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POVZETEK 

 

V življenju nenehno rastemo tako osebnostno kot profesionalno. Osebnostni razvoj je za 

vzgojitelja kot vzornika mnogih otrok, mladih novih generacij, izrednega pomena. Vzgojitelji 

so z otroki v njihovem najobčutljivejšem obdobju, saj se ti v tem obdobju psihofizično in 

osebnostno razvijajo. Prav tako pa ne gre zanemariti pomembne vloge profesionalnega 

razvoja pri vzgojiteljevem funkcioniranju v vrtcu. V diplomskem delu obravnavam 

profesionalni in osebnostni razvoj vzgojiteljev predšolskih otrok. Poleg skrbi za vsakega od 

omenjenih vidikov razvoja poudarim tudi njuno povezanost in povezanost profesionalnega 

življenja z zasebnim. V empiričnem delu diplomskega dela sem raziskala, kaj vse vpliva na 

vzgojiteljevo funkcioniranje v vrtcu, kako skrbijo za svojo osebnostno in profesionalno rast 

ter kako ju povezujejo. Raziskava temelji na kvalitativni metodi raziskovanja. Podatki so bili 

pridobljeni s pomočjo vnaprej izdelanih vprašanj in podvprašanj. S kvalitativno analizo šestih 

intervjujev z vzgojitelji in vzgojiteljicami različnih starosti, različnih delovnih dob, izobrazbe 

in spola sem ugotovila, da na različne načine skrbijo tako za svojo osebnostno kot 

profesionalno rast ter da se vsem zdi povezovanje obeh vidikov razvoja izrednega pomena. 

Večina intervjuvancev meni, da ni možno profesionalno rasti brez osebnostne rasti. Pri skrbi 

za osebnostni razvoj med intervjuvanci prevladujejo športna dejavnost, stik z naravo in 

pogovor o službenih dilemah z družinskimi člani ali v družbi. Za profesionalni razvoj pa 

večina intervjuvancev skrbi z obiski raznih seminarjev, izobraževanj in branjem strokovne 

literature. Večina intervjuvancev meni, da njihovo zasebno življenje vpliva na delo v vrtcu in 

nasprotno. 

 

Ključne besede: osebnostni razvoj, profesionalni razvoj, vrtec, vzgojiteljica. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Combining professional life and personal growth of a kindergarten teacher 

 

One grows constantly throughout one’s life, personally as well as professionally. For a 

kindergarten teacher, as a role model for many young generations, their personal development 

is of utmost importance. They spend time with children during their most delicate period 

when children develop psycho-physically and personally. Thereby we must not neglect the 

important role professional development has on the teacher’s performance in kindergarten. 

My diploma thesis deals with professional and personal development of kindergarten 

teachers. Besides looking into each of the aforementioned view points of development I also 

emphasize their interaction, as well as the interaction of professional and private life. 

 

In the empiric part of my diploma thesis I researched what influences the teacher’s 

performance in kindergarten, how the kindergarten teachers attend to their personal and 

professional growth and how they intertwine the two. My research is based on the quantitative 

research method. The data was acquired by analyzing six interviews with kindergarten 

teachers of different ages, lengths of work experience, different education and genders. Based 

on that I established that the kindergarten teachers tend to their personal, as well as 

professional growth, in different ways and that they all find it extremely important to 

intertwine the two. Most interviewees believe that professional growth is not possible without 

personal growth. In their care for their personal development the majority prefers sports 

activity, being in touch with nature and talking about professional dilemmas with their family 

members or in the company of others. Most interviewees develop professionally by attending 

different seminars, lectures and reading professional literature. The majority of interviewees 

also believe that their personal life affects their work in kindergarten and vice versa. 

 

Key words: personal development, professional development, kindergarten, kindergarten 

teacher. 
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UVOD 

 

Kakovostna vzgoja ter izobraževanje otrok in mladine sta zelo odvisna od dobrega vzgojitelja. 

Časi se hitro spreminjajo in od pedagoškega delavca se zahteva vse več. »Vzgojitelj je 

neprestano izpostavljen različnim pritiskom ožjega in širšega družbenega okolja in se mora 

vedno znova potrjevati v svoji vlogi« (Jelenkovič, 1999). Vzgojitelj se stalno izpopolnjuje in 

razvija nove kompetence ter skrbi za svoj profesionalni razvoj. »Vzgojiteljev profesionalni 

razvoj bi tako lahko opredelili kot proces vseživljenjskega učenja, ki vključuje vzgojiteljevo 

osebnostno, poklicno in socialno dimenzijo« (Hmelak, 2012). Obenem pa je to proces (Vonta, 

2005, po Hmelak, 2012, str. 1), »v katerem lahko dosežemo uravnoteženost v uresničevanju 

vseh dimenzij profesionalnosti in s tem višjo kakovost svojega dela ter zadovoljstva pri delu«. 

Od njega se ne pričakuje le skrb za profesionalno, temveč tudi za osebnostno rast. 

 

Vzgojitelj je učitelj mladine, kar pomeni, da neposredno vpliva na vzgojo in razvoj otrok. 

Otroci se ravnajo predvsem po vzorih, s katerimi so v stiku vsak dan – torej poleg staršev tudi 

vzgojitelji (Zalokar Divjak, 1998). Witkin (1999) pravi, da imajo otroci srečo, če so osebe v 

njihovi okolici pozitivni vzori. Tudi Severe (2000) pravi, da odrasli v otrokovi okolici lahko 

močno vpliva na naučeno. Torej, treba je paziti, kaj oseba govori in počne v otrokovi bližini, 

slednje pa vpliva na otrokovo mišljenje in vedenje. 

 

Prav tako je od vzgojitelja odvisno tudi počutje otrok v vrtcu. Če se bo otrok v okolju počutil 

varnega in gotovega, bo lahko brezskrbno raziskoval in izražal radovednost do okolice 

(Horvat in Magajna, 1987). Da pa se bo počutil sprejetega, ljubljenega, domačega, pa je 

odvisno od vzgojitelja oz. njegovega profesionalnega in osebnega razvoja ter njegovega 

počutja in osebnosti. 

 

Omenila sem, da je počutje otrok odvisno tudi od počutja vzgojitelja. Človek vsakodnevno 

prihaja na delovno mesto z različnim razpoloženjem, toda le na nekaterih delovnih mestih s 

tem neposredno vpliva tudi na druge ljudi – v poklicu vzgojitelja – in otroke. Tako ne gre 

zanemariti vzgojiteljevega počutja in čustev ter vpliva teh na otroke. 

 

Cilj diplomskega dela je ugotoviti, kako vzgojitelji skrbijo za svojo profesionalno in osebno 

rast, kako ju povezujejo ter ali se jim to sploh zdi potrebno. Pomembno se mi zdi tudi 
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raziskovanje vpliva vzgojiteljevega zasebnega življenja na poklicno in nasprotno. Vzgojitelj 

vsakodnevno prihaja v vrtec z različnim razpoloženjem, ki ga deloma prinese od doma, 

deloma pa je povezano z delom in odnosi v kolektivu. Zanima me, kaj vpliva na vzgojiteljevo 

delo v vrtcu, kako obvladuje negativne vplive na delovnem mestu in kako njegovo počutje 

vpliva na njegovo delo z otroki. Zanima me tudi, ali vzgojiteljevo poklicno življenje vpliva na 

njegovo zasebno življenje. 
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1 VLOGA VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK 

 

1.1 Naloge vzgojitelja 

 

Delo vzgojitelja predšolskih otrok je zelo kompleksno in zahtevno. Kot je zapisano v 

programu študija za ta poklic na UL PeF (Predšolska vzgoja, 2015), je temeljni cilj usposobiti 

študentke in študente za kakovostno vzgojno delo z mlajšimi otroki – predšolskimi in otroki v 

prvem razredu devetletne osnovne šole ter za sodelovanje z njihovimi starši, sodelavci in 

drugimi strokovnjaki. Študenti predšolske vzgoje se v procesu izobraževanja seznanijo z 

različnimi pojmovanji otroštva in vzgoje ter pridobijo osnovna teoretična in praktična znanja 

iz posameznih področij dejavnosti v vrtcu, kot so zapisana v Kurikulu za vrtce (1999). 

Vzgojitelji morajo znati komunicirati z otroki in odraslimi ter biti sposobni načrtovati, izvajati 

in kritično analizirati vzgojno delo. Pomemben cilj študija je pridobitev temeljnih in široko 

transfernih znanj, ki bodo omogočala, da si v procesu vseživljenjskega učenja sami iščejo vire 

in načine za pridobitev specifičnih znanj in veščin, ki jih potrebujejo pri delu (Predšolska 

vzgoja, 2015). 

 

Danes se od vzgojitelja poleg profesionalnosti, izobrazbe in znanja pričakuje tudi razne 

osebnostne veščine (Goleman, 2001). »Njegovo vlogo kot vodje vzgojnega procesa, ki 

usmerja, nadzoruje in vse obvladuje, je zamenjala vloga organizatorja, mentorja, svetovalca, 

soigralca, koordinatorja dogajanja, pozornega opazovalca in kritičnega analitika. Vzgojitelj 

je nosilec iniciative in idej, biti mora ustvarjalen, odgovoren, avtonomen in strokovno 

kompetenten« (Hmelak, 2012, str. 49). Od vzgojitelja se torej veliko pričakuje, ob vsem tem 

pa naj bi vzdrževal tudi svoje čustveno ravnotežje in skrbel za zdravo osebno higieno. V 

Kurikulu za vrtce (1999) je zapisano, da naj bi vzgojitelj v vrtcu pristopal pomirjajoče in 

spodbudno. »Vljudnost in spoštovanje v njihovi komunikaciji in vedenju je zgled za otroke« 

(prav tam, str. 22). 

 

Hmelak (2012) pravi, da naloga vzgojitelja ni samo priprava na vzgojno delo v skupini, 

temveč tudi priprava in organizacija prostora. Slednji naj bi imel pester izbor materiala in 

vzgojno-izobraževalnih sredstev. Pomembno je tudi okolje, ki ga vzgojitelj oblikuje za otroke. 

Vloga vzgojitelja je, da oblikuje prijetno, varno in toplo okolje za otroka, v katerem bo imel 
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dovolj možnosti in priložnosti za radovednost in raziskovanje njegovega sveta (Horvat in 

Magajna, 1987). 

 

1.2 Vpliv vzgojitelja na otrokov čustveni razvoj in vedenje 

 

Musek in Pečjak (2001, str. 78) pravita, da »[…] otroci radi posnemajo čustvene reakcije 

oseb, ki jih opazujejo«. 

 

V Kurikulu za vrtce (1999, str. 22) je zapisano, da se »otroci v tem obdobju učijo sporočati 

svoje izkušnje, čustva, vedenja na različne načine, razumeti načine, kako drugi sporočajo in 

predstavljajo lastne izkušnje, učijo se spoštljive in vljudne komunikacije«. Na vzgojitelju torej 

leži kar velika odgovornost. Poleg staršev je vzgojitelj prvi vzor in pomembno vpliva na 

otrokovo življenje in razvoj (Zalokar Divjak, 1998). Eden ključnih načinov otrokovega učenja 

je posnemanje. Otroci nenehno opazujejo okolico, ki jo sestavljajo različni »vzori«. V vrtcu se 

srečujejo s pomembnim odraslim – vzgojiteljem. Slednjega otrok posluša, posnema, sprejme 

njegova razmišljanja, vrednote in prepričanja (Severe, 2000). 

 

Otroci že zelo kmalu po rojstvu pokažejo občutek za empatijo. Zelo kmalu tudi začnejo 

reagirati na občutenja drugih, na začetku še točno ne vedo, ali se to dogaja njim ali nekomu 

drugemu, vendar pa čustva zelo hitro razvijajo (Goleman, 1997). Pomembno je, kako v tem 

obdobju otrokom čustva predstavimo in tudi, kako spodbujamo čustveni razvoj otrok. Otroka 

pedagoški delavec nauči primernega reagiranja na določene situacije, uči ga sočustvovanja, 

nadziranja svojih čustev ipd. Seveda pa mora biti tudi vzgojitelj dovolj močan in discipliniran, 

da lahko ustrezno odreagira v določenih situacijah in pod določenim pritiskom. Goleman 

(2001) meni, da so sposobnosti, kot je uspešno obvladovanje čustev in družbenih spretnosti, 

nujne za človekovo življenje, preživetje in prilagajanje. 

 

Ko ob otrokovem napačnem ali grdem vedenju odreagira vzgojitelj z mirnim glasom, otroka 

nauči, kako ostati miren. S prevzemanjem odgovornosti za svoje napake in dejanja vzgojitelj 

uči otroka sprejemati posledice in biti odgovoren. Ko se odrasli vztrajno trudi in daje svojo 

ljubezen, se otrok od njega nauči vztrajnosti, prejemanja in dajanja ljubezni (Severe, 2000). 
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Vzgojitelj vpliva na otrokovo delovanje, sprejemanje informacij, reagiranje, njegove navade 

in vrednote. Prenos pozitivne energije in pozitivnih vplivov na otroka pa je mogoč le ob 

pozitivni naravnanosti vzgojitelja (Bukovšek, 2003). »Na odnos med vzgojiteljem in otrokom 

vpliva tako osebnost vzgojitelja kot tudi osebnost otroka, njune pretekle izkušnje, sedanja 

pričakovanja in potrebe, znanja, čustva, motivacija, značaj, prepričanja, vrednote, 

sposobnost ustvarjanja medsebojnih odnosov, duhovna razsežnost, pa tudi nezavedni konflikti 

in obrambni mehanizmi, ki jih nosita v sebi« (prav tam, str. 24). 

 

1.3 Subjektivne teorije vzgojiteljev 

 

Da bi vzgojitelj dosegel uspešno profesionalno rast, mora med drugim tudi vidno izražati svoj 

mentalni model (Duffy, 2003 po Vonta, 2005). »Subjektivna pojmovanja, prepričanja o 

poslanstvu in viziji vrtca, o otroštvu, vzgoji in izobraževanju, ki jih ima vsak posameznik, 

predstavljajo filtre, skozi katere vzgojitelj bere nove zahteve, zato so lahko največja ovira 

sprememb« (Vonta, 2005, str. 26). Ti modeli po navadi nasprotujejo nekim novim tezam, zato 

je potrebno, da jih postavljamo v ospredje vseh razgovorov in profesionalnega razvoja 

(Vonta, prav tam). 

 

 B. Marentič Požarnik (2000, str. 8, po Kroflič in sod., 2002) subjektivno teorijo pojmuje kot 

osebno, subjektivno prepričanje oz. idejo o nekem pojavu, s katero si oseba lažje predstavlja 

situacije in se v njih tudi lažje znajde. Subjektivne teorije pogosto oblikujejo tudi čustva in 

vrednote, ki niso nujno zavestne in logične. Večina teoretikov in raziskovalcev poudarja, da to 

niso znanstvene teorije, pač pa neki sestavki prepričanj in mnenj vzgojiteljic, ki predstavljajo 

integracijo vsakdanje prakse, znanj in izkušenj z znanstveno vrednostjo (Turnšek, 2008). 

»Osebe, ki se ukvarjajo s poučevanjem (vzgojo), si v obdobju osebnostnega in strokovnega 

razvoja izoblikujejo specifične razlage in pojmovanja različnih vidikov pedagoškega dela, ki 

se povezuje v zveze pojmovanj. Te zveze pojmovanj imajo pomembne implikacije za praktično 

pedagoško delo« (prav tam, str. 18). Vzgojiteljice jih oblikujejo ob ključnih vprašanjih in 

dilemah, s katerimi se po navadi srečujejo na delovnem mestu. 

 

N. Turnšek (prav tam) opozarja na nujnost izobraževanja pedagoških delavcev, ki spodbuja 

proces ozaveščanja subjektivnih teorij kot ključnega dejavnika profesionalnega razvoja. 
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2 PROFESIONALNI RAZVOJ VZGOJITELJA 

 

V Beli knjigi (2011, str. 467) je profesionalni razvoj vzgojiteljev definiran kot »vseživljenjski 

proces, ki se prične z začetnim izobraževanjem strokovnih delavcev in se zaključi z njihovo 

upokojitvijo«. Profesionalni razvoj sta Jalongo in Isenberg (2000, po Hmelak, 2012) definirala 

kot skupek vrednot, znanja, mišljenja, družbenih in profesionalnih spretnosti, ki usmerjajo 

dejanja oz. delo vzgojitelja predšolskih otrok. »Profesionalnost« je izraz, ki nam pove, da je 

mogoče neko delo opraviti na več različnih kakovostnih načinov. V tem pomenu je 

profesionalnost sopomenka za kakovostno opravljeno delo. Slednja je odvisna od mnogih 

zunanjih in notranjih dejavnikov, ki vsi skupaj v interakciji sestavljajo določena dejanja, 

ravnanja (Bečaj, 1997). Hoyl (1989, po Javornik Krekič, 2008, str. 10) pa profesionalnost 

definira »kot kvaliteto profesionalnih znanj, spretnosti in vrednot, vsebovanih v profesionalni 

praksi [...]«. 

 

Profesionalnost pomeni, da si prizadevamo za neko odličnost, četudi nas nihče ne opazuje. 

