjkanja časa in preobremenjenosti z drugimi dejavnostmi. 

f) Udeležil/a sem se toliko seminarjev, kot sem se jih želel/a. 

g) Drugo:_______________________________________________________________.  

PRILOGA Št.1: Anketni vprašalnik 



 

 

5. Ali menite, da je vaša izobrazba oz. dosežen nivo znanja ustrezen in odgovarja zahtevam vašega 

delovnega mesta? 

a) Da,  dodatnega izobraževanja in usposabljanja ne potrebujem, potreboval/a sem le veliko 

praktičnih izkušenj. 

b) Da, vendar sem v začetku potreboval/a veliko dodatnega izobraževanja in usposabljanja.  

c) Na začetku je bila ustrezna, kasneje pa so se pojavile potrebe, zaradi katerih sem se moral/a 

dodatno izobraževati in usposabljati. 

d) Da, vendar stalno čutim potrebo po dodatnem izobraževanju in usposabljanju. 

e) Ne, menim, da moja izobrazba ni ustrezna. 

f) Drugo: _______________________________________________________________. 

 

6. Koliko seminarjev oz. drugih oblik iz ponudbe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ste se 

udeležili v zadnjih dveh šolskih letih? _____________________________________. 

 

7. Na čigavo pobudo ste se seminarja/-ev udeležili? 

a) Na osebno željo. 

b) Na pobudo vodstva šole. 

c) K udeležbi so me pritegnili kolegi. 

d) č)  Drugo: _______________________________________________________________. 

 

8. Navedenih je nekaj oblik nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Prosim Vas, da pri vsaki obliki 

obkrožite eno izmed številk od 0 do 5, glede na to, kako posamezna oblika  vpliva na Vaš poklicni 

razvoj. Možnost imate tudi dopisati kakšno od obliko, za katero se vam zdi, da na seznamu manjka. 

Če katere od oblik ne poznate, obkrožite številko 0. 

 

Vpliv na Vaš poklicni razvoj:  

Trditev:                                                                                                            nič     malo                        veliko           

1. stalno strokovno spopolnjevanje (po katalogu) 0 1 2 3 4 5 

2. programi izpopolnjevanja (npr. moduli) 0 1 2 3 4 5 

3. usposabljanje znotraj institucije, kjer ste zaposleni 0 1 2 3 4 5 

4. udeležba na konferencah ali strokovnih srečanj 0 1 2 3 4 5 

5. študijske skupine (oz. mreže šol) 0 1 2 3 4 5 

6. timsko delo 0 1 2 3 4 5 

7. supervizija 0 1 2 3 4 5 

8. branje strokovne literature 0 1 2 3 4 5 

9. znanstveno raziskovanje 0 1 2 3 4 5 

10. visokošolski ali magistrski študij na Pedagoški ali kakšni drugi 

fakulteti (ime študija:________________________)                        

0 1 2 3 4 5 

11. drugo: 0 1 2 3 4 5 

 



 

 

9. Pri naštetih oblikah nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja izberite 3, ki jih največkrat izberete, 

ko se odločate za udeležbo na nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju.  

Svojo izbiro označite z x. 

 

Trditev: 

1. stalno strokovno spopolnjevanje (po katalogu)  

2. programi izpopolnjevanja (npr. moduli)  

3. usposabljanje znotraj institucije, kjer ste zaposleni  

4. udeležba na konferencah ali strokovnih srečanj  

5. študijske skupine (oz. mreže šol)  

6. timsko delo  

7. supervizija  

8. branje strokovne literature  

9. znanstveno raziskovanje  

10. visokošolski ali magistrski študij na Pedagoški ali kakšni drugi 

fakulteti (ime študija:__________________________)                        

 

11. drugo:  

 

 

10. Kako pogosto najdete za vas najbolj zaželene/relevantne teme v ponudbi nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja na straneh Ministrstva in drugih zavodov ter inštitucij? 

a) Vedno 

b) Večinoma 

c) Včasih 

d) Nikoli 

e) Drugo: ______________________________________________________________. 

 

 

11. Dodatna izobraževanja za strokovne delavce v vrtcih izpolnijo moja pričakovanja in potrebe v zvezi 

z nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem. 

a) DA 

b) NE 

Utemeljite svojo izbiro: ____________________________________________________. 