»Prav to težnjo, ki vodi k odličnosti, tudi v primeru, če te nihče ne opazuje ali ocenjuje, bi 

lahko imenovali profesionalnost. In končno lahko profesionalni razvoj definiramo kot proces, 

v katerem lahko dosežemo uravnoteženost v uresničevanju vseh dimenzij profesionalnosti in s 

tem višjo kvaliteto svojega dela ter zadovoljstva pri delu« (Vonta, 2005, str. 14). 

 

V vrtcu velikokrat pride do konfliktnih situacij, v katerih mora vzgojitelj hitro odreagirati 

(nima se časa posvetovati z drugimi ali prebrati kakšno strokovno gradivo), zato je torej 

potrebno predhodno strokovno izobraževanje. Nepredvidene situacije so po navadi 

kompleksne in od strokovnjaka se pričakuje, da ustrezno deluje na več področjih hkrati. 

 

Za zagotavljanje kakovosti profesionalnega razvoja skrbijo kakovostni izobraževalni 

programi za strokovne delavce. Prav tako je kakovost odvisna tudi od uvajanja osebja v 

strokovni poklic in od sistemske ter osebne podpore (Bela knjiga, 2011). 

 

M. Hmelak (2012) pravi, da se vzgojitelji v vrtcih pogosto soočajo s stresnimi situacijami. 

Stres in obremenjenost vzgojiteljev močno vplivata na njegovo profesionalno rast. Youngs 

(2000, po Hmelak, 2012) stres definira kot »fizično, kognitivno in kemično reakcijo telesa na 

okoliščine, ki povzročajo zmedenost, razdraženost ali vzburjenost« (str. 46). 
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M. Hmelak (2012) pravi, da so vplivi na vzgojiteljev profesionalni razvoj vedno povezani s 

pričakovanji, ki jih gojijo posamezni vzgojitelji. Med te uvršča predvsem pričakovanja po 

(prav tam, str. 11): 

‒ vseživljenjskem izobraževanju, 

‒ strokovnih izpopolnjevanjih, 

‒ napredovanju (tako v nazive kot plačilne razrede), 

‒ samouresničitvi pri delu, 

‒ ugodnih razmerah pri delu. 

 

Pomemben dejavnik za profesionalno rast vzgojiteljev je tudi njegova motivacija. Za določen 

motivacijski učinek so potrebni precej močni notranji dejavniki in tudi ustrezno vrednotenje 

strokovnega izobraževanja. Notranji motivacijski dejavniki so predvsem lastna želja po rasti, 

uspešnejšem reševanju problemov in konfliktov v skupini, izboljšanju metod dela in želja po 

uspešnejšem delu (Slana, 1997). 

 

»Poklicni razvoj pedagoškega delavca/-ke je nedvomno močno povezan tako s teoretsko (več 

znanja) kot z izkustveno kompetenco« (Kobolt, 1997, str. 26). Avtorica ne prepisuje nadvlade 

niti teoriji niti izkušnjam, temveč zagovarja njuno povezovanje in interakcijo, »kar integrira 

tudi supervizijski proces kot tok izkustvenega učenja in refleksije poklicnega delovanja« (prav 

tam). 

 

Profesionalni razvoj je pomemben tudi za vzgojiteljevo avtonomnost. Če želi biti vzgojitelj 

avtonomen, delovati samostojno in odgovorno, potrebuje primerno strokovno izobrazbo. »Nič 

nam ne pomaga vzgojiteljica, ki odloča in je pri svojih odločitvah avtonomna, če ne ve, o čem 

odloča, čemu in zakaj se tako odloča, če o svojih odločitvah ne zna kritično razmišljati« 

(Vonta, 2005, str. 15). 

 

2.1 Vpliv vodenja vrtca na profesionalni razvoj 

 

V vsakem poklicu je treba skrbeti za svoj profesionalni razvoj. Zaželeno je, da se zanimamo 

za svoj profesionalni razvoj, do neke mere pa je odgovornost, da nas k temu spodbuja in 

omogoča tudi ustanova, v kateri smo zaposleni (Kiriacou, 1997). V vrtcih mora vodstvo 
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ustanove skrbeti za stalni profesionalni razvoj zaposlenih. Potrebno je poskrbeti za strokovni 

razvoj, usposabljanje in podporo vsem pedagoškim delavcem (Peček, 2003). 

 

Bečaj (1997, str. 7) poudarja, da je za kakovostno in profesionalno delo potrebna tudi ustrezna 

urejenost »materialnih in organizacijskih pogojev, s katerimi se ustanova poskuša čim bolj 

približati potrebam in željam svojih strank. Tako prilagajanje seveda ni nikoli popolno«. 

Neke omejitve pri zagotavljanju kakovosti postavlja tudi strokovna doktrina. Zaradi 

upoštevanja slednjih se ustanova strankam (staršem) ne bo prilagodila v primerih, da ti 

zahtevajo nasprotno z zahtevami doktrine. Slednja teži k otrokovemu optimalnemu razvoju in 

od tega ne sme odstopiti (prav tam). Tudi v Kurikulu za vrtce (1999) je zapisano, da starši ne 

smejo posegati v strokovnost institucije. 

 

Vodstvo vrtca ima nalogo zaposlene ozaveščati, da so tudi sami odgovorni za svoj osebnostni 

in profesionalni razvoj. Hkrati jim mora dajati občutek, da je vrtec – njihovo delovno okolje – 

prostor, kjer te svoje potrebe lahko dosežejo in izpolnijo (Peček, 2003). Naloga ravnatelja in 

njegovega vodilnega tima je, da »nudijo podporo svojim zaposlenim, da bodo spoznali in 

prepoznali svoje polne potenciale skozi razvoj veščin in znanja in da jih bodo znali uskladiti s 

sodobnimi potrebami« (prav tam, str. 27). 

 

Blackmore (1991, po Peček, 2003) poudarja tudi pomen profesionalnega razvoja, za katerega 

skrbijo zaposleni sami. Sem sodijo trenutne potrebe v skupini, ki se pokažejo v določenih 

situacijah. Jaruszewicz in Johnston White (2009, po Hmelak, 2012) razlagata, da lahko 

dejavnike, ki spodbujajo profesionalni razvoj, razdelimo na zunanje in notranje. Med zunanje 

umesti zakone, ustanove in politiko, na katere nimamo neposrednega vpliva, med notranje pa 

motivacijo in pristope; na slednje kot posamezniki lahko vplivamo neposredno. 

 

2.2 Timsko delo in odnosi s sodelavci 

 

K razvoju stalne profesionalne rasti pedagoškega delavca aktivno pripomore tudi klima 

znotraj ustanove. Za pozitivno naravnano klimo je značilno kakovostno timsko delo, ki 

temelji na podpori in spoštovanju zaposlenih, skupnem reševanju težav, občutku skupnosti in 

pripadnosti idr. (Kiriacou, 1997). A. Polak (2007) kot enega od dejavnikov, ki vplivajo na 

motiviranost članov v timu, izpostavi tudi osebnostno rast in razvoj. Uspešen profesionalni 



9 

razvoj se oblikuje tudi s pripravljenostjo po medsebojni pomoči med sodelavci, spoštovanjem 

individualnosti in zaupanjem. 

 

Timsko delo A. Polak (2007) opisuje kot sodelovanje dveh ali več strokovno usposobljenih 

učiteljev – vzgojiteljev. Člani naj bi z razdelitvijo vlog, nalog in odgovornosti v timu 

zagotavljali učinkovitost in kakovost medsebojnih in delovnih odnosov. Učitelji oz. vzgojitelji 

imajo priložnost opazovati drug drugega in napredek učencev (prav tam). »Tim se oblikuje na 

temelju pozitivne soodvisnosti in z namenom oblikovanja in doseganja skupnih ciljev« (prav 

tam, str. 10), katerih vsak posameznik zase ne bi mogel dosegati. Cilji v timu so vzgojno-

izobraževalne narave in vplivajo na kakovost poučevanja (prav tam). 

 

Člani tima s tem, ko se odločijo vstopiti v tim, se predstaviti in razkriti drugim, oblikujejo 

medsebojno povezanost. Tako tvorijo skupino ljudi, ki si med seboj zaupa, člani pa si lahko 

izmenjujejo izkušnje, mnenja, problemske situacije, občutke ter povratne informacije drug o 

drugem. Pomembno vlogo oblikovanja medsebojne povezanosti ima tudi sama vizija skupine 

in skupni cilji (prav tam). 

 

Vsakdo si želi in ima pravico do osebne in strokovne podpore na svojem delovnem mestu. 

Poklici v vzgoji in izobraževanju so zaradi psihične in fizične obremenitve še toliko bolj 

izpostavljeni potrebi po medsebojni pomoči in povezanosti. Timsko delo je idealno za 

zapolnjevanje teh potreb, saj nudi članom skupno reflektiranje, omogočanje medsebojne 

pomoči in razvijanje njihove pedagoške prakse. Pozitivni rezultati se kažejo v uspešnosti na 

delovnem mestu in v večji zadovoljenosti v izvajanju vzgoje in izobraževanja (prav tam). 

 

»Timska evalvacija je končna etapa timskega dela in je lahko pomembno izhodišče 

(motivacijski dejavnik) za nadaljnje timsko delo« (prav tam, str. 98). Evalvacija temelji na 

refleksiji in večinoma poteka kot spontani, verbalni, neformalni pogovor različnih področij 

med strokovnimi delavci. Pogosto povezujemo proces timske evalvacije tudi s procesom 

supervizije v timskem delu. Supervizija je proces refleksije posameznika o njegovem 

poklicnem izkustvu in delovanju z namenom, da se zave lastnih subjektivnih teorij in ostalih 

vedenjskih in miselnih poti, da opazi svoje delovno okolje in ima možnost zavestne 

spremembe pri svojem funkcioniranju (prav tam). 
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»Postmoderna družba je družba nenehnih sprememb, ki zahteva prilagajanje tako s strani 

posameznikov kot organizacij« (Hmelak, 2012, str. 3). Vrtci, v katerih so deležni 

izobraževanja vsi zaposleni, so uspešnejši od ostalih (Peček, 2003). M. Hmelak (2012) 

poudarja, da je pomemben odnos med zaposlenimi. Zaposleni naj bi se za čim bolj 

kakovosten razvoj učili tudi drug od drugega. 

 

2.3 Vloga sodelavcev 

 

V pedagoškem delu neke osebe imajo veliko vlogo pri obvladovanju stresa tudi pedagoški 

sodelavci. Oseba, ki se dobro počuti v svojem delovnem okolju in med svojimi sodelavci, ima 

manj tveganja za vnos negativnih dejavnikov na vzgojno delo. Imeti v svojem delovnem 

okolju osebo, kateri lahko zaupaš, pripomore k zniževanju stresa in izboljševanju počutja 

(Youngs, 2001). Poleg tega pa je od delovnega okolja odvisno tudi razpoloženje osebe pri 

delu, motiviranost te in pa tudi učinkovitost dela (Košiček, 1998). 

 

Kadar oseba doživlja kakšno stisko, je zelo pomembno, v kakšnem okolju dela. Če je to 

kolektiv, kjer se zaposleni počuti varnega, samostojnega, avtonomnega in tudi sprejetega, 

povezanega in zmožnega pogovora s sodelavci ob morebitni stiski, ima boljše pogoje za 

razreševanje konfliktnih situacij kot nekdo, ki se ne počuti tako dobro med sodelavci (Žerjav, 

1997). 

 

Vloga sodelavca oz. okolja, v katerem posameznik dela, je pomembna tudi za samoevalvacijo 

zaposlenega. Vzgojitelji so veliko bolj zaprti v nespodbudnem okolju in med sodelavci, kjer 

se ne počutijo sprejeti in spoštovani. V okolju, kjer se bo vzgojitelj počutil varno, pomembno, 

avtonomno, pa bo imel večjo možnost za profesionalni razvoj, saj si bo prizadeval, da usmeri 

pozornost k razvoju šibkejših področij. Samoevalvacija je primeren način razvoja področij, saj 

posameznik zna izvesti selekcijo področij, katerim bo posvetil pozornost (Vonta, 2005). 

 

2.4 Refleksija kot del profesionalnega razvoja 

 

Pomembnost refleksije pri profesionalnem razvoju in poučevanju otrok je med prvimi 

izpostavljal že Dewey (1933, po Turnšek, 2008). Refleksija je poleg razmišljanja o določenem 

dejanju in ideji tudi razumevanje in vrednotenje preteklih dejanj in posledic (prav tam). »Je 
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razmislek o preteklem znanju in izkušnjah, ki spodbuja zorenje in pridobivanje novih 

izkušenj« (Turnšek, 2008, str. 46). A. Polak (2007) meni, da se v procesu refleksije oz. 

avtorefleksije kot osrednje dejanje sproža kognitivni konflikt. Ta osebi omogoča, da kritično 

ovrednoti pretekla dejanja in mišljenja; opazi morebitno neustreznost izvajanja, reagiranja v 

različnih situacijah pogojenega s subjektivnimi teorijami ali obratno, opazi pozitivno potrditev 

svojih teorij in jih ovrednoti s strokovnimi argumenti (prav tam). 

 

2.4.1 Supervizija 

 

»V zadnjih dvajsetih letih je supervizija v slovenskem prostoru postajala za vse, ki so že vrsto 

let v poklicu in za vse tiste, ki šele vstopajo na poklicno pot, zaželena oblika učenja. V njej so 

profili različnih strok prepoznali in izkusili priložnost za refleksijo poklicnih izkušenj, za večji 

vpogled v lastne profesionalne postopke ter priložnost za razvoj strokovne kompetence« 

(Pregelj, Kobentar in sod., 2009, str. 369). 

 

Supervizija je učni in razvojni proces, ki posamezniku omogoča, da preko lastnih pozitivnih 

in negativnih izkušenj ustvarja nova strokovna in osebna spoznanja, da povezuje prakso s 

svojim teoretičnim znanjem in mu pomaga pri razbremenitvi napetosti in stresa ter nadaljuje z 

izgradnjo strokovne identitete (Kobolt in Žorga, 1999). »Predstavlja poseben proces učenja, 

katerega namen je spodbujati refleksijo in samorefleksijo delavca ter dvigovati njegove 

strokovne pristojnosti na višjo kakovostno raven praviloma v poklicih, ki vključujejo čustveno 

intenzivno in metodično zahtevno delo z ljudmi« (Dekleva, 1995, po Kobolt in Žorga, 1999). 

 

3 OSEBNOSTNI RAZVOJ VZGOJITELJA 

 

»Damo in učimo lahko le to, kar smo« (Youngs, 2000, str. 15). 

 

3.1 Pomen vzgojiteljeve osebnosti 

 

Gogala (1966) pravi, da je učiteljeva osebnost tako zelo pomembna za šolsko delo, da 

postavlja v pedagogiki najpomembnejši temelj za uspešnost dela. Ker pa učitelj vzgaja in uči 

otroke, lahko Gogalovo mnenje pripišemo tudi vzgojitelju predšolskih otrok. Vzgojitelj oz. 

»učitelj bo postal pravi mojster v svojem poklicu le tedaj, če bo razen vsega ostalega še 
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osebnostni človek« (prav tam, str. 84). Vzgojitelj, ki je v delu tudi s svojo osebnostjo, bo 

namreč nehote tudi vzgojitelj mladine. Otroci ga začutijo, priznajo, ni jim vseeno, kakšno 

mnenje ima, kakšne so njegove vrednote ipd. V praktičnem »šolskem delu se je pokazalo, da 

učenci vzgojno ne morejo mimo učitelja – osebnosti in da ta nehote vpliva nanje« (Gogala, 

1966, str. 84). 

 

Musek (1997, po Bukovšek, 2003) pravi, da je osebnost enkratna in neponovljiva. Osebnost 

sestavlja neka značilna predstava vizualnega videza, obnašanja in samopodobe. Slednja pa naj 

bi bila izvirni vidik in najgloblji vpliv človekove osebnosti (prav tam). 

 

Vzgojitelj pa mora biti osebnostno zrel, da lahko deluje v vrtcu celostno, se zna spopasti s 

konfliktnimi situacijami in čustvenimi stiskami otrok. M. Bukovšek (2003, str. 27) pravi, da 

osebna »zrelost ne pomeni, da oseba nima več težav in konfliktov, pač pa, da jih zna razumeti 

in uspešno reševati«. Freud (po Požarnik, 1978, str. 65) definira osebnostno zdravega človeka 

kot nekoga, ki zmore »delati in ljubiti«. 

 

Bečaj (1997, str. 7) meni, da je pri profesionalnosti temeljno »delovno orodje ugoden stik z 

otrokom, ki pa ni določen v taki meri s strokovnim znanjem kot z osebnostnimi dimenzijami«. 

Profesionalnost oz. kvaliteta dela je torej močno povezana z vzgojiteljevimi osebnostnimi 

značilnostmi, katerih ne moremo oz. jih zelo težko točno ocenimo ali izmerimo (prav tam). 

 

M. Plestenjak (1990) pravi, da se od vzgojitelja pričakuje primerno in kakovostno strokovno 

izobrazbo, predanost otrokom in poklicu ter primerne osebnostne lastnosti, kot so »humanost, 

samostojnost, sproščenost, živahnost, optimizem, ustvarjalnost, objektivnost, pozornost, 

tolerantnost [...]« (str. 27). 

 

3.2 Skrb za osebno rast 

 

Poleg izobrazbe in izkušenj osebja v vrtcu, ki so objektivno merljivi, so za kvaliteto vzgoje 

pomembne tudi njegove ali njene osebnostne lastnosti in sposobnosti (Batistič Zorec, 2001). 

Slednje še močneje vpliva na kvaliteto dela z otroki kot predpisani kurikulum (prav tam). Ker 

v vzgojiteljskem poklicu delamo z ljudmi – otroci, starši, sodelavci idr., je poleg strokovnih 

znanj pomembno tudi, kakšna osebnost smo. Za osebno in profesionalno rast je potrebno 
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veliko volje, energije in časa. Po mnenju Z. Zalokar Divjak (1998) je osebnostna rast 

pomembna, če želimo otroke v vrtcu vzgajati, ne samo poučevati. B. Žemva (1990) poudarja 

sposobnost razvijanja vzgojiteljeve lastne identitete. Samo vzgojitelj, ki razvija svojo 

individualnost, lahko spodbuja identiteto in kreativnost otrok. 

 

Kako bo odreagiral na neko stresno okoliščino, je odvisno tudi od doživljanja te. Vzgojitelj 

mora biti ustrezno osebnostno razvit, da se lahko s stresom sooči, ga nadzira in primerno 

reagira, v nasprotnem primeru zna biti stres velika in težka ovira (Hmelak, 2012). 

 

Vzgojitelji in učitelji se dan za dnem srečujejo z odgovornostjo po zadovoljitvi otrokovih 

potreb. Poleg otrok želijo zadovoljiti tudi njihove starše, strokovne sodelavce in vodstvo 

ustanove. Pri tem velikokrat pozabijo na ravnovesje čustev, kar vpliva na vzgojiteljevo 

samopodobo in ob prevelikem stresu oz. pritisku tudi na zavedanje sebe (Hmelak, 2012). Zato 

nista dovolj zgolj vzgojiteljeva strokovna usposobljenost in izobrazba, vzgojitelj mora biti več 

kot to. Zanj je pomembno tudi, da ima močno osebnost, utemeljena in trdna stališča ter jasno 

predstavo sveta okoli sebe. Vsakemu otroku mora znati pokazati, da je zanj pomemben, da mu 

lahko zaupa, da ga ima rad in mu nuditi toplino. Vzgojitelj mora čutiti predanost otrokom in 

svojemu poklicu (Hmelak, 2012). Vendar pa M. Batistič Zorec (2001) opozarja na pretirano 

idealizacijo poklica vzgojitelja, po kateri naj bi bil ta popolni pedagoški delavec, saj slednja 

lahko povzroči celo več škode kot koristi. 

 

Zadel (2003) pravi, da v življenju – od rojstva do smrti – ljudje ne počnemo nič drugega, kot 

le zadovoljujemo svoje potrebe. V življenju poznamo ogromno potreb, vendar pa jih uvrstimo 

v pet glavnih skupin: potreba po preživetju, svobodi, veselju, moči in pripadnosti (Glasser, 

1994, po Zadel, 2003). Od posameznika je odvisno, kateri potrebi bo dal določen trenutek 

prednost. Mnogi opravljajo službene dolžnosti zgolj zaradi denarja oz. preživetja, druge pa 

delo zanima in osrečuje; slednji se na delovnem mestu počutijo bolje kot tisti, ki imajo morda 

višjo plačo, vendar so njihove delovne razmere neugodne in nimajo zadovoljenih ostalih 

potreb (Zadel, 2003). 

 

Na socialno kakovost življenja vplivajo trije dejavniki: družina, služba in družba. Vsak od nas 

oblikuje in vpliva na naše življenje. Ramovš (2003, str. 37) pravi, da so vsi trije dejavniki 

neločljiva celota socialne kakovosti življenja. 
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V preteklih letih se je v vrtcih poudarjala predvsem skrb za dobro počutje otrok. Počutju 

zaposlenih v vrtcu niso posvečali pozornosti, temveč so se predvsem poudarjale njihova 

odgovornost, naloga in težnja po kakovostnem delu. Šele pred kratkim se je pričelo 

poudarjati, da je dobro počutje otrok močno odvisno tudi od dobrega počutja zaposlenih, ki 

delajo z njimi (Batistič Zorec, 2001). 

 

Nekateri avtorji poudarjajo tudi pomen vzgojiteljeve samopodobe. »Z vsakdanjim vplivanjem 

vzgojitelj otrokom pomaga graditi temelje njihove prihodnosti. Nizka samopodoba lahko 

vzgojitelja močno omejuje pri opravljanju lastnega dela, zato je visoka samopodoba nujen 

pogoj za njegovo delovno uspešnost in posledično za optimalni razvoj otrok« (Hmelak, 2012, 

str. 56). 

 

Če si človek izbere delo, ki ga veseli in ga hkrati tudi zapolnjuje, prejema notranje zadoščanje 

in se mu krepi samozavest. Taka oseba teži k samouveljavljanju v prvi vrsti pred sabo in 

potem pred drugimi, prizadeva si za dober odnos in predvsem za dobro sprejemanje v družbi 

(Košiček, 1998). 

 

Absolutnega duševnega zdravja ni, torej smo lahko maksimalno duševno zdravi, ko imamo 

uravnovešena čustva, smo aktivni fizično in psihično doma in na delovnem mestu, ko smo 

sproščeni, zadovoljni sami s sabo in pomirjeni (Košiček, 1998). »V tem primeru smo podjetni, 

optimistični, pripravljeni vztrajno se bojevati zase, za popolnejše zadovoljevanje potreb« 

(prav tam, str. 9). Tudi Škoflek (1993, po Bukovšek, 2003) pravi, da duševno zdravje ni zgolj 

skupek osebnih in duševnih funkcij, temveč je povezano s stanjem telesa, saj sta duševnost in 

telesna funkcionalnost povezani in odvisni druga od druge. Ko je oseba poškodovana ali 

bolna, ni dobre volje, je utrujena in nefunkcionalna. Kadar pa ima nekdo duševno motnjo, 

stisko ali nerešen konflikt, je fizično in telesno slabše pripravljen. Ob resnejših duševnih 

težavah lahko izbruhnejo glavoboli, rana na želodcu; slednje resno ovira telesno in duševno 

stanje. Za duševno zdravje sta torej potrebni duševna in telesna maksimalna pripravljenost 

(Bukovšek, 2003). 

 

M. Bukovšek (prav tam, 33) pravi, da bi vzgojitelji morali skrbeti za psihohigieno, za lastno 

ravnotežje, da bi imeli višji prag tolerance, torej da bi zmogli prenesti več obremenitev z manj 

posledicami. 
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M. Mišigoj Duraković (2003) poudarja pomembno vlogo telesne vadbe na osebnost, čustva 

ter kognitivne sposobnosti in funkcije. Telesna vadba vpliva na »razpoloženje, stopnjo 

splošnega prilagajanja, podobo lastnega telesa, samozavest, samozaupanje, kognitivno in 

perceptivno procesiranje […]« ter »[…] veščino soočanja s stresom […]« (prav tam, str. 

278). 

 

3.3 Uravnoteženost ter povezovanje profesionalne in osebne rasti 

 

»Če gledamo na poklicni razvoj vzgojitelja kot življenjski proces, se znotraj le-tega pojavljata 

dva glavna procesa: pridobivanje poklicnih znanj in izkušenj na eni strani in osebnostno 

dozorevanje na drugi« (Plestenjak, 1997, str. 92). Da bo torej vzgojitelj lahko delo opravljal 

kar se da kvalitetno, bo moral svoje strokovno znanje povezati s čustvenim doživljanjem 

(Žerjav, 1997). 

 

Vzgojitelj mora biti za svoje delo ustrezno profesionalno usposobljen. Njegove vrline, 

osebnostne lastnosti, sposobnosti in znanje pridejo do izraza le ob povezovanju s 

profesionalno rastjo (Hmelak, 2012). 

 

M. Bukovšek (2003, str. 7) poudarja, da je »biti nepopoln naravno in človeško, torej se nam ni 

treba na vsak način truditi, da bi dosegli svoj poklicni ideal«. Ko se oseba na vso moč trudi 

doseči poklicni ideal, je lahko to zelo stresno in naporno, tako je včasih mogoče bolje, da se 

sprostiš, prepustiš svojim čustvom in slediš svoji intuiciji. Takrat se stvari lahko končajo še 

bolje, kot je oseba pričakovala. Če želi biti pedagog perfekten – s tem zatira svojo človečnost 

in izgublja naravnost, to pa je zanj velika izguba (prav tam). 

 

Nastale stresne situacije se velikokrat prenašajo od pedagoškega delavca tudi na okolico, 

bodisi doma bodisi v službi. Stres vpliva na naše počutje in raven razdraženosti; da se znamo 

obvladovati, pa je vrlina, ki niti ni tako zahtevna. »V vsaki družbi oddajamo čustvene signale, 

ki zadenejo vsakogar, s katerim smo v družbi. Čim bolj smo družbeno spretni, tem bolj znamo 

nadzirati signale, ki jih oddajamo« (Goleman, 1997, str. 141). 
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S. Žorga (1999) pravi, da sta profesionalni in osebnostni razvoj neločljivo povezana in drug 

drugega pogojujeta. Za oba je bistven samorazvoj, to je sposobnost osebe, da se spreminja in 

poskuša biti strokovno samostojna kljub nesrečnim razmeram. 

 

4 POVEZOVANJE OSEBNEGA IN PROFESIONALNEGA 

ŽIVLJENJA  

 

Na svoji osebni in strokovni poti se srečujemo z mnogimi različnimi občutki in stresnimi 

situacijami, ob katerih se nam porajajo različna čustva. »Cilj, h kateremu stremimo, je 

ravnovesje, nikakor ne zatiranje čustev: vsak občutek ima svojo vrednost in svoj pomen« 

(Goleman, 1997, str. 75). Vsako odstopanje ima lahko negativne posledice, ko zatiramo 

čustva, postanemo zaprti vase, depresivni; ko nam uidejo izpod nadzora, nas lahko pripelje do 

bolezenskega stanja, ki se kaže v človekovi tesnobi, razdraženosti, potrtosti; ko pa smo 

sposobni tudi močnejša čustva imeti pod nadzorom in jih uravnavati, smo teoretično na 

stopnji čustvenega ugodja (Goleman, 1997). Gogala (1966) pravi, da je povsem normalno in 

človeško, da prijetne in neprijetne izkušnje iz vzgojiteljevega zasebnega življenja vplivajo na 

njegovo delo v šoli oz. vrtcu, na njegov odnos do učencev in sproščenost. Nasprotno pa isti 

avtor pravi, da velja, da »naj bi bil učitelj v šoli neodvisen od takega človeškega razpoloženja 

in doživljanja, naj bi bil vedno enako sproščen, enako ljubezniv, enako uvideven […]« (prav 

tam, str. 83). Zato mora vzgojitelj skrbeti za dobro počutje, saj le to vpliva na kakovost 

profesionalnega in osebnega življenja. Negativni stresi lahko resno škodujejo vzgojiteljevi 

delovni naravnanosti. Pomembno je torej tudi, da vzgojitelj ob delu ne pozabi na zabavo, 

razvedrilo, telesno aktivnost in počitek (Musek in Pečjak, 2001). 

 

Če veliko časa namenimo pedagoškemu delu in družini, lahko pozabimo na družbo prijateljev 

oziroma nam za slednje ne ostane veliko časa. Poleg družine, ki je glavna opora pedagoškega 

delavca, človek kot družbeno bitje potrebuje tudi podporo širše družbe (Youngs, 2001). 

Youngs (prav tam) poudarja, da nihče ne more živeti sam, ampak le v povezavi z družbo. 

Ljudje v naši bližini nas pomirjajo, sproščajo, nudijo toplino in zabavo ter drugačno 

perspektivo in objektiven pogled na stvari. 

 

Na vzgojiteljevo delo močno vplivajo tudi pričakovanja družbe, njegovih nadrejenih, staršev 

otrok in drugih. V svojem poklicu je lahko pedagoški delavec le toliko dober, kolikor je tisti 
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trenutek sposoben in kolikor zmore glede na strokovno znanje in življenjsko situacijo. Zato ni 

cilj lik »idealnega« pedagoškega delavca, pač pa avtonomna pedagoška oseba s sposobnostjo 

razumevanja svojega okolja, svojih nalog in vloge v njem (Kobolt, 1997). 

 

Juul in Jensen (2010) poudarjata, da je osebno življenje pedagogov tesno prepleteno s 

profesionalnim, ločevanje slednjega pa se nam zdi danes povsem absurdno. Popolna 

objektivnost na delovnem mestu je nemogoča, pravzaprav pa si je niti ne želimo (prav tam). 

 

Človekovo osebno in profesionalno življenje sta povezana in stalno vplivata eno na drugo. 

Njuna interakcija pa je lahko pozitivna ali negativna (Rantanen, Kinununen in Pulkkinen, 

2013). Pozitivno interakcijo omenjeni avtorji poimenujejo kot WFE (angl. Work-Family 

Enrichment), kar pomeni, da povezovanje družine in službe stremi k obogatitvi obeh. 

Negativno interakcijo pa poimenujejo z WFC (angl. Work-Family Conflict), ki pomeni, da 

povezovanje dela in družine vodi v konflikt. WFC se izraža pri osebah, ki jim predstavlja 

izpolnjevanje hkratnega konfliktnega dela in družinskih zadev napor in težavnost. Ta oseba ne 

zna uravnoteženo razporejati s časom in energijo doma in v službi. Nasprotno pa je WFE 

izrazit pri osebah, katerim izpolnjevanje službenih in družinskih zadolžitev ne predstavlja 

težav, saj te osebe iz okolja in izkušenj črpajo koristne veščine ter so deležne podpore vsaj iz 

ene strani (družina ali služba) (prav tam). 

 

Kakovost dela ter povezovanje osebnega in profesionalnega življenja na delovnem mestu so 

močno odvisni od odločitve pedagoškega delavca za delo v vrtcu. S tega stališča »lahko 

opazimo razliko med človekom, ki dela zato, da zadovolji svoje resnične potrebe, in človekom, 

ki dela zato, da zadovolji nezdrave lastnosti svoje osebnosti, predvsem pohlep po gmotnih 

dobrinah« (Košiček, 1998, str. 51). Košiček (prav tam) poudarja, da oseba, ki jo opisuje prvi 

primer, lažje povezuje profesionalno življenje z osebnim, ima primernejši odnos do dela in bo 

poleg tega vedno našla čas za družinske aktivnosti. Človek, ki se ceni, si prizadeva, da mu 

delovno mesto ne bo psihično ali fizično v breme, ampak da ga bo opravljal pozitivno 

naravnan. Po navadi se človek odloči za poklic, za katerega se čuti primeren in v katerem 

meni, da se bo lahko izpopolnjeval. Na izbiro poklica vplivajo tudi prirojene sposobnosti, 

prepričanja in interesi (prav tam). 
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Na posameznikov odziv poleg strokovnega znanja vplivajo tudi njegove vrednote, stališča, 

osebnost, temperament, odnosi, trenutna situacija in počutje v ustanovi, pričakovanja 

nadrejenih in sodelavcev ter pravila in omejitve znotraj ustanove (Žorga, 1997). 

 

Osebe, ki se znajdejo v hudih čustvenih stiskah (zaskrbljenost, jeza), težje sprejemajo 

informacije iz delovnega okolja in svoje delo tudi manj učinkovito upravljajo. Težko 

nadzirajo svoja negativna čustva in tako je njihova pozornost vedno usmerjena drugam. Ob 

nekaterih hudih težavah (ločitev, bolezni) lahko oseba tudi popusti pritisku in ne vzdrži več 

delovnega tempa (Goleman, 1997). 

 

Pri povezovanju profesionalnega in osebnega življenja je pomembno, da se oseba za poklic 

vzgojitelja predšolskih otrok odloči zaradi svojih osebnostnih stališč, ljubezni do otrok in 

zaradi dobrega občutka, ki ga dobi ob delu z otroki. Košiček (1998, str. 51) pravi, da »takšen 

človek vedno najde čas za ljubezen, za zakonsko in družinsko življenje, za zadovoljevanje 

umskih in čustvenih potreb, ki se ne nanašajo na njegovo delo, ter za telesno in duševno 

rekreacijo«. 

 

M. Plestenjak (1990) poudarja vlogo vzgojitelja kot zgleda za otroke; pravi, da vzgojitelj ne 

sme imeti dvojne osebnosti, biti dvoličnež in doma delovati na neki način, v službi pa na 

popolnoma drugačen. Vzgojitelj ne sme zatirati svojih občutkov, mora se znati nasmejati, 

iskreno razveseliti pa tudi žalostiti in razjeziti, vendar pa mora biti pozoren, da do neke mere 

sebe in svoja čustva tudi obvlada. Vzgojitelj torej ne more narediti popolnega »preklopa« med 

osebnim in profesionalnim življenjem, niti to ne bi bilo smiselno. »Vzgajanje je hkrati 

utrudljivo in poživljajoče« (Youngs, 2000, str. 15). 

 

Vzgojitelj se vsak dan spopada s konfliktnimi situacijami in poklicnimi obremenitvami, 

pozoren mora biti, da ga slednje ne obremenjuje tako pri delu kot tudi doma. »Najti mora 

meje svojih zmogljivosti in notranje ravnotežje med obremenitvami in zadovoljstvom, med 

tem, kar daje, in tem, kar prejema« (Bukovšek, 2003, str. 30). Pomembno je, da si vzgojitelj 

zna vzeti čas zase in poskrbeti za svojo duševno higieno, da se izpopolnjuje na vseh 

področjih, ne samo na področju osebnosti, ampak tudi na telesnem, psihičnem, družbenem in 

duhovnem nivoju (prav tam). 
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Po navadi pri stresnih situacijah preprosto zadovoljuje pogovor z neko toplo bližnjo osebo. 

Ob tem pride do znižanja stresa in uravnave kemičnih snovi v možganih (Sunderland, 2009). 

Da je pogovor z bližnjo osebo, vredno zaupanja, zares pomemben, ilustrira tudi Goleman 

(1997, str. 216) na osnovi dogodivščin Robina Hooda: »Zaupaj nam svoje težave in govori 

odkrito. Plaz besed ublaži bolečine v srcu; tako je kot odpiranje zapornice, ko je jez ob mlinu 

prepoln. 

 

»Poleg pogovora si lahko oseba v stresni situaciji pomaga tudi z različnimi sprostitvenimi 

tehnikami, s katerimi vpliva na svoje čustvene in fiziološke reakcije. Med slednje spadajo npr. 

avtogeni trening, meditacija […]« (Musek in Pečjak, 2001). 

 

Dobro je skrbeti za prijetno razpoloženje, saj se nam v tem stanju poveča celovitost 

razmišljanja, tako se lažje posvečamo težavnim situacijam, lažje rešujemo konflikte, tako 

miselne kot tudi medosebne. S spretnostjo vzdrževanja prijetnega razpoloženja lahko 

pomagamo tudi drugim v konfliktnih situacijah, saj smo sposobni zaznati pravo pot reševanja 

konfliktov (Goleman, 1997). »Iz tega sledi, da lahko nekomu pomagamo razmisliti o 

problemih, če mu povemo šalo. Smeh je vznesenost, ki nas spodbuja k odkritemu razmišljanju 

in svobodnemu povezovanju misli, ko smo sposobni zaznati tudi miselne povezave, ki bi se 

nam sicer izmuznile. To je spretnost v razmišljanju in svobodnem povezovanju misli, ko smo 

sposobni zaznati tudi miselne povezave, ki bi se nam sicer izmuznile. To je spretnost v 

razmišljanju, ki ni pomembna samo za ustvarjalnost, temveč tudi za prepoznavanje celovitosti 

odnosov in predvidevanje posledic, ki jih bo prinesla odločitev« (Goleman, 1997, str. 108). 

 

Goleman (2001) pravi, da je analiza čustvene inteligentnosti pokazala tudi razlike v 

nadzorovanju in zavedanju čustev pri moških in ženskah. Ženske naj bi veljale za bolj 

čustveno krhke, dovzetne za empatijo in družbeno spretne. Moški pa so nasprotno precej bolj 

optimistični, lažje obvladujejo stres in zaupajo v svoje sposobnosti. 
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4.1 Povezanost osebnega življenja s profesionalno in osebnostno rastjo 

 

»Osebnostno zorimo doma, v službi, med prijatelji, med tujci, v prostočasnih aktivnostih [...]« 

(Brečko, 1998, str. 68). 

 

S. Žorga (1999) pravi, da razni življenjski dogodki (smrt v družini, nesreča, rojstvo, izguba 

službe, napredovanje) oziroma spremembe v okolju osebe lahko izzovejo velike spremembe v 

posameznikovem razvoju. »S svojim poseganjem v vsakdanji ritem življenja pomenijo kritični 

dogodki spremembo, ki lahko poleg strahu in tesnobe prinaša tudi pomembno možnost za 

posameznikovo osebno rast in njegov razvoj« (prav tam, str. 60). Hopson (1981, po Žorga, 

1999) opisuje proces, ki ga povzroči neka sprememba kot vzorec različnih odzivov in občutij, 

ki je že vnaprej predviden. Je stanje posameznikovega prehajanja oziroma spreminjanja, zato 

ga poimenuje »ciklus prehajanja«. Hay (1996, po Žorga, 1999) in še nekaj drugih avtorjev pa 

imenuje ta proces kot »krivulja kompetentnosti«. Trdijo, da so spremembe povezane z 

občutkom posameznikove večje ali nižje kompetentnosti. 

 

Prej navedene razlage nam pomagajo razumeti proces posameznikovega spreminjanja. Prva 

stopnja opisuje stanje otrplosti oziroma šoka, sledi ji reakcija vznesenosti (pozitivna 

sprememba) ali obupa (negativna sprememba), ki pripelje do zanikanja dogodka in 

zmanjševanja pomena situacije (prav tam). Sledi porast in upad (ali obratno) oziroma 

dinamično gibanje krivulje, ki pa se obrne navzgor šele takrat, »ko se je posameznik sposoben 

soočiti z resničnostjo in jo sprejeti. Takrat se začnejo razpoloženje, občutek kompetentnosti 

oz. samospoštovanje postopno izboljševati« (prav tam, str. 60, 61). Na koncu krivulje je 

občutek kompetentnosti in samospoštovanja po navadi na višji točki kot pred situacijo, ki je 

sprožila proces (prav tam). 

 

5 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

RAZISKOVALNEGA VPRAŠANJA 

 

Z. Zalokar Divjak (1998) zatrjuje, da če želimo otroke vzgajati ter jim razvijati vrednote in 

empatijo, moramo poskrbeti najprej za vzgojiteljev osebnostni razvoj. Smith (2003, po 

Javornik Krekič, 2008) izpostavlja potrebo po profesionalnem razvoju učiteljev in vzgojiteljev 

v vzgojnih in izobraževalnih ustanovah. Poklicni razvoj je pomemben dejavnik pri izboljšavi 
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ustanov, ohranjanju zanimanja za poklic in napredovanju. S. Žorga (1999) poudarja, da 

strokovni delavec z izkušnjami in prakso, ne raste le profesionalno, temveč se ta rast prepleta 

z osebnostnim razvojem. 

 

Slednji je prav tako kot profesionalni pomemben za vsakega strokovnega delavca v vzgoji in 

izobraževanju. Menim, da je za optimalno delovanje vzgojitelja potrebno prepletanje in 

izpopolnjevanje tako enega kot drugega. Tako kot poklicni problemi vplivajo in se povezujejo 

z osebnim življenjem (Kadushin, 1985, po Žorga, 1999), se tudi profesionalna rast tesno 

prepleta z osebnostno. 

 

Vzgojitelj je eden od prvih vzorov otrokom, slednji ga posnemajo in si s tem krepijo 

samozaupanje. Da pa je vzgojitelj dober vzor ter na otroka prenaša pozitivne vrline in 

vrednote, sta pomembna njegova osebnost in znanje, torej tako osebnostni kot profesionalni 

razvoj. 

 

Cilj diplomskega dela je ugotoviti, ali in koliko se zdi vzgojiteljem predšolskih otrok 

pomembno povezovanje profesionalnega in osebnega razvoja. Želim ugotoviti tudi, ali in 

kako vzgojitelji povezujejo profesionalno življenje z zasebnim. 

 

5.1 Raziskovalna vprašanja 

 

1. Kaj vpliva na vzgojiteljevo funkcioniranje v vrtcu? 

2. Ali in kako vzgojitelji skrbijo za svoj osebnostni razvoj? 

3. Ali in kako vzgojitelji skrbijo za svoj profesionalni razvoj? 

4. Ali vzgojitelji menijo, da sta profesionalni in osebnostni razvoj povezana, in če da, kako? 

5. Ali vzgojitelji ocenjujejo, da sta njihovo delo in zasebno življenje povezana oz. vplivata 

drug na drugega; če da, kako? 

 

5.2 Metoda raziskovanja 

 

Pri raziskovanju sem uporabila kvalitativni pristop zbiranja podatkov. Pri tej temi se mi zdi 

pomembno pridobiti različna mnenja različnih oseb. Z odprtim tipom vprašalnika damo 

intervjuvancu večjo možnost za širšo utemeljitev svojih stališč. Intervju sem skupaj z 
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mentorico oblikovala na podlagi strokovne literature in raziskovalnih interesov. Sestavljen je 

iz štirih sklopov vprašanj in podvprašanj; ta sem pri vsakem intervjuvancu prilagodila poteku 

in smeri pogovora. 

 

5.2.1 Vzorec 

 

V raziskavo je bilo vključenih šest vzgojiteljev in vzgojiteljic, zaposlenih v vrtcu in šoli v 

Škofji Loki. Izbrala sem jih tako, da se čim bolj razlikujejo po spolu, delovnem mestu, 

izobrazbi, starosti in delovnih izkušnjah. Pogoj za izbiro intervjuvancev je bil, da so opravljali 

delo vzgojitelja predšolskih otrok. V Tabeli 1 predstavljam podatke intervjuvancev. 

 

Tabela 1: Podatki o intervjuvancih 

Intervjuvanec Spol Delovna doba Delovno mesto Starost 

I1 Ž 4,4 leta vzgojiteljica 28 

I2 M 14 vzgojitelj 35 

I3 Ž 13 vzgojiteljica 35 

I4 Ž 33 vzgojiteljica v 

šoli 

52 

I5 Ž 36 vzgojiteljica 55 

I6 Ž 36 vzgojiteljica 56 

 

5.3 Uporabljene tehnike in postopek zbiranja ter obdelave podatkov 

 

Z izbranimi posamezniki, ki so želeli sodelovati pri raziskavi, sem opravila intervju, pri 

katerem sem si sproti zapisovala odgovore. Zapisovala sem si vse, kar bi lahko uporabila v 

raziskavi, in slednje takoj po opravljenem intervjuju prepisala. Intervjuje sem opravljala 

posamično v različnih prostorih, kjer je bila omogočena zasebnost, in sicer od februarja do 

aprila 2015. Vsakemu od intervjuvancev sem tudi zagotovila, da bom varovala njihovo 

anonimnost, tako da iz diplomskega dela ne bo razvidno, kdo je odgovarjal na vprašanja. 

Odgovori so bili uporabljeni izključno v raziskovalne namene. 
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6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

6.1 Dejavniki vpliva na vzgojiteljevo profesionalnost in funkcioniranje v 

vrtcu 

 

Pri opisovanju vplivov na to, kakšne vzgojiteljice in vzgojitelji so intervjuvanci postali, bom 

uporabila izraz profesionalnost. Večina intervjuvancev navaja kot enega od pomembnih 

dejavnikov, ki vplivajo na njihovo delo v vrtcu, njihov temperament, osebnost in značaj. Ena 

od njih je izpostavila vzgojiteljeve oz. svoje vrednote. Te naj bi močno izoblikovale njeno 

osebnost in s tem vplivale na njeno pedagoško delo. Vzgojitelj, ki je v delu tudi s svojo 

osebnostjo, bo namreč nehote tudi vzgojitelj mladine. Otroci vzgojitelja začutijo, ga priznajo, 

ni jim vseeno, kakšno mnenje ima, kakšne so njegove vrednote, ipd. V praktičnem »šolskem 

delu se je pokazalo, da učenci vzgojno ne morejo mimo učitelja – osebnosti in da ta nehote 

vpliva nanje« (Gogala, 1966, str. 84). 

 

Več razlik med intervjuvanci je pri vplivu družine na to, kakšne vzgojiteljice oz. vzgojitelji 

so. Vsi so potrdili, da je na izoblikovanje njihove poklicne osebnosti vplivala njihova vzgoja 

oz. odraščanje v primarni družini. Gogala (1989) pravi, da se človek na dražljaje iz okolja 

odziva priučeno, kar bi lahko povezali tudi z delovanjem vzgojitelja v vrtcu. Intervjuvanci 

omenjajo tako prijetne kot neprijetne izkušnje iz lastne vzgoje v otroštvu. Vzgojne pristope, ki 

jim kot otrokom niso bili všeč, v svojem poklicnem delu načrtno spreminjajo. To, kar jih je 

navduševalo in veselilo, pa zavestno vključujejo v poklicno prakso. Ena od vzgojiteljic (I6) je 

navdušeno razlagala, da je dobila od družine »veliko ljubezni in je to želela prenesti tudi 

otrokom. Kar sem dobila v družini, je zelo vplivalo na moje delo. Meni je bilo v otroštvu 

vedno lepo in sem veliko razmišljala, kaj bi naredila, da bi bilo tudi mojim otrokom v skupini 

lepo. Naučiti sem se morala, da ni treba, da je otrokom vedno samo lepo. Ni vedno tako, tudi 

v življenju ne. Kot otrok sem se veliko igrala in tudi sobo pripravim tako, da imajo otroci 

veliko možnosti do različnih načinov igranja in zabave«. D. Brečko (1998) pravi, da se načini 

ravnanja odraslih pojavljajo pri posamezniku kot tipični model, sprejeti skozi generacije na 

nezavedni ravni. Pravi, da je to »dediščina, ki je rezultat zgodnjih vplivov okolja« (prav tam, 

str. 68). 
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Dve intervjuvanki (I3, I5) sta omenili tudi vpliv zasebnega življenja na njihovo delo in 

profesionalnost. Omenili sta trenutno družinsko življenje oziroma vpliv njihovih izkušenj z 

lastnimi otroki in druge življenjske izkušnje v odraslosti. Gogala (1966) pravi, da je povsem 

normalno in razumljivo, da vzgojitelj kot človek prinaša na delovno mesto tudi svoje zasebno 

doživljanje. 

 

Poleg vpliva primarne družine so bili intervjuvanci enotnega mnenja tudi o vplivu prakse oz. 

pedagoških izkušenj. Omenjajo pedagoške izkušnje na delovnem mestu v vrtcu in izkušnje s 

starši otrok, s katerimi imajo pedagoški delavci vsakodnevni stik. Tudi obvezna praksa v času 

šolanja, pripravništvo in hospitacije po njihovem mnenju predstavljajo pomemben vpliv na 

vzgojiteljevo osebnost in profesionalnost. Kot je poudarila ena od intervjuvank (I5), ima 

oseba pri pripravništvu »priložnost spoznati različne načine dela v vseh starostnih skupinah, 

videla sem veliko različnih pristopov in povezala slednje v neki zame idealen način 

funkcioniranja v vrtcu«. M. Javornik Krekič (2008, str. 38) pojasni, da je obdobje 

pripravništva »najbolj občutljivo in odločilno v vsej učiteljevi socializaciji«. Pripravništvo naj 

bi ob mentorstvu, strokovnem izpitu ter študijskih srečanjih pomagalo pedagoškemu delavcu 

pridobiti profesionalnost (prav tam). V Beli knjigi (2011) je zapisano, da je predvsem 

pomemben začetek pedagoškega poklica, torej pripravništvo, saj predstavlja pomembno in 

občutljivo obdobje, ki močno in dolgoročno vpliva na »profesionalni razvoj strokovnih 

delavcev, njihovo poklicno učinkovitost, poklicno zadovoljstvo oz. dolžino njihove poklicne 

kariere« (prav tam, str. 489). To obdobje je zelo pomembno, saj je prav takrat oseba še odprta 

za spreminjanje lastnega pedagoškega mnenja in prakse ter oblikovanje profesionalnosti, 

predvsem pa za učenje. 

 

Ne gre izpustiti tudi vpliva formalnega izobraževanja. Sicer sem pomembnost tega zasledila le 

pri dveh intervjuvancih (I1, I2), medtem ko je eden (I2) obrazložil, da mu je fakulteta 

izoblikovala strokovnost in neko pedagoško širino, ki jo je sicer opazil šele čez čas, skozi 

izkušnje v poklicu. V Beli knjigi (2011) je zapisan naslednji cilj vzgoje in izobraževanja: 

»Doseganje kakovostne splošne izobrazbe, široke razgledanosti, poklicne usposobljenosti in 

znanja [...]« (prav tam, str. 16). Presenetljivo je le ena intervjuvanka (I1) omenila povratno 

informacijo strokovnega tima, skupine otrok in vodstva vrtca o njenem delu. Torej neke vrste 

refleksijo, kritiko in odziv okolja na njeno delo, s katerim je lahko izoblikovala svoj poklicni 

ideal. V razlago lahko povežemo supervizijo v timu, za katero so značilni analiza praktičnega 

dela, analiza poteka odločanja in medsebojnih odnosov v timu ter ozaveščanje sodelavkinih 
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nezavednih procesov in izkušenj (Polak, 2007), ali pa tudi intervizijo oz. kolegialno refleksijo. 

Cilji »kolegialne refleksije so izboljšanje strokovne ravni udeležencev, spodbujanje 

kolegialnosti, krepitev profesionalnega samospoštovanja in osebnega zadovoljstva pri delu« 

(Juul in Jensen, 2010, str. 188). Ena od intervjuvank (I6) je omenila tudi pomembno vlogo 

profesionalne in osebnostne rasti pri njenem trenutnem funkcioniranju v vrtcu. Pomembno 

vlogo osebne in profesionalne rasti na delo v vrtcu omenja že M. Javornik Krekič (2008), ki 

jo pojmuje kot sredstvo za ohranjanje zanimanja v poklicu in sredstvo za izboljšanje našega 

šolstva. 

 

Med trenutnimi oz. vsakodnevnimi vplivi na delo v vrtcu največ intervjuvancev navaja svoje 

fizično počutje. Intervjuvanka (I4) pravi: »Danes sem zadovoljna, ko sem fizično močna in 

nepoškodovana. Takrat lahko delujem maksimalno«. Podobno se intervjuvancem zdi 

pomembno tudi počutje, ki ga »prinesejo« od doma: »Vsakodnevno vpliva name počutje. Ko 

sem bila mlajša, je bilo dobro počutje to, da sem bila mirna glede oskrbe svojih otrok« (I4). 

Intervjuvanec (I2) pa pravi, da kadar ima doma konfliktno situacijo, pride rad v službo, saj ga 

delo, ki ga rad opravlja, razveseli ter mu nudi neko oporo. Intervjuvanka (I5) pa meni, da 

psihično počutje in čustva zna obvladati. Če pride do konfliktne situacije, si reče, »če ne 

morem pomagati, zakaj bi se sekirala«. Požarnik (1978) pravi, da je oseba, ki se obvlada 

svojih nekontroliranih čustvenih izbruhov in pretiranih čustev, čustveno zrela. Intervjuvanka 

(I5) pravi tudi, da ko pride v službo, pozabi svoje domače težave – razen zdravja. Nasprotno 

pravi druga starejša intervjuvanka (I6), da ne moreš biti v službi stoodstoten, vsaj misli, da ni 

nihče tako profesionalen, da bi svoje osebne težave popolnoma ločil od dela v vrtcu. 

 

Pet intervjuvancev (I1, I2, I3, I4, I6) je med vsakodnevnimi dejavniki, ki vplivajo na njihovo 

vzgojno delo, navedlo svoje sodelavce. Sodelavka oz. sodelavec in odnos, ki ga imata, 

morebitne konfliktne situacije ter tudi vsakodnevno načrtovanje dela predstavljajo zanje 

enega od pomembnih dejavnikov. Topli in prijazni ljudje na delovnem mestu nas pomirjajo, 

izboljšajo naše počutje, nam omogočajo objektivnost in nudijo toplino (Youngs, 2001). 

»Odnosi s sodelavci precej vplivajo na naše razpoloženje pri delu, s tem pa seveda tudi na 

našo učinkovitost in zadovoljstvo pri delu« (Košiček, 1998, str. 60). 

 

Le dve intervjuvanki (I1, I3) med vsakodnevnimi dejavniki navajata tudi poznavanje otrok, 

izhajanje iz njih in trenutno situacijo v oddelku. Le ena intervjuvanka (I6) pravi, da na njeno 

delo zelo vpliva tudi vodstvo vrtca. Če čuti svobodo in je vodstvo ne omejuje, ji ne »gleda 
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pod prste«, lažje dela. Tudi Zadel (2003) omenja dobro počutje, sprejetost in občutek 

spoštovanja na delovnem mestu kot pomembne dejavnike dobrega počutja in kakovostnega 

dela vzgojiteljev. Druga intervjuvanka (I5) med vsakodnevne dejavnike vpliva uvršča tudi 

vreme in luno, predvsem zaradi njihovega vpliva na otroke. Spet druga intervjuvanka (I3) 

izpostavi tudi prejem kakšne pohvale, predvsem pa umirjen začetek dneva. 

 

6.2 Skrb za osebnostni razvoj 

 

Prav vsi intervjuvanci delijo svoje službene dileme in izkušnje s svojo družino ali partnerji. 

Nekateri (I1, I2, I3) navajajo partnerje kot ključne sogovornike, drugi s partnerjem delijo le 

zares izjemne izkušnje. Intervjuvanka (I3) pravi, da se pri določenih izkušnjah in dilemah 

obrne na partnerja z namenom, da bi bolje razumela vidik staršev otrok v vrtcu. Vzgojitelj v 

stresnih trenutkih ali ob konfliktih na delovnem mestu potrebuje podporo svoje družine. Z 

družinskimi člani si lahko deli misli, mnenja in čustva (Youngs, 2001). Vsi razen enega 

intervjuvanca (I2) se za nasvet obrnejo na sodelavce, bodisi sodelavce v timu vrtca bodisi 

kolege zunaj njega. Pogovor s toplo osebo na delovnem mestu, pripravljeno deliti svoje misli, 

čustva, mnenja in napotke, lahko pozitivno vpliva na vzgojiteljevo počutje in profesionalno 

rast (prav tam). 

 

Dve vzgojiteljici (I4, I6) navajata tudi pogovore z ljudmi iz enake ali želene stroke o dilemah 

in izkušnjah. Prva (I4) navaja pogovore v študijskih skupinah, na izobraževanjih in 

seminarjih. Druga vzgojiteljica (I6) pa pravi: »Poiskala sem tudi psihologa, likovnega 

pedagoga, naravoslovca. Poiskala sem ljudi s področja, kjer sem tisti trenutek bolj intenzivno 

delala, ali pa, kjer sem se počutila nemočno. Kasneje sem izobraževanje obrnila v znanje.« 

Osebnost pedagoškega delavca raste tudi v neposrednem stiku ob nekem drugem osebnostno 

močnemu strokovnemu delavcu (Gogala, 1966). Polovica intervjuvancev (I2, I4, I6) deli svoje 

izkušnje s prijatelji. Dve vzgojiteljici (I4, I6) obrazložita, da ocenita, da je tema primerna in 

ali so se njuni sogovorniki že srečali s podobnimi izkušnjami doma. Pravita tudi, da pri tem 

pazita, da ne dolgovezita. »V družbi povem samo kot primer, zelo na kratko. Pri tem sem se 

začela brzdati.« Pozitivni stresi, kot sta prijetno druženje in klepet s prijatelji, so namreč 

pomemben del našega dobrega počutja in kvalitetnega življenja (Musek in Pečjak, 2001). 
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Pri skrbi za osebnostni razvoj skoraj vsi intervjuvanci velik poudarek namenjajo športnim 

dejavnostim (sprehod v naravo, tek, hribi). Intervjuvanka (I1) pravi: »Športam, da se dobro 

počutim, sem dobre volje, polna elana in predvsem za osebno počutje.« Športna dejavnost 

pomaga pri premagovanju neprijetnih in bolečih čustev. Sprehodi v naravo, telesna vadba ipd. 

razpršijo prekomerno čustveno razburjenost (Požarnik, 1978). Kar trije intervjuvanci (I1, I3, 

I4) pravijo, da za osebno rast radi preberejo kakšno knjigo ali članek ali pa se udeležijo 

kakšnega seminarja. Ena intervjuvanka (I1) pravi: »Včasih je pobuda za te z moje strani, 

včasih pa iz vrtčevske.« Tudi D. Brečko (1998) pravi, da se osebnostni razvoj kaže v 

»vsestranskem in nenehnem razvijanju osebnostnih sposobnosti, zmogljivosti ter nagnjenj, 

skratka v uresničevanju osebnostnih potencialov«. Zgolj dva (I2, I6) skrbita za osebnostni 

razvoj z druženjem s prijatelji oziroma se jima zdi to pomemben dejavnik. Le en 

intervjuvanec (I2) poudari tudi pomembno vlogo družine pri osebnem razvoju, ena 

intervjuvanka (I5) pa pravi, da se za boljše osebno počutje preprosto »sprosti z delom na 

vrtu«. Podobno ugotavlja tudi druga intervjuvanka (I4), saj pravi, da je narava tista, ki jo 

pomirja. Tudi vpliv udeležbe na različnih kulturnih prireditvah in razstavah ali potovanja v 

tujino ne pozabi omeniti ena intervjuvanka (I6). Musek in Pečjak (2001) poudarjata, da ob 

delu človek ne sme pozabiti na telesno aktivnost, počitek, zabavo oziroma razvedrilo. 

 

6.3 Skrb za profesionalni razvoj in povezanost z osebnostnim 

 

Vsi intervjuvanci razvijajo svojo profesionalnost z raznimi izobraževanji, seminarji, knjigami, 

članki, brskanjem po spletu, ogledom izobraževalnih oddaj ipd. Vsako leto nekaj izobraževanj 

organizira vrtec, nekaterih pa se udeležijo individualno zunaj vrtčevskega programa. Ena 

intervjuvanka (I6) poudarja zanimivo misel o izobraževanju z raznovrstno literaturo: »V 

knjigah sem dobila veliko odgovorov, mogoče so me kdaj za kakšen trenutek tudi zmedle. 

Znanje ti iz knjig koristi šele kasneje, ko imaš tudi praktične izkušnje in znaš povezati svoj 

razum s tem, kar prebereš. Potlej prebereš več različnih knjig in na koncu vse skupaj združiš v 

neko celoto. Knjige sem vedno brala tako, da sem si izdelovala zapiske. Sem pa ugotovila, da 

v različnih obdobjih različno interpretiraš knjigo. Z izkušnjami prejeto znanje nadgrajujem.« 

 

Polovica intervjuvancev (I1, I4, I6) skrbi za profesionalni razvoj s pogovori o svojem delu in 

izkušnjah ter z reflektiranjem in ocenjevanjem svojega dela z drugo osebo oziroma v timu. Po 

navadi so ti sogovorniki strokovni sodelavci in sodelavke ali pa drugi bližnji s podobno 
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izobrazbo. Ena intervjuvanka (I1) izpostavlja koristne nasvete, prejete od starejših in bolj 

izkušenih sodelavk. Druga intervjuvanka (I6) pa pri tem vprašanju izpostavi opazovanje 

določenega sodelavca z neko pozitivno vrlino, ki je znal neki cilj doseči bolje kot ona. Timsko 

delo je »bogat vir različnih izkušenj in občutij« (Polak, 2007, str. 101). T. Devjak in A. Polak 

(2007) pravita, da so učitelji oz. vzgojitelji najboljši učitelji drug drugemu. Vzgojitelj najbolje 

pozna delovne zahteve svojega poklica ter psihične in fizične obremenitve. Samo ena 

intervjuvanka (I5) omeni sledenje novostim (strokovna literatura, zakoni, pravilniki). »Brez 

neprestane refleksije svojega dela, ob upoštevanju sprememb na strokovnem področju in v 

celotni družbi ter brez stalnega usvajanja novega znanja se strokovni delavci ne morejo 

prilagajati spremembam [...]« (Bela knjiga, 2011, str. 500–501). 

 

Vsi intervjuvanci menijo, da sta profesionalni in osebnostni razvoj tesno povezana. 

Profesionalni razvoj je »neločljivo povezan z osebnim razvojem«, za oba pa je bistven 

samorazvoj (Mitina, 1997 po Žorga, 1999, str. 70). Ena od intervjuvank (I1) pravi, da »če se 

ne razvijaš osebnostno, se tudi profesionalno ne«. Podobno meni druga intervjuvanka (I5): 

»Če ne delam na sebi, tudi profesionalno ne morem rasti. Ko iščem neko rešitev za konfliktno 

situacijo, je to dobro, ne samo za profesionalni razvoj, ampak tudi za osebni razvoj in za 

osebno zadovoljstvo, ki pride ob nekem dosežku oz. razrešitvi težave«. Intervjuvanka (I3) 

poudari potrebo po usklajenosti profesionalne in osebne rasti. Druga intervjuvanka (I1) pa 

pravi, da se osebnostni in profesionalni razvoj prepletata že samo zato, »ker vsak človek glede 

na njegov osebnostni razvoj, karakter in izkušnje drugače interpretira neki strokoven članek. 

Odvisno je, kako nekaj vzameš, kako na nekaj gledaš«. Juul in Jensen (2010, str. 175) prav 

tako menita, da sta profesionalni in osebnostni razvoj nepretrgano povezana v proces, »v 

katerem iščemo, spoznavamo in predelujemo različne vzorce mišljenja in ravnanja, ki nas 

ovirajo pri tem, da bi v profesionalnih odnosih uresničevali poklicno vizijo, svoje cilje in 

možnosti«. 

 

6.4 Povezanost profesionalnega in zasebnega življenja 

 

Pet intervjuvancev pravi, da zasebno življenje vpliva na profesionalno življenje oz. delo v 

vrtcu, medtem ko le ena intervjuvanka (I5) zanika vpliv zasebnega življenja na delo v vrtcu. 

Juul in Jensen (2010) pa pravita, da se zasebno in poklicno življenje, skupaj z družbenim, 

zlivata v eno. Ena vzgojiteljica (I1) pravi, da je to »osebna odločitev, na kakšen način bom 
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delala z otroki«. Ob slabem počutju se pojavi razdraženost, slednja pa vsaj po mnenju enega 

intervjuvanca (I2) močno vpliva na delo v vrtcu. Od razdraženosti je odvisno, kako hitro 

odreagiraš na določeno situacijo in na kakšen način. »Če smo dobro razpoloženi in sproščeni, 

se ne le počutimo bolje, tedaj smo tudi bolj učinkoviti pri delu« (Musek in Pečjak, 2001, str. 

76). »Odlično je priti na delovno mesto stoodstoten, vendar se vedno to ne dá. Različne 

konflikte in ostale težave lahko pustim doma. Skrbi zaradi težav (npr. zdravstvenih) svojih 

otrok pa žal tudi prinesem včasih s seboj,« pravi ena od intervjuvank (I3). Druga 

intervjuvanka (I1) poleg negativnih vplivov, ki jih lahko prinesemo v službo, omeni tudi 

pozitivne: »Dobra volja in sproščenost vplivata na otroke.« Že S. Gogala (1966) je omenil 

sproščenost kot poglaviten vzrok za uspešno in prijetno delo v vzgojno-izobraževalni 

ustanovi. Sproščenost pa po njegovem mnenju ni mogoča ob slabi volji. Kot negativne vplive 

pa ista intervjuvanka omeni razne težave, tako fizične kot čustvene. Pravi, da »če imaš težave, 

se zares slabo počutiš, ali kakšno drugo močno čustvo in ne moreš izpeljati kakšne dejavnosti, 

je dobro, da to poveš otrokom. Poveš, da si slabe volje, da imaš neke težave in jih prosiš, če 

lahko to počnemo drug dan. Otroci to vidijo, začutijo in razumejo – preizkušeno. Smo samo 

ljudje s čustvi«. S. Gogala (prav tam) pravi, da je razumljivo, da prinaša učitelj oziroma 

vzgojitelj »kot človek tudi v šolsko življenje svoje izvenšolsko doživljanje, da je tudi kot učitelj 

pod vplivom življenjskih uspehov ali neuspehov, da se tudi v šoli težko otrese raznih skrbi in 

da vpliva nanj tudi njegovo telesno počutje«. Ena intervjuvanka (I4) pa izpostavi obraten 

(pozitiven) vpliv dela na težko oz. konfliktno situacijo doma oz. v zasebnem življenju: »Če je 

v zasebnem življenju težko, lahko pride do tega, da nekdo rajši ostane v službi in se še bolj 

trudi in sploh noče domov.« Čustva imajo močan vpliv na motivacijo ter usmeritev dela 

(Musek in Pečjak, 2001). 

 

Skoraj vsi intervjuvanci kot pozitiven vpliv vzgojiteljevega vnašanja osebnega življenja v 

profesionalno omenijo otrokovo učenje čustev in sočustvovanja. Otroke je treba vzgajati ob 

vpletenosti najrazličnejših čustev. Čustvena inteligentnost otroka je pomembna za nadaljnje 

življenje otrok in je ne gre zanemarjati (Goleman, 2001). Ena intervjuvanka (I4) pravi, da se 

otroci učijo, da imamo vsi ljudje čustva in vsi različna. Spoznajo tudi, da ti je dovoljeno vsako 

čustvo, seveda pa spoznavajo tudi zdravo mero slednjega. Torej se učijo brzdanja svojih 

čustev in tudi izražanja teh. Dolenšek (po Bukovšek, 2003) pravi, da ni nič »bolj tragičnega 

kot to, da hočejo biti pedagogi perfektni – s tem izgubljajo svojo človečnost ter naravnost, to 

je velika izguba« (po Bukovšek, 2003). Intervjuvanka (I1) meni, da je prav, da otrokom 

pokažemo, da imamo tudi odrasli pravico biti žalostni tako kot oni. »V vsakdanjem življenju je 
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mnogo stvari, ki nas čustveno vznemirjajo. Temu se kot ljudje ne moremo izogniti, niti ne bi 

bilo prav. Prav pestrost in globina čustvenega doživljanja sta namreč znak zrele osebnosti« 

(Požarnik, 1978, str. 157). Pomembno vlogo spodbujanja otrok k izkazovanju čustev omeni 

ena intervjuvanka (I1), ki pravi, da otroci z izražanjem svojih čustev tudi lažje rešujejo 

medsebojne konflikte. Musek in Pečjak (2001) pravita, da bo nekdo, ki ni navajen izražati 

svojih čustev, v okolju naletel na nerazumevanje. »Enkrat sem zaradi smrti v družini jokala,« 

pravi intervjuvanka (I4), »otrokom sem povedala, zakaj jočem, ti so me razumeli ter z menoj 

sočustvovali.« Otrok začne razvoj čustvovanja zelo zgodaj, saj izraža in sočustvuje že kot 

dojenček (Musek in Pečjak, 2001). Intervjuvanka (I1) meni, da bi bil slabši učinek, če bi 

otroke želeli zavajati, ter poudarja pomembno vlogo razlaganja čustev in počutja otrokom. 

»Važno je, da smo iskreni,« še doda vzgojiteljica in obrazloži, da imajo tudi otroci »družino in 

se srečujejo s takšnimi in drugačnimi čustvenimi vplivi, zato je prav, da vedo, da to obstaja in 

da imamo to tudi mi.« 

 

Intervjuvanec (I2) poudarja tudi osebno oz. vzgojiteljevo energijo, ki jo prinese s seboj v 

vrtec. Pravi, da otroci čutijo vzgojiteljevo počutje; »če je dober dan, dobra volja, se vse začne 

z dobro energijo in vse teče bolje. Če si prenesel na otroke slabo energijo, to ni pravično do 

njih. Če si pa dan začel maksimalno dobro, se je malokrat dogodilo, da je kakšen otrok kaj 

ušpičil«. O energiji govori tudi intervjuvanka (I5), ki je sicer rekla, da njeno osebno življenje 

ne vpliva na profesionalno. Pravi, da le njeno fizično stanje in počutje vplivata na njeno 

energijo, ki jo prinese v vrtec. 

 

Intervjuvanci pri obvladovanju negativnih vplivov na delo uporabljajo podobne pristope kot 

pri skrbi za njihovo osebnostno in profesionalno rast. Dve intervjuvanki (I1, I4) se namreč ob 

negativnih vplivih s pogovorom obrneta na sodelavce, pri tem poudarita tudi vlogo pomoči 

tima. A. Polak (2007) pravi, da je imeti pri svojem delu osebo, ki te bo strokovno in osebno 

podprla, pravica vsakega človeka. Dve drugi intervjuvanki (I1, I3) pa premagujeta svoje 

težave in slabo energijo, ki jo prineseta od doma, z umirjanjem ter sproščanjem pred vstopom 

v igralnico. Strokovnjaki se strinjajo, da je z določenimi tehnikami sprostitve mogoče ustvariti 

sproščeno stanje organizma, torej vplivati na naše čustvene reakcije (Musek in Pečjak, 2001). 

En intervjuvanec (I2) pravi, da je otrokom pokazal in povedal, kako se počuti, ter s tem 

pridobil boljše počutje, zraven pa jih še nečesa naučil. Intervjuvanka (I1) omeni tudi pomoč 

partnerja pri reševanju njenih osebnih ali profesionalnih stisk. D. Brečko (1998) pravi, da nam 

zakonec oz. partner lahko pri težavah pomaga z mnenjem, ki ni vedno nujno enako našemu 
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oz. da zakonec lahko drugače »predvidi probleme, povezane z odločitvijo drugega zakonca in 

tako obogati rešitev in s tem tudi medosebno razmerje« (prav tam, str. 70). Ena intervjuvanka 

(I5) pa pravi, da se je naučila, »da se sploh ne splača sekirati za nobeno stvar«. 

 

Vsi intervjuvanci pa se strinjajo, da profesionalno življenje vpliva na osebno. Trije 

intervjuvanci (I2, I4, I5) povedo, da imajo poleg službene obveznosti dopoldan zelo veliko 

tudi popoldanskih dejavnosti v okviru vrtca oz. šole, zato je potrebno nenehno prilagajanje 

službenih obveznosti svoji družini in otrokom. Ena od intervjuvank (I5) pravi, da »je veliko 

izobraževanj in ostalih dejavnosti popoldne, vendar vem, da je to moje delo in da ga moram 

opraviti«. Intervjuvanec (I2) pa pove, da če se le dá, na srečanje enote, srečanje s starši itd. 

pripelje popoldne s seboj kar vso družino. Dva intervjuvanca (I1, I2) povesta, da večkrat 

preneseta poklicne težave tudi na partnerje. Intervjuvanec (I1) pravi, da mora tudi doma 

družina kdaj »poslušati o kakšnih težavah, ki jih prinesem domov«. Ena intervjuvanka (I5) pa 

pravi, da je služba zelo vplivala na njeno osebno življenje oz. na vzgojo lastne hčere. »Enajst 

let sem delala v vrtcu, ko sem dobila prvega otroka. Tako sem približno vedela, kaj 

pričakovati, kako me bo preizkušala,« je še dodala. Tri intervjuvanke (I4, I5, I6) pravijo, da je 

bila služba in je še vedno del njihovega družinskega vsakdana. Vzgojiteljica (I6) pravi, da »k 

sodelovanju nekega projekta v vrtcu vpelje vso družino. Na vrtu najdejo ježa (ki bi ga 

potrebovala za vrtec), ga vsa družina pomaga ujeti in vsa družina postane vpeta v 

raziskovanje, načrtovanje in iztek službenega dne«. Vzgojiteljica prvega razreda (I4) pa pravi, 

da »šola vedno diha s teboj«. Iz lastnih izkušenj pravi, da, »kjerkoli si, razmišljaš, s kakšnimi 

metodami boš določeno stvar izpeljal, kakšne pripomočke boš na sprehodu nabral«. Tudi 

Požarnik (1978) pravi, da je izbira poklica zelo pomembna, saj človek preživi polovico 

svojega časa vpet v poklicno dogajanje, zato pomeni izbira poklica zanj način življenja. 

 

Ena intervjuvanka (I1) pravi, da njeno poklicno življenje oblikuje in vpliva tudi na njeno 

osebnost. Tudi Lewin (1935, po Brečko, 1998) pravi, da odrasli osebnostno zori v svojem 

socialnem okolju oziroma v skupinah, v katere se med življenjem vključuje (služba, skupine, 

v katerih preživlja prosti čas, družina ipd.). Druga intervjuvanka (I5) pa poudarja pomembno 

vlogo zasebnosti. Kot strokovna delavka na mestu vzgojiteljice se srečuje s starši in otroki ter 

je neki vzor tako enim kot drugim. Pravi, da se ji ne zdi »pravilno popolnoma zanemariti 

službene podobe in si v zasebnem življenju dovoliti početi neumnosti«. Ena vzgojiteljica (I3) 

pa pravi, da le redko potrebuje čas zase po napornem dnevu. Po navadi ji zadošča umiritev, da 
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si uredi misli, in pogleda, kako je potekal dan, ob tem pa razmisli o možnih drugačnih 

dejanjih, »potem pa vrtec odklopim in se posvetim svoji družini«. 
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7 ZAKLJUČEK 

 

Danes od vzgojitelja pričakujejo profesionalen odnos, izobrazbo, strokovnost, delavnost ter 

zrelo in odgovorno osebnost. 

 

Nedvomno se, tako po mnenju teoretikov kot intervjuvancev v opravljeni raziskavi, poleg 

profesionalnega razvoja pričakuje tudi primerni osebnostni. Zato je zelo pomembno, kako 

vzgojitelj skrbi za svoj razvoj in kako ju povezuje v svojem življenju. Na svoji poklicni poti bi 

se zato vzgojitelji morali vprašati, kako lahko izboljšajo svoje delo, kako povezovati osebno 

rast s profesionalno in zakaj je to tako zelo pomembno. Juul in Jensen (2010, str. 175) pravita, 

da »pri vsakem profesionalnem delu z ljudmi igrajo za kakovost profesionalnega odnosa 

pomembno vlogo strokovnjakova osebna karizma, njegov značaj in sposobnost uveljavitve«. 

Na kratko opredelita profesionalni in osebnostni razvoj kot nepretrgan strukturiran proces. 

 

S pomočjo kvalitativne raziskave, ki sem jo opravila s šestimi vzgojitelji, sem želela 

ugotoviti, kaj vpliva na njihovo poklicno vlogo, kako skrbijo za svojo osebnostno in 

profesionalno rast ter kako ju povezujejo pa tudi, kako pomembno se jim zdi povezovanje 

profesionalnega življenja z zasebnim. 

 

Zaključujem z odgovori na raziskovalna vprašanja, ki sem si jih zastavila pred izvedbo 

raziskave. 

 

Najprej me je zanimalo, kaj vse vpliva na vzgojiteljevo delo v vrtcu. 

 

Ugotovila sem, da večina intervjuvancev meni, da na njihovo profesionalnost vpliva njihova 

osebnost. Kljub temu da so vsi omenili tudi vpliv njihovega otroškega družinskega življenja 

na razvoj njihove poklicne vloge, se njihove razlage precej razlikujejo. Nekateri govorijo o 

vplivu pozitivnih izkušenj, ki jih radi posnemajo, drugi pa bolj o negativnih vplivih, ki so se 

jih zavedali in jih zavestno ter načrtno v svoji praksi tudi spremenili. Nedvomno je na njihov 

osebnostni razvoj v zgodnjih letih vplivala tudi družina. Na začetku je otrokovo socialno 

okolje zelo majhno, sestavljajo ga predvsem starši, ki so prvi agens otrokovega osebnostnega 

razvoja (Brečko, 1998). Prav tako omenjajo vpliv sedanje družine na delovanje v 

profesionalnem življenju. Tudi o pomembnosti vloge prakse oz. pedagoških izkušenj se vsi 
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intervjuvanci strinjajo, da je močno oblikovala njihovo poklicno osebnost. Presenetljivo pa 

vplivi izobrazbe, timske refleksije in osebne rasti na njihovo poklicno osebnost v večini 

intervjujev niso bili poudarjeni ali vsaj ne poudarjeni. 

 

Na podlagi rezultatov raziskave ugotavljam, da na trenutno počutje intervjuvancev v vrtcu 

najbolj vpliva njihovo fizično počutje in nato počutje oz. doživljanja v zasebnem življenju. Le 

ena intervjuvanka zatrjuje, da njeno zasebno življenje ne vpliva na njeno delo v vrtcu. Med 

pogostimi odgovori je tudi vsakodnevni vpliv sodelavca v oddelku oz. njun odnos na 

vsakodnevno počutje in funkcioniranje v vrtcu. Redkeje so bili omenjeni poznavanje otrok, 

vpliv vremena ali lune, prejem pohvale ipd. 

 

Dalje sem želela ugotoviti, ali in kako vzgojitelji skrbijo za svoj osebnostni razvoj. 

 

D. Brečko (1998) pravi, da »z osebnostnim razvojem ne razumemo namreč le fizičnega 

dozorevanja, ampak predvsem dograjevanje osebnosti v smislu progresivnega vedenja, 

nadgradnje osebnostnih lastnosti in premik od manj kompleksnega k bolj kompleksnemu 

zaznavanju in razumevanju sveta.« Ugotovila sem, da vsi intervjuvanci delijo svoje službene 

težave z družino ali partnerji. Nekateri zgolj za sprostitev stiske, večina pa za povratno 

informacijo in mnenje. Tudi pogovor s sodelavci so omenile vse intervjuvanke, razen 

moškega. Pogoste so tudi športne dejavnosti, slednje omenijo vsi intervjuvanci. Tako 

poskrbijo za dobro fizično in psihično počutje, svoj osebnostni razvoj in posledično 

kakovostno funkcioniranje v vrtcu. Med redkeje omenjenimi aktivnostmi intervjuvanci 

navajajo pogovore s strokovnimi delavci druge stroke, pogovore v študijskih skupinah, 

druženje s prijatelji, branje knjig in revij, obisk kulturnih prireditev ipd. Požarnik (1978, str. 

66–67) med različnimi področji delovanja zdrave osebnosti oz. duševnega zdravja navede tudi 

področje »zrelosti v oblikovanju načina življenja«, kar pomeni, da oseba živi zdravo in 

notranje bogato. »To pomeni, da ustrezno menjavamo delo in počitek, da imamo razne 

konjičke, kulturne interese, splošne delovne navade, da si privoščimo dovolj gibanja in 

rekreacije, pravilno prehrano idr.« »Vsaka zaposlitev od branja romana, gledanja televizije 

do drugih dejavnosti ali izbiranja družbe lahko pomeni trud za boljše osebno razpoloženje. 

Umetnost umirjanja sebe je temeljna življenjska spretnost« (Goleman, 1997, str. 76). 
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Tretje raziskovalno vprašanje, ki sem si ga zastavila, je bilo, ali in kako vzgojitelji skrbijo za 

svoj profesionalni razvoj. 

 

Vsi intervjuvanci skrbijo za profesionalno rast z obiskom raznih oblik izobraževanja oz. 

seminarjev, branjem strokovne literature in podobno, kar je bilo pričakovano. Ena od 

intervjuvank poudari kot pomembno tudi svoje razumevanje literature skozi različna obdobja 

in prakso. Polovica intervjuvancev uporablja refleksijo in ocenjevanje svojega dela z drugo 

osebo oz. v timu, starejša intervjuvanka pa omeni opazovanje drugega strokovnega delavca z 

neko pozitivno vrlino. Presenetljivo le ena intervjuvanka omeni vpliv novosti v zakonodaji na 

njen profesionalni razvoj. 

 

Četrto raziskovalno vprašanje je, ali vzgojitelji menijo, da sta profesionalni in osebnostni 

razvoj povezana. 

 

Vsi intervjuvanci se strinjajo, da sta profesionalni in osebnostni razvoj tesno povezana. Ena 

od intervjuvank pove, da »če se ne razvijaš osebnostno, se tudi profesionalno ne«, oziroma 

kot pravi druga: »Če ne delam na sebi, tudi profesionalno ne morem rasti. Ko iščem neko 

rešitev za konfliktno situacijo, je dobro, ne samo za profesionalni razvoj, ampak tudi za 

osebni razvoj in za osebno zadovoljenje, ki pride ob nekem dosežku oz. razrešitvi težave.« 

Najmlajša intervjuvanka pa pravi, da se osebnostni in profesionalni razvoj prepletata že zato, 

»ker vsak človek glede na njegov osebnostni razvoj, karakter in izkušnje drugače interpretira 

neki strokoven članek. Odvisno je, kako nekaj vzameš, kako na nekaj gledaš«. Tudi D. Brečko 

(1998, str. 19) meni podobno, in sicer, da družba posamezniku iz različnih socialnih okolij 

»omogoča nenehno učenje, brez katerega si ne moremo zamisliti procesa osebnostne rasti. V 

svojem okolju posameznik pridobiva, selekcionira in interpretira informacije, ki mu pomagajo 

razumeti svet in samega sebe umestiti v ta svet«. 

 

Peto raziskovalno vprašanje je, ali vzgojitelji ocenjujejo, da sta njihovo delo in zasebno 

življenje povezana oz. vplivata drug na drugega. 

 

Ugotovila sem, da vsi, razen ene intervjuvanke, menijo, da zasebno življenje vpliva na 

profesionalno oz. delo v vrtcu ter pri tem omenijo tako pozitivne kot negativne vplive. Kot 

zelo pomemben del vnašanja zasebnega življenja vzgojitelja v profesionalno delo večina 

intervjuvancev omeni vpliv čustev vzgojitelja ter ravnanje z njimi na učenje in razvoj čustev, 
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zlasti empatije otrok. Seveda so mnenja, da niso vsa čustva primerna, da jih delijo z otroki in 

da je treba imeti meje, da čustva vzgojitelja otrokom ne vzbudijo občutka krivde. Ena od 

vzgojiteljic meni, da moramo biti z otroki iskreni, vsakršno pretvarjanje pa je nesprejemljivo. 

Podobno Požarnik (1978, str. 66) definira čustveno zrelost: »Pomeni, da znamo čustva, npr. 

ljubezen, sprejemati in dajati, da na eni strani čustev ne zatiramo, na drugi strani pa se ne 

prepuščamo nekontroliranim čustvenim izbruhom, pretiranim čustvom in čustvom ob 

nepravem času.« Gogala (1966) pa opozarja na prestop meje primernega vnašanja zasebnega 

življenja v profesionalno. Pravi, da otroci nikakor ne smejo trpeti zaradi osebnih težav 

strokovnega delavca. 

 

Iz raziskave je razvidno, da ima velik pomen za vzgojiteljevo delo v vrtcu njihovo počutje, ki 

izvira iz zasebnega življenja. Intervjuvanci omenijo pozitivne in negativne vplive njihovega 

počutja na pedagoško delo. Ob slabem psihičnem počutju se pojavi razdraženost, od tega pa je 

odvisno, kako hitro se odzovejo na določene situacije. Ob dobrem psihičnem počutju pa 

nasprotno opisujejo pozitivne posledice, pozitivno energijo in sproščenost. Tudi Carlson 

(2000) omeni, da svoje življenje in okoliščine vidimo popolnoma drugače, ko smo potrti, kot 

pa takrat, ko smo sproščeni in prijetno razpoloženi. Ko smo potrti, se vse zdi drugače, resno in 

nujno, postanemo razdraženi in se drugače odzovemo na dano situacijo. Slabo počutje večina 

obvladuje s pogovori s sodelavci ali partnerji ali pa s sproščanjem pred vstopom v igralnico. 

Gogala (1966, str. 83) poudarja pomembnost duševne priprave strokovnega delavca pred 

začetkom dela. Pravi, da bi se moral učitelj oz. vzgojitelj pred delom »sprostiti vseh človeških 

težav in nevšečnosti« ter duševno očisti vsega, kar bi oviralo njegovo presojo pri delu. 

 

Iz raziskave je razvidno, da tudi profesionalno življenje močno vpliva na zasebno oz. osebno 

življenje vzgojitelja. Polovica omeni veliko službenih obveznosti v popoldanskem času, 

zaradi česar je potrebno stalno prilagajanje družinskega življenja profesionalnemu. Slednje se 

glede na opravljeno raziskavo pri vseh intervjuvancih dotakne vseh članov njihove družine. 

Partnerji strokovnih delavcev imajo včasih vlogo terapevta oz. poslušalca njihovih težav in 

stisk, ki jih prinese domov. Carlson (2000, str. 25) pravi: »Vaš dom je zatočišče, kamor se 

skrijete pred zunanjim svetom. Če puščate v svoj dom preveč norosti, uničujete ali vsaj 

zmanjšujete možnosti, da bi našli malo miru.« To drži, pa vendar ni vedno slabo, predvsem 

pri poklicu vzgojitelja/-ice, nekaj delovnih izkušenj in znanj uporabiti oz. odnesti tudi domov. 

Pri vseh intervjuvancih, ki imajo otroke, se delo in delovne izkušnje dotaknejo tudi njih. 

Intervjuvanka pravi, da je imela prvega otroka po enajstih letih delovne dobe, tako ga je 
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vzgajala tudi na podlagi izkušenj iz delovnega mesta. Sicer pa so otroci del vsakodnevnih 

priprav vzgojitelja na delo v vrtcu. Ena vzgojiteljica pravi, da je v dnevno pripravo vpletla vso 

družino, npr. pri zbiranju materiala za dejavnosti v vrtcu. Podobno omenjajo tudi drugi, ena 

od intervjuvank npr. pravi, da »kjerkoli si, razmišljaš, s kakšnimi metodami boš določeno 

stvar izvedel, kakšne pripomočke boš na sprehodu nabral«. 

 

Zanimivo je, da je le ena intervjuvanka omenila vpliv poklicnega življenja na njeno osebnost, 

ena pa tudi zasebne vloge. Pravi, da si v zasebnem življenju vzgojitelj preprosto ne more 

privoščiti početi vsega, kar se mu zahoče. 

 

Z raziskavo, ki sem jo naredila, sem ugotovila, da se vsem intervjuvancem zdi pomembno 

osebno in profesionalno se razvijati ter da brez stalne povezave obojega ne gre. Tudi P. Peček 

(2003) meni, da je razvoj strokovnega delavca prepleten s stvarnim življenjem in drugimi 

razvojnimi procesi. Podobno kot meni D. Brečko (1998), ki pravi, da se posameznikova 

osebnost oblikuje v procesu učenja. 

 

Poleg tega pa sem ugotovila, da so mnenja in odgovori vzgojiteljice, ki dela v šoli, zelo 

podobna odgovorom vzgojiteljev v vrtcu, da pa se slednji pri svojih odgovorih precej 

razlikujejo od prvih; izraža več samozavesti pri delu kot njegove ženske kolegice. Intervju 

sem namenoma naredila z intervjuvanci različne starosti. Pri starejših vzgojiteljicah je bilo 

mogoče opaziti vpliv večje izkušenosti, pri mlajši pa sem dobila podobne odgovore, a bolj kot 

z izkušnjami podkrepljene z znanjem in logičnim sklepanjem. Bruner (1995, po Brečko, 1998, 

str. 57) pravi, »da moramo na razum gledati in ga razumeti kot zalogo znanja, ki si ga je 

posameznik pridobil z izkušnjami«. Skoraj vsi intervjuvanci so bili mnenja, da njihovo počutje 

in zasebno življenje vplivata na delo v vrtcu ter da to ni slabo. Le ena vzgojiteljica je 

izpostavila popolno predanost poklicu brez vnašanja osebnih čustev in svojega počutja. 

Ugotovila sem, da je povezovanje dela z družino dobro, dokler ga vzgojitelj opravlja 

premišljeno, po lastni presoji in strokovno naravnano. Carlson (2000, str. 37) pravi, da naj bi 

vsi »živeli iz srca«. To pomeni, da si oseba izbere takšno življenje, za kakršno sama presodi, 

da ji najbolj ustreza, da bolj zaupa v svoje čute, kot pa sledi le pričakovanju širše in ožje 

družbe. 

 

Ugotovila sem, da intervjuvanci zelo podobno razvijajo profesionalni in osebnostni razvoj, 

kar potrjuje njuno povezanost. Razlika razvijanja je le v smotru oziroma namenu razvoja. 
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Vsem se zdi stalni profesionalni in osebnostni razvoj pomemben, saj menijo, da eno brez 

drugega ne gre. Prav tako vsi menijo, da se profesionalno in zasebno življenje različno 

povezujeta. 

 

Raziskava je potrdila pomembno vlogo stalnega strokovnega izobraževanja oz. skrbi za 

profesionalno in osebnostno rast. Slednja sta, po mnenju intervjuvancev in mnogih avtorjev, v 

stalni povezavi enega z drugim. Osebnostni in profesionalni razvoj imata za vzgojitelja velik 

pomen, tako kot ima vzgojitelj velik pomen za otroka. 
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9 PRILOGE 

 

9.1 Intervju 1 

 

PRVI SKLOP 

 

1. Ali se po službi s kom pogovarjate o delovnem dnevu? 

2. S kom delite službene izkušnje, dileme, zunaj vrtčevske ustanove? 

Da, v največji meri s partnerjem, potem pa tudi s sodelavkami, prijateljicami iz faksa oz. 

s komerkoli, ki je pedagog in da mi je blizu. Je pa odvisno, za kakšno situacijo na 

delovnem mestu gre, da o njej razglabljamo. Seveda nikoli ne govorim z imeni. 

 

3. Kako skrbite za osebnostni in profesionalni razvoj? 

Osebnostni: 

Šport – športam, da se dobro počutim, da sem dobre volje, polna elana in predvsem za 

osebno počutje. Seminarji – rada zahajam na seminarje (mediacija, reševanje konfliktov), 

včasih je pobuda za te z moje strani, včasih pa vrtčevske. Preberem kakšno knjigo. 

Profesionalni: 

Knjige – prebiram strokovne članke, knjige, predvsem Juhanta. Izkušnje starejših 

sodelavk – njihovi nasveti, njihovo delo ipd. 

 

4. Se vam zdi, da sta osebnostni in profesionalni razvoj povezana? 

Da, že samo zato, ker vsak človek glede na njegov osebnostni razvoj, karakter in izkušnje 

drugače interpretira neki strokovini članek. Odvisno, kako nekaj vzameš, kako na nekaj 

gledaš. Ali si pozitiven ali negativen. 

 

DRUGI SKLOP 

 

1. Kaj vse je po vašem mnenju vplivalo na to, kakšna vzgojiteljica ste? 

− Kakšna je moja izkušnja iz vrtca. 

− Osebnost (poskušam biti konstruktivna, delati z dobrim namenom, pozitivna, vedno se 

učiti, napredovati). 

− Otroci in starši v mojih dosedanjih izkušnjah. 
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− »Feedback« od sodelavk, vodstva vrtca in skupine otrok. 

− Hospitacije po vrtcih, delo prek študentskega servisa, se veliko naučiš od dobrih 

vzgojiteljic – zgled. Prav tako tudi od slabih – kakšna nočem biti. 

− Izobrazba. 

− Družina (mi je dala vedeti, kakšna jaz ne bom). 

 

2. Kateri so vsakodnevni dejavniki, ki vplivajo na vaše delo v vrtcu? 

− Letni delovni program oz. plan, ki ga sestaviš in izpelješ med letom. 

− Izhajanje iz otrok (ni vedno za vse enako). 

− Sodelavka, ki mi je enakovredna pri načrtovanju, predvsem da najdeva skupno točko. 

− Izkušnje. 

− Počutje psihično in fizično – dobra ali slaba volja, to otroci vse začutijo. 

− Reagiranje (vpliv počutja). 

− Poznavanje otrok, moraš jih poznati. 

 

TRETJI SKLOP 

 

1. Se vam zdi, da vaše osebno življenje vpliva na delo v vrtcu, če da, kako? 

Vpliva! To je osebna odločitev, na kakšen način bom delala z otroki. Situacija, ko sem se 

prestavila iz najstarejše skupine, ki sem jo peljala v šolo, na najmlajše novinčke letos. 

Nisem bila navajena te starosti, teh navad in to me je vznemirjalo. Potem se umiriš, 

prilagodiš pričakovanja in se naučiš potrpežljivosti. Otroci seveda delujejo po tvojem 

zgledu. 

Ko si slabe volje v vrtcu, to ne funkcionira, ne gre. Takrat se umiriš. Ničesar ne dosežeš, 

če si v vrtcu slabe volje. Sam sebe prepričaš, da otroci niso ničesar krivi, to izhaja iz 

nekje drugje. 

Dobra volja in sproščenost vplivata na otroke. Vzgojitelj prinese vse v skupino in napravi 

neko klimo. Koliko pa v to klimo vlagaš, pa je odvisno od vzgojitelja, zaradi tega smo v 

vrtcu. 

Če so težave doma, se pogovorim s sodelavko, ki me kmalu pomiri. Otrok ne smeš 

obremenjevati. 

Če imaš težave, se zares slabo počutiš, ali kakšno drugo močno čustvo in ne moreš 

izpeljati, kakšne dejavnosti je dobro, da to poveš otrokom. Poveš, da si slabe volje, da 
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imaš neke težave in jih prosiš, če lahko to počnemo neki drug dan. Otroci to vidijo, 

začutijo in razumejo – preizkušeno. Smo samo ljudje s čustvi. 

 

2. Kateri so pozitivni in kateri negativni vplivi vnašanja osebnega življenja na 

profesionalno? 

− Otroke navajaš na izražanje čustev. Tudi v njihovih medsebojnih konfliktih, da otrok 

pove – to pa meni ni všeč. 

− Seveda vse do neke meje! Kar je pretiranega in neobvladljivega, je seveda sporno. 

− Da vedo, kako se počutiš, prek tega tudi oni spoznavajo čustva. 

− Učijo se tudi sočutja. 

 

3. Kako obvladujete negativne vplive osebnega življenja na poklicno? 

− Se umirim. 

− Se pogovorim s sodelavko, mogoče z izkušenejšo sodelavko (po potrebi). 

− Nasveti partnerja in njegova povratna informacija. 

− Novo področje, se ne znajdeš, zato greš po neko novo idejo, nasvet. 

 

4. Ali vaše delo vpliva na odnose doma oz. v zasebnem življenju? 

Če pride do konflikta, se zelo zasekiram. Hočem delati dobro, želim konstruktivno 

reševanje konfliktov. Doma povprašam partnerja za nasvet. Služba pa vpliva na mojo 

osebnost. Poskušam črpati pozitivno energijo od otrok. 
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9.2 Intervju 2 

 

PRVI SKLOP 

 

1. Ali se po službi s kom pogovarjate o delovnem dnevu? 

2. S kom delite službene izkušnje, dileme, zunaj vrtčevske ustanove? 

Včasih z ženo, domačimi, prijatelji, odvisno je, kaj. Če je zoprna zadeva – manjši krog. 

Včasih ti pride kaj do živega in imaš občutek, da moraš dati to ven, odvisno je od 

osebnosti. 

 

3. Kako skrbite za osebnostni in profesionalni razvoj? 

Osebnostni: veliko športa, druženja, družina. 

Profesionalni razvoj: preberem knjige, strokovno literaturo. 

 

4. Se vam zdi, da sta osebnostni in profesionalni razvoj povezana? 

Da, če imam v službi težave, mi pomaga, da grem teč. Med tekom si zbistrim misli, 

veliko službenih težav rešujem s športom. Tako tudi osebnostno rastem. 

 

DRUGI SKLOP 

 

1. Kaj vse je po vašem mnenju vplivalo na to, kakšen vzgojitelj ste? 

Osebnost, vzori, vzgoja od doma, dojemanje poklica in pa predvsem moje vrednote. Če 

imaš rad svoj poklic, ga že na začetku bolje opravljaš. Fakulteta mi je izoblikovala 

strokovnost, ampak to šele opaziš čez čas. Fakulteta ti dá neko širino. 

 

2. Kateri so vsakodnevni dejavniki, ki vplivajo na vaše delo v vrtcu? 

Počutje, kako se ujameš s sodelavko, priprave, delovna naravnanost, če želiš z delom 

vzgajati oz. da otroci nekaj dobijo od tega. K počutju dodamo tudi domače stvari – 

fizično, psihično ... Če je bilo doma slabo, je lahko služba vzgojitelja tudi ena opora in 

neko veselje, da lahko to počneš. 
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TRETJI SKLOP 

 

1. Se vam zdi, da vaše osebno življenje vpliva na delo v vrtcu, če da, kako? 

Razdraženost močno vpliva na delo v vrtcu, kako hitro odreagiraš na določeno situacijo 

ob določenem počutju. 

 

2. Kateri so pozitivni in kateri negativni vplivi vnašanja osebnega življenja v profesionalno? 

Otroci čutijo počutje. Če je dober dan, dobra volja, se vse začne z dobro energijo in vse 

teče bolje. Če si prenesel na otroke slabo energijo, to ni pravično do njih. Če si pa dan 

začel maksimalno dobro, se je malokrat dogodilo, da je kakšen otrok kaj ušpičil. Otroci se 

učijo sočustvovanja, izkazovanja čustev v pravi meri. 

 

3. Kako obvladujete negativne vplive osebnega življenja na poklicno? 

Otrokom sem povedal, da sem utrujen, pokažeš, da ti je težko. Otroci to zelo dobro 

razumejo in razumejo, ko jim razložiš. Potem še bolj upoštevajo tvoja navodila, te pridejo 

vprašat, ali si v redu. Se učijo sočustvovanja. 

 

4. Ali vaše delo vpliva na odnose doma oz. v zasebnem življenju? 

Vedno bolj. Veliko imamo zunanjih dejavnosti, zadev, veliko popoldnevov sem tukaj. S 

seboj pripeljem otroke – če se le dá – v primeru, da gre za kakšno srečanje enote s starši. 

Prav tako mora družina doma tudi kaj poslušati, npr. kakšne težave, ki jih prinesem 

domov. 
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9.3 Intervju 3 

 

PRVI SKLOP 

 

1. Ali se po službi s kom pogovarjate o delovnem dnevu? 

2. S kom delite službene izkušnje, dileme, izven vrtčevske ustanove? 

Največkrat s sodelavkama. Če pa pride kakšna vprašljiva tema, vprašam tudi partnerja 

kot z vidika starša. Potem se obrnem tudi na sestro, mamo. Njihovo mnenje mi pomaga 

pri različnih dilemah. Moj pogled s strani vzgojiteljice, njihov pogled s strani starša. 

3. Kako skrbite za osebnostni in profesionalni razvoj? 

Z literaturo. Veliko berem s področja vzgoje in otrok. Prav tako gledam oddaje na temo 

vzgoje, iščem po internetu zanimivosti in informacije, se udeležujem raznovrstnih 

seminarjev. 

Z glasbo – zato jo velikokrat vključim tudi v program dela v vrtcu. Ob njej se umirimo, ji 

prisluhnemo in tudi razživimo. In v družini. 

4. Se vam zdi, da sta osebnostni in profesionalni razvoj povezana? 

Da, zelo. Eno brez drugega ne gre. Rast mora biti usklajena. Z leti se spreminjaš in imaš 

drugačen pogled na stvari. Včasih v kakšni situaciji drugače odreagiraš, kot si pred leti. 

 

DRUGI SKLOP 

 

1. Kaj vse je po vašem mnenju vplivalo na to, kakšen vzgojitelj ste? 

Kakšen vzgojitelj sem, je v veliki meri odvisno od osebnosti vzgojitelja. Temelje ti 

postavi lastna družina, od rojstva naprej. Veliko tudi vpliva odnos otrok do mene in vrtca. 

Niti ne pohvala staršev in vodstva, temveč odziv otrok. Velik vpliv pa imajo tudi moji 

otroci, vloga mene kot mame. 

 

2. Kateri so vsakodnevni dejavniki, ki vplivajo na vaše delo v vrtcu? 

Trenutni problemi in dileme v skupini, konflikt oz. odnos, ki ga imam s sodelavko, 

osebne težave, poškodba pri otroku v skupini (me vržejo iz tira). 

Dan polepša pohvala, predvsem pa umirjen začetek dneva. 
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TRETJI SKLOP 

 

1. Se vam zdi, da vaše osebno življenje vpliva na delo v vrtcu, če da, kako? 

Odlično je priti na delovno mesto 100-odstoten, vendar se vedno to ne dá. Različne 

konflikte in preostale težave lahko pustim doma. Skrbi zaradi težav (npr. zdravstvenih) 

svojih otrok pa žal tudi prinesem včasih s seboj. 

To se pozna tako, da so moje misli poleg dela v vrtcu namenjene tudi osebnim težavam. 

Nisi 100-odstotno prisoten pri svojem delu. En del je drugje. To se dogaja poredko, 

vendar se. 

 

2. Kateri so pozitivni in kateri negativni vplivi vnašanja osebnega življenja v profesionalno? 

Otrokom bi predstavila samo svoje počutje – danes sem žalostna, zaskrbljena. To se mi 

zdi popolnoma v redu. S tem sporočaš otrokom, da si tudi ti vendarle samo človek. Tako 

kot imajo oni pravico, da so žalostni, jo imajo tudi odrasli. 

Čustev pa ne smeš prelagati nanje, ne smeš jim dajati občutka, da ti mora pomagati. 

 

3. Kako obvladujete negativne vplive osebnega življenja na poklicno? 

Poskušam se umiriti in sprostiti, preden vstopim v igralnico. Vstopim vedno z 

nasmehom! Pozdravim vsakega, vsakega opazim, ga pobožam. Nato začnemo peti 

pesmice, se umirimo – vsi. 

 

4. Ali vaše delo vpliva na odnose doma oz. v zasebnem življenju? 

Včasih po napornem dnevu potrebujem trenutek zase. Da si uredim misli, preletim potek 

dneva, razmislim, če bi lahko kaj drugače storila. Potem pa vrtec odklopim in se posvetim 

svoji družini. 
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9.4 Intervju 4 

 

PRVI SKLOP 

 

1. Ali se po službi s kom pogovarjate o delovnem dnevu? 

Da. V primeru, da je vse v redu, se ne, v primeru težav pa. S sodelavko v timu najprej, če 

ne, pa v našem aktivu. 

 

2. S kom delite službene izkušnje, dileme, zunaj ustanove? 

Z enako stroko na raznih seminarjih in izobraževanjih, študijskih skupinah. Z znanci, če 

ocenim, da je tema primerna ter da imajo oni primerne izkušnje in znanja za pogovor o 

tem. S hčerjo, ki je enake stroke in druge generacije z drugačnim pogledom na kakšno 

stvar. 

 

3. Kako skrbite za osebnostni in profesionalni razvoj? 

Osebnostni razvoj: živim z naravo in slednja mi veliko pomaga. Ko pa imam slab dan, 

grem na sprehod, da premislim, dam ven iz sebe kakšno stisko. Druženje s prijatelji. 

Kakšno knjigo ali članek preberem za boljše počutje. 

Profesionalni razvoj: izobraževanja v sklopu šole. Berem kakšne knjige, članke. Pogovori 

med sodelavci, v družini, nekdanji družini, s prijatelji, izkušnje v družbi, doma. 

 

4. Se vam zdi, da sta osebnostni in profesionalni razvoj povezana? 

Sta. Če si osebno zadovoljen, bo tudi profesionalno šlo. Če si pa osebno nezadovoljen in 

si profesionalno uspešen, imaš zagotovo nekje neko slabo energijo, ki se jo čuti. Mora biti 

pozitiva. Sicer pa so otroci tisti, ki te filtrirajo in te pripeljejo nazaj na pozitivo. 

 

DRUGI SKLOP 

 

1. Kaj vse je po vašem mnenju vplivalo na to, kakšen vzgojitelj ste? 

Vzgoja doma. Hitro vidiš, kaj je bilo tebi v redu in kaj ne. Pogoj – resnica. Želim resnico 

in vedno grebem, dokler ne izgrebem – karakter. Izkušnje, ki sem jih imela v praksi. 

Nekaj obdržiš, nekaj spremeniš. Izobrazba je vplivala. K čemur si nagnjen, tistega si več 
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dal. Praksa v vrtcu, prostovoljno delo, tam sem izluščila kakšno dobro ali slabo prakso in 

si videl, česa se hočeš ogniti in kaj bi rad vzel v svojo prakso. 

 

2. Kateri so vsakodnevni dejavniki, ki vplivajo na vaše delo v vrtcu? 

Vplivata zdravo jedro doma in ravnovesje ter tako naprej deluješ. Vsakodnevno vpliva 

name počutje. Ko sem bila mlajša, je bilo dobro počutje to, da sem bila mirna glede 

oskrbe svojih otrok. Danes sem zadovoljna, ko sem fizično močna in nepoškodovana. 

Takrat lahko delujem maksimalno. Zagotovo pa vse okolje vpliva na delo v moji službi. 

Zato se mi zdi, da je bolje, da imaš čim manj stresno življenje, zato je fino, da imamo 

doma naravo in se z lahkoto umirim. Bolj je stresno v mestih. Vsak pa ima svoje načine 

sproščanja. Preostale stvari pa sem pustila. 

 

TRETJI SKLOP 

 

1. Se vam zdi, da vaše osebno življenje vpliva na delo v šoli, če da, kako? 

Popolnega odklopa ne moreš narediti. Če bi bilo zares hudo, bi vplivalo. Če je v osebnem 

življenju težko, lahko pride tudi do tega, da nekdo rajši ostane v službi in se trudi še bolj 

ter sploh noče domov. Lahko pa vpliva tudi negativno – da popolnoma popusti. V mojem 

primeru je bilo prvo. Prav je, da so kontrole naših nadrejenih. Da spremljajo naše počutje 

in pravilno izvajanje. 

 

2. Kateri so pozitivni in kateri negativni vplivi vnašanja osebnega življenja v profesionalno? 

Če otrokom poveš, oni to razumejo. Enkrat sem zaradi smrti v družini jokala v vrtcu. 

Otrokom sem povedala, zakaj jočem, ti so me razumeli in z menoj sočustvovali. Slabše bi 

bilo, če bi jih hotela zavajati. Treba jim je razlagati. Tudi otroci imajo lahko slab dan. S 

tem jim to dokažemo. Pomembno je, da smo iskreni. Tudi oni imajo družino ter se 

srečujejo s takšnimi in drugačnimi čustvenimi vplivi, zato je prav, da vedo, da to obstaja 

in da imamo to tudi mi. Mi se o čustvih veliko pogovarjamo. Dobro je, da se ne zaprejo 

vase, ampak da čustva izživijo, da jih začutijo in tako tudi drug drugega lažje razumejo. 

Brzdati se je treba pri izražanju, to so negativni vplivi. Otrokom smo mi za zgled. Moraš biti 

sam dober zgled. 
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3. Kako obvladujete negativne vplive osebnega življenja? Kaj pa profesionalnega življenja 

na poklicno? 

Le v primeru dilem v službi. Najprej poskrbim za otrokovo varnost. Povem, da se tako ne 

dela. V primeru poškodbe otroka si pod stresom. Sodelavka priskoči na pomoč. Timska 

pomoč. 

 

4. Ali vaše delo vpliva na odnose doma oz. v zasebnem življenju? 

Da, pravijo mi, da sem preotročja. Vpliva zato, ker sem samo doma in nisem toliko v 

družbi, tako da se me ta otročjost kar drži. Ne menjam tako veliko okolja, predvsem sem 

ujeta v svetu doma v naravi in šoli. 

Šola vedno diha s teboj, kjerkoli si, razmišljaš, s kakšnimi metodami boš določeno stvar 

izvedel, kakšne pripomočke boš na sprehodu nabral. Sem opravljala domača opravila, pa 

sem bila z mislimi v službi. S tem sem si marsikaj olajšala. 

Pritisk, če je preveč stvari v enem tednu, potrebna je primerna razporeditev popoldanskih 

dejavnosti v šoli. 
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9.5 Intervju 5 

 

PRVI SKLOP 

 

1. Ali se po službi s kom pogovarjate o delovnem dnevu? 

2. S kom delite službene izkušnje, dileme, zunaj vrtčevske ustanove? 

Se, seveda. Večinoma se z družinskimi člani, s sodelavkami. Doma povem predvsem o 

poteku dneva, dileme, težave. 

 

3. Kako skrbite za osebnostni in profesionalni razvoj? 

Profesionalni razvoj: sledim novostim (zakoni, pravilniki, členi), članki, strokovne 

knjige, po televiziji, izobraževanja, predavanja (večinoma vrtčevska) ... 

Osebnostni razvoj: relaksiram se z delom na vrtu, hodim v hribe, tek, občasna rekreacija, 

sprehodi ... 

 

4. Se vam zdi, da sta osebnostni in profesionalni razvoj povezana? 

Seveda, sta povezana. Če ne delam na sebi, tudi profesionalno ne morem rasti. Ko iščem 

neko rešitev za konfliktno situacijo, je to dobro, ne samo za profesionalni razvoj, ampak 

tudi za osebnostni in osebno zadovoljstvo, ki pride ob nekem dosežku oz. razrešitvi 

težave. Iz praktičnih razlogov – ko grem na sprehod doma, najdem in naberem nekaj, kar 

potrebujem za v vrtec oz. razmišljam o tem. 

 

DRUGI SKLOP 

 

1. Kaj vse je po vašem mnenju vplivalo na to, kakšen vzgojitelj ste? 

V veliki meri moj značaj in temperament (natančnost), v drugi meri pa pripravništvo 

(imela sem priložnost spoznati različne načine dela v vseh starostnih skupinah, videla 

sem veliko različnih pristopov in povezala slednje v neki zame idealni način). Življenjske 

izkušnje so tudi vplivale na to, kakšna vzgojiteljica sem (zasebno življenje). Otroštvo niti 

ni vplivalo na to, je vplivalo kasneje v življenju, ko se mi je marsikaj pripetilo in sem 

zrasla osebnostno, to pa je vplivalo na moj profesionalni pristop v vrtcu. 

 

 



54 

2. Kateri so vsakodnevni dejavniki, ki vplivajo na vaše delo v vrtcu? 

Vreme, luna – predvsem na otroke –, če pride kakšna resna stvar. Sicer pa, ko pridem v 

službo, pozabim vse domače težave in obveznosti, zgolj le resne težave, kot so težave z 

zdravjem, mojim ali hčerkinim. Različne življenjske prigode vplivajo na moje delo, ne da 

bi se jih spominjala, ampak sem se od njih enostavno nekaj naučila in spremenila kakšno 

razmišljanje ali pristop. Psihično počutje znam obvladati (če ne morem pomagati, zakaj 

bi se sekirala), težava je le, če sem fizično nemočna, takrat delujem bolj umirjeno. 

 

TRETJI SKLOP 

 

1. Se vam zdi, da vaše osebno življenje vpliva na delo v vrtcu, če da, kako? 

Ne! 

 

2. Kateri so pozitivni in kateri negativni vplivi vnašanja osebnega življenja v profesionalno? 

Zdravstveno stanje vpliva na energijo. Vreme – razjasnjeno dobro vpliva, dež ti dá neki 

občutek potolčenosti. 

 

3. Kako obvladujete negativne vplive osebnega življenja na poklicno? 

Na to so vplivale moje negativne izkušnje v življenju. Naučila sem se, da se sploh ne 

splača sekirati za nobeno stvar. Pri tem so mi veliko pomagale tudi knjige. 

 

4. Ali vaše delo vpliva na odnose doma oz. v zasebnem življenju? 

Vpliva profesionalno življenje, saj je pomembna moja privatna vloga. Ne zdi se mi 

pravilno popolno zanemariti službene podobe in si v privatnem življenju dovoliti početi 

neumnosti. 

Name je zelo vplivala služba v osebnem življenju oz. pri vzgoji moje hčere. 11 let sem 

delala v vrtcu, ko sem dobila prvega otroka. Tako sem približno vedela, kaj pričakovati, 

kako me bo preizkušala. Je pa vseeno težje, saj so čustva močneje vpletena. 

Je veliko tudi izobraževanj in drugih dejavnosti popoldne, vendar vem, da je to moje delo 

in da ga moram opraviti. Za to sem plačana. Vse to spada zraven. Takšen poklic sem si 

sama izbrala. Včasih zna biti tudi naporno, ampak tako pač je. Težje je, ko imaš otroke, in 

treba je vedeti, da te ne bo nihče »šparal«, če se sama ne boš. 
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9.6 Intervju 6 

 

PRVI SKLOP 

 

1. Ali se po službi s kom pogovarjate o delovnem dnevu? 

Da, z različnimi strokovnjaki, poiskala sem tudi psihologa, likovnega pedagoga, 

naravoslovca. Poiskala sem ljudi s področja, kjer sem tisti trenutek bolj intenzivno delala 

ali pa, kjer sem se počutila nemočno. Kasneje sem izobraževanje obrnila v znanje. 

 

2. S kom delite službene izkušnje, dileme, zunaj vrtčevske ustanove? 

S sodelavci, doma bolj malo. Na začetku sem kakšno stvar povedala, pa še to sem vedno 

pazila, da ne govorim o osebah, temveč o dogodkih. Pazim na to, da ne dolgovezim. V 

družbi povem samo kot primer, zelo na kratko. Pri tem sem se začela brzdati. 

 

3. Kako skrbite za osebnostni in profesionalni razvoj? 

Skrbim za psihično in fizično kondicijo. Veliko športam, si ogledam kakšno razstavo, 

kulturno prireditev, grem na potovanja. Skrbim tudi za psihofizični razvoj. 

Profesionalni: 

V knjigah sem dobila veliko odgovorov, mogoče so me kdaj za kakšen trenutek tudi 

zmedle. Znanje iz knjig koristi šele kasneje, ko imaš tudi praktične izkušnje in znaš 

povezati svoj razum s tem, kar prebereš. Potlej prebereš več različnih knjig in na koncu 

vse skupaj združiš v neko celoto. Knjige sem vedno brala tako, da sem si izdelovala 

zapiske. Sem pa ugotovila, da v različnih obdobjih različno interpretiraš knjigo. Z 

izkušnjami se nadgrajujem. Prav tako sem se primerjala oz. opazovala nekega 

strokovnega sodelavca, ki je po mojem mnenju imel neko pozitivno vrlino. Neke cilje je 

npr. znal bolje doseči kot jaz. Primerjala sem postopke dela z otroki s sodelavci, veliko 

sem razmišljala o svojem delu. Vprašala sem koga za mnenje, sodelovala s pomočnico. S 

sodelavko sva si zelo različni, si poveva reči, iščeva rešitve. 

Poleg tega sem prebrala veliko revij in člankov. Pri neki naporni skupini sem vsak dan 

popoldne razmišljala o tem, kako bi rešila problemske situacije. Ko sem našla rešitev, 

sem šla z veseljem – sicer izčrpana – v službo. 
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4. Se vam zdi, da sta osebnostni in profesionalni razvoj povezana? 

Sta povezana. Če se ne razvijaš osebnostno, se tudi profesionalno ne. 

Doma povezujem profesionalno z osebnim v tolikšni meri, da k sodelovanju nekega 

projekta v vrtcu vpeljem vso družino. Na vrtu najdemo ježa (ki bi ga potrebovala za 

vrtec), ga vsa družina pomaga ujeti. Vsa družina je vpeta v raziskovanje, načrtovanje in 

konec službenega dne. 

 

DRUGI SKLOP 

 

1. Kaj vse je po vašem mnenju vplivalo na to, kakšna vzgojiteljica ste? 

Moja vzgoja, moje otroštvo. Dobila sem veliko ljubezni in to sem želela prenesti tudi na 

otroke. Kar sem dobila v družini, je zelo vplivalo na moje delo. Meni je bilo v otroštvu 

vedno lepo in sem veliko razmišljala, kaj bi naredila, da bi bilo tudi mojim otrokom v 

skupini lepo. Naučiti sem se morala, da ni treba, da je otrokom vedno samo lepo. Ni 

vedno tako, tudi v življenju ne. Kot otrok sem se veliko igrala in tudi sobo pripravim 

tako, da imajo otroci veliko možnosti do različnih načinov igranja in zabave 

(podzavestno). 

Profesionalna raven (s knjigami), razmišljanje, izkušnje, profesionalni in osebnostni 

razvoj. 

Veliko so vplivali name tudi specialni pedagogi, saj sem se zaradi težke skupine 

velikokrat zatekla k njim po nasvet. 

 

2. Kateri so vsakodnevni dejavniki, ki vplivajo na vaše delo v vrtcu? 

Počutje – splošno, fizično, psihično ... Vse to se izraža, četudi si želiš prekriti. Mislim, da 

ni nekoga tako profesionalnega, ki bi lahko vse to 100-odstotno prekril. Sodelavci – 

vesela sem, ko mi daje sodelavka energijo in voljo. Pasivni sodelavci me zabijejo. Čutim 

tudi svobodo pri delu, če me vodstvo ne omejuje. Zelo je pomembno, kakšni so odnosi 

pri delu, da ti nihče ne gleda pod prste. 

 

TRETJI SKLOP 

 

1. Se vam zdi, da vaše osebno življenje vpliva na delo v vrtcu, če da, kako? 

Vpliva. Sama sicer nisem imela velikih družinskih težav, če bi se soočala s tem, bi se 

zagotovo poznalo, pa če si še tako profesionalen in strokoven. 
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2. Kateri so pozitivni in kateri negativni vplivi vnašanja osebnega življenja v profesionalno? 

Otroci so ogledalo našega izraza. Ko mislimo, da smo veseli, nas otroci spomnijo, da 

nismo. Otroci se učijo, da imamo vsi ljudje čustva in vsi različna. Spoznajo tudi, da ti je 

dovoljeno vsako čustvo, seveda pa spoznavajo tudi zdravo mero slednjega. Torej se učijo 

brzdanja svojih čustev in tudi izražanja teh. 

 

3. Kako obvladujete negativne vplive osebnega življenja na poklicno? 

Težje delaš. Bolj se trudiš in se prisiliš h kvalitetnemu delu. 

 

4. Ali vaše delo vpliva na odnose doma oz. v zasebnem življenju? 

Vpliva! Velikokrat razmišljam, ampak se že znam bolje odklopiti – preklopiti. Mož mi 

pomaga, vpleteni pa so vsi. Družina, prijatelji. Ko kaj potrebuješ, povežeš delo z družino 

in prijatelji. Velikokrat sem tudi skrivala delo doma. Fizična športna aktivnost je 

pomagala. Ko sem imela v vrtcu kakšen projekt, sem povezala vso družino v slednjega. 

 


